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Objetivo: o objetivo deste estudo é revisar a literatura
atualmente disponível sobre as evidências científicas
acerca da terapia fotodinâmica (PDT) em canais infectados com Enterococcus faecalis. Materiais e método:
uma pesquisa bibliográfica exploratória foi realizada
utilizando a base de dados eletrônica Public Medline
(PubMed), empregando os termos de busca “Photodynamic therapy” e “Endodontics”. Os critérios de inclusão foram artigos de pesquisas originais e ensaios
clínicos publicados em português, espanhol e inglês.
Não foram aplicados limites à data de publicação. Resultados: a busca inicial resultou em um total de 96
títulos. Setenta e quatro estudos foram excluídos após
a leitura de seus títulos e resumos, e os 22 manuscritos
restantes foram avaliados e considerados elegíveis para
o propósito desta revisão de literatura. Os trabalhos são
representados, em sua maioria, por estudos laboratoriais in vitro. Conclusão: a terapia fotodinâmica, até o
presente momento, tem sido sugerida como um potencial adjuvante para maximizar a desinfecção de canais
radiculares infectados com Enterococcus faecalis. Há
necessidade de estudos adicionais para determinar parâmetros apropriados para utilização da PTD em tratamentos endodônticos, bem como de ensaios clínicos
controlados e randomizados de forma a verificar in
vivo estes resultados.
Palavras-chave: Fotoquimioterapia. Tratamento do canal radicular. Enterococcus faecalis. Endodontia.

Introdução
O objetivo principal do tratamento endodôntico
é a desinfecção do sistema de canais radiculares e a
erradicação de bactérias que causam infecção1. Assim, a desinfecção eficaz do canal radicular é, sem
dúvida, um componente fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico2. As técnicas contemporâneas incluem o desbridamento mecânico e
a modelagem do sistema de canais radiculares com
ênfase em vários sistemas, irrigação intracanal com
agentes antimicrobianos/dissolventes de tecidos e
medicações intracanais3,4.
Apesar dos avanços tecnológicos e científicos na
endodontia, há muitos casos que resultam em falha
devido a fatores microbianos, em que a persistência
de infecções endodônticas é dependente da capacidade de adaptação dos microrganismos às mudanças ambientais. Muitos mecanismos diferentes são
utilizados por bactérias, tais como: formação de biofilmes, modificações fisiológicas, troca de material
genético e criação de subpopulações de células5.
A terapia fotodinâmica (PDT) consiste em três
elementos: fotossensibilizador, luz e oxigênio. O
fotossensibilizador tem a propriedade de acumulação seletiva em tecidos anormais ou infectados
sem causar qualquer dano às células saudáveis.
Esse método terapêutico inovador já foi adaptado
com sucesso em muitos campos da medicina, como
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dermatologia, ginecologia, urologia e oncologia. A
odontologia também está começando a incorporar a
fotodesinfecção no tratamento da cavidade oral. As
propriedades antibacterianas e fungicidas do fotossensibilizador têm sido utilizadas para obter melhores resultados no tratamento do canal radicular, na
terapia periodontal e na erradicação da candidíase
em prótese6-15.
Atualmente, o uso de PDT na terapia endodôntica foi testado em termos de redução da carga bacteriana1,16-20. Entretanto, a eficácia da PDT na eliminação de Enterococcus faecalis dos canais radiculares infectados permanece questionável21. Assim, o
presente trabalho se dedicou a revisar a literatura
atualmente disponível sobre as evidências científicas acerca da terapia fotodinâmica em canais infectados com Enterococcus faecalis.

Materiais e método
Identificação e seleção de estudos
relevantes
Para o propósito deste estudo, uma pesquisa
bibliográfica exploratória foi realizada utilizando a
base de dados eletrônica Public Medline (PubMed).
Realizou-se a pesquisa empregando os termos de
busca “photochemotherapy” (MeSH Terms) ou “photochemotherapy” (All Fields) ou “photodynamic” (All
Fields) e “therapy” (All Fields) ou “photodynamic
therapy” (All Fields) e “endodontics” (MeSH Terms)
ou “endodontics” (All Fields).
Foram incluídos artigos de pesquisas originais
e ensaios clínicos publicados em português, espanhol e inglês. Não foram aplicados limites à data
de publicação. Os estudos da busca inicial foram
identificados, e, subsequentemente, títulos e resumos foram selecionados de acordo com a relevância,
considerando os critérios de inclusão. Os demais
estudos foram obtidos em texto completo e foram
selecionados com os mesmos critérios, sendo os
elegíveis incluídos nesta revisão. Foram excluídos
manuscritos em outros idiomas, não disponíveis em
texto completo e publicações não relevantes ou condizentes com a temática proposta.
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Resultados
Para esta revisão, a pesquisa inicial resultou em
um total de 96 títulos encontrados na busca eletrônica nas bases de dados PubMed. Foram excluídos
74 estudos, após a leitura de seus títulos e resumos,
e 22 manuscritos foram avaliados quanto à elegibilidade e considerados para o propósito desta revisão
de literatura sobre terapia fotodinâmica em canais
infectados com E. faecalis. Os resultados do estudo
(n=22) são apresentados na Tabela 1.

Características dos estudos
Foram identificados 22 estudos que abordam,
em algum aspecto, a ação antimicrobiana da terapia fotodinâmica em canais infectados com Enterococcus faecalis. Em uma análise cronológica, segundo nossos resultados, os estudos foram publicados
em um período de 10 anos (2007-2017), com intervalos esporádicos: 2007 (n=1), 2008 (n=1), 2010 (n=1),
2011 (n=1), 2012 (n=3), 2013 (n=2), 2014 (n=4), 2015
(n=2), 2016 (n=3) e 2017 (n=3).

Terapia fotodinâmica em
canais infectados com
Enterococcus faecalis
A Tabela 1 apresenta, em ordem cronológica, os
principais achados dos 22 artigos selecionados, que
abordaram a ação da terapia fotodinâmica em canais
infectados com Enterococcus faecalis, e incluiu os seguintes parâmetros: autor, ano de publicação, tipo
de estudo, objetivo, desenho de estudo, dados e resultados relevantes e conclusões e/ou considerações
finais de estudo.

