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MODIFICAÇÕES HISTOLÓGICAS E PRESENÇA DE CÉLULAS -TRONCO NO 

REPARO PERIODONTAL DE RATOS TRATADOS COM BISFOSFONATO 

ASSOCIADO AO LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

1. RESUMO 

O objetivo desse estudo foi avaliar as características histológicas e 

morfométricas do reparo periodontal em ratos tratados com ácido 

zolendrônico e aplicação de laser de baixa intensidade (LTB). Ratos machos 

foram divididos em quatro grupos, com 5 animais cada: (G1) controle com 

doença periodontal; (G2) zoledronato com doença periodontal; (G3) 

zoledronato, doença periodontal e LTB. Os grupos 2 e 3 foram tratados com 

zoledronato (Blaztere®) por via endovenosa, com um total de 5 aplicações, 

realizadas de 15 em 15 dias, até o momento da eutanásia. Os ratos dos 

grupos com doença periodontal foram submetidos ao procedimento de 

amarria para indução da doença. Todos foram submetidos ao procedimento 

de raspagem e alisamento radicular, e somente o G3 foi submetido à LTB 

(AlGaAs-808 nm, CW, 30 mW, de 0,028 cm2 área do feixe de laser média), 

15 s tempo de irradiação (16 J/cm2 por ponto-total de 64 J/cm2 por sessão). 

Após 7, 14 e 28 dias foramrealizadas análises histomorfométricas nas regiões 

de crista óssea e furca do periodonto para verificar a perda óssea. A análise 

estatística foi realizada por meio do teste de análise de variância (ANOVA) 

seguido do Teste de Tukey. Para todas as análises, valores de p<0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. 

2. INTRODUÇÃO 

 A efetiva ação antirreabsortiva dos bisfosfonatos sobre o tecido ósseo 

tem contribuído para a ampla indicação destes medicamentos no tratamento de 

diversas doenças ósseas, tais como a osteoporose e metástases ósseas 

associadas a neoplasias malignas de mama e de próstata. Entretanto, apesar 

dos comprovados benefícios desses fármacos no tratamento de tais doenças, 

estudos recentes alertam a comunidade científica e odontológica acerca de um 

grave efeito colateral, denominado osteonecrose dos maxilares relacionada ao 

uso de bifosfonatos, ou BRONJ, do inglês Biphosphonate Related Osteonecrosis 

of the Jaw.  
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A BRONJ caracteriza-se pela exposição óssea dos maxilares por um período 

maior que oito semanas em pacientes que façam ou tenham feito uso de 

bisfosfonatos e que não tenham recebido tratamento radioterápico na região de 

cabeça e pescoço. A lesão pode ser assintomática no início e até extremamente 

dolorosa em estágios mais avançados, podendo estar acompanhada de sinais 

clínicos como ulceração, edema, supuração e presença de fistula intra ou 

extrabucal devido à infecção secundária.Nos exames por imagem visualiza-se, 

por vezes, uma lesão osteolítica, não raro envolvendo fratura patológica de 

mandíbula. 

A fisiopatologia da BRONJ não está totalmente esclarecida, mas acredita-se 

que a capacidade dos bifosfonatos de suprimir a remodelação óssea, por meio 

da indução dos osteoclastosà apoptose, torne o osso dos maxilares acelular e 

avascular. O principal agente desencadeador relatado da BRONJ é a extração 

dentária, principalmente naquelas cuja indicação está diretamente relacionada 

com o comprometimento dos tecidos periodontais.  

