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RESUMO 
 

 
 

Objetivo: Avaliar, em ratos, os efeitos do envelhecimento na evolução de lesões 

perirradiculares (LP) e determinar o tamanho de LP através de análise radiográfica. 

Materiais e métodos: Foram utilizados ratos machos idosos (n=12), (24 meses de 

idade) e ratos machos jovens (n=12) (3 meses de idade) da linhagem Wistar. Os 

animais foram mantidos no biotério do departamento de Fisiofarmacologia do 

Instituto Biomédico da UFF. Vinte e quatro meses após o nascimento do grupo de 

estudo e 3 meses após o nascimento do grupo controle, todos os animais foram 

anestesiados e o esmalte e a dentina dos primeiros molares inferiores esquerdos 

foram desgastados, na superfície oclusal, até a exposição pulpar. Ao final de cada 

período experimental (21 e 40 dias após o desenvolvimento da lesão), os animais 

foram sacrificados e a mandíbula foi removida. As hemi-mandíbulas esquerdas 

foram radiografadas. As áreas das LP presentes nos ápices das raízes mesiais dos 

primeiros molares da mandíbula esquerda foram mensurados para a avaliação do 

tamanho.   

Resultados: Foi observado o aumento no tamanho das LP do grupo idoso. Porém, 

apenas foi encontrada significância estatística quando comparados Controle 40 x 

Idoso 40. 

Conclusão: Acredita-se que as alterações ósseas e imunológicas, provocadas pelo 

envelhecimento, foram capazes de influenciar no desenvolvimento das LP.  

Palavras-chave: Envelhecimento, Lesão Perirradicular, Mandíbula.  
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ABSTRACT: 

 

Aim: Evaluate, in rats, the effects of aging on the evolution of periradicular lesions 

(LP) and determine LP size by radiographic analysis. 

Materials and methods: Old male rats (n = 12), (24 months old) and young male 

rats (n = 12) (3 months old) of the Wistar lineage were used. The animals were kept 

in the vivarium of the Department of Physiopharmacology of the Biomedical Institute 

of UFF. Twenty-four months after the birth of the study group and 3 months after the 

birth of the control group, all animals were anesthetized and the enamel and dentin of 

the left lower first molars were worn on the occlusal surface until pulp exposure. At 

the end of each experimental period (21 and 40 days after lesion development), the 

animals were sacrificed and the mandible was removed. The left hemi-jaws were x-

rayed. The areas of LP present at the apexes of the mesial roots of the first molars of 

the left mandible were measured for size evaluation. 

Results: The increase in LP size of the elderly group was observed. However, only 

statistical significance was found when compared to the control 40 x elderly 40. 

Conclusion: Bone and immune alterations, caused by aging, are believed to have 

been able to influence the development of LP. 

Key words: Aging, Periradicular lesion, Jaw. 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Análise comparativa do tamanho de lesões perirradiculares 

entre os grupos C: controle, I: idoso............................................... 30 

 

Figura 2.  Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar 

inferior esquerdo  de rato do grupo controle 21 dias........................ 30 

 

Figura 3.  Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar  

inferior esquerdo de rato do grupo idoso 21 dias............................. 31 

 

Figura 4.  Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar  

inferior esquerdo de rato do grupo controle 40 dias........................ 31 

 

Figura 5.  Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar  

inferior esquerdo de rato do grupo idoso 40 dias............................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Médias dos tamanhos das lesões perirradiculares por 

grupo.......................................................................................           29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

C        Controle 

DNA         Ácido desoxirribonucleico 

FA         Fosfatase alcalina 

I                Idoso 

IL-1           Interleucina 1 

IL-1β         Interleucina 1-beta  

IL-4           Interleucina-4 

IL-6           Interleucina-6  

INF-y        Interferon gama 

LP             Lesão perirradicular 

LPS           Lipopolissacarídeo 

MEC         Matriz extracelular 

MO            Microrganismos 

OPG          Osteoprotegerina  

PGE           Prostaglandina 

RANK        Ativador do receptor do fator nuclear kappa-B 

RANKL      Ativador do receptor do fator nuclear kappa-B ligante 
 

SCR           Sistema de canais radiculares 

TGF- β       Fator de cresimento transformante-beta 

TNF           Fator de necrose tumoral 

TNF-α        Fator de necrose tumoral-alfa  

 

 



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A lesão perirradicular (LP) é uma doença inflamatória que afeta os tecidos 

que circundam a raiz dentária e é causada principalmente por microrganismos (MO) 

que infectam o canal radicular. As bactérias são, indiscutivelmente, os principais MO 

envolvidos na patogênese da LP (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b). Os MO que 

colonizam o canal radicular necrótico entram em contato com o ligamento 

periodontal através do forame apical, induzindo danos e dando origem a alterações 

inflamatórias nos tecidos perirradiculares (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2007). A LP tem 

como objetivo conter o avanço da infecção em direção ao osso e outras partes do 

corpo (NETO et al., 2018). 

Quando os mecanismos de defesa do hospedeiro não são capazes de 

eliminar a infecção, a LP crônica ocorre, levando à destruição das estruturas ósseas 

na região perirradicular (GAZIVODA et al., 2009). A destruição óssea resulta da 

liberação de mediadores que induzem a formação e ativação de osteoclastos 

durante a inflamação (NETO et al., 2018).  

Os hospedeiros podem apresentar diferentes respostas à infecção 

perirradicular e ao mesmo tipo de tratamento endodôntico. Tal fato ocorre, pois 

alguns indivíduos apresentam condições que podem influenciar na susceptibilidade 

da doença (SEGURA-EGEA et al., 2005). Essas condições podem ser referidas 

como modificadores da doença. Esses modificadores não são a sua causa mas 

podem influenciar no desenvolvimento, diagnóstico e severidade da doença ou na 

resposta ao tratamento (SIQUEIRA, 2011c). 

O envelhecimento é um estado caracterizado pela incapacidade de manter 

processos complexos estabelecidos no início da vida. Para o sistema imunológico, o 

http://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=3254b28024&view=att&th=13c9632b869425f7&attid=0.1&disp=vah&realattid=f_hcc6yqs61&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9Rfax6l_zAwqr6_AqNZxKz&sadet=1359730561601&sads=ui3myeDzGmxjb-IMckJXWU6-jEo
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impacto negativo do envelhecimento é generalizado e promove respostas deficientes 

(ALLMAN & MILLER, 2005; SHAW et al., 2013). A atividade óssea também é 

afetada por mudanças relacionadas à idade. Há uma redução significativa na 

formação óssea que ocorre principalmente devido a uma mudança da 

osteoblastogênese (DUQUE & TROEN, 2008).  

É possível pressupor que o envelhecimento poderia ser considerado um 

modificador da doença, ou seja,  mesmo não sendo a principal causa para o 

desenvolvimento de LP pode influenciar na evolução das mesmas. Porém, são 

escassos os estudos sobre a influência do envelhecimento no desenvolvimento de 

LP. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Infecções Endodônticas 

 Evidências adquiridas nos últimos 50 anos indicam que as principais 

alterações patológicas que acometem a polpa e os tecidos perirradiculares são de 

origem inflamatória causada pela infecção microbiana do sistema de canais 

radiculares (SCR) (KAKEHASHI et al., 1965; SUNDQUIVIST, 1976; MÖLLER et al., 

1981). 

