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RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar a biocompatibilidade do azul de metileno
em diferentes níveis de pH através do método de implantação de tubos em tecido
subcutâneo. Oitenta e quatro tubos de polietileno esterilizados foram alocados no
tecido subcutâneo de 21 ratos, cada um recebendo 4 tubos que foram divididos em 4
grupos: Grupo tubo (G-T) - tubo vazio; Grupo fibrina (G-F) - tubo preenchido de
esponja de fibrina; Grupo Azul de Metileno pH 7 (G-AM/pH7) - tubo preenchido com
esponja de fibrina embebida em azul de metileno (100 μg/ml) com pH 7,0; Grupo Azul
de Metileno pH 1 (G-AM/pH1) - tubo preenchido com esponja de fibrina embebida em
azul de metileno (100 μg/ml) com pH 1,0. Após 7, 15 e 30 dias, 7 animais de cada
grupo foram eutanasiados e os tubos envolvidos pelo tecido circundante foram
removidos e fixados com solução de formaldeído tamponado a 4%. As peças
coletadas foram processadas e as secções histológicas (4 μm) foram coradas com
hematoxilina e eosina e analisadas por microscopia óptica. Escores foram atribuídos
à análise dos parâmetros histopatológicos. Os resultados foram analisados
estatisticamente pelo teste de Kruskal Wallis (p ≤ 0,05). Resultados: Aos 7 e 30 dias,
o grupo G-AM/pH1 não apresentou diferença significativa comparado ao grupo
controle G-T, enquanto o G-AM/pH7 apresentou aumento significativo na reação
tecidual, também quando comparado ao G-T. Aos 15 dias não houve diferença
estatística entre os grupos. Dentro dos limites deste estudo, conclui-se que o azul de
metileno em pH 1,0 proporcionou melhor biocompatibilidade do que em pH 7,0.
Palavras-chave: Teste de biocompatibilidade. Tecido subcutâneo. Concentração de
íons de hidrogênio. Azul de metileno.
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the biocompatibility of methylene blue
at different pH levels through the method of implantation in subcutaneous tissue.
Eighty-four sterilized polyethylene tubes were allocated in the subcutaneous tissue of
21 rats, each one receiving 4 tubes, set into 4 groups: group tube (G-T) – empty tube;
Fibrin group (G-F) – tube filled with fibrin sponge; Group Methylene Blue pH 7 (GMB/pH7) – tube filled with fibrin sponge soaked by methylene blue (100μg/ml) at pH
7.0; Group Methylene Blue pH 1 (G-MB/pH1) – tube filled with fibrin sponge and
soaked by methylene blue (100μg / ml) at pH 1.0. After 7, 15 and 30 days, 7 animals
from each group were euthanized and the tubes involved by the surrounding tissue
were removed and fixed with 4% buffered formaldehyde solution. The collected pieces
were processed and histological sections (4 μm) were stained with hematoxylin and
eosin and analyzed by light microscopy. Scores were assigned to analysis of
histopathologic parameters. The results were statistically analyzed by the Kruskal
Wallis test (p ≤ 0.05). At 7 and 30 days the G-MB/pH 1 group showed no significant
difference in the G-T control group, while G-MB/pH 7 had a significant increase on
tissue reaction, also when compared to G-T. At 15 days there was no statistical
difference between the groups. Within the limits of this study, it is concluded that
methylene blue at pH 1.0 provides better biocompatibility than at pH 7.0.
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LISTA DE ABREVIATURAS
aPDT