A doença periodontal tem altas taxas de prevalência na população mundial 

adulta, sendo a segunda principal doença dentária. A presença de bactérias 

provenientes da doença periodontal colonizando o tecido ósseo avascular é um 

achado comum entre portadores de BRONJ. Em indivíduos sem alterações 

sistêmicas, a presença de tais bactérias resulta nadestruição tecidual e a 

reabsorção óssea alveolar.  Em indivíduos que fazem uso de bifosfonatos e são 

portadores de DP esta intensa atividade reabsortiva pode atrair um grande 

número moléculas de bisfosfonatos para o osso alveolar, uma vez que o fármaco 

se concentra em áreas de intensa remodelação. Sugere-se que a resposta 

ocasionada pela doença periodontal e a íntima relação entre o bisfosfonato e a 

cessação da reabsorção óssea dos maxilares desses pacientes, tenham um 

efeito sinérgico na formação de um osso acelular e necrótico, que poderá ser 

agravada se houver manipulação cirúrgica dos tecidos moles culminando na 

BRONJ.  

O tratamento periodontal inicial ou básico é realizado por meio da remoção de 

biofilme, depósitos bacterianos calcificados da superfície dos dentes e de suas 

raízes, por meio de procedimentos de raspagem e alisamento radicular, sendo 

considerado o meio mais eficiente de controle da doença.  
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A utilização do laser como adjunto à terapia mecânica pode trazer benefícios 

importantes ao tratamento da DP. O laser possui efeito bactericida, promove a 

remoção do tecido de granulação, promovendo melhor cicatrização local do 

tecido periodontal. 

Considerando-se o crescente número de casos de BRONJ e da alta 

prevalência de doença periodontal na população adulta, o presente estudo 

pretende verificar a ação doprocedimento de raspagem e alisamento radicular 

associado à laserterapia de baixa potência (LTB) no tratamento da doença 

periodontal, em camundongos tratados com ácido zoledrônico. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar o padrão histológico e imunohistoquímico do reparo periodontal quando 

animais são submetidos à terapia endovenosa com zolendronato, associada ao laser 

de baixa intensidade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar o padrão histológico de reparação da doença periodontal frente à 

administração do bisfosfonato, da aplicação da LTB bem como da associação de 

ambos; 

Verificar a marcação imunohistoquímica de células-tronco no ligamento 

periodontal dos grupos analisados. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Sagrado Coração, sob protocolo nº 001/13. 

Foram utilizados para este experimento 45 ratos Wistar machos, pesando 

entre 350g e 400g, com idade de 5 meses. Todos os animais receberam cuidados 

humanos, em um ambiente controlado com temperatura de 20±2ºC e ciclo de claro-

escuro de 12 horas. Os ratos foram acondicionados em caixas plásticas (5 ratos por 

caixa) e foram aleatoriamente divididos em 3 grupos:  

 (G1) Controle com doença periodontal;  

 (G2) Aplicação de zoledronato com doença periodontal;  

 (G3) Aplicação de zoledronato, doença periodontal e LLLT. 
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Cada grupo contou com 5 animais cada, seguindo os tempos de análise de 

7, 14 e 28 dias. Os animais do grupo 2 e 3, que foram tratados com bifosfonatos, 

receberam a dose de 35 mg/kg de zoledronato (Blaztere®) em 0,9% de NaCl por via 

endovenosa, com total de 5 aplicações de 15 em 15 dias.  

Para o desenvolvimento da doença periodontal os animais foram submetidos 

ao procedimento de ligadura dental, após a 3ª aplicação do medicamento. Sete dias 

após, a ligadura foi removida, e na mesma sessão, os animais foram submetidos ao 

procedimento de RAR, realizados com cureta de Gracey. No grupo 3, além da RAR, 

os animais foram submetidos à aplicação da LLLT.  

5. DESENVOLVIMENTO 

LIGADURA DENTAL 

Este procedimento foi realizado sob anestesia geral, realizada com 

quetamina e xilazina. O primeiro molar inferior esquerdo de cada animal recebeu 

uma amarração com linha de algodão número 20, posicionado delicadamente no 

sulco gengival. Após 7 dias, a amarriafoi removida, e o tratamento proposto foi 

iniciado. 