 Quando as bactérias invadem e colonizam o SCR devido a presença de 

cáries, traumas ou procedimentos iatrogênicos, o processo de necrose pulpar se 

inicia (COOPER et al., 2014). 

 Após a exposição pulpar e o contato do tecido com bactérias, há a indução de 

inflamação local na área subjacente à agressão, levando ao aparecimento de 

eventos vasculares como vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e 

exsudação. O edema produzido aumenta a pressão tecidual e impede a drenagem, 

levando à morte celular e necrose tecidual. Esse processo ocorre gradualmente, por 

incrementos de tecido, até que toda a polpa seja atingida (SIQUEIRA, 2011a).  

 Os MO que colonizam o canal radicular necrótico entram em contato com o 

ligamento periodontal através do forame apical, induzindo danos e dando origem a 

alterações inflamatórias nos tecidos perirradiculares. A patogênese da doença é 

bastante complexa e envolve uma infinidade de fatores relacionados às bactérias e 

aos hospedeiros (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2007). 

Para que os MO presentes no canal sejam capazes de exercer sua 

patogenicidade alguns pré-requisitos devem estar presentes como: o número de MO 

deve ser suficiente para induzir e manter a LP, os fatores de virulência devem ser 
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expressos durante a infecção, a localização da infecção deve permitir o acesso dos 

fatores de virulência aos tecidos perirradiculares e o ambiente endodôntico deve 

permitir a sobrevivência e crescimento dos MO (SIQUEIRA, 2002). 

 As bactérias exercem sua patogenicidade, causando danos aos tecidos por 

mecanismos diretos e/ou indiretos. Fatores bacterianos que causam dano direto ao 

tecido incluem aqueles que danificam as células do hospedeiro e/ou a matriz 

intercelular do tecido conjuntivo. Esses fatores geralmente envolvem produtos 

bacterianos que são secretados, incluindo enzimas, endotoxinas e produtos 

metabólicos (SIQUEIRA, 2002). Além disso, componentes estruturais bacterianos, 

como peptidoglicano, ácido lipoteicóico, fímbrias, flagelos, proteínas e vesículas da 

membrana externa, DNA e lipopolissacarídeos (LPS), são liberados nos tecidos 

perirradiculares e atuam como moduladores, estimulando o desenvolvimento de 

reações imunes do hospedeiro causando grave destruição tecidual. Por exemplo, 

células hospedeiras inflamatórias e não inflamatórias podem ser estimuladas por 

componentes bacterianos para liberar mediadores químicos, tais como citocinas e 

prostaglandinas, que estão envolvidos na indução de reabsorção óssea, 

caracterizando assim o dano indireto. As citocinas pró-inflamatórias estimulam a 

reabsorção óssea, aumentando a proliferação e diferenciação de precursores de 

osteoclastos. Outro exemplo de dano indireto causado por bactérias é a formação de 

exsudato purulento em abscessos apicais agudos. Mecanismos de defesa do 

hospedeiro contra bactérias que emanam do canal radicular parecem ser o fator 

mais importante envolvido na formação de exsudato associado a abscessos. A 

formação de radicais livres derivados do oxigênio, juntamente com a liberação de 

enzimas lisossomais por leucócitos polimorfonucleares, dá origem à destruição da 
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matriz extracelular (MEC) conectiva, levando à formação de exsudato (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2007). 

 A infecção endodôntica pode ser classificada em primária, secundária ou 

persistente, estando associada a canais não tratados e tratados, respectivamente. 

Infecções primárias são causadas por MO que colonizam o tecido necrosado da 

polpa. É  considerada como a infecção inicial, uma vez que ainda não houve 

intervenção do profissional e é a etiologia da LP primária. Infecções secundárias são 

causadas por MO que não estavam presentes na infecção primária, porém foram 

introduzidos no canal radicular após a intervenção profissional, devido à quebra da 

cadeia asséptica ou infiltração coronária em canais expostos à cavidade oral. As 

infecções persistentes são causadas por MO que eram membros de uma infecção 

primária ou secundária e que conseguiram sobreviver ao tratamento endodôntico 

sendo capazes de se adaptar às condições ecológicas de canais radiculares 

instrumentados e obturados (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b). Bactérias que resistem 

aos efeitos do tratamento e causam inflamação perirradicular persistente geralmente 

estão localizadas em áreas de difícil acesso aos instrumentos e irrigantes, e muitas 

vezes em contato direto com uma fonte de nutrientes dos tecidos perirradiculares 

(SIQUEIRA et al., 2014).  

Infecções intrarradiculares persistentes ou secundárias são a principal causa 

de LP pós-tratamento. A maior parte dos dentes tratados endodonticamente que 

evidenciam LP demonstraram ter uma infecção intrarradicular que não foi eliminada 

durante o tratamento endodôntico (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2014). As LP são 

formadas em resposta à infecção intrarradicular, no entanto, tem sido sugerido que, 

em determinadas circunstâncias, o equilíbrio pode ser quebrado e os tecidos 

perirradiculares podem ser invadidos por bactérias, resultando em infecção 
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extrarradicular (TRONSTAD & SUNDE, 2003). Com exceção dos abscessos apicais 

agudos ou crônicos, a infecção extrarradicular é uma condição rara (RICUCCI et al., 

2018). A infecção extraradicular pode ser dependente ou independente da infecção 

intrarradicular. As independentes são aquelas que não são mantidas pela infecção 

intrarradicular e podem persistir mesmo após a erradicação bem sucedida desta 

(SIQUEIRA, 2003). Estudos demonstraram a existência de infecções 

extrarradiculares independentes (RICUCCI et al., 2015; RICUCCI et al., 2016). 

 

2.2.   Lesão Perirradicular (LP) 

O desenvolvimento da LP é uma consequência da resposta imunológica do 

hospedeiro às bactérias intrarradiculares em uma tentativa de evitar que essa 

infecção se dissemine para outros locais do corpo (ITO et al., 2013; NETO et al., 

2018). Dentro do sistema de canais radiculares, as bactérias ficam protegidas do 

sistema imune, porém quando saem do canal em direção aos tecidos 

perirradiculares são imediatamente combatidas pelos mecanismos de defesa do 

hospedeiro (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2007). É observada a produção de mediadores 

químicos da inflamação, que induzem alterações vasculares e recrutam mais células 

de defesa para o local da invasão. Quando a infecção persiste, da origem à 

reabsorção óssea levando à formação da LP (SIQUEIRA, 2011a). Como 

consequência da necrose pulpar, o ambiente endodôntico torna-se um habitat 

seletivo para o estabelecimento de uma microbiota mista, visivelmente dominada por 

bactérias anaeróbias (FIGDOR & SUNDQVIST, 2007). O tipo de microbiota presente 

no sistema de canais radiculares pode ser responsável pelas diferentes 

apresentações clínicas da LP (granulomas e cistos perirradiculares). Fungos e, mais 

recentemente, arqueias e vírus foram encontrados em associação com infecções 
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endodônticas, mas as bactérias são indiscutivelmente os principais microrganismos 

envolvidos na patogênese da LP. Em estágios avançados do processo infeccioso, 

organizações bacterianas semelhantes a biofilmes podem ser observadas aderidas 

às paredes do canal radicular dentinário. Portanto, há uma tendência de incluir a LP 

no grupo de doenças infecciosas causadas por biofilmes bacterianos, compostos por 

comunidades bacterianas mistas (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2014). A primeira descrição morfológica de estruturas bacterianas que se 

assemelham a biofilmes em canais radiculares infectados de dentes com LP foi feita 

por NAIR em 1987. Posteriormente, observações semelhantes também foram 

relatadas em outros estudos (MOLVEN et al., 1991; SIQUEIRA  & RÔÇAS 2009a; 

RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). O estilo de vida da comunidade de biofilme 

proporciona aos microrganismos uma série de vantagens que não são observadas 

para células que vivem em um estado flutuante livre (planctônico), incluindo o 

estabelecimento de uma faixa de habitat mais ampla para o crescimento; maior 

diversidade e eficiência metabólica; proteção contra microrganismos competidores, 

defesas do hospedeiro, agentes antimicrobianos e estresse ambiental e 

patogenicidade aumentada (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010).  

