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RESUMO

Nakamura VC. Influência da irrigação ultrassônica passiva na redução de bactérias e
endotoxinas dos canais radiculares: um estudo clínico randomizado [tese]. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão original.

Este estudo clínico analisou os efeitos da irrigação ultrassônica passiva (PUI) e

medicação de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), em bactérias e endotoxinas de canais

radiculares. Quarenta pacientes com dentes com periodontite apical primária foram

divididos de forma randomizada em dois grupos: PUI (n=20) e irrigação convencional

(IC) (n=20). O preparo químico-cirúrgico (PQC) foi realizado com instrumentos

reciprocantes, utilizando-se NaOCl 2,5% durante o preparo; e EDTA 17%, para

remoção do magma dentinário. Os canais radiculares foram preenchidos com pasta

de hidróxido de cálcio por 14 dias e obturados. Foram realizadas coletas

microbiológicas dos canais antes (S1) e após o PQC (S2), após os protocolos de

irrigação (S3), e após a medicação intracanal (S4 e S5). As amostras foram analisadas

por PCR quantitativo e pelo teste turbidimétrico de LAL. Bactérias e endotoxinas foram

observadas em 100% das amostras coletadas. Em ambos os grupos, houve

diminuição significativa nas endotoxinas entre uma etapa do tratamento e a etapa

posterior (p<0,05). O mesmo foi observado quanto ao número de bactérias, com

exceção da re-instrumentação após a medicação intracanal (S5). A análise

intergrupos demonstrou que, com relação às endotoxinas, não foram observadas

diferenças significativas entre os grupos (p>0,05). Com relação à redução bacteriana,

a PUI foi capaz de reduzir significativamente mais o número de bactérias do que a IC

(p<0,05). No entanto, não se observou diferença estatística entre as duas técnicas

quanto à incidência de amostras livres de DNA bacteriano. Concluiu-se que a PUI foi

mais eficaz do que a IC em reduzir o número de bactérias, mas não a quantidade de

endotoxinas do canal radicular. Além disso, a medicação de hidróxido de cálcio foi

eficaz em reduzir tanto o número de bactérias quanto a quantidade de endotoxinas.

Palavras-chave: Tratamento do canal radicular. Instrumentos odontológicos. Irrigantes

do canal radicular. Endotoxinas.



ABSTRACT

Nakamura VC. Influence of passive ultrasonic irrigation in bacteria and endotoxins
from root canals: a randomized clinical study [thesis]. São Paulo: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão original.

The aim of this clinical study was to compare the effects of passive ultrasonic irrigation

(PUI) and intracanal medication with calcium hydroxide in bacteria and endotoxins

from root canal. Forty teeth with apical periodontitis were randomly divided into two

groups according to the irrigation protocol: PUI (n = 20) and conventional irrigation (CI)

(n = 20). The root canal preparation of all the teeth was carried out with reciprocating

files and 2.5% NaOCl during preparation; and 17% EDTA for smear layer removal. The

root canals were medicated with calcium hydroxide for 14 days. Microbiological

sampling were performed before (S1) and after the preparation (S2) after irrigation

protocols (S3), and after intracanal medication (S4 and S5). The samples were

analyzed by real time PCR and turbidimetric LAL assay. Bacteria and endotoxins were

observed in 100% of the samples. In both groups, there was a significant decrease in

the concentration of endotoxins between a step and the subsequent step of treatment

(p < 0.05). The same was observed for the number of bacteria, with the exception of

the reinstrumentation after the removal of the medication (S5). The intergroup analysis

showed no significant differences between groups in endotoxin reduction ( p > 0.05 ).

PUI was able to reduce the number of bacteria significantly better than CI (p < 0.05).

It was concluded that PUI was more effective than CI in reducing the number of

bacteria but not the amount of endotoxin in the root canal. Furthermore, medication

with calcium hydroxide was effective in reducing both the number of bacteria as the

amount of endotoxin.

Keywords: Root canal therapy. Dental instruments. Root canal irrigants. Endotoxin.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Ca(OH)2 hidróxido de cálcio

CHX digluconato de clorexidina

CRT comprimento real de trabalho

EDTA ácido etileno diamino tetra-acético

IC irrigação convencional

LAL Lisado de amebócitos de Limulus

NaOCl hipoclorito de sódio

PCR Reação em cadeia de polimerase (do inglês polymerase chain reaction)

PQC preparo químico-cirúrgico

PUI irrigação ultrassônica passiva (do inglês passive ultrasonic irrigation)

qPCR Reação em cadeia de polimerase quantitativa



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 10

2 REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................ 12

3 PROPOSIÇÃO .............................................................................................. 36

4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................. 37

4.1 ASPECTOS ÉTICOS.................................................................................. 37

4.2 SELEÇÃO DE PACIENTES ....................................................................... 37

4.3 PREPARO DOS CANAIS RADICULARES E COLETAS

MICROBIOLÓGICAS ...................................................................................... 40

4.4 ANÁLISES QUANTITATIVAS DE BACTÉRIAS E ENDOTOXINAS........... 44

4.4.1 Extração de DNA ................................................................................... 44

4.4.2 Reação em cadeia de polimerase em tempo real ............................... 45

4.4.3 Teste quantitativo cinético turbidimétrico de Limulus amebocyte

lisate ................................................................................................................ 45

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................................ 46

5 RESULTADOS.............................................................................................. 47

6 DISCUSSÃO ................................................................................................. 52

6.1 DA METODOLOGIA................................................................................... 52

6.2 DOS RESULTADOS - REDUÇÃO BACTERIANA ..................................... 56

6.3 DOS RESULTADOS - REDUÇÃO DE ENDOTOXINAS ............................ 60

6.4 CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES................................................ 63

7 CONCLUSÕES ............................................................................................. 66

REFERÊNCIAS................................................................................................ 67

APÊNDICES .................................................................................................... 75

ANEXOS .......................................................................................... 76



10

1 INTRODUÇÃO

Bactérias são os principais agentes etiológicos das doenças da polpa e do

periápice, sendo sua presença condição fundamental para a mortificação pulpar e

desenvolvimento da periodontite apical. Estes micro-organismos possuem fatores de

virulência que possibilitam sua manutenção no sistema de canais radiculares e

estimulam a formação de lesões periapicais. Dentre estes fatores de virulência,

destacam-se as endotoxinas, que são constituintes da camada externa da parede

celular de bactérias Gram-negativas. Estas substâncias são secretadas por bactérias

em proliferação, ou liberadas durante a lise celular. Enquanto estão aderidas à parede

celular, as endotoxinas não apresentam toxicidade ao hospedeiro, quando são

liberadas, no entanto, dão início a uma série de eventos biológicos por parte do

sistema imunológico do organismo, que vão desde a ativação de macrófagos até a

estimulação osteoclástica e consequente reabsorção óssea.

Micro-organismos e seus subprodutos são, em sua maior parte, eliminados

durante a etapa de preparo químico-cirúrgico (PQC) do canal radicular mediante a

utilização conjunta de instrumentos endodônticos e substâncias químicas. Técnicas

de preparo manuais e mecanizadas têm sido propostas no intuito de promover a

antissepsia de canais radiculares com maior eficiência, segurança, agilidade e

conforto para ambos, profissional e paciente. Instrumentos mecanizados de níquel-

titânio propiciam preparos mais centrados, gerando desgastes mais uniformes e

seguros quando comparados a instrumentações realizadas manualmente com limas

convencionais de aço inoxidável.

No entanto, trabalhos recentes têm mostrado que, independentemente do tipo

de instrumento empregado, diversas áreas do sistema de canais radiculares não são

tocadas durante o PQC. Desta forma, nestas regiões, a limpeza e a antissepsia são

proporcionadas unicamente pela ação das substâncias químicas. Dentre estas

substâncias, as soluções de hipoclorito de sódio (NaClO) são as mais conhecidas e

amplamente utilizadas na Endodontia - em concentrações que variam de 0,5% a

6,15% - dada à alta capacidade antimicrobiana decorrente de sua dissociação em íons

Na+ e ClO‾ quando em solução aquosa. Contudo, sabe-se que esta substância, 

quando empregada durante ou após o PQC, não tem ação significativa sobre as
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endotoxinas bacterianas, e a eventual diminuição da sua concentração se dá

simplesmente pelo arraste mecânico que a passagem do irrigante promove no interior

do canal.

Além da natureza química da substância utilizada, o método de irrigação pode

influenciar na limpeza e antissepsia do sistema de canais radiculares. O método mais

utilizado é, ainda, realizado por meio de seringas e cânulas de pequenos calibres.

Contudo, novos métodos e sistemas de irrigação estão sendo disponibilizados no

mercado. Dentre eles, a irrigação ultrassônica passiva (PUI) baseia-se na transmissão

de energia acústica pelo agente irrigante por meio de um inserto ou lima. Essa energia

é dissipada na substância por ondas ultrassônicas, as quais geram cavitação

transiente ou estável e microcorrenteza acústica, potencializando a ação dos

irrigantes. Diversos autores demonstraram que a aplicação da PUI após o preparo do

canal radicular proporciona paredes mais limpas do que a irrigação convencional com

seringas e cânulas. Quanto à redução bacteriana, alguns estudos ex vivo

demonstraram que o uso de PUI potencializa a capacidade antisséptica dos agentes

irrigantes. Até o momento, no entanto, são poucos os trabalhos in vivo que utilizem

métodos mais sensíveis de detecção e quantificação de micro-organismos e

endotoxinas para avaliar esta questão.

Assim, a proposta deste estudo foi avaliar in vivo, por qPCR, a influência de

sistemas de irrigação ultrassônica passiva e da medicação intracanal de hidróxido de

cálcio Ca(OH)2 na antissepsia do sistema de canais radiculares em dentes portadores

de infecção endodôntica primária. Após o PQC com as diferentes técnicas de

irrigação, também foram analisadas as quantidades de endotoxinas pelo método do

LAL (Limulus amebocyte lysate assay). A hipótese de nulidade é que o sistema de

irrigação utilizado não influenciará na redução de bacteriana e de endotoxinas

encontrados no sistema de canais radiculares.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A utilização da PUI para complementar os procedimentos de limpeza e

desinfecção do canal radicular tem sido estudada acerca de seus atributos. Há

consenso na literatura a respeito da contribuição da PUI na limpeza e remoção de

magma dentinário de canais radiculares após o PQC, sendo poucos os artigos

publicados que demonstrem resultados contrários.

Ahmad et al. (1987) descreveram os fenômenos acústicos de limas

endodônticas ativadas por mecanismo de ultrassom em uma cuba retangular

contendo NaOCl 2,5%. A ocorrência de cavitação acústica não foi observada pelo

sistema de fotometria utilizado. Já a microcorrenteza acústica foi evidenciada por meio

da movimentação de microesferas de poliestireno durante a ativação ultrassônica da

lima em solução de azul de metileno.