Terapia fotodinâmica antimicrobiana

Bis-DMA

Bisfenol-A dimetacrilato

Bis-GMA

Bisfenol-A glicidil metacrilato

DNA

Ácido desoxirribonucleico

EDTA

Ácido etilenodiamino tetra-acético

FGF

Fator de crescimento de fibroblasto

G-AM/pH1

Grupo preenchido com esponja de fibrina embebida em azul de
metileno pH 1,0

G-AM/pH7

Grupo preenchido com esponja de fibrina embebida em azul de
metileno pH 7,0

G-F

Grupo preenchido com esponja de fibrina

G-T

Grupo com tubo vazio

IL

Interleucina

pH

Potencial hidrogeniônico

RAR

Raspagem e alisamento radicular

TEGDMA

Trietileno glicol dimetacrilato

UDMA

Uretano dimetacrilato
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1 INTRODUÇÃO
A capacidade de um material estranho residir em um organismo, fazendo
contato com a matéria viva (tecido ou órgão) é chamado de biocompatibilidade1,2. O
material estranho precisa ser aceito pelos tecidos dentro de seus limites fisiológicos,
e os materiais dentários não biocompatíveis que afetam negativamente os pacientes
tornaram-se uma crescente preocupação pública1,3.
Dentre os diversos materiais utilizados na odontologia, o azul de metileno é
uma das principais substâncias usadas no tratamento de infecções, uma vez que
possui um alto grau de seletividade para bactérias gram-positivas e gram-negativas,
e na maioria das vezes é utilizado durante a terapia fotodinâmica antimicrobiana
(aPDT)4.
O azul de metileno é um agente fotossensibilizador, ativado pela luz num
comprimento de onda específico (660 nm) que corresponde ao máximo de
absorvância. A combinação de irradiação de luz visível e substâncias fotoativadas
desencadeia o processo fotodinâmico5-9. Este processo produz radicais livres,
oxigênio singleto e outras espécies reativas de oxigênio, levando à foto-oxidação da
matéria orgânica10,11. A fotossensibilização letal dos microrganismos deve envolver
alterações mediadas pelo oxigênio singleto nas membranas e/ou proteínas da
membrana plasmática e DNA4,12-16.
Assim, a aPDT serve como terapia não-invasiva para o controle da infecção e
tem sido usada como adjuvante no tratamento da periodontite crônica17 e agressiva18,
peri-implantite19, periodontite apical20, após remoção do terceiro molar impactado21,
tratamento20,22 e re-tratamento23 endodôntico, cirurgia endodôntica24, e pode ser
considerado promissor para tratamento de lesões de cárie dentária25.
Para a periodontite crônica e agressiva, a raspagem e alisamento radicular
(RAR) é considerado o tratamento padrão ouro, proporcionando melhorias clínicas ao
desorganizar o biofilme subgengival, diminuindo a quantidade de bactérias e
retardando o repovoamento de microorganismos26,27. No entanto, dificuldades no
acesso às áreas de furca, concavidades radiculares e durante a remoção de bactérias
que penetraram os túbulos dentinários17,28,29 demonstram que a RAR pode não ser
completamente eficaz e, por essas razões, a aPDT tem sido recomendada17.
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Por outro lado, habitualmente utilizam-se as substâncias ácidas tais como ácido
cítrico (pH 1), ácido fosfórico (pH 1,02), ácido bórico (pH 4,9), ácido
etilenodiaminotetraacético (EDTA) (pH 7,0-7,4) e tetraciclina (pH 2,2) para o
condicionamento químico das paredes do canal radicular e da superfície radicular
externa30,31,32. As substâncias ácidas modificadoras de superfície da raiz destinam-se
a desintoxicar a superfície radicular, remover a camada de smear layer e a promover
a desmineralização, aumentando a adesão das redes de fibrina e fibroblastos às
superfícies radiculares, levando à exposição da matriz de colágeno20.
Nos últimos anos vários estudos têm proposto o uso de aPDT em diferentes
tratamentos associados a vários agentes fotossensibilizantes, mas todos com
substâncias com pH alcalino e neutro. Desta forma, é importante avaliar a
biocompatibilidade de soluções utilizadas em combinação com aPDT, especialmente
a influência dos níveis dos pHs destas soluções. Uma vez que a hipótese é de que o
comportamento do tecido em contato com o azul de metileno em pH ácido poderia ser
tão saudável quanto o azul de metileno em pH neutro, o objetivo deste estudo foi
investigar a biocompatibilidade do azul de metileno com diferentes níveis de pH
através do método de implante em tecido subcutâneo (ISO 10993-6/2007).
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1

Animais
Vinte e um ratos machos de 4 meses de idade (Rattus norvegicus Albinus,

Wistar), pesando 250-300g (UNESP, Escola Odontológica de Araçatuba, Unidade de
Cuidados com Animais) foram mantidos em gaiolas de plástico, com acesso a
alimentos e água ad libitum, em uma sala com ciclo 12-h luz/12-h escuro e
temperatura entre 22 °C e 24 °C. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Experimentação Animal (00310-2016) da Universidade Estadual Paulista - Julio de
Mesquita Filho – Faculdade de Odontologia de Araçatuba.