LASERTERAPIA 

O grupo 3, após a realização da RAR, foram submetidos à aplicação da LLLT 

(AlGaAs – λ 808 nm, CW, 30 mW, de 0,028 cm2). A irradiação com laser foi iniciada 

imediatamente após a RAR e depois de cada 48 h durante 7 dias. Foi realizada 

transmucosa, com a ponta de laser em contato com o tecido, sem pressão, em 4 

pontos: mesial, distal, vestibular e lingual do molar, regularmente distribuída sobre a 

superfície com um tempo de irradiação de 15 s, e uma dose de 16 J/ cm2 em cada 

ponto, dando um total de 64 J/cm2 por sessão. 

 

EUTANÁSIA ANIMAL E PREPARAÇÃO DO TECIDO 

Todos os animais forameutanasiados seguindo os períodos de análise de 

cada grupo (7, 14 e 28 dias), por inalação de CO2. Em sequencia, as mandíbulas 

foram removidas e pré-fixadas em formalina, descalcificadas em EDTA, e 

seccionada longitudinalmente. Em seguida, a peça foiincluída em parafina. As 

secções histológicas foramrealizadas a 4µm e coradas por hematoxilina-eosina (HE) 

e Goldner para avaliação histomorfométrica. 
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ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA 

Imagens das características estruturais do tecido periodontal foram 

adquiridas utilizando microscopia ótica de luz (Microscópio Nikon, Eclipse 80i. 

Japão). Medidas dos parâmetros morfométricosforam realizadas usando o software 

Image PRO PLUS para Windows 5.0 (Media Cybernetics, Inc, Silver Spring, MD, 

USA). As medidas foram:  

 distância entre junção cemento-esmalte e a crista óssea (foi traçada uma linha 

reta entre o 1º e 2º molar, na região entre a junção amelo-cementária (JAC) e 

outra linha perpendicular a esta, partindo da crista óssea alveolar (COA) 

(WILLIAMS et al., 1985); 

 distância entre o centro da região de furca e o ponto central do tecido ósseo 

localizado na região 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada por meio do teste de análise de variância 

(ANOVA) seguido do Teste de Tukey. Para todas as análises, valores de p<0,05 

foram considerados estatisticamente significantes. 

6. RESULTADOS 

Os cortes histológicos e as análises morfométricas foram realizados por um 

único examinador.  

Crista óssea 

 As medidas obtidas da região analisada estão dispostas na Tabela 1. O único 

momento no qual foi observada diferença significativa entre os grupos analisados 

foi no período de 7 dias, indicando maior perda óssea quando o zolendronato foi 

utilizado (Fig.1). 

Tabela 1 – Medida da perda óssea na região de crista óssea alveolar 

crista 

óssea 

controle zolendronato zolendronato + 

laserterapia 

7 dias 650±106,69 1004,56±108,97* 1402,66±256,74* 

14 dias 1276,53±201,87 1755,37±369,61 1444,01±338,22 

28 dias 1428,53±203,40 1403,98±223,48 1324,91±270,42 

* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Figura 1 – Comparação entre os diferentes tratamentos, nos períodos de 7 (A), 14 (B) e 28 (C) 

dias. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05). 

 

Furca 

 As medidas obtidas da região analisada estão dispostas na Tabela 2. 

Diferença significativa foi observada aos 7 dias, entre os grupos analisados, 

indicando maior perda óssea nos grupos que receberam zolendronato; e aos 28 

dias, mostrando diminuição na perda óssea quando o zolendronato foi aplicado 

(Fig.2). 

   Tabela 2 – Medida da perda óssea na região de furca 

furca controle zolendronato zolendronato + 

laserterapia 

7 dias 293,09±110,96 453,36±42,20* 606,06±63,17* 

14 dias 422,4±163,92 901,83±321,13 862,81±364,76 

28 dias 1128,29±129,45 673,14±224,48* 539,17±181,37* 

* Diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Figura 2 – Comparação entre os diferentes tratamentos, nos períodos de 7 (A), 14 (B) e 28 (C) 

dias. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05). 