Roy et al. (1994) estudaram o efeito hidrodinâmico de insertos utilizados na PUI

e sua relação com fatores como tamanho do inserto e curvatura, as características de

sua superfície, amplitude e velocidade de oscilação, geometria do canal radicular, e o

tipo de irrigante. Propriedades hidrodinâmicas relevantes incluíram a propensão de

um inserto para a produção de cavitação estável ou transiente, fluxo contínuo, e

microcorrenteza acústica. Sonoluminescência foi empregue como um indicador de

atividade de cavitação transiente e análise fotográfica foi utilizada como um meio para

a detecção de fluxo contínuo, microcorrenteza acústica, e cavitação estável. Os

resultados obtidos não indicaram qualquer correlação entre a potência de

acionamento e a produção de cavitação transiente. Os insertos que possuíam pontas

afiadas foram mais eficazes na geração de cavitação transiente. Em todos os casos

estudados, fluxo contínuo e cavitação estável foram observados em diferentes graus,

dependendo da liberdade do inserto no interior do canal. A produção de cavitação

estável provavelmente foi aumentada pela adição de quantidades moderadas de gás

dissolvido no irrigante. Embora a ocorrência de contato do inserto na parede do canal

tenha inibido a produção de cavitação transiente, isto teve relativamente pouco efeito

sobre a capacidade de um inserto em produzir um fluxo contínuo, microcorrenteza

acústica, e cavitação estável.

Mayer et al. (2002) avaliaram a influência de dois sistemas de instrumentação

rotatória na limpeza de canais radiculares, bem como a remoção de magma dentinário
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por dois tipos de insertos ultrassônicos utilizados durante a PUI. Quarenta e dois

dentes unirradiculares extraídos foram divididos em 6 grupos diferentes de acordo

com o instrumento rotatório e inserto ultrassônico utilizados. Os dentes dos grupos 1,

2 e 3 foram preparados com instrumentos ProFile.04, enquanto os grupos 4, 5 e 6

foram preparados com instrumentos Lightspeed. Todos os grupos foram preparados

até instrumentos de diâmetro apical 45 e irrigados com NaOCl 5,25% e EDTA 17%.

Os canais dos grupos 2 e 5 foram ativados por ultrassom usando uma lima tipo K de

aço inoxidável de numeração 15, e canais dos grupos 3 e 6 foram irrigados com inserto

liso de níquel-titânio. Os grupos 1 e 4 serviram como controles negativos. As raízes

foram divididas longitudinalmente e as paredes dos canais examinadas com

ampliação de 15x, 200x e 400x por meio de microscopia eletrônica de varredura. A

remoção do magma dentinário e detritos foi analisada a 3, 6 e 9mm do ápice utilizando

uma grade quadrangular de 200µm e uma escala de pontuação de 5 pontos. O

sistema de preparo e o tipo de inserto ultrassônico utilizado não interferiram

significativamente na remoção de magma dentinário dos canais radiculares.

van der Sluis et al.(2005) compararam a eficácia da PUI realizada com um

inserto liso ou uma lima tipo K convencional, na remoção de detritos depositados em

ranhuras realizadas em canais radiculares simulados em blocos de resina. Quarenta

blocos de resina contendo um canal simulado padrão foram divididos

longitudinalmente através do canal. Numa parede do canal, ranhuras foram realizadas

a 2 e 6 mm de sua extremidade apical. Cada sulco foi preenchido com raspas de

dentina misturadas com NaOCl 2%. Os blocos foram remontados e divididos em dois

grupos, de acordo com o tipo de inserto utilizado durante a PUI: grupo 1 – lima tipo K

número 15; grupo 2 – inserto liso com as mesmas dimensões da lima utilizada no outro

grupo. Antes e depois da irrigação, imagens de cada metade do canal foram

realizadas com uma câmera digital acoplada a um microscópio de luz. A quantidade

de restos de dentina no sulco foi avaliada utilizando um sistema de pontuação. Após

a PUI, os detritos foram completamente removidos da ranhura em 35 canais (87,5%),

não havendo diferença significativa entre os grupos.

van der Sluis et al. (2006) estudaram a influência do volume, tipo de irrigante e

método de irrigação na remoção de raspas de dentina artificialmente colocadas da

porção apical de canais radiculares de 15 caninos humanos extraídos. Após a cirurgia

de acesso, os dentes foram preparados até um instrumento 20/.10 e cada raiz foi
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dividida longitudinalmente. Ranhuras foram realizadas na parede do canal a 2 e 6 mm

do vértice em cada metade do canal, e foram preenchidas com raspas de dentina

antes das raízes serem remontadas. Todos os canais foram irrigados com ultrassom,

usando inserto liso de 0,15mm de diâmetro e conicidade 0.02. No grupo 1, o canal foi

irrigado com um fluxo contínuo de 50ml de NaOCl 2%. No grupo 2, o canal recebeu

12mL de NaOCL 2% em uma velocidade 4ml/min utilizando uma seringa. No grupo 3,

o canal recebeu 6mL de NaOCl 2%, a uma velocidade de 2mL/min. O grupo 4 foi

tratado da mesma forma que o grupo 1, mas água foi utilizada como o irrigante. Antes

e após a irrigação, imagens das ranhuras foram captadas e armazenadas. A

quantidade de raspas de dentina na ranhura foi avaliada por meio de um sistema de

pontuação. Grupos 1, 2 e 3 resultaram em quantidades significativamente menores

de dentina do que no grupo 4; não havendo diferenças significativas entre eles

Munley e Goodell (2007) compararam o uso de espaçadores digitais e limas

convencionais utilizados como insertos ultrassônicos quanto à sua eficácia na

remoção de magma dentinário. Oitenta e cinco canais retos de dentes humanos

extraídos foram instrumentados e divididos em 4 grupos de acordo com o inserto e

tempo de ativação ultrassônica: grupo 1 – espaçador digital e 3min de ativação; grupo

2 – espaçador digital e 1min de ativação; grupo 3 – lima manual e 3min de ativação;

grupo 4 – lima manual e 1min de ativação. As raízes foram seccionadas

longitudinalmente e analisadas por meio de microscopia eletrônica de varredura. Ao

comparar o canal como um todo, em 3 minutos de ativação com uma lima endodôntica

foi observado significativamente menos magma dentinário remanescentes do que 1

minuto de ativação com um espaçador digital. A comparação entre terços não

demonstrou diferenças estatísticas entre os insertos.

Kuah et al. (2009) estudaram in vitro a eficácia do EDTA 17% com e sem

ativação ultrassônica na remoção de magma dentinário das paredes de canais

radiculares submetidos ao PQC. Cento e cinco pré-molares extraídos foram divididos

aleatoriamente em sete grupos de acordo com os protocolos de irrigação final: grupo

A - soro fisiológico por 3 minutos com ultrassom; grupos B e C - NaOCl 1 % durante 3

minutos, sem e com ultrassom, respectivamente; grupos D e E - EDTA 17% durante

3 minutos, sem e com ultrassom, respectivamente; grupos F e G - EDTA 17% durante

1 minuto sem e com ultrassom, respectivamente. As amostras foram examinadas em

microscópio eletrônico de varredura e avaliadas segundo um sistema de pontuação
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para remoção de magma dentinário e raspas de dentina. Observou-se que os grupos

que utilizaram EDTA e irrigação ultrassônica apresentaram scores significativamente

maiores de remoção de magma e raspas de dentina que os demais grupos. Não houve

diferença significativa entre os grupos E (EDTA + PUI por 3min) e G (EDTA + PUI por

1 minuto).

Goel e Tewari (2009) compararam a ação da PUI contínua e intermitente e a

da irrigação com pontas Navitip FX na remoção de magma dentinário de canais

radiculares. Quarenta dentes unirradiculares foram divididos aleatoriamente em 5

grupos experimentais e submetidos a irrigação final com EDTA 17% seguido de

NaOCl a 2,5% por 1 minuto cada, utilizando diferentes métodos de ativação: sem

ativação (controle), escovação com Navitip FX, PUI contínua com irrigante entregue

na câmara pulpar por meio de seringa e cânula de irrigação, PUI contínua com

irrigante entregue pela unidade de ultrassom, e PUI intermitente com irrigante

entregue no interior do canal com seringas. As amostras foram examinadas por

microscópio eletrônico de varredura seguindo um sistema de pontuação. Os grupos

irrigados com Navitip FX e PUI intermitente resultaram em canais significativamente

mais limpos no terço apical do que os outros grupos estudados.

Rödig et al. (2010) compararam a eficiência de um dispositivo de irrigação

sônica, irrigação convencional com seringa e PUI na remoção de raspas de dentina

de irregularidades simuladas em canais radiculares. Duas ranhuras padronizadas nas

porções apical e cervical de canais radiculares foram preenchidas com raspas de

dentina. Os dentes foram divididos em três grupos distintos, de acordo com o protocolo

de irrigação utilizado: grupo 1 – irrigação convencional; grupo 2 – irrigação sônica;

grupo 3 - PUI. A quantidade de raspas de dentina remanescentes foi avaliada

utilizando um sistema de pontuação de 4 pontos. PUI removeu quantidades

significativamente maiores de detritos do que a irrigação sônica e com seringa, tanto

no terço apical quanto no terço cervical. A irrigação sônica foi significativamente

melhor no terço apical do que a irrigação convencional.

Amato et al. (2011) compararam a eficácia da irrigação hidrodinâmica, PUI e

irrigação convencional com seringa na limpeza de canais radiculares retos e curvos.

Os canais radiculares de 6 pré-molares unirradiculares com canais retos e 6 raízes de

molares com canais curvos foram preparadas até um instrumento de diâmetro 45, e
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divididos longitudinalmente. Para simular irregularidades no canal, 3 cavidades

padronizadas foram realizadas em uma das parede do canal. Em seguida, os canais

foram cobertos com raspas de dentina e remontados. Após a remontagem, os dentes

foram distribuídos em 3 grupos compostos por 2 raízes retas e 2 curvas. Em cada

grupo, foi empregada um das três técnicas de irrigação avaliadas. O remanescente

de raspas de dentina foi avaliado por microscopia eletrônica de varredura e

classificado com um sistema de 4 pontos. As técnicas de irrigação hidrodinâmica e

ultrassônica foram significativamente mais eficientes do que a irrigação convencional,

tanto nos canais radiculares retos como nos curvos. A PUI demonstrou uma maior

eficácia nos canais retos enquanto a irrigação hidrodinâmica foi mais eficiente nos

canais curvos.

Paqué et al. (2011) analisaram o efeito de procedimentos de irrigação

sequenciais no magma dentinário formado após a instrumentação de raízes mesiais

de molares inferiores humanos. Com base em imagens obtidas por microtomografias,

foram selecionados 20 molares inferiores extraídos com dois canais na raiz mesial

unidos por istmo. Os canais foram instrumentados com o sistema rotatório ProTaper

até o instrumento F3. NaOCl 1% foi utilizado durante a instrumentação, seguido por

irrigação final de 5mL da mesma substância. Os canais foram, então, irrigados com

5mL de EDTA 17%. Depois disso, PUI foi realizada usando NaOCl 1% em três ciclos

de 20s cada. Valores percentuais do volume do magma dentinário foram calculados

através de imagens obtidas após cada etapa do tratamento. Após o PQC e irrigação

com 5mL de NaOCl 1%, cada procedimento de irrigação subsequente reduziu

significativamente o volume de magma dentinário originário da instrumentação.