RFO, Passo Fundo, v. 22, n. 2, p. 261-270, maio/ago. 2017

RFO, Passo Fundo, v. 22, n. 2, p. 261-270, maio/ago. 2017

263

A média calculada para o grupo de teste foi de 840.000 CFU
nas amostras pré-PDT e 700 CFU nas amostras pós-PDT.
Isto significa uma redução de 99,9% após o uso da TFD.
Além disso, a média calculada para o grupo controle foi de
1.800.000 CFU na primeira coleta e 1.950.000 CFU na segunda coleta, mostrando um aumento de 2,6%. Treze das 23
amostras aumentaram seus valores de CFU.

46 tiveram seus canais contaminados com bactérias e foram incubados por 48 h a 35 °
C. Depois disso, os dentes foram divididos em um grupo de controle (CG) e um grupo
de teste (TG). Os 23 dentes CG não sofreram qualquer intervenção, enquanto que no
TG os dentes receberam uma solução de 0,0125% de azul de toluidina durante 5 min
seguido de irradiação utilizando um laser de diodo de 50 mW (Ga-Al-As) a um comprimento de onda de 660 nm . As amostras bacterianas foram colhidas antes e após a
irradiação. Em cada uma das amostras, foi contado o número de unidades formadoras
de colónias (CFU).

70 extraídos tiveram seus CN contaminados com uma cepa endodôntica de EF por 7
dias, instrumentados com instrumentos de níquel-titânio e irrigados com NaOCl a 2,5%
ou com NaCl a 0,85%, distribuídos aleatoriamente em quatro grupos experimentais: MB
/ NaOCl (PDT com MB e NaOCl como irrigante), TB / NaOCl (PDT com TB e NaOCl
como irrigante), MB / NaCl (PDT com MB e NaCl como irrigante) e TB / NaCl (PDT
com TB e NaCl Como o irrigante). Para PDT, o fotossensibilizador permaneceu no canal
durante 2 minutos antes de ser exposto à luz vermelha emitida por um laser de diodo
durante 4 minutos. As amostras foram retiradas antes e após a instrumentação / irrigação
e seguindo o procedimento de PDT específico para cada grupo, colocadas em placas de
agar Mitis-salivarius e as unidades formadoras de colónias contadas.

Enterococcus faecalis em ágar semi-sólido a 0,5% com fotossensibilizador foi injetado na
área de lesão apical do modelo de lesão apical in vitro. Os efeitos diretos da irradiação
com um laser de diodo, bem como o calor produzido por irradiação na viabilidade de
microorganismos nas lesões foram analisados.

Investigar os efeitos da PDT em
patógenos endodônticos, avaliando a diminuição do número
de colônias de EF em canais de
dentes humanos extraídos.

Investigar os efeitos antibacterianos da PDT com azul de metileno (MB) ou azul de toluidina
(TB) (ambos a 15 mg / mL) como
complemento à instrumentação
/ irrigação de canais radiculares
experimentalmente contaminados com Enterococcus faecalis.

Investigar os efeitos antimicrobianos da irradiação com laser
diodo em patógenos endodônticos em lesões periapicais utilizando um modelo de lesão
apical in vitro.

Fonseca et al.,
200830

Souza et al.,
201031

Nagayoshi et al.,
201132

A viabilidade de E. faecalis foi significativamente reduzida pela
combinação de fotossensibilizador e irradiação laser. A temperatura causada pela irradiação aumentou, no entanto, não houve efeitos citotóxicos do calor sobre a viabilidade de E. faecalis

Independentemente do irrigante utilizado (NaOCl ou NaCl),
a instrumentação reduziu significativamente a contagem
bacteriana em comparação com a baseline (p <0,001). NaOCl como irrigante foi significativamente mais eficaz que o
NaCl, e essa diferença persistiu após a PDT, independentemente do fotossensibilizador utilizado (p <0,05). PDT com
MB ou TB não melhorou significativamente a desinfecção
após a preparação quimomecânica usando NaOCl como irrigante (p> 0,05). Não foram observadas diferenças significativas entre os dois fotossensibilizadores (p> 0,05).

A análise por MEV confirmou a presença de bactérias no sistema radicular. PDT obteve redução de 77,5% na viabilidade
de EF. O MB isolado e a luz reduziram a viabilidade bacteriana em 19,5% e 40,5%, respectivamente. A HPLC não revelou quaisquer padrões de porfirina expressos por E. faecalis.

64 amostras de canais radiculares foram preparadas e inoculadas com EF (ATCC
29212). Três dias mais tarde, a infecção dos CN foi confirmada por MEV. Os sistemas de CN foram então incubados com 6,25 mg / ml de AM durante 5 minutos
seguido de exposição à luz a 665 nm (60 J / cm2) que foi distribuída a partir de um
laser de diodo através de uma fibra óptica com um diâmetro de 500 mm. Após a
PDT, o conteúdo do canal foi amostrado por lavagem dos canais radiculares, diluído
em série e cultivado em ágar sangue. As frações de sobrevivência foram calculadas
contando unidades formadoras de colónias. Utilizou-se CLAR para determinar o teor
de porfirinas de EF.

Investigar os efeitos fotodinâmicos do MB em espécies de EF
em CN experimentalmente infectados.

Foschi et al.,
200719

Resultados

Desenho de Estudo

Objetivo

Autor/Ano

Tabela 1 – Resultados da revisão de literatura dispostos em ordem cronológica

A utilização de um laser de
diodo em combinação com
um fotossensibilizador pode
ser útil para o tratamento clínico de lesões periapicais.

Procedimentos de instrumentação / irrigação reduziram significativamente as populações
bacterianas no canal. A preparação quimicoomecânica (instrumentos mais NaOCl) foi confirmada como sendo mais eficaz
do que a preparação mecânica
(instrumentação mais NaCl).
Embora o uso adicional de PTD
promoveu alguma redução nas
populações intracanais de uma
cepa endodôntica de E. faecalis
após instrumentação / irrigação,
os efeitos não alcançaram significância estatística. É importante
reforçar o conceito de que o
protocolo PDT ainda precisa ser
refinado antes da aplicação clínica com resultados previsíveis.

A terapia fotodinâmica é viável como agente bactericida
em um modelo dentário contaminado com Enterococcus
faecalis, mas não erradicou
totalmente as bactérias contaminantes.

Os resultados deste estudo
suportam a necessidade de determinar a concentração óptima de MB e parâmetros de luz
para maximizar a morte bacteriana em canais radiculares.