 

A análise histológica dos grupos analisados mostrou uma alteração do tecido 

epitelial, provocada pelo zolendronato. O padrão histológico do epitélio oral do 

grupo controle (sem o medicamento) apresenta organização do tecido epitelial, 

com queratinócitos produzindo camadas uniformes de queratina (Fig.3A). Já nos 

grupos que utilizaram zolendronato, o epitélio sofre alterações estruturais, com a 

presença de ilhotas de tecido conjuntivo, desorganização dos queratinócitos, e 

alteração no padrão de formação de queratina (Fig.3B eC) 

 

Figura 3 - Em A, organização do 

tecido epitelial, no grupo que não 

utilizou o zolendronato, mostrando 

características de normalidade. Em B 

e C, nosta-se as alterações epiteliais 

produzidas pelo zolendronato. Em B, 

observa-se a formação de ilhotas de 

tecido conjuntivo no interior do 

epitélio (setas). Em C, projeções de 

queratinócitos, evidenciando 

desorganização e formação irregular 

de queratina (*). (A-aumento de 4x, B-aumento de 10x e 

C-aumento de 40x, HE). 

 

 

A B 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os zolendronatos apresentam resultados comprovados de atividade 

antirreabsortiva do tecido ósseo em doenças como osteoporose e algumas 

metástases ósseas, mas traz consigo um efeito colateral grave, que é a 

osteonecrose dos ossos maxilares.A ocorrência de osteonecrose é maior quando 

o paciente está exposto a um grande número de bactérias gram-negativas, como 

no caso da doença periodontal. 

 Este estudo, embora realizado em animais, aborda justamente casos de 

doença periodontal em animais submetidos ao zolendronato, em uma terapia que 

simula aquela realizada em humanos.  Também foi avaliado se a laserterapia 

poderia interferir no processo de reparo periodontal, melhorando seu estatus. 

 Embora tenham sido relatados casos de BRONJ induzida pelo uso 

prolongado de bifosfonatos menos potentes, administrados por via oral, a maior 

parte das ocorrências de BRONJ deve-se ao uso de bifosfonatos altamente 

potentes, o Pamidronato e o Zoledronato, ambos administrados por via 

endovenosa para o tratamento de doenças malignas. 

 Neste estudo foi observado que a maior perda de tecido ósseo ocorreu nos 

períodos iniciais do reparo periodontal (aos sete dias), no qual foi observado 

maior perda óssea nos pacientes que fizeram uso do zolendronato, sendo que a 

laserterapialevou a uma perda óssea ainda maior. Nos demais períodos 

analisados, a perda óssea foi semelhante em todos os grupos, inclusive nos 

animais que não receberam zolendronato. Este padrão do reparo ósseo ocorreu 

nas duas áreas analisadas (crista óssea e furca). Este resultado é contrário aos 

encontrados na literatura, que mostram que a perda de tecido ósseo se 

intensifica com o passar do tempo de uso do medicamento. 

 Em relação à região de furca, foi notado, também, que no período mais longo 

de observação, aos 28 dias, o resultado se inverte, indicando menor perda de 

tecido ósseo nos animais que fizeram uso do zolendronato, embora a aplicação 

do laser não tenha produzido diferença no processo de reparo. 

Outro importante efeito dos bifosfonatos associado à fisiopatologia da BRONJ 

é a toxicidade dessa substância ao tecido mole, levando queratinócitos da 

mucosa oral à apoptose, o que facilita a exposição do osso subjacente danificado 

ao meio bucal. Estas modificações no epitélio oral também foram observadas 
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neste estudo, com a formação de ilhotas de tecido conjuntivo no interior do 

epitélio, e alteração da organização dos queratinócitos, evidenciando a formação 

irregular de queratina. Estas alterações não foram encontradas no grupo que não 

utilizou o medicamento, confirmando que o zolendronato é o responsável pela 

alteração epitelial. 

 Portanto, podemos concluir que o zolendronato alterou o padrão de reparo 

periodontal, produzindo maior perda de tecido ósseo nos períodos inicias, mas 

reverteu o processo nos períodos mais longos. Embora o laser possua efeito 

bactericida, promovendo melhor cicatrização do tecido periodontal, não 

apresentou melhora tecidual, quando associado ao zolendronato. 
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