Contudo, cerca de metade dos debris que se acumularam durante a instrumentação

permaneceu no sistema de canais.

Ribeiro et al. (2012) analisaram a presença de magma dentinário nas paredes

internas do canal radicular após o uso de diferentes protocolos de agitação de

irrigantes. Cinquenta incisivos inferiores foram distribuídos em cinco grupos de acordo

com o protocolo de agitação utilizado durante o PQC: grupo 1 - irrigação convencional

com agulha Navitip; grupo 2 – irrigação com agulhas Navitip FX com pontas com

escovas; grupo 3 - irrigação dinâmica manual; grupo 4 – PUI; grupo 5 - pressão apical

negativa (EndoVac). Os canais foram irrigados com 5 ml de NaOCl 2,5% a cada troca

de instrumento e receberam uma irrigação final com EDTA 17% por 1 min. Após a
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instrumentação, as raízes foram divididas longitudinalmente e micrografias em 100x e

1000x foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura para avaliar a

quantidade magma dentinário. A irrigação dinâmica manual deixou significativamente

mais magma dentinário no interior dos canais do que os outros protocolos, enquanto

a PUI e a técnica de pressão apical negativa foram as mais eficazes.

Mancini et al. (2013) estudaram a eficácia de diferentes métodos de irrigação

na remoção de magma dentinário em diferentes porções do ápice de canais

radiculares. Sessenta e cinco pré-molares unirradiculares extraídos foram preparados

com sistema rotatório ProTaper, até o instrumento F4, na presença de NaOCl 5,25%.

Os dentes foram divididos em 2 grupos de controle (n=10) e três grupos experimentais

(n = 15) de acordo com a técnica de irrigação empregada: irrigação sônica, PUI, ou

pressão apical negativa (EndoVac). Os canais radiculares foram então divididos

longitudinalmente e observados por microscopia eletrônica de varredura por emissão

de campo. A presença de resíduos e magma dentinário foi avaliada nas distâncias de

1, 3, 5 , e 8 mm a partir do forame apical. O sistema sônico foi significativamente mais

eficiente do que a PUI e os grupos de controle na remoção do magma dentinário em

3, 5 e 8 mm do ápice. O sistema de pressão apical negativa removeu

significativamente mais magma dentinário do que todos os grupos em 1, 3, 5 e 8 mm

do ápice.

Ao se analisar a PUI quanto à sua eficácia na diminuição de micro-organismos

de canais radiculares, trabalhos divergem quanto a suas conclusões. Algumas

pesquisas mostram que esta técnica de irrigação não contribui significativamente na

redução da contaminação intracanal.

Bhuva et al. (2010) compararam os efeitos da PUI com a irrigação convencional

em biofilmes de E.faecalis em 48 dentes humanos unirradiculares extraídos. Os

dentes tiveram suas coroas cortadas e suas raízes foram padronizadas em

comprimento e diâmetro do canal e seccionadas longitudinalmente. Após a

remontagem destas raízes, os canais foram contaminados com E.faecalis por 21 dias

para formação de biofilme. Os dentes foram, então, divididos em 4 grupos de 12. Os

dentes do grupo A receberam irrigação convencional com seringa e NaOCl 1 %, e os

dentes do grupo B foram irrigado com PUI e NaOCl 1%. Dos dois grupos controle, o

primeiro recebeu irrigação convencional com solução salina, enquanto o segundo
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grupo controle não recebeu nenhum irrigação. Após a irrigação, as secções foram

analisadas por microscopia eletrônica de varredura e fotomicrografias dos terços

cervical, médio e apical foram realizadas. As imagens foram randomizados e o biofilme

foi avaliado por três examinadores calibrados, utilizando-se um sistema de pontuação

de 4 pontos. Não se observou diferenças significativas nos escores de biofilme entre

o grupo A e o grupo B.

Beus et al. (2012) comparam in vivo os resultados da irrigação convencional

com NaOCl 1% e da PUI com NaOCl 1% + EDTA 17% + CHX 2%, bem como os

efeitos da medicação intracanal de Ca(OH)2, na eliminação de bactérias de canais de

dentes com periodontite apical de 50 pacientes. Os indivíduos foram divididos em 2

grupos e receberam tratamento endodôntico em 2 sessões, com uso de medicação

intracanal de Ca(OH)2 por um período de 14 dias. Após o PQC, Os dentes foram

tratados aleatoriamente com um dos protocolos na primeira visita. Amostras

microbiológicas foram coletadas em quatro momentos: (S1) antes de instrumentação,

(S2), após o protocolo de irrigação, (S3) após a medicação, e (S4) antes da obturação.

A irrigação convencional e a PUI resultaram em canais livres de bactérias em 80% e

84% dos casos, respectivamente, ao final da primeira visita. Após a medicação o total

da amostra aumentou para 87% livre de bactérias, e a reinstrumentação gerou um

total de 91%. Não houve diferença estatística entre os métodos de irrigação ou entre

os resultados obtidos em uma ou duas sessões.

Paiva et al. (2012) avaliaram in vivo a capacidade de 2 técnicas diferentes de

irrigação quanto aos seus efeitos antimicrobianos, após o PQC de canais radiculares

de dentes com periodontite apical. Amostras microbiológicas do conteúdo intracanal

foram coletadas no início do tratamento (S1), após o preparo com instrumentos de

níquel-titânio BioRace e irrigação com NaOCl 2,5% (S2) e, em seguida, após PUI com

NaOCl 1% ou irrigação convencional com CHX 2% (S3). A análise foi realizada por

meio de incidência de cultura positiva para bactérias e fungos, e reação de PCR para

bactérias, fungos e archaea. Todas as amostras iniciais foram positivas para as

bactérias, fungos não foram detectados, e archaea ocorreu em apenas uma amostra.

O PQC foi significativamente eficaz na redução da incidência de cultura positiva e

resultados de PCR. Embora ambas as abordagens complementares tenham reduzido

a incidência de resultados bacteriológicos positivos quando comparados com
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amostras S2, a redução não foi estatisticamente significativa. A análise entre os

grupos não demonstrou haver diferença significativa entre as técnicas.

Paiva et al. (2013) avaliaram os efeitos da PUI na redução de bactérias

proporcionada após o preparo do canal radicular. Foram coletadas amostras de 10

canais radiculares de dentes com periodontite apical antes (S1), depois do PQC com

instrumentos BioRace e NaOCl 2,5% (S2) e depois da PUI com NaOCl 2,5% (S3). Os

parâmetros examinados incluíram a incidência de resultados positivos em PCR para

a presença de bactérias, o impacto sobre a diversidade bacteriana, avaliado por PCR

com eletroforese em gel desnaturante (DGGE), a redução bacteriana quantitativa

determinada por qPCR, e a identificação de espécies persistentes por clonagem de

DNA e análise de biblioteca de clones. Os procedimentos de tratamento foram

significativamente eficazes na redução da incidência de resultados positivos para as

bactérias, o número de células bacterianas, e a diversidade bacteriana. No entanto, a

PUI não conseguiu melhorar significativamente a desinfecção além daquele

alcançado pelo PQC.

Alguns trabalhos, no entanto, demonstram que a PUI pode beneficiar o

tratamento endodôntico, contribuindo significativamente na diminuição de micro-

organismos, mesmo após o PQC.

Townsend e Maki (2009) comparam 5 técnicas de irrigação na remoção

mecânica de bactérias de canais simulados plásticos contaminados com E.faecalis.

Os blocos de plástico foram divididos em sete grupos sendo todos eles irrigados

somente com água destilada estéril: o grupo controle, não recebeu contaminação, e

foi irrigado apenas com seringa; grupo 1 – PUI; grupo 2 – irrigação convencional;

grupo 3 – sistema EndoVac; grupo 4 – sistema EndoActivator; grupo 5 – agitação com

lima tipo F; grupo 6 – irrigação sônica. Bactérias remanescentes foram coradas com

cristal violeta 0,1%, o qual foi extraído e medido com espectrofotometria. Não foram

observadas diferenças estatística entre o grupo PUI e o grupo controle (sem

contaminação). Não houve diferença significativa entre a PUI, EndoActivator, lima F e

irrigação sônica. A PUI foi significativamente mais eficaz na remoção de bactérias do

que a irrigação convencional com agulha e com EndoVac.

Harrison et al. (2010) avaliaram a ação da PUI em eliminar as bactérias da

parede do canal radicular e túbulos dentinários de dentes humanos extraídos. Cento
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e trinta raízes de dentes humanos foram inoculados com E.faecalis, durante 28 dias.

As raízes foram distribuídas aleatoriamente em um grupo controle (n = 25) e três

grupos experimentais, cada qual com 35 raízes: grupo 1 - somente PQC; grupo 2 –

PQC e PUI com NaOCl 1% por 1 minuto; grupo 3 – PQC e medicação intracanal com

Ca(OH)2 por 7 dias. Todas as raízes foram processadas para microscopia de luz (n =

28) ou microscopia eletrônica de varredura (n = 7). A penetração bacteriana basal

(grupo controle) resultou em uma profundidade média de invasão tubular de 151 µm.

A realização de PQC apenas não conseguiu eliminar as bactérias de forma

significativa das paredes do canal ou dentro dos túbulos dentinários. PUI e medicação

intracanal com Ca(OH)2 diminuíram significativamente a quantidade de bactérias da

parede do canal e dos túbulos dentinários em comparação com os valores basais e

PQC sozinho.

Alves et al. (2011) avaliaram a capacidade de diferentes métodos de irrigação

quanto aos seus efeitos na redução de bactérias após o PQC de canais radiculares

ovais contaminados com Enterococcus faecalis. Cinquenta e quatro canais radiculares

de pré-molares foram submetidos ao PQC com instrumentos BioRaCe, utilizando

NaOCl 2,5% como substância química. Em seguida, foram submetidos a dois

protocolos distintos de irrigação. No primeiro grupo os canais foram submetidos a PUI

com NaOCl 2,5% seguido por uma irrigação final com solução de digluconato de

clorexidina 0,2% (CHX). No outro grupo os canais foram instrumentados com limas

Hedström nas porções vestibular e lingual dos canais. Amostras bacteriológicas foram

realizadas antes (S1) e após o preparo (S2), e após a técnica de irrigação pertinente

ao grupo (S3). O preparo dos canais e as técnicas de irrigação avaliadas promoveram

uma redução significativa no número de bactérias. A análise intergrupos demonstrou

que a PUI associada à irrigação final com CHX foi superior à reinstrumentação com

limas Hedström na redução bacteriana dos canais radiculares.