 

2.2.1.  Granuloma e Cisto Perirradiculares 

Há muito tempo é aceito que a LP é desenvolvida em resposta a inflamação 

no tecido perirradicular e os restos celulares encontrados na lesão têm sua origem a 

partir da proliferação dos restos epiteliais de Malassez. É postulado que essas 

células servem como a fonte do epitélio que reveste as cavidades das lesões 

(SUMMERS, 1974; NAIR et al., 1996). Os restos epiteliais de Malassez apresentam 

receptor para o fator de crescimento epidermal que é produzido por macrófagos e 
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que estimula a proliferação de células epiteliais, fibroblastos e células endoteliais 

(RÔÇAS et al., 2015).  

Quando a infecção do SCR alcança o ligamento periodontal, a resposta inicial 

é a vasocontrição rápida, seguida de uma lenta vasodilatação, o que leva ao 

acúmulo de células sanguíneas no região e a migração de leucócitos para a periferia 

do vaso, onde ocorre a adesão as paredes do vaso sanguíneo. Isso provoca a 

formação de fissuras no endotélio do vaso e induz o extravasamento de plasma para 

o tecido conjuntivo, causando edema, compressão de terminações nervosas e 

consequentemente a dor. Com o avanço do processo ocorre o aparecimento de um 

infiltrado inflamatório de células como linfócitos, macrófagos e plasmócitos. Na fase 

aguda da inflamação há produção de exsudato com predominância de neutrófilos. A 

medida que a inflamação vai atingindo a fase crônica, há a proliferação de novas 

células na tentativa de reparar a lesão tecidual, resultando na formação de um novo 

tecido, denominado tecido de granulação (LÓPEZ-MARCOS, 2004). 

O granuloma perirradicular consiste em uma reação inflamatória crônica que 

ocorre devido à agressão bacteriana na região perirradicular acarretando em 

reabsorção óssea e substituição do osso por tecido de granulação circundado por 

uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, apresentando linfócitos, plasmócitos, 

neutrófilos, histiócitos, eventuais mastócitos, eosinófilos e vasos neoformados 

(LANGELAND et al., 1977; ROCHA et al., 2007; SCHULZ et al., 2009; AZUMA et al., 

2018). As células inflamatórias presentes no granuloma são responsáveis pela 

produção de Fator de Necrose Tumoral (TNF), Interleucina-1 (IL-1) , Interleucina-6 

(IL-6)  e Prostaglandina (PGE)  que também estimulam a proliferação epitelial  

(RÔÇAS et al., 2015). Radiograficamente o granuloma se apresenta como uma área 

radiolúcida, circunscrita e associada ao ápice de um elemento dentário. A 
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radiolucidez é uma consequência da perda da densidade mineral óssea e a 

substituição por tecido de granulação (SARAF et al., 2014).  

Segundo a literatura sugere-se que os cistos perirradiculares se desenvolvem 

a partir de granulomas preexistentes (SCHULZ et al., 2009). O cisto perirradicular 

consiste em uma lesão revestida por uma camada de epitélio escamoso estratificado 

circundada por uma leve cápsula fibrosa e é preenchido por um material líquido ou 

semi-sólido (VIER & FIGUEIREDO, 2002; SCHULZ et al., 2009). Células do sistema 

imunológico estão presentes nos cistos, como linfócitos T e B, plasmócitos, 

macófagos, células natural killer e anticorpos (RÔÇAS et al., 2015) 

SIMON em 1980, descreveu o aspecto morfológico dos dois tipos de cistos 

perirradiculares: aqueles contendo cavidades completamente envoltos pelo 

revestimento epitelial, chamados de cistos verdadeiros; e aquelas contendo 

cavidades revestidas de epitélio que possuem comunicação com os canais 

radiculares, chamando-os de cistos baía. Assim como os granulomas, os cistos são 

normalmente lesões assintomáticas, sendo descobertas apenas em exames 

radiográficos de rotina. Não é possível distinguir radiograficamente os cistos dos 

granulomas, sendo este um diagnóstico apenas histológico. Para ambas as lesões o 

tratamento é a remoção da infecção intrarradicular por meio do tratamento 

endodôntico  (RÔÇAS et al., 2015) 

 

2.3. Células e Mediadores Químicos Envolvidos na Evolução das Lesões 

Perirradiculares 

 

 Quando há a penetração e proliferação bacteriana nos tecidos do 

hospedeiro é gerada uma resposta imune, que pode ser dividida em imunidade inata 

e imunidade adaptativa. A imunidade inata é a primeira linha de defesa e começa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vier%20FV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196225
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12196225
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imediatamente após a introdução bacteriana nos tecidos. Tem caráter inespecífico e 

independe do agente agressor. O principal mecanismo de atuação contra bactérias é 

a ativação do sistema complemento, fagocitose e resposta inflamatória. A imunidade 

adaptativa consiste em uma resposta mais sofisticada e efetiva em termos de 

reconhecimento de antígenos bacterianos e é ativada quando os mecanismos da 

imunidade inata não forem suficientes para promover a eliminação bacteriana. A 

resposta imunológica adaptativa é dividida em dois tipos, a  imunidade humoral, que 

é mediada por anticorpos, moléculas responsáveis pelo reconhecimento específicos 

de corpos estranhos e imunidade celular, que é mediada por linfócitos T. É portanto 

o maior componente de defesa envolvido em inflamações crônicas e possui três 

fases: reconhecimento de antígenos, ativação de linfócitos e fase efetora 

(SIQUEIRA, 2011b).  

 Os componentes do sistema imunológico reagem aos fatores de virulência, 

que são componentes celulares estruturais e produtos liberados por bactérias. Em 

resposta a agressão bacteriana nos tecidos perirradiculares, células como 

macrófagos, linfócitos T, fibroblastos, células epiteliais e endoteliais presentes no 

ligamento periodontal e osso produzem diversas citocinas (TAKAYANAGI, 2005; 

JAKOVLJEVIC et al., 2015). Citocinas são proteínas de baixo peso molecular 

secretadas por diferentes tipos de células. A maioria das citocinas é regulada 

positivamente em resposta à infecção bacteriana e o equilíbrio entre as citocinas pró 

e anti-inflamatórias controla a extensão e o resultado da resposta imune do 

hospedeiro à estimulação antigênica durante o processo inflamatório crônico. Na 

verdade, os mecanismos pró-inflamatórios devem ser adequadamente controlados 

para evitar a destruição excessiva dos tecidos (COLIĆ et al., 2009).  
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As citocinas anti-inflamatórias têm a função de atuar no reparo tecidual 

estimulando a produção de fibroblastos e a ativação dos osteoblastos, além de inibir 

a ação dos osteoclastos. Esses fatores são importantes no reparo do processo 

inflamatório. São exemplos de citocinas anti-inflamatórias a interleucina 4 (IL-4), 

