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Relevância Clínica
O controle da dor em pacientes portadores de inflamação pulpar representa um dos grandes objetivos da endodontia moderna. Assim, a utilização de antiinflamatórios não-esteroidais pode representar uma
alternativa de tratamento em dentes que não haja grande comprometimento deste tecido. O estudo da atividade deste medicamentos torna-se de grande valia nestes casos de inflamação pulpar.

Resumo
O presente estudo avaliou a atividade antiinflamatória de antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs)
em tecido pulpar de ratos, por meio de microscopia óptica. Preparos cavitários foram realizados nos incisivos
superiores de 40 ratos para a indução de processo inflamatório pulpar. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 5 grupos segundo a medicação administrada: G1 - celecoxib; G2 - rofecoxib; G3 - diclofenaco
de sódio; G4 - ibuprofeno e G5 - solução fisiológica (controle). A terapia com AINEs foi iniciada após 24 horas
da realização da exposição pulpar. Nos períodos de 1, 3, 5 e 7 dias após o início da terapia medicamentosa,
2 animais de cada grupo foram sacrificados e tiveram seus dentes extraídos para a análise histológica do
tecido pulpar. Os índices utilizados para avaliação qualitativa variaram de 1 (tecido quase regenerado) até
6 (inflamação severa). Os dados foram analisados por meio de Análise de Variância e teste de Tukey. Verificou-se que todos os medicamentos testados foram capazes de reduzir a inflamação quando comparados
ao grupo controle. O grupo tratado com celecoxib apresentou os melhores resultados na redução do quadro
inflamatório (p<0,01), seguido pelo rofecoxib e ibuprofeno, que se comportaram de maneira estatisticamente
semelhantes entre si (p>0,01) e superiores ao diclofenaco de sódio (p<0,01).
Palavras Chave: Polpa dental; Inflamação, AINEs.
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Abstract
This study evaluated the anti-inflammatory effect of non-steroids anti-inflammatory (AINEs) in rat´s pulps,
behind optic microscopy. Cavities were done in maxillary incisors of 40 rats to induce pulp inflammatory.
The animals were divided in 5 groups according to medication: G1 - celecoxib; G2 - rofecoxib; G3 - diclofenaco de sódio; G4 - ibuprofeno and G5 - saline (control). The therapy was initialized 24 hours after the pulp
exposition. In the periods of 1, 3, 5 and 7 days after the therapy, 2 animals of each group were sacrificed
and had their teeth extracted to histological analysis of pulp tissue. The scores were 1 (healed tissue) to 6
(severe inflammation). The data were evaluated by Variance analysis and Tukey´s test. It was verified that
all medicaments were capable to reduce inflammation compared to control group. The celecoxib group presented the best results in reduction of inflammation (p<0,01), followed by rofecoxib and ibuprofeno, which
were statistically equal (p>0,01) and better than diclofenaco de sódio (p<0,01).
Keywords: Dental pulp, inflammation, AINEs.

Introdução
A inflamação é uma resposta complexa desencadeada em tecidos vascularizados devido a
agressões provocadas por agentes lesivos1,2. Esta
resposta leva ao acúmulo de fluidos e células nos
tecidos extravasculares, promovendo a regeneração tecidual3,4.
Diversos estímulos, inespecíficos, podem
estar envolvidos na ocorrência de lesões teciduais
responsáveis pela resposta inflamatória. Na polpa
dental, agentes biológicos5 ou químicos6 podem
desencadear processos inflamatórios graves, com
comprometimento do tecido pulpar. O processo
inflamatório tem a participação de componentes
celulares envolvidos na destruição de agentes patológicos7, razão pela qual, observa-se um maior
aporte sangüíneo ocasionado pela vasodilatação
decorrente da liberação local de mediadores inflamatórios8,9. Dentre os mediadores da resposta
inflamatória, destacam-se o óxido nítrico10, a bradicinina11 e as prostaglandinas12, sintetizadas por
ação de enzimas de clivagem denominadas ciclooxigenases13 (COX).
Existem dois tipos de COX que se diferenciam por sua atuação e distribuição nos tecidos14-17.
A COX-1 (constitutiva) é uma enzima constitucional
encontrada em muitos tecidos. A COX-2 (indutiva)
normalmente não se encontra presente nos tecidos, aparecendo nos processos inflamatórios em
desenvolvimento18-20.
A maioria dos fármacos antiinflamatórios
não-esteroidais (AINEs) é inibidor de ambas as
COXs, variando quanto ao grau de inibição de cada
uma delas. A ação antiinflamatória destes fármacos está claramente relacionada com a COX-2 e os
efeitos indesejáveis, como alterações gastrointestinais e hematológicas, estão associados em grande parte à inibição da COX-121,22.