Conclusões/
Considerações Finais

135 tubos de ensaio de amostras EF com concentração de 1014 unidades formadoras
de colónias (CFU) / mL e fotossensibilizador foram preparados. Dezasseis grupos foram
montados e submetidos a laser de diodo e receberam uma dose de energia de radiação
compreendida entre 0,5 e 5,5 J. O efeito bactericida foi medido pela CFU média de EF
viável após irradiação. Foram selecionados sessenta dentes com raiz única e contaminados com EF, e depois foram tratados com PAD; Para a desinfecção dos canais radiculares
foram utilizados 5,25% de irrigação com NaOCl e solução salina. As amostras microbianas foram colhidas antes e após a desinfecção, e após 72 h de recuperação, e depois
a UFC foi contada.

CN de 120 dentes humanos extraídos foram preparados com ProTaper contaminados com
uma suspensão de E. faecalis e incubados por 7 dias. Foram então distribuídos aleatoriamente em seis grupos: G1, irradiação com laser de diodo (2 W, 3 9 20 s); G2, PAD (100
mW, 60 s); G3, PAD com 3D Endoprobe (100 mW, 60 s); G4, irrigação com seringa de calibre 30 com NaOCl (60 s); G5, agitação ultrassonica de NaOCl com o sistema EndoActivator
(60 s); G6, seringa de calibre 30 com NaCl (60 s). O padrão de colonização foi visualizado
por MEV. O número de bactérias em cada canal foi determinado pela contagem de placas.
A presença ea ausência de EF nos CN também foram análisadas por PCR.

Foi utilizado laser de diodo como fonte de irradiação laser (l = 660 nm, 200 mW). Os
períodos de irradiação com laser foram 300, 600 e 900 segundos. No experimento 1, a
quantidade de 1O2 gerada a partir de cada concentração (0,0001% -1,0%) de MB excitado foi examinada usando ressonância de spin de elétrons para determinar a concentração
ótima de MB. No experimento 2, foram examinados os efeitos bactericidas de 1O2 sobre
E. faecalis. Os grupos experimentais foram com irradiação laser, L (+); Sem irradiação
laser, L ( ); Incluindo MB, M (+); E não incluindo MB, M ( ). Estes foram combinados para
formar 4 grupos: L (+) M (+), L (+) M (?), L ( ) M (+) e L ( ) M ( ). Após o tratamento, E. faecalis
foi incubado durante 48 horas a 37 ° C e os efeitos bactericidas de 1O2 em E. faecalis foram determinados com base no número de unidades formadoras de colónias por mililitro.

125 dentes pré-molares estéreis foram convencionalmente acessados, preparados e depois contaminados com E. faecalis (ATCC 29212) durante 30 dias. Os dentes foram divididos aleatoriamente em 4 grupos: Controle (desbridamento quimomecânico com irrigação convencional); Endovac (desbridamento quimomecânico com sistema EndoVac®);
PDT (desbridamento quimomecânico com irrigação convencional e PDT) e Endovac +
PDT (desbridamento quimomecânico com EndoVac® e PDT). Os irrigants utilizados em
todos os grupos foram 5,25% de hipoclorito de sódio e 17% de EDTA. Após o tratamento, aplicou-se um curativo intracanal (CaOH2) em todos os canais durante 7 dias. As
amostras foram obtidas antes de (T1) e após os procedimentos terapêuticos (T2) e, após
medicação intracanal (T3), colocadas em meio BHI e incubadas (37 ° C, 48 h) para determinar as unidades formadoras de colônia (CFU mL)

Três fotossensibilizadores absorventes de luz azul, eosina-Y, bengala rosa e curcumina,
foram testados em E. faecalis cultivado em suspensões planctônicas ou biofilmes. Os
fotossensibilizadores foram incubados durante 30 min com bactérias e depois expostos
a luz azul (450-500 nm) durante 240 s. Utilizou-se hipoclorito de sódio (3%) como controlo. Após 48 h, a viabilidade de E. faecalis foi estimada pela medição de unidades de
formação de colónia pós-exposição vs. controlos não tratados (UFC / mL

Yao et al., 201233 Investigar a eficácia da desinfecção fotoativada (PAD) na morte
de Enterococcus faecalis (EF) em
solução planctônica e em um
modelo de dente infectado.

Avaliar o efeito antimicrobiano
de uma irradiação com laser de
diodo, desinfecção fotoativada
(PAD), irrigação convencional
e sônica ativada com hipoclorito de sódio a 2,5% (NaOCl) em
Enterococcus faecalis.

Esclarecer a relação entre a
quantidade de oxigênio singleto
(1O2) gerada a partir do azul de
metileno excitado (MB) e os efeitos bactericidas sobre Enterococcus faecalis.

Avaliar a eficácia ex vivo do sistema EndoVac® e do tratamento fotodinâmico (PDT) como
adjuvantes ao desbridamento
químico-mecânico
associado
ao hidróxido de cálcio (CaOH2)
na redução dos níveis de Enterococcus faecalis intracanal.

Explorou a possibilidade de que
os fotossensibilizadores ativados
com luz azul pudessem ser utilizados, em princípio, para inativar este micróbio como uma
estratégia de desinfecção adjuvante para a terapia endodôntica

Bago et al.,
201334
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Komine et al.,
201335

Miranda et al.,
201336

Pileggi et al.,
201337

A irradiação de luz azul isoladamente não alterou a viabilidade de E. faecalis. Para as culturas planctônicas, a eosina-Y
ativada com luz azul (5 μM), bengala rosa (1 μM) ou curcumina (5 μM) significativamente (p <0,05) reduziram a viabilidade de E. faecalis em comparação com a exposição aos
fotoquímicos não irradiados. Para as culturas de biofilme, as
concentrações de eosina-Y ativada pela luz, rosa de bengala
e curcumina de 100, 10 e 10 μM, respectivamente, suprimiram completamente a viabilidade de E. faecalis (p <0,05).

As contagens médias de células médias (UFC mL 1) de E.
faecalis foram elevadas na contaminação inicial (T1). Observou-se uma redução significativa (P <0,05) da média de contagens de E. faecalis em todos os grupos desde o início (T1)
até ambos os amostragens pós-terapia (T2 e T3); Não foram
detectadas diferenças entre os grupos. Não foi detectada alteração significativa nas contagens bacterianas de T2 para T3.