Fator de crescimento transformante-beta (TGF-β) e Interferon gama (IFN-γ) 

(KAWASHIMA & STASHENKO, 1999). A IL-4 é produzida por linfócitos, mastócitos e 

basófilos e tem a função de inibir a formação e a atividade de osteoclastos (PAUL, 

1991). O TGF- β é produzido por linfócitos T, macrófagos e plaquetas. É 

encontrando no tecido ósseo em grande quantidade e atua estimulando o 

crescimento e diferenciação dos osteoblastos, além disso, inibe a formação de 

osteoclastos (WAHL, 1994). É também responsável pela estimulação de fibroblastos 

e angiogênese no local da lesão (ANDRADE et al., 2013). Por esses motivos, o 

TGF- β é um dos mediadores mais importantes no reparo dos tecidos 

perirradiculares (TYLER et al., 1999). O IFN- γ é uma glicoproteína produzida por 

linfócitos T, células natural killer e macrófagos. Essa citocina inibe a diferenciação de 

precursores de osteoclastos e a atividade de osteoclastos maduros e 

consequentemente a reabsorção óssea (YOUNG & HARDY, 1995).  

As citocinas pró-inflamatórias irão desempenhar um papel fundamental na 

osteoclastogênese e na reabsorção óssea associada a LP. São exemplos de 

citocinas pró-inflamatórias, o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), que é produzido 

por monócitos e macrófagos e tem a função de estimular a indução de outras 

citocinas, IL-1, IL-6 e RANKL (Ativador do receptor do fator nuclear kappa-B ligante), 

a IL-6, que é sintetizada por macrófagos, fibroblastos, osteoblastos e outras células 

e estimulam diretamente a maturação de pré-osteoclastos e a reabsorção óssea e a 

IL-1β cuja função é ativar macrófagos, estimular a síntese de prostaglandina, realizar 
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quimiotaxia para neutrófilos e estimular a reabsorção óssea, sendo o principal fator 

ativador de osteoclastos (ATAOĞLU et al., 2002). Maiores teores de IL-1β foram 

detectados em dentes com sinais e sintomas clínicos e maior tamanho de área 

radiolúcida correspondente à reabsorção óssea (MARTINHO et al., 2010).  

 As citocinas pró-inflamatórias, especialmente o TNF-α, também têm um 

efeito importante na estimulação da produção do RANKL, que é uma proteína 

residente na membrana de osteoblastos, pelas células osteoblásticas e na atuação 

sinérgica com o receptor do fator nuclear kappa-B (RANK) (KWAN et al., 2004). Os 

osteoblastos são células formadoras de osso que regulam o processo da 

remodelação óssea e expressam RANKL que se liga ao seu receptor RANK, 

expresso na superfície das células precursoras de osteoclastos. A partir da ligação 

RANKL-RANK há a diferenciação de precursores de osteoclastos em osteoclastos 

maduros e sua ativação, resultando na reabsorção óssea (KISS, 2004). 

 Os osteoblastos também secretam a osteoprotegerina (OPG) que compete 

com o RANK por RANKL e inibe a interação RANKL-RANK, impedindo a ativação de 

osteoclastos e consequentemente a reabsorção óssea (RÔÇAS et al., 2015). O 

equilíbrio de RANKL e OPG irá regular a quantidade de reabsorção óssea, porém 

nos casos de inflamação, há um desequilíbrio levando ao aumento da produção de 

RANKL e à diminuição de OPG (SIQUEIRA, 2011b). 

 

2.4. Fisiologia do Envelhecimento 

O envelhecimento é definido como a perda progressiva da função, 

acompanhada pela diminuição da fertilidade e aumento da mortalidade com o 

avançar da idade (KIRKWOOD & AUSTAD, 2000; KIRKWOOD, 2005). O processo 

biológico subjacente ao envelhecimento ocorre devido ao acúmulo de danos às 
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células somáticas (KIRKWOOD, 2005). Vários fatores de estresse intrínsecos e 

extrínsecos podem levar a lesões do corpo, como por exemplo, os radicais livres de 

oxigênio produzidos pelo metabolismo oxidativo e infecções que emergem do 

ambiente. Embora a maior parte das lesões sejam reparadas, o reparo muitas vezes 

não é completo devido aos altos custos metabólicos (IZAKS & WESTENDORP, 

2003). Apesar do envelhecimento ser um processo multifatorial, a geração de 

espécies reativas de oxigênio e a correspondente resposta ao estresse oxidativo são 

fatores chave na determinação da longevidade (FINKEL & HOLBROOK, 2000).  

Muitas mudanças físicas nos idosos, que ainda não são reconhecidas como 

doença, são atribuídas ao envelhecimento normal. A hipertensão sistólica isolada, 

por exemplo, por muito tempo foi considerada normal em pessoas idosas. Hoje, é 

considerada como um resultado da aterosclerose e uma das principais causas de 

distúrbios cardiovasculares que necessitam de tratamento adequado (IZAKS & 

WESTENDORP, 2003). 

O envelhecimento reflete uma incapacidade de manter processos complexos 

estabelecidos no início da vida. Para o sistema imunológico, o impacto negativo do 

envelhecimento é generalizado e altamente prejudicial (ALLMAN & MILLER, 2005). 

À medida que o envelhecimento ocorre, o sistema imunológico sofre alterações e é 

caracterizado por respostas inflamatórias persistentes que envolvem vários tipos de 

células imunes e não imunes. Em geral, estudos em ratos idosos (com mais de 24 

meses de idade) (CHELVARAJAN et al., 2005; SINGH et al., 2008) e em humanos 

com idade acima de 65 anos (FRANCESCHI et al., 2000; COHEN et al., 2003) 

mostram que a ativação do sistema imune inato envelhecido resulta em inflamação 

desregulada. Evidências indicam que indivíduos mais velhos têm níveis elevados de 

citocinas pró-inflamatórias. O termo Inflamm-aging é utilizado para descrever esse 
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fenômeno. Os mecanismos envolvidos na elevação dos níveis de inflamação basal 

associados ao envelhecimento permanecem incompletamente compreendidos, mas 

parecem envolver mudanças no número e nas funções das células imunes (SHAW 

et al., 2013). Isso pode ser exemplificado por níveis circulantes elevados de 

mediadores pró-inflamatórios, incluindo IL-6, IL-1β, TNF-α, prostaglandinas e 

mediadores antiinflamatórios, como o antagonista do receptor de IL-1, receptor de 

TNF solúvel e proteínas de fase aguda incluindo a proteína C-reativa e amilóide 

sérica A (FRANCESCHI et al., 2000). Como resultado, indivíduos idosos apresentam 

respostas imunes debilitadas após desafios infecciosos em comparação com adultos 

jovens, tornando-os mais suscetíveis a patógenos virais e bacterianos, infecções 

oportunistas, reativação de vírus latentes, doenças autoimunes e neoplasias 

(LINTON & DORSHKIND, 2004; ALMEIDA et al., 2017).  