Os AINEs tornaram-se referência no controle da dor aguda e inflamação da polpa dental23-24,
onde atuam como terapêutica complementar com
o objetivo de minimizar ou sanar por completo os
sinais e sintomas da reação inflamatória. Assim,
torna-se importante o estudo de fármacos comumente utilizados nos consultórios odontológicos
sobre a eficácia no tecido pulpar, por meio de estudos experimentais. O presente trabalho propõe-se a
avaliar, por meio de microscopia óptica, a atividade antiinflamatória dos AINEs ibuprofeno, diclofenaco de sódio, rofecoxib e celecoxib, em modelo
experimental de pulpite em ratos.

Material e Método
Foram utilizados 40 ratos (Rattus norvegicus) provenientes do Biotério da Universidade de
Ribeirão Preto, SP (UNAERP), pesando entre 250
e 350 gramas, distribuídos em 5 grupos de acordo com cada fármaco testado: Grupo 1 - Celecoxib
(Pfizer, São Paulo, SP, Brasil) (80mg/kg); Grupo 2
– Rofecoxib (Merck & Co, Whitehouse Station, NJ,
EUA) (20mg/kg); Grupo 3 - Diclofenaco de sódio
(Novartis Pharmaceuticals Corp., East Hanover,
NJ, EUA) (50mg/kg); Grupo 4 – (Ibuprofeno Wyeth
Pharmaceuticals, Richmond, VA, EUA) (100mg/kg)
e Grupo 5 – solução fisiológica (controle). Cada
grupo foi subdividido em 4 subgrupos, um para
cada período a ser analisado: 1, 3, 5 e 7 dias.
A indução de pulpite experimental nos ratos foi obtida pela exposição do tecido pulpar por meio
de cavidades realizadas da face distal (região cervical) dos incisivos superiores com ponta
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esférica número ½ em baixa rotação sem refrigeração (Beltec, modelo lb-100, Araraquara – SP – Brasil). Para a realização deste procedimento, os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico
(40mg/Kg). Vinte e quatro horas após a exposição
pulpar iniciou-se a terapêutica medicamentosa, não
sendo empregada nenhuma terapia complementar.
Solução aquosa preparada a partir de cada medicamento, na dose pré-estabelecida, foi administrada
via oral por meio da técnica de gavagem. A dose do
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medicamento e a posologia podem ser observadas
na Tabela 1. Transcorridos os tempos estabelecidos
para a análise, dois animais de cada grupo foram sacrificados e tiveram seus incisivos extraídos. Os dentes foram imediatamente colocados em solução de
formol a 10%, em frascos individuais e identificados,
por 24 horas para fixação do tecido pulpar, e submetidos a processamento histológico com coloração por
hematoxilina-eosina (HE).

Tabela 1 – Volume e posologia dos medicamentos administrados em cada grupo
Medicamentos

Volume

Posologia

G1 – Rofecoxib

20 mg/Kg

1 vez ao dia

G2 – Celecoxib

80 mg/Kg

1 vez ao dia

G3 – Ibuprofeno

100 mg/Kg

3 vezes ao dia

G4 – Diclofenaco de Sódio

50 mg/Kg

3 vezes ao dia

G5 – Solução Salina

1 ml/Kg

3 vezes ao dia

A análise do grau de inflamação pulpar baseou-se no índice de inflamação pulpar (IIP): 1=
Tecido quase regenerado, 2= Inflamação branda,
3= Inflamação de branda a moderada,  4= Inflamação moderada,   5= Inflamação de moderada a
severa  e 6= Inflamação severa. Além disso, procurou-se identificar a predominância de células inflamatórias, edema, congestão vascular, necrose e
áreas de fibrose.
A análise dos resultados foi realizada de
maneira “duplo-cega”, ou seja, tanto o avaliador
das lâminas, quanto o pesquisador que realizou a
estatística desconheciam o grupo de medicamento
que estava sendo analisado. A área definida para
a análise foi a mais próxima da exposição pulpar.
Para cada dente, foram analisados 5 cortes para
se estabelecer um diagnóstico correspondente a
um índice de inflamação pulpar. Os resultados foram submetidos à análise estatística por meio de
Análise de Variância e teste de Tukey (p<0,01).

Resultados
A análise estatística demonstrou que todos
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os AINEs diminuíram a reação inflamatória da polpa quando comparados ao grupo controle tratado
apenas com solução salina (p<0,01). O teste de
Tukey referente aos dias estudados mostrou haver
diferença estatística entre os períodos (p<0,01),
evidenciando melhora constante dos níveis de inflamação no decorrer dos tempos analisados.
Dentre os AINEs avaliados neste estudo,
o celecoxib teve a atividade antiinflamatória mais
efetiva no 1° e 3° dias (inflamação leve a moderada) e diferiu estatisticamente dos outros fármacos
(p<0,01). Nestes intervalos, o grupo de celecoxib
apresentou menos áreas de congestão vascular e
edema que os demais grupos.
Em contraste, o grupo tratado com diclofenaco de sódio apresentou extensas áreas de congestão vascular, edema e várias células inflamatórias crônicas como linfócitos e macrófagos (Figura
1). O grupo controle evidenciou os maiores índices
de inflamação sendo estatisticamente diferente dos
demais grupos (p<0,01).
O ibuprofeno e rofecoxib reduziram o quadro inflamatório de modo semelhante entre si, ocupando uma posição intermediária entre os grupos
do celecoxib e diclofenaco.
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No 5° dia, os grupos tratados com celecoxib,
rofecoxib, diclofenaco de sódio e ibuprofeno demostraram poucas áreas de congestão vascular, edema
mínimo e dispersas células inflamatórias crônicas
(principalmente linfócitos), sendo classificado como
inflamação moderada (Figura 2). Após 7 dias de