Gründling et al. (2011) analisaram in vitro o efeito da PUI com NaOCl e EDTA

em canais radiculares de dentes bovinos contaminados com E.faecalis, por meio de

contagem de unidades formadoras de colônias (UFCs) e microscopia eletrônica de

varredura. Oitenta e quatro incisivos bovinos foram inoculados com E. faecalis por 50

dias para a formação de biofilme e divididos em quatro grupos de acordo com o

protocolo de irrigação utilizado: grupo controle - sem tratamento; grupo 1 - PUI + água

destilada; grupo 2 - irrigação convencional com NaOCl + EDTA; grupo 3 - PUI com
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NaOCl + EDTA. Com relação à contagem de UFCs, os grupos irrigados com NaOCl

não apresentaram crescimento bacteriano. Houve diferença significativa entre o grupo

controle e o grupo 1 e entre estes grupos e os grupos que utilizaram NaOCl. Na análise

de microscopia eletrônica de varredura, não se observou diferença significativa entre

os grupos que utilizaram NaOCl. O grupo 1 apresentou redução bacteriana

significativamente superior ao grupo controle.

Cachovan et al. (2013) avaliaram in vitro a ação antibacteriana de um sistema

hidrodinâmico e da PUI em canais radiculares de 250 dentes extraídos contaminados

com E.faecalis. Os dentes foram divididos em um grupo controle – no qual os canais

foram irrigados manualmente com solução fisiológica – e dois grupos experimentais:

G1 – irrigação hidrodinâmica (RisEndo); G2 – PUI. Os dois sistemas foram utilizados

com NaOCl 1,5% sozinho ou NaOCl 1,5% + CHX 0,2%. Foram determinadas as

unidades formadoras de colônias nas raízes tratadas e não tratadas durante um

período de 5 dias. Ambos os sistemas de irrigação reduziram o número de bactérias

de forma mais eficaz do que a irrigação manual. Com NaOCl, a PUI foi mais eficaz do

que a irrigação hidrodinâmica. Para ambos os grupos, a associação NaOCl + CHX foi

mais eficaz do que o NaOCl sozinho. Quando do uso desta associação, a irrigação

hidrodinâmica foi mais eficaz.

Micro-organismos possuem um papel fundamental no desenvolvimento das

doenças da polpa e do periápice. Em visto disto, os procedimentos endodônticos tem

sido estudados quanto a seus efeitos sobre a microbiota de dentes com polpa

mortificada.

Distel et al. (2002) avaliaram a colonização por E.faecalis em 46 dentes

extraídos, após o preenchimento com medicação intracanal de Ca(OH)2, em

diferentes formulações. A análise foi realizada por microscopia eletrônica de varredura

e microscopia confocal a laser em períodos de até 160 dias. Os dentes foram divididos

em 2 grupos experimentais, medicados com pasta de Ca(OH)2 e metilcelulose (n=15)

ou com cones de Ca(OH)2 (n=15). Oito dentes foram deixados sem medicação e sem

contaminação (controle negativo), enquanto 8 dentes foram deixados sem medicação,

mas receberam contaminação (controle positivo). Após a inserção das medicações,

bolinhas de algodão contaminados com E.faecalis foram depositadas nas câmaras

pulpares do dentes. A microscopia eletrônica de varredura detectou formação de



22

biofilme nos canais medicados com cones de Ca(OH)2 e no grupo controle positivo,

em um período de 2 dias após a introdução da medicação. Nos canais medicados

com Ca(OH)2 na forma de pasta, a microscopia eletrônica de varredura pôde

identificar a formação de biofilme em um período de 77 dias. A análise por microscopia

confocal a laser de duas raízes medicadas com pasta de hidróxido e cálcio foi capaz

de identificar biofilmes após 86 dias e, em uma raiz, após o período de 160 dias, pôde-

se visualizar uma estrutura em forma de cogumelo, típica de biofilmes em estágios

avançados de amadurecimento.

Evans et al. (2002) estudaram os mecanismos de sobrevivência do E.faecalis

em meios com pH elevado. Culturas de E.faecalis sofreram pré-tratamentos com

concentrações subletais de Ca(OH)2 (pH 10,3) ou NaOCl (0,0001%). Depois disso, as

bactérias de cada grupo foram expostas a 3 diferentes desafios antimicrobianos -

Ca(OH)2 em pHs 11,1 e 11,5 e NaOCl 0,0005% - por períodos de 0, 15 e 30 minutos.

Após o tempo estipulado, as bactérias foram coletadas e semeadas em placas com

meio de cultura. Agentes bloqueadores foram adicionados para determinar a

importância do mecanismo de síntese de proteínas induzida pelo stress alcalino e da

bomba de prótons da parede celular. E.faecalis foi resistente ao Ca(OH)2 em pH de

11,1, mas não em pH superior a 11,5 ou ao NaOCl. Os pré-tratamentos não foram

capazes de aumentar sua tolerância a exposição à pH 11,5 ou ao NaOCl. Não houve

diferença na resistência celular quando a síntese de proteínas foi bloqueada durante

a indução de stress, no entanto, a adição de um inibidor da bomba de prótons, resultou

numa drástica redução da viabilidade do E.faecalis.

Vianna et al. (2006) analisaram in vivo, a redução microbiana, após o PQC de

32 canais radiculares humanos com polpa mortificada, com NaOCl 2,5% ou gel de

CHX 2%. A avaliação da redução bacteriana foi realizada por meio de qPCR com kits

SybrGreen e TaqMan e métodos de cultura. Observou-se nos resultados das

contagens de UFCs que a quantidade de bactérias foi reduzida significativamente em

ambos os grupos (mais de 96 %). No entanto, usando qPCR a quantidade de bactérias

antes e após o PQC foi maior do que quando avaliado por contagem de UFCs. Além

disso, a redução de bactérias no grupo NaOCl (SybrGreen: 99,99%; TaqMan: 99,63%)

foi significativamente maior do que no grupo CHX (SybrGreen: 96,62%; TaqMan:

96,60%). De acordo com a técnica de cultura, 75% dos casos estavam livres de
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bactérias após o PQC no grupo NaOCl, enquanto 50% dos casos estavam livre de

bactérias no grupo CHX.

Sakamoto et al. (2007) avaliaram a redução bacteriana promovida por

procedimentos endodônticos e identificaram as taxa persistentes após o tratamento.

Amostras de canais de dentes com periodontite apical foram coletadas antes (S1) e

após o PQC com NaOCl 2,5% (S2) e após a medicação entre as sessões com uma

pasta de Ca(OH)2 (S3). As amostras foram submetidas a identificação de espécies

bacterianas persistentes por clonagem de DNA e análise de biblioteca de clones e as

bactérias foram quantificadas por qPCR. As amostras S2 e S3 de cinco dos 15 canais

apresentaram resultados negativos. Nos outros casos, a instrumentação e a

medicação intracanal promoveram redução significativa de 99,67 % e 99,85 %,

respectivamente, em comparação com amostras S1. Foram identificadas quarenta e

três taxa de bactérias distintas, dos quais 24 (56%) eram filotipos ainda não cultivados.

Estreptococos foram as taxa mais prevalentes inclusive nas amostras de pós-

tratamento.

Siqueira Jr. et al. (2007a) avaliaram a eficácia antimicrobiana do NaOCl 2,5%

e da medicação intracanal de Ca(OH)2 associado a paramonoclorofenol canforado

(PMCC). Utilizaram onze pré-molares inferiores portadores de periodontite apical

crônica, os quais foram submetidos ao PQC, com instrumentos de níquel-titânio

manuais, e medicados com Ca(OH)2/PMCC por 7 dias. Coletas microbianas foram

realizadas antes e depois do preparo do canal, e após a remoção da medicação

intracanal. A análise microbiana foi realizada por meio de PCR. O PQC com NaOCl

2,5% não foi capaz de eliminar as bactérias de todos os canais avaliados, pois 5

continham bactérias em suas luzes. Após a utilização da medicação, este índice

diminuiu para 1.

Siqueira Jr. et al. (2007b) realizaram ensaios de PCR e cultura de bactérias de

amostras microbiológicas de dentes portadores de periodontite apical crônica, antes

e após o PQC com o emprego de NaOCl 2,5% ou CHX 0,12%. Dos 16 dentes irrigados

com NaOCl, seis demonstraram culturas negativas após o PQC, este número

aumentou para 8 quando se empregou CHX, não havendo diferença estatística entre

estes grupos. O ensaio de identificação das espécies encontradas no interior dos
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canais demonstrou que as taxa de bactérias mais observada foram Streptococci,

correspondendo a 6 dos 13 táxons identificados.

Rôças e Siqueira Jr. (2011) avaliaram os efeitos antimicrobianos do PQC

complementados por medicação intracanal no tratamento de dentes com periodontite

apical. As amostras foram coletadas a partir de 24 canais radiculares com polpas

mortas, no início do tratamento (S1), após o PQC com NaOCl 2,5% (S2) e depois de

7 dias com medicação intracanal com pasta de Ca(OH)2 veiculado em glicerina ou

paramonoclorofenol canforado/glicerina (S3). A presença de bactérias, archaea, e

fungos foi avaliada por PCR, e identificações bacterianas foram realizadas por reação

de closed-ended Checkerboard para 28 possíveis patógenos endodônticos. Todas as

amostras iniciais foram positivas para bactérias, mas negativas para archaea e

fungos. Os procedimentos endodônticos foram altamente eficazes na redução de

bactérias e número de táxons. As amostras de S2 e S3 produziram resultados

negativos de PCR em 50% e 58% para os canais no grupo de Ca(OH)2/glicerina e em

42 % e 67 % para os canais no grupo Ca(OH)2/PMMC, respectivamente. Exceto por

comparações com amostras S1, não foram observadas outras diferenças

estatisticamente significativas nas comparações intra e intergrupos envolvendo S2 e

S3.

Alves et al. (2012) comparam ex vivo a redução bacteriana em canais

radiculares ovais, promovida por uma técnica de instrumento único e uma técnica

rotatória por meio de qPCR e culturas microbiológicas. Canais com secção oval, de

dentes extraídos contaminados com E.faecalis, foram instrumentados usando sistema

reciprocante de instrumento único Reciproc ou instrumentos rotatórios BioRaCe.

Amostras bacteriológicas foram realizadas antes (S1) e após a instrumentação (S2).

A análise intragrupo da contagem de UFCs mostrou que ambos os protocolos

promoveram uma redução significativa de bactérias. A análise intergrupo não mostrou

diferenças significativas entre os dois sistemas de instrumentação.