 Os neutrófilos constituem a célula inflamatória dominante na circulação que 

atua nas primeiras respostas imunológicas inatas à infecção. Consequentemente, 

não só são responsáveis pela eliminação direta de microrganismos, mas também 

são células efetoras importantes na destruição tecidual durante a inflamação e na 

regulação da resposta imune (NAUSEEF, 2007). Como os neutrófilos, os 

macrófagos são células fagocíticas e são capazes de eliminar organismos 

patogênicos. Além disso, os macrófagos são potentes produtores de citocinas e 

desempenham um papel fundamental em uma variedade de processos, como a 

apresentação de antígenos, cicatrização tecidual e  a reabsorção óssea 

(LANGELAND et al., 1977; GOMEZ et al., 2005). 

 O envelhecimento exerce efeitos significativos em todas as células do sistema 

imune inato. O comprometimento de múltiplas funções neutrofílicas, como 

capacidade fagocitária, síntese de intermediários reativos de oxigênio e eficiência de 
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morte intracelular são observados em idosos. A idade avançada também afeta as 

funções dos macrófagos (KOVACS et al., 2009).  

Macrófagos isolados de idosos exibem múltiplos defeitos em suas funções 

incluindo diminuição da atividade quimiotática, bem como em várias etapas de seu 

processo fagocítico. Os macrófagos desempenham um papel importante durante as 

respostas inflamatórias que, dependendo da magnitude, podem ser benéficas ou 

prejudiciais ao organismo (KOVACS et al., 2009). CHELVARAJAN et al. (2006) 

estabeleceram que a produção de TNF- α, IL-1β e IL-6 pelos macrófagos isolados de 

baço e peritônio de ratos idosos (20 a 22 meses), induzida por LPS bacteriano, é 

suprimida em comparação aos macrófagos de ratos jovens (4 meses). Por outro 

lado, a produção desses mesmos mediadores após a exposição in vivo ao LPS ou a 

outros produtos bacterianos é elevada em ratos idosos em comparação com os 

jovens. Este complexo de células é provavelmente uma fonte importante da 

produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias que caracterizam o Inflamm-

aging (KOVACS et al., 2009). Como esses fatores mudam com o avançar da idade, 

os autores concluíram que a função dos macrófagos in vivo pode ser intensamente 

alterada. Assim, o microambiente no indivíduo idoso provavelmente desempenha um 

papel fundamental na definição da funcionalidade e propriedades de ativação dos 

macrófagos em resposta ao LPS (GOMEZ et al., 2005). Esses dados são 

compatíveis com a conceituação do envelhecimento como resultado do estresse 

crônico que incide sobre o macrófago como uma das principais células-alvo nesse 

processo. Essa hipótese sugere a existência de uma relação direta entre idade e 

ativação macrofágica, principalmente responsável pela presença de um processo 

inflamatório crônico subclínico em idosos (FRANCHESI et al., 2000). 
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Alterações no metabolismo ósseo também são características comuns do 

envelhecimento. A osteoporose é uma doença caracterizada pela perda de massa 

óssea e deterioração microestrutural do tecido ósseo, com um aumento 

concomitante da fragilidade óssea e do risco de fratura. Estudos têm lidado com a 

fisiopatologia da osteoporose pós-menopausa. No entanto, a osteoporose senil tem 

sido menos estudada (RAISZ & RODAN, 2003; ZENG et al., 2014). A osteoporose 

senil é um grande problema de saúde que afeta significativamente o envelhecimento 

da população. Efeitos prejudiciais dessa condição levam ao aumento na incidência 

de fraturas osteoporóticas em pacientes com 65 anos ou mais (LIN & LANE, 2006). 

O turn-over ósseo corresponde ao ciclo contínuo de reabsorção e deposição 

óssea como consequência da ação dos osteoclastos e dos osteoblastos (RAUCH et 

al., 2007). Com o aumento da idade, há uma redução significativa na formação 

óssea. Isto ocorre principalmente devido a uma mudança da osteoblastogênese para 

a adipogênese predominante na medula óssea (DUQUE & TROEN, 2008).  

Com o objetivo de identificar as características da perda óssea relacionada à 

idade no esqueleto de ratos machos, PIETSCHMANN et al. (2007) estudaram 

diversos aspectos da estrutura óssea e do metabolismo em ratos machos idosos (23 

meses) e os compararam com animais jovens (5 meses). A densidade mineral 

óssea, o volume ósseo e o número de trabéculas do osso esponjoso foram 

acentuadamente reduzidos na tíbia de ratos idosos, quando comparados com os 

ratos jovens. Além disso, os níveis séricos de osteocalcina, um marcador de 

formação óssea, foram reduzidos em idosos. Concluiu-se que roedores idosos são 

caracterizados pela severa diminuição da quantidade de osso esponjoso e pela 

alteração na remodelação óssea na qual, a formação óssea é reduzida a tal ponto 
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que é compensada pela reabsorção óssea, apesar da medula óssea de idosos 

formar menos osteoclastos do que a de jovens. 

CAO et al., (2003) avaliaram a expressão de RANKL e OPG correlacionados 

com a perda óssea relacionada à idade em tíbias de camundongos e verificaram que 

em comparação com os jovens, a expressão de RANKL foi maior 2,1 vezes e 4,4 

vezes em adultos e idosos, respectivamente. Já os níveis de OPG no osso 

diminuíram com a idade. A concentração de precursores de osteoclastos na medula 

foi maior em animais velhos do que em animais jovens. Foi observado através de 

histomorfometria óssea convencional uma diminuição em quase 50% do volume de 

osso esponjoso entre 12 e 24 meses de idade. Assim, as alterações na expressão 

de RANKL e OPG associadas ao envelhecimento podem contribuir, pelo menos em 

parte, para a perda gradual de osso que ocorre com o avanço da idade e o 

desenvolvimento de osteoporose relacionada à idade. Essas mudanças favorecem o 

aumento dos osteoclastos em relação à atividade dos osteoblastos, e podem 

explicar, em parte, o desequilíbrio na formação e reabsorção óssea associado ao 

envelhecimento. 

 

2.5. Efeitos do Envelhecimento na Cavidade Bucal 

O aumento da longevidade da população mundial e o sucesso da Odontologia 

preventiva levaram a um crescimento da expectativa de manutenção da dentição em 

pacientes idosos. Este fato vem resultando em um aumento da procura e das 

necessidades de tratamento odontológico nessa população (HEBLING et al., 2014). 

O profissional precisa estar preparado para atender a uma maior demanda de 

pacientes idosos que têm expectativas e necessidades diferentes de tratamento (DE 

ROSSI & SLAUGHTER,  2007). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Rossi%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17873984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Rossi%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17873984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slaughter%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17873984
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Os pacientes mais velhos são mais suscetíveis às condições sistêmicas que 

podem predispô-los a doenças do complexo craniofacial, levando à desnutrição, 

dificuldade de comunicação, suscetibilidade a doenças infecciosas e diminuição da 

qualidade de vida (GEZZI & SHIP, 2000).  

As alterações mais comuns relacionadas à idade na dentição incluem atrito 

oclusal (bruxismo), fibrose pulpar e  diminuição da celularidade. Essas alterações 

podem ser devidas a processos fisiológicos normais ou a alterações patológicas em 

resposta a estresses funcionais e ambientais. A hipercementose é uma resposta ao 

trauma, cárie e doença periodontal. Com o avanço da idade, manchas, lascas e 

rachaduras e aumento da suscetibilidade à fratura são aparentes. As pessoas mais 

velhas correm o risco de desenvolver cáries recorrentes e têm maior probabilidade 

de desenvolver cárie radicular do que adultos mais jovens. O aumento do risco de 

cárie nestes pacientes resulta do aumento da recessão gengival, disfunção de 

glândulas salivares, higiene oral deficiente e maior retenção da dentição (SHAY, 

2000; SAUNDERS & MEYEROWITZ, 2005). A cárie radicular demonstrou afetar 

mais de 20% da população adulta de meia-idade, e aumentou com o passar do 

tempo à medida que a idade dos indivíduos aumentou (HARIYANI et al., 2018). 