tratamento com AINEs, o grupo de celecoxib apresentou tecido pulpar quase regenerado, com áreas
extensas de fibrose e células inflamatórias escassas.
Esses mesmos achados foram obtidos com o ibuprofeno e rofecoxib no mesmo período.

Figura 1 - Um dia após a administração do diclofenaco de sódio. Tecido pulpar com intensa reação inflamatória, extensão congestão vascular e edema (coloração hematoxilina-eosina), aumento de 100 vezes.

Figura 2 - Cinco dias após a administração do celecoxib - Tecido pulpar com reação inflamatória moderada
e poucos vasos sanguíneos congestionados (coloração hematoxilina-eosina), aumento de 100 vezes.
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Discussão

A forma mais comum de dor orofacial é a
odontalgia, afetando aproximadamente 15% da população23. Embora esta seja uma condição clínica
importante, o antiinflamatório mais efetivo para esta
condição ainda é motivo de debate. A literatura, escassa de estudos avaliam, por meio de exame histológico, a atividade antiinflamatória de fármacos
em dentes com inflamação pulpar. Dessa forma,
um modelo experimental baseado em pulpite artificialmente induzida foi projetado para este estudo.
Os resultados obtidos no presente estudo
evidenciaram que todos os fármacos analisados
foram capazes de reduzir o processo inflamatório
quando comparados ao grupo controle (tratado
apenas com solução salina). O celecoxib propiciou
o melhor efeito antiinflamatório, ao passo que o
grupo do diclofenaco de sódio diminuiu a reação
de maneira menos intensa. Os fármacos ibuprofeno e rofecoxib ocuparam uma posição intermediária e apresentaram comportamento semelhante.
Clinicamente, este achado pode ser importante,
pois desde os primeiros dias depois da exposição
da polpa, o celecoxib diminuiu a reação inflamatória, sugerindo que este seria o fármaco de primeira
escolha para o tratamento da pulpite sintomática.
Os antiinflamatórios seletivos da COX-2
avaliados neste experimento apresentaram bons
resultados no controle da inflamação pulpar, o que
se soma ao fato de pertenceram ao grupo que proporciona menor índice de reações colaterais quando comparados aos AINEs tradicionais25-28.
A diferença observada na atividade antiinflamatória entre dois fármacos do mesmo subgrupo (rofecoxib e celecoxib) pode estar relacionada
às suas características farmacocinéticas. Estudos
mostram que o rofecoxib é rapidamente absorvido
no organismo, sendo evidenciado em tecidos como
a pele, fígado e próstata, logo após a administração. A eliminação ocorre em maior quantidade pela
urina. Sua meia vida plasmática, em ratos, é de
3,3 horas20,29. O celecoxib, ao contrário, distribuise bem pelo organismo e é encontrado em altas
concentrações em diferentes régios do organismo
como sangue, glândula adrenal, ossos, cérebro,
olhos, rins, intestino, nódulo linfático e tireóide.
Sua excreção ocorre em maior parte pelas fezes,
ocorrendo a eliminação total da droga no organismo após 120 horas da administração. Em ratos, a
sua meia vida plasmática é de 3,73 horas30.
Os resultados obtidos neste estudo levamnos a considerar a necessidade de investigar até
que ponto a administração do antiinflamatório pode
auxiliar na prevenção de alterações pulpares após
procedimentos mais invasivos na clínica odontoló-

gica. Embora em outro modelo de estudo, autores
utilizaram a expressão de Fos como índice de sinal
nociceptivo para o núcleo de trigeminal espinhal
depois de exposição do tecido pulpar de molares,
e observaram que o tratamento com morfina por
30 min antes exposição pulpar reduziram expressão de Fos em subnucleos caudais, sugerindo que
este fármaco pode diminuir dor pós-operatória. Em
contraste, o ibuprofeno não foi capaz de alterar a
expressão de Fos.
Conclusões
     De acordo com a metodologia proposta e resultados deste estudo foi possível concluir que:
 Os medicamentos testados foram efetivos no
controle da inflamação pulpar em ratos, uma vez
que, todos apresentaram resultados superiores ao
grupo controle tratados apenas com solução salina.
 O celecoxib apresentou melhor desempenho
na redução do quadro inflamatório, enquanto rofecoxib e ibuprofeno, embora não diferiram um do
outro, demonstraram atividade antiinflamatória melhor que o diclofenaco de sódio.
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