Basmaci et al. (2013) avaliaram o efeito das técnicas de instrumentação

reciprocante de instrumento único e instrumentação rotatória com o uso de diversos

regimes de irrigação na redução de E.faecalis do interior de 81 canais radiculares de

pré-molares inferiores humanos extraídos. Os dentes foram divididos em 9 grupos, de

acordo com o instrumento e o regime de irrigação utilizados: grupo 1-A – Self Adjusting
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File (SAF) e solução salina estéril; grupo 1–B – SAF e NaOCl 5% + EDTA 15%; grupo

1-C – SAF e NaOCl 5% + ácido maleico 7%; grupo 2-A: Reciproc e solução salina;

grupo 2-B – Reciproc e NaOCl 5 % + EDTA 15%; grupo 2-C – Reciproc e NaOCl 5 %

+ ácido maleico 7%; grupo 3-A – ProTaper e solução salina; grupo 3-B – ProTaper e

NaOCl 5% + EDTA 15%; grupo 3-C – ProTaper e NaOCl 5% + ácido maleico 7%.

Após o PQC, os dentes receberam nova contaminação com E.faecalis e, após 21 dias,

cada canal foi irrigado com o regime de irrigação pertinente ao seu grupo. Amostras

microbiológicas foram realizadas antes e após o PQC e após a irrigação final. As

amostras foram semeadas em placas e mantidas em estufa e, após 48 horas, realizou-

se a contagem de UFCs. Todas as técnicas e regimes de irrigação foram eficazes em

reduzir significativamente a quantidade de bactérias do canal radicular. Não foram

observadas diferenças significativas na redução bacteriana entre as técnicas de

instrumento único (SAF e Reciproc) e rotatórios, ou entre os diferentes regimes de

irrigação.

Machado et al. (2013) comparam a redução bacteriana obtida com sistemas

reciprocantes e rotatórios no preparo de canais radiculares contaminados com

biofilme de E.faecalis. Sessenta canais disto-vestibulares de molares superiores foram

contaminados com E.faecalis por um período de 21 dias. Os canais radiculares foram

divididos em cinco grupos (n=12) de acordo com o sistema utilizado para o preparo

do canal: Waveone, Reciproc, ProTaper, Mtwo e instrumentação manual. Os controles

negativos consistiram de cinco canais não contaminados. Amostras bacteriológicas

foram coletadas antes, imediatamente, e 7 dias após o PQC. Todas as técnicas

analisadas diminuíram significativamente a quantidade de bactérias do interior dos

canais radiculares. No entanto, não foram observadas diferenças significativas na

diminuição bacteriana entre as técnicas. Após 7 dias, observou-se novo aumento na

quantidade de bactérias em todos os dentes.

Nakamura et al. (2013) avaliaram in vitro a desinfecção de canais radiculares

de pré-molares inferiores humanos, variando a técnica de preparo e os regimes de

irrigação utilizados. Oitenta e cinco pré-molares inferiores extraídos receberam

contaminação com E.faecalis e Candida albicans por 28 dias. Os canais foram

divididos em 8 grupos: G1 - instrumentação manual e solução fisiológica; G2 -

instrumentação manual e NaOCl 1,0%; G3 - instrumentação manual e NaOCl 1,0% +

ácido cítrico 15%; G4 - instrumentação manual e NaOCl 5,25%; G5 - instrumentação
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rotatória e solução fisiológica; G6 - instrumentação rotatória e NaOCl 1,0%; G7 -

instrumentação rotatória e NaOCl 1,0% + ácido cítrico 15%; G8 - instrumentação

rotatória e NaOCl 5,25%. O grupo controle negativo foi composto por 5 dentes

preenchidos com meio de cultura esterilizado e não contaminado. Todos os canais

dos grupos experimentais foram preparados até instrumentos com diâmetro final de

0,50mm. Coletas microbianas foram realizada antes e após o PQC, com pontas de

papel esterilizadas, e raspas de dentina das paredes dos canais radiculares foram

produzidas com brocas diamantadas estéreis de diferentes diâmetros. Não houve

diferença estatística entre as técnicas de instrumentação, quanto à diminuição

microbiana no interior dos canais. Quanto aos regimes de irrigação, o soro fisiológico

resultou nas menores diminuições microbianas, seguido pelo NaOCl à 1,0%. Os

grupos irrigados com NaOCl 5,25% e NaOCl 1% + ácido cítrico 15% proporcionaram

as maiores diminuições nas contagens de UFCs, não diferindo significativamente

entre si.

Rôças et al. (2013) compararam a eficácia antibacteriana de duas técnicas de

instrumentação, uma usando instrumentos manuais de níquel-titânio e a outra por

meio de instrumentos rotatório de níquel-titânio BioRace, em canais radiculares de

dentes com periodontite apical. O irrigante utilizado em ambos os grupos foi NaOCl

2,5%. A análise qualitativa e quantitativa foi realizada por meio de culturas e qPCR

das amostras coletadas antes e após o PQC. Bactérias foram detectadas em todas

as amostras iniciais por ambos os métodos. Na análise de cultura, 45% e 35% dos

canais apresentaram resultados positivos para a presença de bactérias após

instrumentação manual e rotatória, respectivamente. A comparação intergrupos dos

dados quantitativos não demonstrou diferença significativa entre as duas técnicas. No

entanto, o preparo com instrumentos rotatórios resultou em significativamente menos

resultados positivos ao qPCR (60%) do que a técnica manual (95%).

Na literatura, diversos trabalhos estudaram o importante papel das endotoxinas

na patogênese das doenças periapicais. Da mesma forma, pesquisas têm sido

publicadas acerca dos efeitos das substâncias e procedimentos utilizados no

tratamento endodôntico sobre as endotoxinas intrarradiculares.

Schein e Schilder (1975, republicado em 2006) avaliaram, através do teste

Endpoint de LAL e de radiografias periapicais, o conteúdo de endotoxinas da câmara
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pulpar de 40 dentes de pacientes com necessidades de tratamento endodôntico em

diferentes condições de saúde pulpar. Observou-se que a quantidade de endotoxinas

em dentes com polpa morta foi significativamente superior à quantidade observada

em dentes com polpa viva, e dentes sintomáticos continham mais endotoxinas que

dentes com ausência de sintomas. Além disso, dentes com lesão periapical

apresentaram quantidades mais elevadas de endotoxinas do que dentes sem lesão.

Dahlén e Hofstad (1977) avaliaram os efeitos tóxicos de LPS bacterianos

extraídos de cepas de Bacterioides oralis, Fusobacterium necrophorum e F.

nucleatum isoladas do canal radicular de uma raiz de um dente com periodontite apical

crônica de Macaca fascicularis. As endotoxinas foram analisadas quanto às reações

cutâneas primárias em coelhos e indução de quimiotaxia de leucócitos em ratos. As

endotoxinas foram capazes de desenvolver reações inflamatórias e induzir a

quimiotaxia de leucócitos, independentemente da bactéria da qual foram extraídas.

No entanto, LPS de B.oralis demonstrou capacidade significativamente menor de

causar inflamação na pele dos coelhos que o LPS das Fusobactérias.

Dahlén e Bergenholtz (1980) avaliaram in vivo por meio de culturas bacterianas

e do teste cinético de LAL a quantidade de bactérias e endotoxinas de canais

radiculares de 13 dentes com polpas necróticas. As bactérias foram identificadas de

acordo com as características morfológicas e fenotípicas das colônias. Os resultados

correlacionaram o número de bactérias gram-negativas, coletadas das amostras de

canais radiculares, com as quantidades de endotoxinas encontradas nas mesmas

amostras.

Mattison et al. (1987) analisaram a resposta inflamatória e a formação de lesões

ósseas no periodonto apical de dentes de cães preenchidos com endotoxinas de

Eikenella corrodens, uma bactéria anaeróbia facultativa Gram-negativa. Cinquenta e

seis canais radiculares de 28 dentes de cães tiveram suas polpas extraídas e

receberam inoculação de endotoxinas (n=28) ou soro fisiológico (n=28). Após a

inoculação, o dente era selado e, durante 4 semanas, o inóculo era renovado

semanalmente. Análises radiográficas e exames sanguíneos foram realizados durante

o período, e após as 4 semanas, um dos cães foi sacrificado para a realização de

análise histológica. Alterações sanguíneas não foram observadas, mas os canais que

receberam endotoxinas apresentaram lesões periapicais e maior infiltrado inflamatório

do que os dentes que receberam soro fisiológico.



28

Horiba et al. (1990) estudaram o conteúdo de endotoxinas em diferentes

porções de raízes de 30 dentes com periodontite apical, correlacionando a quantidade

de endotoxinas com os sinais e sintomas clínicos. Os dentes foram extraídos e

seccionados em diversos segmentos, os quais foram pulverizados. O pó obtido das

secções foi tratado com ácido cítrico para a extração de endotoxinas. Cada secção foi

analisada quanto a quantidade de endotoxinas pelo teste cromogênico de LAL.

Concentrações mais elevadas de endotoxinas foram observadas em profundidades

de até 300µm do canal radicular, mas puderam ser detectadas até a proximidade do

cemento (800µm). Em dentes com lesão periapical, a quantidade de endotoxinas era

maior do que em dentes sem lesão. Quanto aos sintomas, não observaram diferenças

entre dentes sintomáticos e assintomáticos.

Safavi e Nichols (1993) avaliaram os efeitos do Ca(OH)2 sobre LPS bacteriano.

Suspensões de LPS de Salmonella typhimurium foram tratadas com Ca(OH)2 ou água

apirogênica, ou mantidas sem tratamento, por um período de 7 dias à 37ºC. Após este

período as amostras foram analisadas sob cromatografia a gás e esptrometria de

massa. Grande quantidade de hidroxi-ácidos graxos livres foram detectados nas

amostras tratadas com Ca(OH)2. Concluiu-se que o Ca(OH)2 hidrolisa a porção lipídica

de LPS bacteriano, resultando na liberação de hidroxi-ácidos graxos livres.

Safavi e Nichols (1994) avaliaram se o tratamento de LPS com Ca(OH)2 altera

a sua ação biológica. Culturas de células de monócitos foram estimuladas com LPS

ou LPS tratado com Ca(OH)2 e os sobrenadantes de cultura foram analisadas para

teor de prostaglandina E2 por espectrometria de massa e cromatografia a gás. A

prostaglandina E2 foi identificada nos sobrenadantes de monócitos estimulados por

LPS, mas não nos sobrenadantes estimulados com LPS tratado com Ca(OH)2.

Concluiu-se que o tratamento com Ca(OH)2 pode alterar as propriedades biológicas

dos LPS bacterianos.

Buck et al. (2001) analisaram os efeitos de substâncias comumente utilizados

na irrigação de canais radiculares e do Ca(OH)2 sobre o lipopolissacarídeo (LPS)

bacteriano por meio de cromatografia e espectrometria de gás e massa com

monitoramento de íons selecionados. As substâncias analisadas foram: água

destilada, EDTA, etanol, CHX 0,12%, CHX 0,12% + NaOCl 2,6% e NaOCl 2,6%

sozinho. Solução aquosa de LPS foi misturada a uma destas soluções irrigantes

durante 30 minutos. O Ca(OH)2 foi também aplicado a LPS durante 1, 2 ou 5 dias.
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Todas as substância irrigantes avaliadas mostraram pouco efeito sobre o LPS. Já o

Ca(OH)2 a longo prazo inativou as moléculas de LPS por hidrólise de ligações éster

nas cadeias de ácidos graxos do lípidio A.