A maior quantidade de 1O2 foi gerada a partir de 0,01% de
MB excitado. Após 300, 600 e 900 segundos de irradiação,
35,2, 87,2 e 117,1 mmol / L de O2 foram detectados, respectivamente. No grupo L (+) M (+), as unidades formadoras de
colónias por mililitro de E. faecalis diminuíram dramaticamente dependendo da quantidade de 1O2 gerada. Nenhum
outro grupo mostrou qualquer efeito bactericida

Houve uma redução significativa na população bacteriana
após todos os tratamentos (P <0,001). O PAD, utilizando ambos os sistemas de laser, ea irrigação com NaOCl ativada
por ultrassom foram significativamente mais eficazes que a
irradiação com diodo e a única irrigação com NaOCl na redução de CFUs (P <0,05). O laser de diodo de alta potência
e a única irrigação com NaOCl tiveram um efeito antibacteriano igual (P> 0,05).

O efeito bactericida aumentou linearmente com a dose de energia de irradiação em solução planctônica. Para a mesma dose
de energia de irradiação, o efeito bactericida foi maior no grupo
recebendo 100mW do que naquele recebendo 50mW e exposto
ao tempo de irradiação dupla (p <0,05). Nenhuma bactéria foi
detectada após a irrigação no grupo NaOCl no modelo de canal
radicular, mas a recuperação de bactérias após 72 h foi detectada em 11 amostras. As bactérias foram detectadas em todos os
outros grupos ea PAD foi significativamente mais eficaz do que
a solução salina na redução do número de células bacterianas
dentro dos canais radiculares (p <0,05

Embora os resultados atuais estejam limitados a um modelo
in vitro, eles suportam a exploração adicional de antimicrobianos ativados com luz azul
como terapia adjuvante em
tratamento endodôntico.

O uso adjuvante do sistema
EndoVac® e o tratamento fotodinâmico, em combinação
ou não, foi tão eficaz quanto o
desbridamento quimomecânico convencional associado ao
CaOH2 na redução das contagens de E. faecalis intracanal.

,001% -0,01% de MB é o intervalo mais efetivo para gerar
1O2 durante a aplicação da
terapia fotodinâmica antimicrobiana. Foi necessário pelo
menos 35,2 mmol / L de IO2
para se obter a esterilização de
E. Faecalis.

O sistema PAD e EndoActivator foram mais bem sucedidos
na redução da infecção do canal radicular do que o diodo
laser e irrigação com seringa
de NaOCl sozinho.

O PAD mostrou ter efeito bactericida na EF, eo efeito bactericida aumentou linearmente com
a dose de energia de irradiação
e foi superior usando maior potência de saída. O PAD pode
diminuir a EF nos canais radiculares efetivamente, mas não foi
mais efetivo do que 5,25% de
NaOCl e o PAD é mais efetivo
na solução planctônica do que
nos canais radiculares.

cont.
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Oitenta canais radiculares de dentes humanos uniradiculares foram preparados com sistema rotativo Protaper Universal e contaminados com E. faecalis por 21 dias. Eles foram
divididos como: GIa-PDT (CUR, pré-irradiação por 5 + 5 min de irradiação); GIb-PDT
(CUR, pré-irradiação por 5 + 10 min de irradiação); GIIa- (CUR, pré-irradiação durante
5 + 5 min sem irradiação); GIIb- (pré-irradiação CUR por 5 + 10 min de irradiação);
GIIIa- (solução fisiológica e irradiação durante 5 min); E GIIIb- (solução fisiológica e
irradiação durante 10 min); Positivos e negativos. Coleções de canais radiculares foram
feitas em intervalos de tempo de 21 dias após a contaminação, imediatamente após o
tratamento, e 7 dias após o tratamento, e submetidos a unidades formadoras de colônias
por milímetro (UFC mL-1). Os dados foram submetidos a testes de comparação múltipla
ANOVA e Tukey, com nível de significância de 5%.

Os canais radiculares de 50 dentes extraídos humanos com raiz única foram ampliados para um arquivo 60, autoclavados, inoculados com Enterococcus faecalis e incubados por 30 dias. As amostras foram divididas em cinco grupos (n = 10) de acordo
com o protocolo de descontaminação: G1 (grupo controle) - nenhum procedimento
foi realizado; G2 - fotossensibilizador (azul de metileno a 0,01%), G3 - activação
ultra-sónica do fotossensibilizador (azul de metileno a 0,01%); G4 - Terapia fotodinâmica sem ativação ultra-sônica; E G5 - terapia fotodinâmica com ativação ultra
- sônica. Foram realizados testes microbiológicos (UFC) e microscopia eletrônica de
varredura (MEV) para avaliar e ilustrar, respectivamente, a efetividade dos tratamentos propostos. Os dados foram submetidos à ANOVA unidirecional seguida pelo teste
post hoc de Tukey (˛ = 0,05).

As soluções contendo E. faecalis (ATCC 29212) foram preparadas e colhidas por centrifugação para se obter suspensões celulares, que foram misturadas com MB e MG. As
amostras foram irradiadas individualmente pelo laser de diodo a uma distância de 1 mm
durante 30, 60 ou 120 segundos. As unidades de formação de colónias (CFU) foram
determinadas para cada tratamento.

Cento e sessenta dentes extraídos com raiz única com um canal radicular foram preparados utilizando instrumentos ProTaper. Setenta espécimes foram deixados sem enchimento do canal radicular e autoclavados. Os canais radiculares de outros 70 espécimes
foram preenchidos com Thermafil e AH Plus e os recheios do canal radicular foram
removidos após 24 horas usando arquivos ProTaper D e esterilizados por plasma. Os
espécimes foram infectados com um isolado clínico de E. faecalis durante 72 horas.
As amostras foram colhidas com pontos de papel estéril para determinar a presença
de E. faecalis nos canais radiculares. Os espécimes foram divididos aleatoriamente em
grupos de acordo com o seu tratamento com 20 dentes cada e um controlo. No grupo
PDT os dentes foram tratados utilizando PDT, consistindo do fotossensibilizador azul
de toluidina e da fonte de luz PDT a 635 nm. No grupo NaOCl (hipoclorito de sódio),
os canais radiculares foram lavados com 10 mL de NaOCl a 3%. No grupo NaOCl-PDT os canais radiculares foram enxaguados com 10 mL de hipoclorito de sódio a 3%
e depois tratados com PDT. As amostras foram colhidas após tratamentos utilizando
pontos de papel estéril. Adicionalmente, o material de enchimento do canal radicular
restante foi recuperado das paredes do canal radicular. As fracções de sobrevivência
das amostras foram calculadas por contagem de unidades formadoras de colónias. Foi
aplicada uma análise de variância unidireccional (ANOVA) aos dados para avaliar o
efeito de diferentes técnicas de tratamento

Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica (PDT) sobre os canais
radiculares contaminados com
Enterococcus faecalis utilizando
uma luz de diodo emissor de luz
(LED) e uma solução de curcumina (CUR) como fotossensibilizador (PS)

Avaliar, in vitro, a influência da
ativação ultra-sônica na terapia
fotodinâmica sobre o sistema de
canal radicular infectado com
Enterococcus faecalis.

Avaliar os efeitos da TFD na
viabilidade de Enterococcus faecalis utilizando o azul de metileno (MB) eo verde de malaquite
(MG) como fotossensibilizadores

Determinar o efeito antibacteriano da terapia fotodinâmica
sobre os biofilmes de Enterococcus faecalis (E. faecalis) nos
canais radiculares humanos
experimentalmente infectados
em infecções primárias e retratamentos endodônticos

Frota et al.,
201438

Ghinzelli et al.,
201439

Silva et al.,
201440
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Tennert et al.,
201441

O tratamento antimicrobiano dos canais radiculares causou
uma redução significativa da carga bacteriana em todos os
grupos. A irrigação com NaOCl eliminou mais eficazmente
E. faecalis. O PDT sozinho foi menos eficaz em comparação
com a irrigação com NaOCl e a combinação de irrigação
com NaOCl e PDT. Os níveis de CFU recuperados do material de enchimento após a irrigação com NaOCl dos canais
radiculares foram 10 vezes superiores em comparação com a
PDT e a combinação de irrigação com NaOCl e PDT

PDT por 60 e 120 segundos com MG reduziu significativamente a viabilidade de E. faecalis. Resultados semelhantes
foram obtidos quando o MB foi usado como fotossensibilizador

O teste microbiológico demonstrou que a G5 (terapia fotodinâmica com ativação ultra-sônica) apresentou a menor
contaminação média (3,17 log UFC / mL), estatisticamente
diferente de todos os demais grupos (p <0,05). O G4 (terapia
fotodinâmica) apresentou uma média de contagem de 3,60
log UFC / mL, estatisticamente diferente dos grupos 1, 2 e 3
(p <0,05).

Na coleta imediata pós-tratamento, o grupo GIa apresentou
maior redução bacteriana em comparação com GIIa, GIIb,
GIIIa, GIIIb e controle positivo (P <0,05). Aos 7 dias pós-tratamento, GIa mostrou redução bacteriana significativa apenas
em comparação com GIIIa (P <0,05). Curcumina como sensibilizador foi eficaz por 5 min LED irradiação, mas não por 10
min irradiação PDT usando luz LED, e curcumina como PS.
Não é eficaz na eliminação de E. faecalis. Não houve diferença nos períodos de irradiação.

A terapia fotodinâmica causou
morte de E. faecalis em infecções endodônticas primárias
experimentais e retirou os
canais radiculares humanos.
PDT é um suplemento eficaz
na desinfecção do canal radicular, especialmente em retratamentos endodônticos.

PDT usando MB e MG têm
efeito antibacteriano contra
E. faecalis, mostrando potencial para ser usado como um
procedimento antimicrobiano
adjuvante em terapia endodôntica.

O uso de ativação ultra-sônica na terapia fotodinâmica
melhorou seu potencial de
descontaminação, resultando
na maior eliminação de Enterococcus faecalis do espaço
de raiz

A terapia fotodinâmica reduziu a viabilidade bacteriana
usando curcumina como sensibilizador e irradiação com
LED de 5 min, mas não após
10 min de irradiação. Sob
as condições experimentais
testadas, não eliminou significativamente a contaminação
bacteriana por E. faecalis.
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Os biofilmes de E. faecalis formados em discos de hidroxiapatita foram incubados com
Eosina Y (10-80 μM), depois activada com luz azul utilizando diferentes protocolos de
irradiação. Os biofilmes expostos a exposição contínua foram incubados durante 40 min
antes de serem activados por luz durante 960 s. Para a exposição intermitente, biofilmes
foram expostos 4 vezes à luz / photosensitizer combinação (960 s total) sem renovar o
photosensitizer. Para a-PDT repetida, a mesma dose de luz foi administrada numa série
de 4 períodos de irradiação separados por períodos de obscuridade; Foi adicionado um
fotossensibilizador fresco entre cada irradiação de luz. Após o tratamento, as bactérias
foram imediatamente marcadas com kit de Viabilidade Bacteriana BacLight LIVE / DEAD
e a viabilidade foi avaliada por citometria de fluxo (FCM). Os resultados foram analisados
estatisticamente utilizando ANOVA unidireccional e intervalos de comparação múltiplos
de Tukey (α = 0,05).

Utilizaram-se duzentos e setenta dentes humanos extraídos com um canal radicular,
utilizando-se arquivos ProTaper, autoclavados, infectados com E. faecalis T9 por 72
h e divididos em diferentes grupos: irrigação com hipoclorito de sódio 3% (NaOCl),
ácido etilenodiaminotetraacético a 20% ) Ou 20% de ácido cítrico, PDT sem irrigação,
PDT acompanhada de irrigação com NaOCl, EDTA ou ácido cítrico, PDT usando um
fotossensibilizador baseado em EDTA ou um fotossensibilizador à base de ácido cítrico
e PDT com ativação ultra-sônica do fotossensibilizador. Um azul de toluidina a 15 mg /
ml serviu como fotossensibilizador, activado por uma fonte de luz LED de 100 mW. Foram utilizados pontos de papel estéril para amostragem dos canais radiculares e foram
coletadas microplaquetas de dentina para avaliar a contaminação remanescente após
o tratamento. As amostras foram cultivadas em placas de agar de sangue e as unidades
formadoras de colónias foram quantificadas.