Distúrbios sistêmicos como osteoporose e diabetes mellitus e o uso de alguns 

medicamentos como aqueles para o tratamento de hipertensão e convulsões têm 

sido associados a alterações periodontais em pacientes idosos. Tais alterações 

comprometem a saúde dos idosos levando a halitose, gengivite, perda de dentes, 

insuficiência mastigatória, problemas de deglutição, distúrbios do paladar e, por fim, 

desnutrição (PERSSON & PERSSON, 2005). 

 A saliva desempenha um papel crucial na manutenção da saúde bucal. É 

sugerido que mudanças significativas no fluxo salivar ou certos constituintes 
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salivares não são observadas em pacientes idosos saudáveis. No entanto, muitos 

idosos se queixam de xerostomia e demonstram diminuição da quantidade de saliva. 

Isto também ocorre devido a doenças sistêmicas e o uso de medicamentos. 

Diversos medicamentos foram associados a diminuição do fluxo salivar, mais 

significativamente os antidepressivos tricíclicos, sedativos e hipnóticos, anti-

histamínicos, anti-hipertensivos e anti-parkinsonianos (WILLIAMS & KIM, 2005). A 

xerostomia é uma queixa comum de aproximadamente 50% da população idosa 

(MURRAY et al., 2006). 

Além disso, doenças sistêmicas que afetam indivíduos mais velhos, como 

síndrome de Sjögren, pode afetar a função das glândulas salivares (ATKINSON et 

al., 2005). A disfunção da glândula salivar leva a numerosos problemas orofaríngeos 

em idosos, incluindo mucosa friável e diminuição da atividade antimicrobiana, 

diminuição da lubrificação, desenvolvimento de cárie, aumento da gengivite e 

aumento do risco de candidíase oral, dor, dificuldade de mastigação, deglutição, 

gustação e retenção prejudicada de próteses removíveis (DE ROSSI & 

SLAUGHTER, 2007). Além disso, a hipossalivação resulta em diminuição do pH 

salivar e da capacidade de tamponamento e redução das defesas imunológicas 

(DALODOM et al., 2016). 

  Medicamentos à base de bisfosfonatos, que são utilizdos no tratamento de 

osteoporose, metástases ósseas e outros distúrbios ósseos, são comumente 

administrados em pacientes da terceira idade. A utilização de bisfosfonatos leva ao 

aumento da taxa de osteonecrose dos maxilares após extrações dentárias. Deve-se 

manter os dentes comprometidos em pacientes que tomam esses medicamentos e 

considerar extrações somente se for absolutamente necessário para evitar possíveis 

complicações. Nos casos em que os dentes estão gravemente comprometidos, o 
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tratamento endodôntico é uma opção que pode eliminar a infecção e evitar as 

complicações das extrações (KÜHL et al., 2012). 

 

2.5.1. Efeitos do Envelhecimento na estrutura dentária 

A polpa dentária é um tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos e 

terminações nervosas, caracterizado por sua localização e organização anatômica 

específica sendo circundada pela dentina, que é um tecido duro e inelástico. A polpa 

dentária é composta por células (fibroblastos, odontoblastos e células mesenquimais 

indiferenciadas) em contato com a MEC. As macromoléculas principais da MEC da 

polpa dentária são proteínas colágenas (colágeno tipo I, III e V), sialoproteína óssea, 

osteopontina, proteína da matriz dentinária 1, osteocalcina e osteonectina. Os 

odontoblastos também secretam proteínas específicas do dente, como a 

sialoproteína dentinária, a fosfoproteína dentinária e a glicoproteína dentinária 

(TRANASI et al., 2009) . 

A polpa dentária, como outros tecidos do corpo, sofre alterações relacionadas 

à idade. Uma das características mais evidentes do envelhecimento é a redução do 

tamanho da câmara pulpar causada pela contínua secreção da matriz dentinária 

(dentinogênese secundária fisiológica) pelos odontoblastos. Este processo tende a 

estreitar o ápice da raiz originalmente aberto. Com o envelhecimento, a deposição 

apical de dentina secundária e cemento aumenta, e a circulação e inervação ficam 

comprometidas. Esses fatores interferem diretamente na sensibilidade pulpar desses 

indivíduos. A diminuição do tamanho da câmara pulpar em pessoas de idade 

avançada é perceptível nas radiografias dentárias e como resultado, a dor dentinária 

aguda é uma queixa incomum em pessoas idosas (SHAY, 2002; OZDEMIR et al., 

2010). 
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 À medida que o processo de envelhecimento da polpa continua, há uma 

grande diminuição no número de células (odontoblastos, fibroblastos e células 

mesenquimais) e um aumento no número de fibras colágenas. O número de 

capilares sanguíneos, linfáticos e nervos diminui, e suas bainhas de tecido conectivo 

tornam-se parte da polpa fibrosa remanescente. Outras alterações relacionadas à 

idade incluem o aumento de fibras reticulares, infiltração lipídica e calcificação. 

Essas alterações enfraquecem gradualmente a capacidade de reparação dentinária 

e o potencial de defesa pulpar (MURRAY et al., 2002). 

O processo degenerativo fisiológico da polpa que ocorre ao longo do tempo 

pode levar a respostas alteradas aos testes de sensibilidade pulpar, levando a 

resultados falso negativos nos indivíduos idosos (NEWTON & PATTERSON, 1981). 

FARAC et al. (2012) verificaram uma diminuição da intensidade da dor com o 

envelhecimento (aumento do limiar de dor). Esse aumento pode ser atribuído ao fato 

de que a polpa é menos inervada em pacientes idosos do que nos jovens. Portanto, 

em pacientes idosos, muitos dentes podem evoluir para necrose pulpar sem nenhum 

episódio doloroso. 

As células da polpa dentária podem expressar marcadores osteoblásticos, 

como fosfatase alcalina (FA) e osteocalcina. A FA parece ser importante na 

formação de tecidos mineralizados (PIZAURO et al., 1992). Uma diminuição 

relacionada à idade nos números de odontoblastos pode sugerir que a capacidade 

reparativa da polpa fica comprometida pelo envelhecimento (MURRAY et al., 2002). 

Demonstrou-se que a atividade de FA que atua na deposição mineral diminui 

substancialmente pelo envelhecimento (LEE et al., 2013). No estudo de ASLANTAS 

et al. (2016), amostras de polpa saudáveis de doadores idosos apresentaram uma 

menor atividade de FA em comparação àquelas de doadores jovens. Porém, no 
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grupo idoso com pulpite reversível houve um leve aumento na atividade de FA 

enquanto nas amostras com pulpite irreversível houve um aumento significativo. 

Portanto, diferentemente da polpa jovem, a gravidade da inflamação pode 

determinar o aumento dos níveis de calcificação em indivíduos idosos. Pode ser 

possível concluir que, no caso de uma inflamação leve, tanto a polpa jovem quanto a 

envelhecida apresentam um ligeiro aumento na atividade da FA, enquanto no caso 

da pulpite irreversível, apenas a polpa envelhecida apresenta um aumento 

significativo na atividade da FA. Sem dúvida, um aumento no potencial regenerativo 

do tecido pulpar induzido pela inflamação leve é desejável, mas no indivíduo idoso o 

aumento da gravidade da inflamação pode desencadear eventos de calcificação que 

eventualmente causam dificuldades nos procedimentos endodônticos. 