Nelson-Filho et al. (2002) avaliaram radiograficamente as alterações da região

apical e periapical de dentes de cães submetidos à inoculação intracanal de

endotoxina bacteriana associada ou não a Ca(OH)2. Após a remoção da polpa, 60

pré-molares foram divididos em quatro grupos de acordo com o inóculo: grupo 1 –

somente LPS; grupo 2 – LPS + Ca(OH)2; grupo 3 – solução fisiológica; grupo 4 – sem

inóculo, no entanto, lesões apicais foram induzidas por um período de 30 dias sem

nenhum tratamento. Após um período de 30 dias, radiografias periapicais foram

realizadas e as condições periapicais foram analisadas quanto a presença e tamanho

de lesões ósseas. Lesões periapicais similares foram observados nos grupos 1 e 4.

Já a lâmina dura nos grupos 2 e 3 encontrava-se intacta, evidenciando a ausência de

alteração periapical. Concluiu-se que a endotoxina bacteriana causou lesões

periapicais visíveis radiograficamente, mas quando associada com Ca(OH)2, esta

endotoxina foi neutralizada.

Silva et al. (2002) avaliaram in vivo os efeitos de LPS bacteriano em tecidos

apicais e periapicais de dentes de cães. Sessenta pré-molares de cães tiveram suas

polpas dentárias removidas e foram divididos em quatro grupos segundo a substância

inoculada no interior dos canais radiculares: grupo 1 – solução de LPS bacterian;

grupo 2 - LPS bacteriano + Ca(OH)2; grupo 3 - solução salina; grupo 4 –

permaneceram abertos e sem tratamento, induzindo, assim a formação de lesão

periapical. Após 30 dias, os animais foram sacrificados e os dentes processados e

analisados histologicamente. O infiltrado inflamatório, a espessura do ligamento

periodontal, e a presença de áreas de reabsorção foram semelhantes para os grupos

1 e 4. Os grupos 2 e 3 apresentaram características histológicas similares entre si.

Conclui-se que a endotoxina bacteriana foi capaz de gerar lesões periapicais e que o

Ca(OH)2 foi eficiente na neutralização desta endotoxina.

Tanomaru et al. (2003) avaliaram o efeito do PQC com diferentes soluções

irrigadoras e medicação intracanal com pasta de Ca(OH)2 em canais radiculares de

cães contaminados com LPS bacteriano. Cento e quarenta pré-molares de sete cães

foram preenchidos com LPS de E.coli por 10 dias. As seguintes soluções irrigantes
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foram utilizadas durante o PQC: grupo 1 – NaOCl 1%; grupo 2 - NaOCl 2,5 %; grupo

3 - NaOCl 5 %; grupo 4 - CHX 2%; grupo 5 - solução fisiológica; grupo 6 - a solução

de LPS foi mantida no canal radicular durante todo o experimento; grupo 7 - PQC com

solução fisiológica e medicação com Ca(OH)2. Após 60 dias, os animais foram

sacrificados e os tecidos periapicais foram processados e avaliados histologicamente.

O exame histopatológico revelou que os grupos 1 à 6 tinham mais infiltrado

inflamatório, maior espessamento do ligamento periodontal e reabsorção óssea em

comparação com o grupo 7, que recebeu a medicação de Ca(OH)2.

Hong et al. (2004) estudaram o papel das endotoxinas bacterianas, isoladas de

Fusobacterium nucleatum e Porphyromonas endodontalis, na indução de reabsorção

óssea periapical, e a ação da polimixina B sobre estas endotoxinas. A exposição

destas endotoxinas em culturas de macrófagos estimulou a produção de interleucina-

1α (IL-1α) e fator de necrose tumoral α (TNFα), e a adição de polimixina B às 

endotoxinas inibiram a produção destes mediadores. Além disso, ratos Winstar

tiveram as polpas de seus incisivos expostas para a indução de lesões periapicais,

por um período de 20 dias. Injeções diárias de polimixina B ou soro fisiológico foram

realizadas durante o tempo que os dentes permaneceram abertos. A análise

radiográfica demonstrou que a administração de polimixina B proporcionou lesões

periapicais com dimensões entre 76% a 80% inferiores às lesões induzidas no grupo

tratado somente com soro fisiológico.

Silva et al. (2004) analisaram in vivo o efeito do PQC de canais radiculares

utilizando diferentes soluções irrigadoras em dentes de cães preenchidos com LPS

após pulpectomia. Cento e vinte canais radiculares de 6 cães foram preenchidos com

uma solução de LPS após pulpectomia e dividido em 5 grupos, de acordo com a

substância química utilizada durante o PQC: grupo 1 – NaOCl 1%; grupo 2 – NaOCl

2,5%; grupo 3 – NaOCl 5%; grupo 4 – CHX 2%; grupo 5 – não recebeu nenhuma

solução irrigadora. Os animais foram sacrificados após 60 dias e os dentes foram

fixados e preparados para análise histológica. A análise mostrou que o infiltrado

inflamatório foi menos intenso nos grupos em que os canais foram irrigados com

NaOCl 5% e CHX 2%. No entanto, nenhuma das soluções irrigantes foi capaz de

inativar completamente os efeitos deletérios do LPS.

Oliveira et al. (2005) avaliaram a capacidade de endotoxinas em se difundir

através dos túbulos dentinários e observaram o período necessário para alcançar a
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superfície radicular externa. Após o PQC até limas tipo K número 30, 30 dentes

unirradiculares extraídos foram divididos em 2 grupos (n = 15): grupo 1 – inoculados

com endotoxina; grupos 2 – inoculados com água apirogênica. Após a inoculação, as

cavidades de acesso foram seladas e os dentes mantidos em água apirogênica pelos

períodos de 30 min, 2h, 6h, 1h, 24h, 48h, 72h e 7 dias. A água em que os dentes

permaneceram submersos após a inoculação foi testada para a presença de

endotoxina. A presença de endotoxinas no meio externo das raízes foi observada a

partir de 24 horas após a inoculação.

Oliveira et al. (2007) avaliaram os efeitos dos irrigantes endodônticos sobre

endotoxinas em canais radiculares de 98 dentes humanos unirradiculares extraídos.

Os dentes foram preparados até instrumentos tipo K número 30 e preenchidos com

endotoxina de E.coli por 24 horas, com exceção do grupo de controle negativo. Os

grupos analisados (n=14) foram: grupo 1 – NaOCl 2,5%; grupo 2 – NaOCl 5,25%;

grupo 3 – CHX 2%; grupo 4 – água de cal 0,14%; grupo 5 – polimixina B; grupo 6 –

controle positivo; grupo 7 – controle negativo. O PQC foi realizado até limas K número

80 com a substância pertinente a cada grupo. Coletas do conteúdo dos canais foram

realizadas logo após o PQC e depois de 7 dias, e analisadas pelo teste cromogênico

de LAL e produção de imunoglobulina M (IgM) em culturas celulares. Em ambos os

testes, a redução de endotoxinas foi significativamente superior nos grupos 4, 5 e 7,

os grupos 1, 2, 3 e 6 resultaram em pouca diminuição, evidenciando a ineficácia do

NaOCl e da CHX em inativar endotoxinas do canal radicular.

Vianna et al. (2007) avaliaram a quantidade de endotoxinas e bactérias

cultiváveis em 24 canais radiculares com polpa morta, antes (S1) e após o PQC com

CHX (S2), e depois de 7 dias de medicação intracanal (S3) com três medicamentos

diferentes: CaOH2, CHX gel 2% e CaOH2 + CHX gel 2%. Foram utilizadas técnicas de

cultura para quantificar e identificar as bactérias, e o teste de LAL para quantificação

de endotoxinas. Após o PQC, foi observada uma redução média de endotoxinas de

44,4%. Oito (33,3%) canais radiculares apresentaram cultura positiva, com uma

redução média de bactérias de 99,96%. Depois de 7 dias de medicação intracanal,

não se observou redução significativa na concentração de endotoxinas em

comparação com S2, e as bactérias residuais foram recuperados por meio de análise

de cultura em 13 casos (54,1 %). Nenhuma diferença significativa foi observada entre

as diferentes medicações intracanal.



32

Martinho et al. (2010) avaliaram a capacidade do PQC com instrumentos

rotatórios, NaOCl 2,5% e EDTA 17% na remoção de endotoxinas de canais de dentes

com periodontite apical primária. Vinte e um pacientes portadores de dentes com

canais radiculares com polpa necrótica foram selecionados. As amostras foram

coletadas antes (S1) e após o PQC (S2) e analisadas pelo teste cinético de LAL para

quantificação de endotoxinas. O teste de LAL indicou que as endotoxinas estavam

presentes em 100 % dos canais radiculares investigados, antes e após o preparo dos

canais. A análise dos dados quantitativos revelou que o conteúdo de endotoxina foi

significativamente reduzida em S2 (98,06 %) em comparação a S1.

Martinho et al. (2011) compararam três diferentes métodos quantitativos de

análises de endotoxinas a fim de determinar qual destes métodos é o mais aplicável

para análises de infecções endodônticas. Vinte e uma amostras de canais radiculares

com periodontite apical foram analisadas por meio do teste cromogênico endpoint de

LAL (QCL), teste quantitativo cinético cromogênico de LAL (KQCL), e teste cinético

turbidimétrico de LAL (Turbidimétrico). Os três métodos foram eficazes na

recuperação de endotoxinas das amostras do canal radicular. Independentemente do

método de análise, endotoxinas foram detectadas em 100 % dos canais. Não foi

observada diferença significante entre os testes cinéticos KQCL e Turbidimétrico, os

quais resultaram em valores médios de endotoxinas de 7,49EU/mL e 9,19EU/mL,

respectivamente. Em contrapartida, o QCL demonstrou um valor médio de

34,20EU/ml, significativamente maior que os dois outros testes. Além disso, os

coeficientes de variação dos valores observados entre duplicatas de uma mesma

amostra nos testes KQCL e Turbidimétrico foram significativamente inferiores aos

observados no QCL. Assim, concluiu-se que os testes KQCL e Turbidimétricos foram

mais precisos e com melhor reprodutibilidade que o teste QCL.

Endo et al. (2012) realizaram um estudo in vivo da quantidade de bactérias e

endotoxinas do canal radicular de 15 dentes com periodontite apical secundária, antes

e após o PQC, por meio de culturas e do teste de LAL. O PQC foi eficaz em reduzir a

quantidade de bactérias em 99,61%, e a quantidade de endotoxinas em 60,6%.