Os canais radiculares de 65 dentes humanos extraídos foram preparados e E. faecalis
foi incubado nos canais radiculares por 4 semanas. Os dentes foram então divididos
aleatoriamente nos seguintes 4 grupos experimentais: o grupo DL: irradiação com 810
nm de DL (1 W, 4 vezes por 10 segundos), o grupo AN: 5 minutos de irrigação com 5
mL de AgNPs (100 ppm), O grupo ICG / DL: PDT convencional com ICG (1 mg / mL) /
DL de 810 nm (200 mW, 30 segundos) e o grupo AN / ICG / DL: PDT modificada com
AgNPs / ICG / 810 nm DL 200 mW, 30 segundos). Houve também um grupo controle,
que consistiu de 5 minutos de irrigação com 5 mL de hipoclorito de sódio a 2,5% (n =
9). As amostras foram obtidas a partir de microplaquetas de dentina antes e após as intervenções. Uma redução na contagem de colónias foi avaliada por contagem das unidades
formadoras de colónias

Cinquenta e seis dentes extraídos com raiz única foram utilizados neste estudo. Após
limpeza rotineira do canal radicular, modelagem e esterilização, os dentes foram incubados com E. faecalis por um período de duas semanas. Os dentes foram então
divididos em dois grupos experimentais (nu = 23) e dois grupos de controlo (nu = 5).
Os dentes em um grupo experimental foram expostos a um laser de diodo (810 nm), e
no outro grupo as amostras foram expostas a uma lâmpada LED (630 nm). A amostragem bacteriana intracanal foi realizada e a taxa de sobrevivência bacteriana foi então
avaliada para cada grupo

Avaliaram a capacidade da eosina Y exposta a 3 protocolos de
irradiação na inativação de biofilmes de E. faecalis, in vitro

Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica (PDT) sobre os biofilmes
de Enterococcus faecalis em canais radiculares artificialmente
infectados usando fotossensibilizadores modificados e ativação
ultra-sônica passiva

Foi comparar a eficácia das nanopartículas de prata (AgNPs),
um laser de diodo de 810 nm
(DL), terapia fotodinâmica convencional (PDT) com o uso de
fotossensibilizador verde de
indocyanina (ICG) e PDT modificada com o uso de AgNPs
para a desinfecção De canais
radiculares inoculados com Enterococcus faecalis

Investigar os efeitos antibacterianos de dois métodos de
terapia fotodinâmica usando
uma lâmpada de diodo emissor
de luz (lâmpada LED, 630 nm)
e um laser de diodo (810 nm)
em biofilmes de E. faecalis em
dentes humanos extraídos anteriormente.

Marinic et al.,
201542

Tennert et al.,
201543

Afkhami et al.,
201644
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Asnaashari et al.,
201645

A unidade formadora de colônias (CFU) no grupo de LEDs
(log10 CFUs = 4,88 ± 0,82) foi significativamente menor do
que o grupo de laser (log UFC = 5,49 ± 0,71) (valor de p =
0,021). Os CFUs no grupo de controlo positivo (Log10 CFU =
10,96 ± 0,44) foram significativamente mais elevados do que
o grupo de tratamento (p˂0,001). Nenhuma colônia bacteriana foi encontrada no grupo controle negativo.

A terapia fotodinâmica poderia ser um suplemento eficaz
na desinfecção do canal radicular. PDT usando a lâmpada
do diodo emissor de luz era
mais eficaz do que o diodo
laser 810 nanômetro em CFUs
de redução de E. faecalis nos
dentes humanos.

PDT com ICG, um laser de
diodo de 810 nm e AgNPs tem
potencial para ser usado como
adjuvante para a desinfecção
do sistema de canais radiculares.

A desinfecção baseada em
NaOCl atingiu o maior efeito
antimicrobiano. A utilização
de PDT com um fotossensibilizador baseado em EDTA
ou ácido cítrico ou a activação do fotossensibilizador
com ultra-som resultou numa
redução significativamente
maior nas contagens de E.
faecalis em comparação com
a PDT convencional.

A PDT sozinha conseguiu uma redução nas contagens de
E. faecalis em 92,7%, irrigação com NaOCl sozinha e combinação com PDT em 99,9%. Os efeitos antibacterianos
aumentaram pela combinação de irrigação usando EDTA
ou ácido cítrico e PDT em comparação com irrigação sozinho. Mais de 99% de E. faecalis foram mortos usando
PDT com os fotossensibilizadores modificados e ativação
ultra-sônica.

Foram observadas reduções significativas nas contagens de
colónias de E. faecalis em todos os grupos (P <0,05). A maior
redução na contagem de colônias (99,12%) foi observada no
grupo AN / ICG / DL (laser de diodo AgNPs / ICG / 810 nm);
Entretanto, as diferenças entre os grupos AN / ICG / DL e
DL (97,41%), AN (94,42%) e controle (94,61%) não foram
significativas (P> 0,05).

Os resultados deste estudo indicam que a luz azul ativada
por eosina Y pode fotoinativar
E. faecalis biofilmes cultivados em discos de hidroxiapatita. Além disso, exposições
repetidas à luz azul ativada
eosina Y foram mostrados
para melhorar significativamente a eficácia. Outros estudos parecem justificados para
otimizar a atividade antibacteriana da luz azul ativada por
eosina Y em patógenos orais
maiores.

A viabilidade dos biofilmes de E. faecalis expostos a 10 μM
de eosina Y, foi significativamente reduzida em comparação
com os controlos (apenas luz-eosina Y apenas). Após uma
segunda exposição à eosina Y activada pela luz azul, a viabilidade diminuiu significativamente de 58% para 12% enquanto que 6,5% do biofilme bacteriano permaneceu vivo
após uma terceira exposição (p <0,05). Apenas 3,5% da população bacteriana sobreviveram após a quarta exposição.
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Os canais radiculares de 60 incisivos centrais superiores foram contaminados com E. faecalis e, em seguida, as bactérias foram incubadas por 24 h. Todos os canais radiculares
foram instrumentados de modo coroado com brocas # 4 e 3 de Gates-Glidden, seguidas
de arquivos rotativos RaCe (40 / 0,10, 35 / 0,08 e 30 / 0,06). As amostras foram distribuídas aleatoriamente em três grupos experimentais e um grupo controle (n = 15). No grupo
de controlo não foi feita qualquer intervenção. No grupo de desinfecção foto-ativada
(PAD), a laserterapia foi realizada com feixes de laser de diodo (com potência de saída de
100 mW / cm2) por 120 s. Para os outros dois grupos experimentais, os canais radiculares
foram irrigados com 5 mL de CHX a 2% ou soluções de NaOCl a 2,5%, respectivamente.
O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar os valores de UFC das bactérias
e o teste de Bonferroni pós-hoc foi utilizado para comparações por pares. O nível de
significância foi estabelecido em 0,05