2.2

Disposição dos tubos
Tubos de polietileno esterilizados (CPL Medical’s, São Paulo, SP, Brasil) com

diâmetro interno de 1,6 mm, diâmetro externo de 2,0 mm e medindo 10,0 mm de
comprimento foram utilizados. Os materiais que preencheram os tubos foram: esponja
de fibrina, azul de metileno pH 7,0 (Azul de metileno – pH 7.0, 100 µg/ml –Apothicário,
Araçatuba, São Paulo, Brasil) e azul de metileno pH 1,0 (Azul de metileno – pH 1.0,
100 µg/ml – Apothicário, Araçatuba, São Paulo, Brasil). Utilizou-se o ácido cítrico (60
μg/ml) para atingir o pH 1 na solução ácida de azul de metileno. Ambas as soluções
de azul de metileno apresentavam 98,5% de pureza.

2.3

Grupos experimentais
Os tubos foram separados em 4 grupos experimentais (n= 7): tubo sem

qualquer preenchimento como grupo de controle (G-T); Grupo preenchido com
esponja de fibrina (G-F); Grupo preenchido com esponja de fibrina embebida em azul
de metileno pH 7,0 (G-AM/pH7); e o grupo preenchido com esponja de fibrina
embebida em azul de metileno pH 1,0 (G-AM/pH1).

2.4

Implantação subcutânea
Os animais foram anestesiados por injeção intramuscular de ketamina (70

mg/kg-Francotar-Virbac do Brasil Ind. Com. Ltda, Roseira, Brasil) e xilazina (6 mg/kgRompum-Bayer S. A., São Paulo, Brasil). O procedimento cirúrgico foi semelhante ao
de outros estudos33,34. O lado dorsal dos ratos foi tricotomizado e desinfectado com
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digluconato de clorexidina a 0,2% (Colgate-Palmolive, New York, NY). Uma incisão
de 2 cm foi feita na direção cabeça-caudal com uma lâmina de bisturi 15 Bard-Parker
(Franklin Lakes, NJ). Foram criados duas bolsas de cada lado na porção craniana
(alojando dois tubos) e na porção caudal (alojando dois tubos) por dissecção com
tesoura ponta romba, os tubos foram implantados no tecido subcutâneo e a pele foi
suturada com fio de seda 4-0 (Johnson & Johnson/Ethicon).

2.5

Períodos experimentais e procedimentos laboratoriais
Os animais foram sacrificados em intervalos de 7, 15 e 30 dias com tiopental

(150mg/kg - Thiopentax-Cristália- Produtos Químicos Ltda, São Paulo, Brasil) e
lidocaína (6mg / kg - Lidovet - Bravet, Ltda. Janeiro, Brasil). Os tubos e os tecidos
circundantes foram removidos em blocos e fixados em solução de formaldeído
tamponado 4%. Os espécimes foram processados em parafina e preparados
longitudinalmente através da linha média dos tubos para se obterem secções de 4 μm
de espessura e foi realizado a coloração com hematoxilina-eosina.

2.6

Análise histológica
Um valor médio para cada animal foi obtido a partir das células totais contadas

em 10 áreas diferentes sob ampliação 400x. A análise foi realizada por um examinador
cego e calibrado utilizando um microscópio óptico (Olympus BX 50 F4, Olympus
Optical Co., Ltd., Tóquio, Japão). As imagens foram obtidas usando uma câmera
digital (Olympus DP 10, Olympus Optical Co. Ltd., Tóquio, Japão) conectada ao
microscópio.
Reações nas bordas dos tecidos em contato com os materiais foram analisadas
e um sistema de escores foi empregado de acordo com estudos anteriores33-35. As
reações inflamatórias foram categorizadas como:
a) Escore 0, sem células inflamatórias;
b) Escore 1, com leve inflamação (células <25);
c) Escore 2, com moderada inflamação (células = 25-125); e
d) Escore 3, com severa inflamação (>125 células).
A espessura da cápsula fibrosa quando analisada foi considerada:
a) Fina quando <150 μm;
b) Espessa quando >150 μm.
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A necrose foi registrada como presente ou ausente e uma média do número de
células para cada grupo foi obtida a partir de 10 áreas separadas e classificado de
acordo com as pontuações 0-3.