Observou-se também uma correlação positiva entre a dimensão radiográfica da lesão

e a quantidade de endotoxinas no interior dos canais radiculares.
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Marinho et al. (2012) avaliaram in vitro a influência do alargamento apical com

instrumentos rotatórios na redução do nível de endotoxinas de canais radiculares.

Foram utilizados quarenta canais radiculares de pré-molares inferiores, dos quais 30

foram inoculados com endotoxina de Escherichia coli, enquanto 10 canais não

contaminados serviram como controle negativo. Após o período de incubação,

amostras iniciais de endotoxina foram coletadas dos canais radiculares com uma

ponta de papel antes da instrumentação (S1). O preparo dos canais foi realizado com

o sistema Mtwo seguindo a sequência: 10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06, 30/.05, 35/.04 e

40/.04. Para monitorar a eficácia do aumento do diâmetro apical na remoção de

endotoxinas, outras amostras foram coletadas de todos os canais radiculares após a

instrumentação com os instrumentos 25/.06, 30/.05, 35/.04 e 40/.04. A quantificação

de endotoxinas foi realizada com o teste cinético de LAL. Todos os instrumentos, a

partir do 25/.06 foram eficazes em reduzir significativamente os níveis de endotoxinas

intrarradiculares. Redução significativa da concentração de endotoxina foi observada

em S4 e S5 em comparação com S2, no entanto, o PQC não foi capaz de eliminar

toda a endotoxina do canal radicular.

Oliveira et al. (2012) estudaram os efeitos do tratamento endodôntico, utilizando

diferentes irrigantes, em endotoxinas de 36 canais radiculares com necrose pulpar e

avaliaram seus efeitos citotóxicos. Amostras foram coletadas antes (S1) e após a

instrumentação (S2), após o uso de EDTA e após medicação intracanal (S4, CHX +

Ca(OH)2 por 14 dias). Os canais foram divididos em 3 grupos: grupo 1 - gel de CHX

2% + água de cal (solução aquosa de Ca(OH)2 0,14%); grupo 2 - CHX + polimixina

B; controle: CHX + soro fisiológico. Endotoxinas foram quantificadas pelo teste de LAL

e os efeitos citotóxicos avaliados pela produção de citocinas (interleucina 1ß [IL- 1ß]

e TNFα) em macrófagos. O grupo 1 apresentou a maior redução de endotoxinas após 

instrumentação (99,18 %), semelhante ao grupo 2 (96,42 %, P>0,05) e diferente do

grupo controle (90,78 %, P<0,05). A medicação intracanal promoveu uma redução de

99,2 % para 100 %. O conteúdo inicial do canal radicular induziu um aumento

significativo na produção de TNFα e IL- 1ß em comparação às amostras obtidas após 

o tratamento.

Xavier et al. (2013) compararam a eficácia de tratamentos endodônticos

realizados em uma ou duas visitas, quanto à sua eficácia na redução de endotoxinas

e bactérias cultiváveis de canais radiculares com polpa mortificada. Quarenta e oito
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canais radiculares de dentes com periodontite apical foram selecionados e

aleatoriamente divididos em 4 grupos: G1 – NaOCl 1%; G2 – CHX 2%; G3 - NaOCl

1% + medicação de Ca(OH)2 por 14 dias; G4 - CHX 2% + medicação de Ca(OH)2 por

14 dias. As amostras foram coletadas antes e após os procedimentos endodônticos.

A quantidade de bactérias foi analisada por técnicas de cultura, enquanto a

quantificação de endotoxinas foi realizada por meio do teste cinético cromogênico de

LAL. Endotoxinas e bactérias cultiváveis foram detectados em 100 % das amostras

iniciais. Não foram observadas diferenças na redução de bactérias na comparação

entre os protocolos de tratamento, tanto na análise dos irrigantes, quanto no número

de sessões. Já com relação à quantidade de endotoxinas, os tratamentos realizados

em duas sessões foram significativamente mais eficazes, independentemente da

substância irrigante, não havendo, contudo, diferença significativa entre os resultados

obtidos com NaOCl e CHX.

Martinho et al. (2014) compararam a eficácia dos sistemas reciprocantes de

instrumento único e sistemas rotatórios na remoção de endotoxinas e bactérias

cultiváveis de canais radiculares com periodontite apical. Quarenta e oito pacientes

com dentes com canais radiculares com periodontite apical primária foram

aleatoriamente divididos em 4 grupos de acordo com o sistema de preparo utilizado:

Waveone; Reciproc; ProTaper; e Mtwo. As amostras foram coletadas antes e após o

PQC e analisadas por meio do teste cromogênico de LAL, para quantificação de

endotoxinas, e culturas para determinar a contagem de UFCs. Endotoxinas e

bactérias cultiváveis foram recuperados em 100 % das amostras iniciais. Não foram

observadas diferenças significativas nos valores de redução de endotoxinas e

bactérias, independentemente do sistema utilizado.

Sousa et al. (2014) realizaram um estudo clínico para medir as quantidades de

endotoxinas em canais radiculares contaminados e no exsudato de abscessos

periapicais agudos, bem como a eficácia dos procedimentos endodônticos em reduzir

os níveis de endotoxinas intracanal. Amostras de canais radiculares de dentes com

periodontite apical e exsudato foram coletados de 10 indivíduos antes (S1) e após o

PQC (S2), depois da irrigação com EDTA 17% (S3), e após 30 dias de medicação

intracanal com Ca(OH)2 + CHX (S4). O teste cinético turbidimétrico de LAL foi utilizado

para a quantificação de endotoxinas. Endotoxinas foram detectados em 100 % das

amostras iniciais com valores médios de 175EU/ml e de 41,5EU/ml, para exsudato e
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canal, respectivamente. Após o PQC, endotoxinas foram reduzidos a um valor médio

de 0,54EU/ml. Irrigação posterior com EDTA não apresentou eficácia significativa na

redução dos níveis de endotoxina. No entanto, a medicação intracanal por 30 dias

reduziu significativamente as endotoxinas para valores médios de 0,03 EU/mL.
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar in vivo, por meio de técnicas moleculares de quantificação do gene

16S rRNA e do teste cinético turbidimétrico do Lisado de Amebócitos de Limulus, a

eficácia do preparo químico-cirúrgico, utilizando irrigação convencional com seringas

ou irrigação ultrassônica passiva, e da medicação intracanal d hidróxido de cálcio, na

redução bacteriana e de endotoxinas de canais radiculares de dentes portadores de

periodontite apical primária.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar se a irrigação ultrassônica passiva é mais eficaz em promover a

redução bacteriana dos canais radiculares do que a irrigação convencional com

seringas e agulhas endodônticas.

 Determinar se a irrigação ultrassônica passiva é mais eficaz em promover a

redução de endotoxinas dos canais radiculares que a irrigação convencional

com seringas e agulhas endodônticas.

 Determinar se a utilização de medicação intracanal de hidróxido de cálcio

aprimora a redução de bactérias e endotoxinas alcançada durante a etapa do

preparo químico-cirúrgico do canal radicular.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ASPECTOS ÉTICOS

Os procedimentos clínicos foram realizados na Clínica Odontológica da

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, mediante a prévia

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 13396213.1.0000.0075 (ANEXO A) desta

instituição e após o consentimento livre e esclarecido dos pacientes (APÊNDICE A).

Os procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Pesquisas

Aplicadas à Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e

no Laboratório de Microbiologia Oral do Instituto de Ciências Biomédicas da

Universidade de São Paulo.

4.2 SELEÇÃO DE PACIENTES

A seleção da amostra para esse estudo foi realizada de acordo com os critérios

determinados por Vianna et al. (2006), em um estudo clínico randomizado prévio.

Foram selecionados 50 dentes permanentes unirradiculares, birradiculares ou

multirradiculares, com infecção endodôntica primária, rarefação óssea periapical

visível radiograficamente, sem tratamento endodôntico prévio, em condições que

justificassem a realização do tratamento endodôntico.

Foram excluídos desta pesquisa dentes que apresentavam bolsa periodontal

superior a 4 mm, raízes com comprimento inferior a 15 mm ou superior a 25mm,

apicigênese incompleta, perda de tecido dentário que impossibilite o isolamento

absoluto, ou alterações na luz do canal radicular visíveis radiograficamente, como

calcificações ou reabsorções. Não puderam participar desta pesquisa pacientes com

alterações sistêmicas relevantes, como doenças degenerativas crônicas, processos

infecciosos, doenças autoimunes ou imunodeficiências induzidas ou adquiridas.

Também foi necessária a ausência de uso de antibióticos nos 90 dias anteriores ao
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início da pesquisa.

Posteriormente, os pacientes foram divididos de forma randomizada em dois

grupos distintos, de acordo com o sistema de irrigação a ser utilizado durante a

terapia: PUI – irrigação ultrassônica passiva (n=25) e irrigação convencional (n=25).

A randomização foi realizada por meio de um sistema eletrônico de randomização

online (Research Randomizer, www.randomizer.org), e o operador só tinha

conhecimento da técnica de irrigação a ser utilizada no momento da irrigação.

A organização dos procedimentos clínicos e de coleta podem ser melhor

visualizados no organograma representado na Figura 4.1.
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Figura 4.1 – Organograma dos procedimentos clínicos e de coleta do tratamento endodôntico

1ª SESSÃO

Cirurgia de acesso

1ª coleta (S1)

Preparo químico-cirúrgico
Irrigação com NaOCl 2,5%

2ª coleta (S2)

GRUPO PUI
2 ciclos de 30s de PUI + 2mL de NaOCl 2,5%
2 ciclos de 30s de PUI + 2mL de EDTA 17%

2 ciclos de 30s de PUI + 2mL de NaOCl 2,5%

GRUPO IC
Irrigação com 4mL de NaOCl 2,5% por 60s
Irrigação com 4mL de EDTA 17% por 60s

Irrigação com 4mL de NaOCl 2,5% por 60s

3ª coleta (S3)

Medicação intracanal com Ca(OH)2 (14 dias)

2ª SESSÃO

Remoção da restauração temporária
Remoção do Ca(OH)2

4ª coleta (S4)

Reinstrumentação
Irrigação final com NaOCl 2,5% e EDTA 17%

5ª coleta (S5)

Obturação
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4.3 PREPARO DOS CANAIS RADICULARES E COLETAS MICROBIOLÓGICAS

Como os objetivos desta pesquisa eram avaliar as alterações promovidas por

procedimentos endodônticos na microbiota e endotoxinas do canal radicular, grande

importância foi dada não somente ao processo de esterilização do material a ser

utilizado, mas também ao de despirogenização.

Todos os instrumentos endodônticos e cones de papel absorvente utilizados

foram adquiridos já livres de pirogênicos e pré-esterilizados pelo fabricante. Além

disso, instrumentos clínicos metálicos eram processados e esterilizados em calor

úmido a 121º C por 15 minutos. Após esta primeira esterilização, este instrumentais

eram transferidos para caixas metálicas e passavam por novo processo de

esterilização e despirogenização em calor seco a 180º C por 4 horas. Materiais termo

sensíveis como pontas de irrigação e aspiração eram esterilizados por meio de

irradiação de raios Gama com Cobalto 60.