Noventa dentes com raiz única após a preparação quimomecânica e esterilização foram
contaminados com uma estirpe de E. faecalis. Os espécimes foram divididos aleatoriamente em oito grupos experimentais: (1) PDT com ICG e laser (0,5 W de potência de
saída - fluência de média energia), (2) PDT com ICG e laser (1 W de potência de saída
- fluência de alta energia ), (3) apenas emissão de laser, (4) apenas ICG, (5) hipoclorito
de sódio a 2,5% (NaOCl) como irrigante, (6) 2,5% NaOCl e PDT com ICG e laser, (7)
sem tratatamento (controle positivo), e (8) nenhum crescimento de biofilme bacteriano
(controlo negativo). Os conteúdos do canal de raiz foram amostrados por lavagem e
as lavagens recolhidas foram plaqueadas num meio de cultura apropriado, que foi incubado durante 48 h a 35 ° C ± 2,0. As unidades formadoras de colónias (CFU) foram
determinadas para avaliar o efeito bactericida das combinações experimentais testadas.

Utilizaram-se cem dois dentes extraídos com raiz única. Os dentes foram contaminados
com 0,1 mL de E. faecalis (3 × 10 8 células / mL). Estes foram randomizados em seis
grupos de tratamento (n = 17 dentes): Grupo 1 (NaOCl a 2,5%); Grupo 2 (PDT); Grupo 3
(quitosano 3 mg / mL); Grupo 4 (PDT + quitosano 3 mg / mL); Grupo 5 (controlo positivo,
sem tratamento); E Grupo 6 (controlo negativo, sem inoculação, sem tratamento). O conteúdo do canal foi amostrado com pontos de papel estéril. As amostras foram cultivadas
em placas de agar sangue para determinar o número de unidades formadoras de colónias
(CFU) / mL. Cinco dentes em cada grupo foram analisados por microscopia eletrônica
de varredura (SEM) para determinar a porcentagem de área com contaminação e detritos

Neste estudo, o MB foi utilizado a 0,01% (31,2 mol / L) em associação com um laser
vermelho (660 nm) como fonte de excitação no grupo MB (MBG). Alternativamente, o
mesmo teste foi realizado com RB (25 mol / L) que foi associado com uma fonte de luz
verde (532 nm) no grupo RB (RBG). Foi utilizada uma solução salina (0,9%) no grupo de
controlo. As unidades formadoras de colónias por mililitro (UFC / mL) foram calculadas
após 24 h de incubação a 37 ° C e a análise estatística foi realizada utilizando ANOVA.

Comparou a eficácia do laser
de baixa potência ativado pela
luz, 2% de clorhexidina (CHX)
e 2,5% de NaOCl na eliminação
de Enterococcus faecalis (E. faecalis) do sistema radicular.

Avaliar, ex vivo, o efeito antimicrobiano da TFD usando o verde
de indocyanina (ICG) como fotossensibilizador e um laser de
diodo de infravermelho próximo
(NIR) em canais radiculares de
dentes humanos infectados com
Enterococcus faecalis

Beltes et al.,
201748

Camacho-Alonso Avaliar a eficácia antibacteriana da
terapia fotodinâmica (PDT) e quitoet al., 201749
sana contra Enterococcus faecalis e
avaliar o possível efeito estimulante
da quitosana sobre o fotosensibilizador de azul de metileno em canais radiculares experimentalmente
infectados de dentes humanos extraídos in vitro

Foi comparar a eficiência de uma
técnica de terapia fotodinâmica
(PDT) empregando rose bengal
(RB) e azul de metileno (MB)
como fotossensibilizadores (PSs)
para reduzir a viabilidade de Enterococcus faecalis, um patógeno
bem conhecido encontrado em
sistemas radiculares

Samiei et al.,
201647

Os resultados mostraram uma redução significativa na CFU
/ mL no grupo RBG (0,12 × 108) em comparação com os
grupos controle (2,82 × 108) e MBG (2,66 × 108). Para a concentração e a intensidade do laser utilizadas nas experiências, o grupo MBG repetidamente não mostrou uma redução
significativa nas contagens bacterianas em comparação com
o controlo. Portanto, o melhor resultado com relação à redução de células viáveis de E. faecalis foi obtido com RB
como PS.

O grupo controle positivo apresentou o maior número de
UFC / mL, com diferenças estatisticamente significativas em
relação aos demais grupos de tratamento (p ≤ 0,05). O grupo
4 (PDT + quitosana) apresentou a menor contagem de CFU
/ mL, seguido do grupo 2 (PDT sozinho), que obteve resultados semelhantes ao grupo 1 (NaOCl), mas não houve significância entre os grupos tratados. As imagens SEM mostraram
que o grupo 4 (PDT + quitosana) apresentou a menor área
de contaminação.

Os testes microbiológicos revelaram que os grupos PDT,
independentemente da potência total, apresentaram níveis
significativos de log10 CFU mais baixos do que os grupos
3 e 4 (p <0,001) e redução semelhante de contagens viáveis
com o grupo 5. O tratamento combinado (grupo 6) Redução
adequada dos níveis de log10 CFU nas contagens viáveis. No
entanto, não foi observada diferença significativa (p> 0,05)
entre os grupos 1, 2, 5 e 6 e houve diferença significativa
entre os grupos 3, 4 e 5 (p <0,001).

A inibição do crescimento bacteriano em todos os grupos experimentais foi significativamente superior ao grupo controle
(P <0,05). Não houve diferença significativa entre o efeito da
PAD e 2% CHX (P = 0,05). O efeito de NaOCl a 2,5% foi significativamente melhor do que o da técnica PAD (P <0,001).
Adicionalmente, NaOCl a 2,5% era significativamente melhor do que CHX a 2% (P = 0,007).