2.7

Análise estatística
As medições foram repetidas duas vezes para assegurar a reprodutibilidade e

a mediana dos escores foi calculada. Os resultados foram estatisticamente analisados
pelos testes de Kruskal-Wallis (p <0,05).
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3
3.1

RESULTADOS
Grupo controle (G-T)
Aos 7 dias, uma moderada infiltração de células inflamatórias consistindo de

linfócitos e macrófagos estava presente na cápsula fibrosa (Fig. 1[a]). Aos dias 15 e
30, o tecido conjuntivo estava bem organizado e observou-se uma infiltração de
poucas células inflamatórias crônicas (Fig. 1[b]/[c]). A cápsula fibrosa que circundava
o tubo era fina, com poucas células inflamatórias crônicas aos 15 e 30 dias (Fig.
1[b]/[c]).

3.2

Grupo controle (G-F)
Aos 7 dias, uma severa infiltração de células inflamatórias consistindo em

linfócitos e macrófagos estava presente na cápsula fibrosa (Fig. 1[d]). A intensidade
inflamatória foi reduzida aos 15 e 30 dias (Fig. 1[e]/[f]), tornando-se moderada e leve
respectivamente. A cápsula fibrosa ao redor do tubo era comparativamente fina aos
30 dias (Fig. 1 [f]).

3.3

Grupo de Teste (G-AM/pH7)
Aos 7 dias, uma severa infiltração de células inflamatórias consistindo em

linfócitos e macrófagos estava presente na cápsula fibrosa (Fig. 1[g]). No entanto, aos
15 e 30 dias, uma moderada infiltração de células inflamatórias constituída por
linfócitos e macrófagos estava presente na cápsula fibrosa (Figura 1[h]/[i]), que foi
considerada fina aos 30 dias (Fig. 1[i]).

3.4

Grupo de teste (G-AM/pH1)
Aos 7 e 15 dias (Fig. 1[j]/[k]), uma moderada infiltração de células inflamatórias

consistindo em linfócitos e macrófagos estava presente na cápsula fibrosa. Aos 30
dias (Fig. 1[l]), uma leve inflamação foi observada. A intensidade da inflamação e a
espessura da cápsula fibrosa foram reduzidas no dia 30 (Fig. 1[1]), com leve infiltração
de células inflamatórias crônicas constituídas por linfócitos e macrófagos presentes
na cápsula fibrosa fina.
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3.5

Comparação entre os grupos
Os dados em cada período foram comparados, como mostrado na Tabela 1.