Alterações no sistema imunológico também são observadas em pacientes 

idosos portadores de infecção endodôntica. ALMEIDA et al. (2017), avaliaram a 

expressão de macrófagos em LP de pacientes idosos. Os pacientes mais velhos 

(>60 anos) apresentaram menor expressão de macrófagos tanto nos cistos quanto 

nos granulomas em comparação com pacientes adultos (entre 21 e 49 anos), o que 

pode sugerir que há uma tendência maior de falha no tratamento endodôntico 

desses pacientes idosos devido a baixa expressão de macrófagos.  

 No curso de uma infecção bacteriana nos canais radiculares, as bactérias 

colonizam o canal radicular e caminham em direção aos túbulos dentinários, 

infectando a dentina, o cemento e o osso circundante (MJÖR et al., 2001; ÖZOK et 

al., 2002). THALER et al. (2008) avaliaram a relação entre a permeabilidade da 

dentina radicular, a idade dos pacientes e o tempo de penetração de corante para 

esclarecer a influência da idade dentinária na penetração da solução corante na 

dentina. Dentes de pacientes mais velhos (> 60 anos) apresentaram uma 
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penetração de corante na dentina abaixo de 7% de todo o volume dentinário no 

terço apical devido à esclerose dentinária avançada. A penetração do corante nos 

dentes de pacientes mais velhos foi menor quando comparados aos pacientes 

jovens. 

 A esclerose dentinária promove a redução no diâmetro dos túbulos 

dentinários e modifica a permeabilidade da dentina reduzindo o espaço para 

bactérias, bem como para a penetração de soluções irrigantes e medicações 

intracanal. Em consequência, a dentina localizada na região apical da raiz de 

pacientes mais velhos é provavelmente impermeável devido a limitação do seu 

volume, tanto para medicações intracanal como para bactérias. Esse fator pode 

desempenhar um papel importante no resultado do tratamento endodôntico 

(THALER et al., 2008; ØRSTAVIK et al., 2004).  

 ALCANTARA et al. (2013) realizaram avaliações microscópicas de um total de 

214 cistos perirradiculares que foram coletados em um período de 10 anos e 

verificaram que a presença desses cistos foi mais frequente em indivíduos com 

idade média de 35 anos em comparação aos idosos. Nesse estudo a idade dos 

pacientes variou de 7 a 77 anos. BERLINCK et al. (2015) encontraram resultado 

semelhante. Foram avaliados 1.126 pacientes e 15.724 radiografias periapicais. A 

condição periapical de cada dente foi avaliado pelo Índice Periapical (PAI) 

(ØRSTAVIK et al., 1986). Na população estudada, a frequência de LP foi maior entre 

os indivíduos na faixa etária de 30 a 49 anos. Segundos os autores, esses 

resultados provavelmente ocorreram porque indivíduos idosos realizam mais 

extrações dentárias do que tratamentos endodônticos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 A redução na capacidade do sistema imunológico em combater infecções e  a 

alteração no metabolismo ósseo são características de pacientes com idade 

avançada que têm sido comprovadas ao longo dos anos. Porém, estudos que 

investiguem a provável influência do envelhecimento na evolução da LP são 

escassos. 
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4. HIPÓTESE 

 

Modificações no metabolismo ósseo e no sistema imunológico, 

características do idoso, levam a um aumento da reabsorção óssea e a uma 

diminuição na possibilidade de reparo. Por isso, espera-se através deste estudo 

observar alterações na evolução de LP em ratos com idade avançada. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

• Avaliar, em ratos, os efeitos do envelhecimento na evolução da LP. 

 

5.2. Objetivo Específico 

• Determinar o tamanho de LP através de análise radiográfica. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Parecer Ético 

O projeto está de acordo com Princípios Éticos da Experimentação Animal do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e obteve aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) sob o número de protocolo 594. 

 

6.2. Seleção da Amostra 

Foram utilizados ratos machos idosos (n=12), (24 meses de idade) e ratos 

machos jovens (n=12) (3 meses de idade) da linhagem Wistar, mantidos em gaiolas, 

com temperatura ambiente controlada (25 a 27ºC), umidade constante e ciclo 

claro/escuro de 12 horas (6:00h às 18:00h), sendo a água e ração (Nuvilab, Sogorb 

Indústria e Comércio LTDA, São Paulo, SP) fornecidas ad libitum. 

Os animais foram mantidos no biotério do departamento de Fisiofarmacologia 

do Instituto Biomédico da UFF. 

 

6.3. Desenvolvimento da Lesão Perirradicular (LP) 

Vinte e quatro meses após o nascimento do grupo de estudo e 3 meses após 

o nascimento do grupo controle, todos os animais foram anestesiados com Tiopental 

(0,1 ml/100g peso corporal) e o esmalte e a dentina dos primeiros molares inferiores 

esquerdos foram desgastados com broca carbide esférica de ½ (KG Sorensen, São 

Paulo, SP) com motor de baixa rotação (Dentec, CS 421, São Paulo, SP). A abertura 

foi realizada na fóssula mesial da superfície oclusal até a exposição pulpar. Este 

procedimento foi realizado por um único operador. 
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Desta forma, 4 grupos experimentais foram formados: 

• Grupo controle com lesão de 21 dias (C 21 dias): n = 6 

• Grupo idoso com lesão 21 dias (I 21 dias): n = 5 

• Grupo controle com lesão 40 dias (C 40 dias): n = 6 

• Grupo idoso com lesão 40 dias (I 40 dias): n = 7 

Ao final de cada período experimental (21 e 40 dias após o desenvolvimento da 

lesão), os animais foram sacrificados por exsanguinação sob anestesia com 

Tiopental (0,2 ml/100g peso corporal), e a mandíbula foi removida.  

 

6.4. Avaliação Radiográfica 

As hemi-mandíbulas esquerdas foram lavadas e imersas em solução salina. 

Após esse processo, as tomadas radiográficas foram realizadas em aparelho 

radiográfico digital (Modelo Radioesfera, Siemens, São Paulo). As áreas das LP 

presentes nos ápices das raízes mesiais dos primeiros molares da mandíbula 

esquerda foram mensurados nas radiografias através do software Image J (National 

Institute of Mental Health Bethesda, EUA).  

 

6.5. Análise Estatística 

A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada utilizando o programa 

Graphpad Prism 6 for Windows (Graphpad Software, San Diego, Califórnia, EUA) 

(www.graphpad.com). Os testes Kruskal-Wallis  e Dunn’s Multiple Comparison foram 

utilizados. A significância estatística levada em consideração foi de p<0,05.  

 

 

 

http://www.graphpad.com/
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Análise radiográfica 

Os valores numéricos das médias dos tamanhos das LP podem ser 

observados na Tabela 1. As lesões foram maiores nos grupo I. Porém, apenas foi 

encontrada significância estatística quando comparados C 40 x I 40 (Figura 1). 

Algumas das imagens obtidas através de radiografia digital podem ser observadas 

nas figuras 2-5. 