Doses mais elevadas de sPDT afectaram negativamente a capacidade de formação de biofilme e actividade metabólica.
O ICG-, TBO- e MB-PDT com uma dose sub-letal máxima
reduziu acentuadamente a formação de biofilme até 42,8%,
22,6% e 19,5%, respectivamente. ICG-, TBO- e MB-sPDT
mostraram uma redução acentuada na actividade metabólica
bacteriana em 98%, 94% e 82%, respectivamente. A ICG-PDT mostrou um efeito inibidor mais forte na formação de
biofilmes em E. faecalis do que na TDP-MB e TBO em níveis
sub-letais. Curiosamente, observou-se um aumento gradual
na actividade metabólica e na formação de biofilmes após a
exposição a uma dose mais baixa de sPDT de teste

A PDT pode ser melhorada se
RB for utilizado em associação
com uma fonte laser de luz
verde para a inactivação de E.
faecalis.

A combinação de PDT e quitosana mostrou potencial antibacteriano contra a infecção
endodôntica por E. faecalis

A PDT mediada por ICG activada por um laser de diodo
NIR proporcionou uma desinfecção aumentada do sistema
de canais radiculares, mas o
benefício global na eliminação
bacteriana total deve ser investigado mais a fundo

A terapia fotodinâmica foi eficaz na redução da contagem
de E. faecalis em comparação
com o grupo controle, mas a
solução de NaOCl a 2,5% foi
o protocolo mais eficaz.

A sPDT mostrou efeito duplo na
capacidade de formação de biofilme e na actividade metabólica
de E. faecalis. Doses elevadas
revelaram actividade antimetabólica e de biofilme, enquanto
que doses mais baixas apresentaram resultados conflitantes.
Assim, quando a PDT é prescrita
em situações clínicas, a dose de
PDT utilizada in vivo deve ser
tomada em consideração.

Legenda: MB= Azul de Metileno; EF= Enterococcus faecalis; PDT= Terapia Fotodinâmica; MEV= Microscopia Eletrônica de Varredura; HPLC = Cromatografia Líquida de Alta Resolução; CR = Canais radiculares; Reação em Cadeia
da Polimerase (PCR).
Fonte: Autores

Sebrão et al.,
201750

Caracterizam o efeito da sPDT O potencial antimetabólico e antibiótico de ICG-, TBO- e MB-sPDT contra E. faecalis foi
usando azul de toluidina O analisado a doses sub-letais (concentração inibitória mínima 1 / 2-1 / 64) utilizando o en(TBO), azul de metileno (MB) e saio de redução de XTT, o ensaio de cristal violeta e Microscopia eletrônica de varredura.
verde de indocyanina (ICG) na
capacidade de formação de biofilme e atividade metabólica de
Enterococcus faecalis

Pourhajibagher
et al., 201646
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Discussão
A PDT é apresentada como uma promissora terapia antimicrobiana que pode eliminar microrganismos presentes em infecções endodônticas15,21. No
entanto, essa terapia apresenta diferentes desafios
em relação à sua suscetibilidade a diferentes microrganismos, de acordo com sua fisiologia15.
Por meio da metodologia empregada, foram
identificados 22 estudos que abordaram a utilização
da terapia fotodinâmica em canais infectados com
Enterococcus faecalis. Tal bactéria tem sido amplamente empregada como marcador microbiológico
para estudos devido a suas capacidades de colonizar com sucesso o canal radicular, invadir túbulos
dentinários e resistir a alguns procedimentos de
tratamento endodôntico22-24.
A maioria dos fotossensibilizadores utilizados
na PDT são significativamente mais eficazes na
inativação de bactérias gram-positivas do que de
bactérias gram-negativas25. A microflora associada
a infecções primárias do canal radicular apresenta
tipicamente predomínio de cepas gram-negativas
anaeróbicas. As falhas em tratamento endodôntico
(infecções secundárias) são geralmente compostas
por bactérias gram-positivas26. Uma das bactérias
mais comumente associadas a falhas endodônticas
é o Enterococcus faecalis, bactéria gram-positiva
anaeróbica facultativa27,28.
Mediante os resultados desta revisão de literatura19,29-50, representados em sua maioria por estudos laboratoriais in vitro, com diferentes parâmetros, tais como dose de energia utilizada, concentração de fotossensibilizador, tempo de pré-irradiação
e exposição, a utilização da terapia fotodinâmica
em canais infectados com Enterococcus faecalis tem
sido colocada como uma opção para maximizar a desinfecção do canal radicular, o que lhe confere, até
o presente momento, um potencial adjuvante para
ser usado para desinfetar o sistema de canais radiculares.
Entretanto, informações clínicas limitadas permanecem sobre a utilização de PDT na desinfecção
do canal radicular2 e, para que esta seja empregada com eficácia máxima, é importante que sejam
realizados estudos adicionais para determinar os
parâmetros apropriados para a dose de energia utilizada, a concentração de fotossensibilizador, o tempo de pré-irradiação e a exposição2,21. Há também a
necessidade de futuros ensaios clínicos controlados,
randomizados, para relatar os resultados do tratamento clínico2.

Há necessidade de estudos adicionais para determinar os parâmetros apropriados para utilização
da terapia fotodinâmica em tratamentos endodônticos, bem como de ensaios clínicos randomizados
e controlados de forma a verificar in vivo estes resultados.

Abstract
Objective: to review the literature currently available
on the scientific evidence concerning photodynamic
therapy (PDT) for root canals infected with Enterococcus faecalis. Materials and method: an exploratory bibliographic search was performed using the electronic
database Public Medline (PubMed), applying the search
terms “photodynamic therapy” and “endodontics”. Inclusion criteria were original research articles and clinical trials published in Portuguese, Spanish, and English.
There were no limits for publication date. Results: the
initial search resulted in a total of 96 titles. Seventy-four
studies were excluded after the reading of titles and abstracts. The other 22 manuscripts were assessed and considered eligible for the purpose of this literature review.
The manuscripts are mostly in vitro laboratory studies.
Conclusion: up to the moment, photodynamic therapy
has been suggested as a potential adjuvant to maximize
the disinfection of root canals infected with Enterococcus faecalis. Further studies are required to determine
adequate parameters for using the PDT in endodontic
treatments, as well as randomized and controlled clinical trials, to verify these results in vivo.
Keywords: Photochemotherapy. Root canal treatment.
Enterococcus faecalis. Endodontics.
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