Nos dias 7 e 30, houveram diferenças estatisticamente significantes no número de
células inflamatórias entre o grupo controle e o grupo G-AM/pH7 (p= 0,0014 e 0,0010,
respectivamente). Aos 7 dias, o G-AM/pH1 (mediana 2) não apresentou diferença
significativa com o grupo G-T (mediana 1) e o grupo G-AM/pH7 (mediana 3) foi
estatisticamente significante, mostrando maior reação tecidual. Aos 15 dias, não foi
observado diferença significativa entre os grupos (p = 0,0051). Aos 30 dias, o grupo
G-AM/pH1 (mediana 1) não apresentou diferença significativa com o G-T (mediana 1)
e o G-AM/pH7 (mediana 2) foi estatisticamente significante, mostrando maior reação
tecidual.
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4 DISCUSSÃO
Atualmente, o desenvolvimento de biomateriais deve considerar a estética,
força, aspectos funcionais e também sua biocompatibilidade com o tecido conjuntivo1.
A implantação de tubos de polietileno esterilizados no tecido conjuntivo subcutâneo
de ratos tem sido amplamente utilizada para avaliar a biocompatibilidade de materiais
de acordo com as normas ISO 10993-6/200733,36. Assim, o objetivo deste estudo foi
investigar a biocompatibilidade do azul de metileno a diferentes níveis de pH.
O azul de metileno é usado na aPDT como um fotosensibilizador para
descontaminação radicular38 e poderia interagir com tecido conjuntivo de maneiras
diferentes. Na RAR subgengival as curetas alcançam o tecido conjuntivo e facilitam a
entrada do azul de metileno em seu interior39. Outras formas em que o azul de
metileno poderia interagir com tecido conjuntivo são durante as cirurgias periodontais,
como RAR cirúrgica40 e enxerto de tecido conjuntivo subepitelial41.
O uso do Azul de metileno em pH ácido poderia aumentar a eficácia dessas
terapias, uma vez que as substâncias ácidas poderiam melhorar a cicatrização e a
regeneração periodontal após um procedimento RAR, como mostrado pelo estudo in
vitro de Nanda et al., 201432, no entanto, os benefícios clínicos são discutidos na
literatura.
Em uma revisão sistemática realizada por Mariotti, 200341, concluiu-se que o
uso do ácido cítrico, tetraciclina ou EDTA para modificar a superfície radicular não
proporciona benefício clinico significativo na regeneração em pacientes com
periodontite crônica. No entanto, uma meta-análise encontrou 16 estudos que
aplicaram tetraciclina como adjuvante a RAR e foram encontrados benefícios na
redução da profundidade de sondagem após análise estatística42.
Os resultados clínicos sem benefícios podem ser explicados por Lan et al.43,
uma vez que substâncias de pH baixo como o ácido cítrico podem apresentar efeito
potencialmente necrosante, induzindo morte celular e alterações estruturais celulares
dentro de um intervalo de 30 segundos, gerando necrose superficial. No entanto, o
presente estudo não encontrou um efeito necrosante da solução de azul de metileno
com pH de 1,0. A necrose celular e tecidual causada pela exposição a substâncias
ácidas pode não ser explicada explicitamente ao baixo pH, uma vez que várias
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características diferentes, como volume, força ácida, concentração e origem (orgânica
ou inorgânica) podem afetar positivamente ou negativamente este processo.
É relatado na literatura que a aPDT é benéfica pelo aumento da proliferação
celular em feridas infectadas e estimula uma resposta angiogênica44,45, reduz a
quantidade de interleucinas pró-inflamatórias (IL-1α, IL-1β, IL-2), induz a proliferação
de fibroblastos46,47 e aumenta a expressão de FGF2 melhorando o processo de
reparo. Esses benefícios poderiam ser aumentados pelo azul de metileno com pH
ácido, uma vez que seria exposto à matriz de colágeno20,48. No entanto, outros estudos
devem ser realizados aplicando-se outros métodos para avaliar as interações
fotoquímicas.
O grupo G-AM/pH1 não mostrou diferença estatística comparado ao grupo
controle em todos os períodos experimentais. Por outro lado, o grupo G-AM/pH7
apresentou maior presença de células inflamatórias, principalmente linfócitos e
macrófagos presentes em cápsulas fibrosas aos 7 e 30 dias. Todos os grupos
mostraram melhora no processo inflamatório ao longo do tempo, mas o grupo GAM/pH7 apresentou maior concentração do infiltrado inflamatório.
Estudos anteriores indicam que condições alcalinas e ácidas influenciam
negativamente células inflamatórias49-51, contudo, no presente estudo, a substância
ácida teve melhores resultados. Saghiri et al. 2013, analisou a resposta inflamatória
do Geristore (ionômero de vidro resinoso) no tecido subcutâneo de ratos e relatou que
a substância é caracterizada pelo pH baixo, o que pode explicar a significativa maior
indução de inflamação49. No entanto, como mencionado pelos autores49, Geristore
libera cinco monômeros Bis-GMA, Bis-DMA, TEGDMA, UDMA e Bisfenol A. Os
monômeros mostram-se com efeitos citotóxicos52,53 e podem ser capazes de iniciar
tumores em concentrações relativamente baixas54, isso pode ser listado como outra
explicação plausível para a resposta inflamatória exacerbada.
O ácido cítrico foi a substância utilizada para atingir o pH 1 na solução de azul
de metileno. O ácido cítrico foi o menos tóxico e o mais eficaz entre todas as
substâncias ácidas testadas por Register & Burdick 197555. Além disso, Prasad et al.
201256 concluíram que o ácido cítrico é mais eficaz na remoção da camada de smear
layer, expondo o colágeno radicular e causando maior grau de alterações
morfológicas (diâmetro médio, área total média ocupada pelos túbulos dentinários).
Estas características podem permitir que o cemento se forme dentro dos túbulos. Além