 

 

Tabela 1. Médias dos tamanhos das lesões perirradiculares (pixel) por grupo 

 

 

 

 

  C 21        94,77 ± 9,44         0,0006 
 
 
  I 21        218,8 ± 72,96 

 
 
  C 40        85,23 ± 6,63  

 
 
  I 40        237,8 ± 57,20 
 

Os resultados são expressos por média ± DPM. C: controle, I: idoso. Teste Kruskal-Wallis. 

 

 

 
Grupos   Tamanho das Lesões    P  

         (pixel)  
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Figura 1. Análise comparativa do tamanho de lesões perirradiculares entre os grupos C: controle, I: 
idoso. Teste Dunn’s Multiple Comparision, # C 40 vs I 40 p<0,01. 

 

 

 

            

Figura 2. Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar inferior esquerdo                                        

de rato do grupo controle 21 dias. 
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Figura 3. Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar inferior esquerdo                           

de rato do grupo idoso 21 dias.  

 

 

 

 

Figura 4. Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar inferior esquerdo                     

de rato do grupo controle 40 dias.  
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Figura 5. Imagem radiográfica de lesão perirradicular em primeiro molar inferior esquerdo                           
de rato do grupo idoso 40 dias. 
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8. DISCUSSÃO  

 

A LP é desenvolvida principalmente por ação do mecanismo de defesa do 

hospedeiro. O sistema imunológico , na tentativa de conter a infecção a nível de 

canal radicular, libera mediadores químicos que estimulam a reabsorção óssea 

(NETO et al., 2018). 

O envelhecimento é uma condição que gera alterações nos processos 

fisiológicos do corpo (ALLMAN & MILLER, 2005). Alterações no metabolismo ósseo 

como, por exemplo, a perda de massa óssea e deterioração microestrutural do 

tecido ósseo, são características comuns do envelhecimento, (ZENG et al., 2014). 

Além disso, o envelhecimento também exerce efeitos significativos nas células do 

sistema imunológico, como o comprometimento das funções dos neutrófilos e 

macrófagos (KOVACS et al., 2009). Tais características do envelhecimento 

possivelmente causam influências sobre o desenvolvimento das LP. 

Diversos estudos têm utilizado modelos animais envelhecidos para avaliar 

alterações no metabolismo ósseo relacionadas à idade (RAISZ & RODAN, 2003; LIN 

& LANE, 2006; PIETSCHMANN et al., 2007; DUQUE & TROEN, 2008; ZENG et al., 

2014). No presente estudo, os parâmetros radiográficos do padrão ósseo foram 

investigados em ratos machos da linhagem Wistar envelhecidos (24 meses de 

idade) que foram utilizados como grupo de estudo para a avaliação relacionada à 

idade. O grupo controle foi composto por ratos machos da linhagem Wistar de 3 

meses de idade.  

O desenvolvimento da LP e a determinação dos períodos de 21 e 40 dias 

para a avaliação da progressão das lesões seguiram o protocolo utilizado por 

BRASIL et al. (2016). A reabsorção óssea perirradicular, induzida pela exposição 
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pulpar, foi observada em todos os grupos experimentais através da análise 

radiográfica.  

Estudos que utilizaram modelos de animais idosos selecionaram ratos com 22 

a 24 meses de idade (CHELVARAJAN et al., 2005; PIETSCHMANN et al., 2007; 

SINGH et al., 2008) . No presente estudo foram selecionados apenas animais com 

24 meses de idade, baseado no estudo de ANDREOLLO et al. (2012), o qual afirma 

que ratos Wistar com 24 meses de idade equivalem a humanos com 60 anos. 

Segundo a  Organização Mundial de Saúde um indivíduo com 60 anos de idade é 

considerado idoso (Organização Mundial da Saúde, 2015). 

Foi verificado que em ratos idosos, as LP após 40 dias de desenvolvimento, 

foram significativamente maiores quando comparadas as dos animais jovens com o 

mesmo período. Enquanto no período de 21 dias de desenvolvimento da lesão não 

houve diferença significativa entre os grupos.  

É provável que tal resultado tenha ocorrido devido a uma inflamação 

desregulada, característica de indivíduos mais velhos. Esse fenômeno é referido 

como inflamm-aging (FRANCESCHI et al., 2000; SHAW et al., 2013). Acredita-se 

que a produção aumentada de citocinas como, por exemplo, o TNF-α, que inibe a 

diferenciação de osteoblastos e estimula a produção de RANKL, colaboram para a 

menor formação óssea nos animais idosos contribuindo para a osteoporose senil 

(PIETSCHMANN et al., 2007). 

Segundo KOVACS et al. (2009), o comprometimento de múltiplas funções 

neutrofílicas, bem como de macrófagos, como, por exemplo, a diminuição da 

capacidade fagocitária e quimiotática são observados em idosos. Nossos achados 

também podem estar relacionados com a diminuição da capacidade do sistema 

imunológico do idoso em combater o agente agressor. 



 

35 
 

ALMEIDA et al. (2017) observaram uma menor expressão de macrófagos em 

LP de idosos, sugerindo que as infecções nesses indivíduos têm uma maior 

gravidade e que estes podem estar mais suscetíveis a falhas no tratamento 

endodôntico.  

Foi possível verificar LP maiores em ratos idosos. Esse achado corrobora 

com os resultados encontrados por CAO et al. (2003), que encontraram uma 

expressão de RANKL aumentada em idosos enquanto a expressão de OPG foi 

diminuída. Além disso, também observaram maiores concentrações de precursores 

de osteoclastos na medula de animais idosos.  Essas alterações  podem contribuir 

para a perda gradual de osso que ocorre com o avanço da idade. 

Além disso, pacientes idosos são mais susceptíveis a doenças sistêmicas e 

essas doenças podem ter relação com o aumento da reabsorção óssea, como já foi 

identificado por SEGURA-EGEA et al. (2016).  

Após atingir o pico de massa óssea, a reabsorção óssea lentamente começa 

a exceder a formação óssea (HORAN & TIMMINS, 2009). PIETSCHMANN et al. 

(2007) afirmam que roedores idosos são caracterizados pela alteração na 

remodelação óssea, na qual a formação óssea é reduzida a tal ponto que é 

compensada pela reabsorção óssea. Além disso, os níveis séricos de osteocalcina, 

um marcador de formação óssea, foram reduzidos em idosos. Diante desse achado 

é possível associá-los ao aumento no tamanho de lesões em ratos idosos.  

THALER et al., (2008) afirmaram que a esclerose dentinária, comum em 

indivíduos idosos, reduz o volume disponível para a penetração de bactérias e seus 

produtos metabólicos, bem como para a penetração de soluções irrigantes e 

medicações intracanal. Esse fator pode desempenhar um papel importante no 

resultado do tratamento endodôntico. Porém, isso contrasta com os resultados do 
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presente estudo, pois caso uma menor quantidade de bactérias e seus produtos 

fossem capazes de alcançar a região perirradicular nos elementos dentários dos 

idosos devido a esclerose dentinária, as lesões apresentariam um tamanho 

reduzido. Portanto pode-se concluir que não houve dificuldades na chegada de MO 

na região perirradicular.  
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9. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se através desse estudo que as LP de animais dos grupos idosos 

foram maiores quando comparadas aos grupos jovens, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa em períodos mais longos de desenvolvimento. Sugere-

se que as alterações ósseas e imunológicas provocadas pelo envelhecimento foram 

capazes de influenciar no desenvolvimento das LP.  
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