18

disso, as fibras colágenas radiculares expostas podem se entrelaçar com as fibrilas
colágenas de um enxerto de tecido mole (interligação colágena) resultando em
adesão colágena.
Os diferentes resultados entre as substâncias ácidas também podem ser
explicados pela força ácida, que é a capacidade dos ácidos perderem um próton (H
+)57,58. A força ácida pode ser ajustada por diferentes fatores, por exemplo, forma de
estado físico, estrutura topológica, morfologia, cristalinidade, além das composições
químicas da substância57. No entanto, outros estudos com animais e estudos clínicos
subsequentes são necessários para avaliar o uso de azul de metileno em pH 1,0.
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5 CONCLUSÃO
Dentro dos limites deste estudo, conclui-se que o azul de metileno em pH 1,0
proporcionou melhor biocompatibilidade do que em pH 7,0.
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FIGURA 1
Figura 1 – Comparação da resposta inflamatória entre os grupos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fig. 1 – G-T: a cápsula fibrosa espessa e moderada infiltração de células inflamatórias
constituída por linfócitos e macrófagos (7 dias, hematoxilina-eosina, ampliação original, x50); b, c
cápsula fibrosa fina e leve infiltração células inflamatórias crônicas (15 e 30 dias, hematoxilinaeosina, x50); G-F: d cápsula fibrosa espessa e severa infiltração de células inflamatórias
constituída por linfócitos e macrófagos (7 dias, hematoxilina-eosina, ampliação original, x50); e
cápsula fibrosa espessa e moderada infiltração de células inflamatórias (15 dias, hematoxilinaeosina, ampliação original, x50); f cápsula fibrosa fina e leve infiltração de células inflamatórias (30
dias, hematoxilina-eosina, ampliação original, x50), G-AM/pH 7: g cápsula fibrosa espessa e
severa infiltração de células inflamatórias constituídas por linfócitos e macrófagos (7 dias,
hematoxilina-eosina , ampliação original, x50); h cápsula fibrosa espessa e moderada infiltração
de células inflamatórias (15 dias, hematoxilina-eosina, ampliação original, x50); i cápsula fibrosa
fina e moderada infiltração de células inflamatórias (30 dias, hematoxilina-eosina, ampliação
original, x50); G-AM/pH1: j, k cápsula fibrosa espessa e moderada infiltração de células
inflamatórias, constituída por linfócitos e macrófagos (7 e 15 dias, hematoxilina-eosina, ampliação
original, x50); l cápsula fibrosa fina e leve infiltração de células inflamatórias (30 dias, hematoxilinaeosina, ampliação original, x50).
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TABELA 1

Tabela 1 – Escores inflamatórios e tamanho da cápsula fibrosa em diferentes tempos
experimentais.

Tempo/p valor
7 dias
p=0.0014

15 dias
p=0.0051

30 dias
p=0.0010

Material*
G-T
G-F
G-AM/pH7
G-AM/pH1
G-T
G-F
G-AM/pH7
G-AM/pH1
G-T
G-F
G-AM/pH7
G-AM/pH1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0

Escores
1
2
4
3
0
3
0
3
1
3
5
2
1
5
1
4
1
5
3
0
4
3
3
4
4
3

3
0
4
4
3
0
1
2
1
0
0
0
0

Mediana
1a
3b
3b
2a
1a
2a
2a
2a
0a
1a
2b
1a

Capsula
Fina
Espessa
4
3
2
5
2
5
2
5
5
2
2
5
2
5
2
5
6
1
4
3
4
3
5
2

*Diferentes letras sobrescritas indicam diferença estatística entre os grupos (p≤ 0.05).
Fonte: Elaborado pelo autor.

n

7

7

7