As substâncias químicas utilizadas durante o tratamento endodôntico eram

adquiridas sempre da mesma farmácia de manipulação e renovadas a cada semana

a fim de mantê-las na mesma concentração e livres de contaminantes.

Nos dentes birradiculares e multirradiculares, todos os procedimentos

pertinentes à terapia endodôntica eram devidamente realizados em todos os canais.

As coletas, no entanto, eram realizadas apenas no canal de maior volume. A fim de

se evitar contaminação cruzadas entre os canais, os procedimentos de cada sessão

eram realizados primeiramente nos canais a serem pesquisados, os quais eram

selados antes de se proceder com o tratamento dos outros canais.

Após o exame clínico e radiográfico inicial, os pacientes recebiam 10mL de

antisséptico bucal para bochechar por 1 minuto. Então, os dentes eram anestesiados

e procedia-se com o isolamento absoluto com arco plástico (SSwhite, Rio de Janeiro,

RJ, Brasil), lençol de borracha (SSwhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), grampos

metálicos adequados (SSwhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e barreira gengival (Top

Dam, FGM, São Paulo, SP, Brasil). A desinfecção do campo operatório e da coroa do

dente era realizada com swabs esterilizados (Berkshire Corporation, North Carolina,

Estados Unidos da América) embebidos em peróxido de hidrogênio 30% por 30s,
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seguido por hipoclorito de sódio 2,5% (NaOCl, Fórmula e Ação farmácia de

manipulação, São Paulo, SP, Brasil), por mais 30s, sendo este neutralizado por

tiossulfato de sódio 5%.

Realizou-se a cirurgia de acesso em duas etapas, com auxílio de brocas

diamantadas esféricas 1015HL (Microdont Micro Usinagem de Precisão Ltda, São

Paulo, SP, Brasil) em alta-rotação, refrigerados com auxílio de seringas de 10mL (BD

Company, São Paulo, SP, Brasil) e soro fisiológico esterilizado e apirogênico

(Laboratórios B. Braun, São Gonçalo, RJ, Brasil), tomando-se o cuidado de não

acessar a câmara pulpar. Após este procedimento, a coroa dental e o campo

operatório eram novamente desinfetados como descrito anteriormente e finalizava-se

a cirurgia de acesso com novas brocas esterilizadas e apirogênicas, refrigeradas com

soro fisiológico esterilizado e apirogênico. Coletas da coroa dental e imediações da

câmara pulpar eram realizadas para comprovar a eficácia das manobras de

desinfecção. Comprovava-se a ausência de bactérias no campo operatório por meio

de PCR convencional utilizando primers universais para o domínio Bacteria.

Ao término destes procedimentos, a câmara pulpar era aspirada e o canal

radicular preenchido com solução salina esterilizada e apirogênica. O comprimento

real de trabalho (CRT) era estabelecido com um instrumento tipo K número 10

(Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça) em 1,0mm aquém do forame apical, com auxílio

de localizador foraminal (J. Morita Brasil, São Paulo, SP, Brasil). Um instrumento tipo

H número 15 era pressionado contra as paredes do canal para criar raspas de dentina

e suspender bactérias e endotoxinas na solução. Cinco cones de papel número 15

esterilizados e apirogênicos eram introduzidos individualmente no canal para coletar

o conteúdo inicial de bactérias e de endotoxinas (S1), sendo mantidos em posição por

1 minuto cada. O primeiro cone era depositado em tubo de vidro esterilizado e

apirogênico, para posterior análise de endotoxinas. A parte ativa da lima utilizada e os

demais cones eram depositados em microtubos esterilizados contendo 300uL de

solução RNA later (Life Technologies, Carlsbad, CA, Estados Unidos da América),

para análise de bactérias.

Solução de NaOCl 2,5% era depositada na câmara pulpar e levada

progressivamente no sentido coroa-ápice com um instrumento tipo K número 10

(Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça), agitando a substância, de modo a permitir um



42

contato mais rápido do NaOCl com o conteúdo do canal. Este processo era repetido,

até se alcançar o CRT estabelecido.

Após a odontometria e o esvaziamento do canal, instrumentos manuais do tipo

K eram levados sem pressão até o CRT, em ordem crescente de diâmetro - iniciando

do instrumento número 10 ao número 40 (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça). O

primeiro instrumento que demonstrasse travamento no CRT era utilizado como base

para a escolha do instrumento Reciproc (VDW GmbH, Munique, Alemanha) a ser

utilizado. Se este diâmetro fosse compatível com instrumentos 10 ou 15, o dente era

excluído da pesquisa, mas para não prejudicar o paciente, o tratamento era

continuado, utilizando-se instrumento Reciproc R25 no preparo do canal. Caso

houvesse travamento nas limas 20, 25 ou 30, o instrumento Reciproc R40 era

escolhido. Já o instrumento Reciproc R50 era utilizado em canais cujo instrumento

inicial de referência era de número 35 ou 40. Todo o PQC era realizado na presença

de NaOCl 2,5% com a seguinte cinemática: o instrumento era acionado por motor

VDW-silver (VDW GmbH, Munique, Alemanha), seguindo sequências de três ciclos

de penetração/retrocesso, de forma a aprofundar o preparo a cada ciclo, ao término

da sequência, o instrumento era limpo com uma gaze esterilizada, e o canal irrigado

com NaOCl 2,5%.

Durante o PQC, a irrigação dos canais foi realizada com seringas plásticas

esterilizadas e apirogênicas de 10mL e pontas de irrigação endodônticas com

diâmetro de 30G e saída em meia cana lateral para substâncias (Endo-EZE - Ultradent

Products Inc., South Jordan, UT, Estados Unidos da América). A substância

extravasada dos canais era aspirada por meio de cânulas de aspiração (SurgiTip -

Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, Estados Unidos da América) acopladas à

bomba à vácuo odontológica. Foram utilizados 10mL de NaOCl antes de cada ciclo

de instrumentação, assim, o volume total de substância empregada durante o PQC

era de 30mL. Ao término do preparo químico mecânico os canais radiculares recebiam

nova irrigação com 10mL de NaOCl 2,5%. As pontas irrigadoras eram posicionadas à

aproximadamente 2 mm aquém do CRT e utilizadas com movimento de vai e vem,

com amplitude de aproximadamente 2mm.

Aspirava-se conteúdo do canal com pontas Capillary tips 0,014”e 0,019”

(Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, Estados Unidos da América) e nova
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irrigação com 5mL de tiossulfato de sódio 5% por 1 minuto era realizada. O canal era

aspirado novamente, seco com cones de papel absorventes apropriados ao

instrumento utilizado e preenchido com soro fisiológico esterilizado e apirogênico.

Procedia-se então com nova coleta microbiológica (S2), como descrito anteriormente.

Após a finalização do PQC, um cartão pré-randomizado que indicava o

protocolo de irrigação final a ser usado, PUI ou irrigação convencional, era removido

de um envelope.

No grupo PUI, realizava-se irrigação ultrassônica passiva com 2mL de NaOCl

2,5% com um inserto liso Irrisonic de 0,2mm de diâmetro e conicidade .01 (Helse,

Ribeirão Preto, SP, Brasil), acionado por aparelho de ultrassom (CVDentus, São José

dos Campos, SP, Brasil) ajustado em 10% de potência. A ponta do inserto era

posicionada à 2 mm aquém do CRT, com o cuidado de não encostar em nenhuma

parede do canal e ativada por 30 segundos. A solução de NaOCl 2,5% era renovada

(2mL) e ativada por mais 30s. Repetia-se estes procedimentos com 4mL de EDTA-T

17% e, novamente, com 4mL de NaOCl 2,5%, totalizando 3min (modificado de Beus

et al., 2012).

No grupo IC, a irrigação era realizada utilizando-se os mesmos volumes e

tempos de irrigação das soluções descritas no grupo PUI, com seringas plásticas e

pontas de irrigação endodôntica com diâmetro de 30G e saída lateral (Endo-EZE -

Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, Estados Unidos da América).

Em ambos os grupos, após os três ciclos, o conteúdo do canal era aspirado

com pontas Capillary tips 0,014” e 0,019” e nova irrigação com 5ml de tiossulfato de

sódio 5% por 1 minuto era realizada. Os canais eram então aspirados e secos

novamente, e preenchidos com soro fisiológico esterilizado e apirogênico para a

realização de uma nova coleta (S3).

Após a coleta canais radiculares procedia-se com a secagem do canal, com

pontas de papel absorvente, e o preenchimento com Ca(OH)2 veiculado em glicerina

(Calen, SSwhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Radiografias periapicais eram realizadas

a fim de confirmar o completo preenchimento do canal radicular pela medicação

intracanal. As aberturas coronárias eram seladas com uma camada de 2mm de

espessura de obturador provisório endodôntico (Dentalvile, Joinville, SC, Brasil) e uma
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camada de cimento de ionômero de vidro (Vidrion R, SSwhite, Rio de Janeiro, RJ,

Brasil).

Após o período de 14 dias, os procedimentos de isolamento absoluto, abertura

coronária e desinfecção do campo operatório eram realizados seguindo o mesmo

protocolo utilizado na primeira sessão. A medicação intracanal era removida utilizando

10mL de EDTA 17% e leve agitação com limas tipo K número 15. Então, uma quarta

coleta (S4) era realizada seguindo os mesmos procedimentos realizados nas coletas

anteriores. Feito isso, os canais eram irrigados com 10mL de NaOCl 2,5% e

instrumentados novamente com um instrumento idêntico ao utilizado na primeira

sessão. Procedia-se com nova irrigação com 10mL de NaOCl 2,5%, seguido por 10mL

de EDTA-T 17%, com seringa e pontas de irrigação. Então, realizava-se nova coleta

(S5) com os mesmos procedimentos descritos anteriormente e os canais eram

obturados por meio de técnica de condensação lateral de guta-percha e cimento AH-

Plus (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suiça). As aberturas coronárias eram seladas

com resina composta (Z350, 3M Corporation, St. Paul, MN, Estados Unidos da

América).

4.4 ANÁLISE QUANTITATIVA DE BACTÉRIAS E ENDOTOXINAS

Até o momento da análise, os microtubos contendo as amostras bacterians

eram armazenados em freezer a -80oC, e os tubos de vidro com as amostras de

endotoxinas ficaram estocados em freezer a -20ºC.

4.4.1 Extração de DNA

As amostras endodônticas mantidas em RNA later eram descongeladas a 37°C

por 10 min e homogeneizadas por agitação durante 1 min. Realizou-se a extração de

DNA com o kit de purificação MasterPure (Epicentre, Madison, WI, Estados Unidos da

América) de acordo com as recomendações do fabricante.
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4.4.2 Reação em cadeia de polimerase em tempo real

As reações de PCR em tempo real foram realizadas com primers universais

para a região 16S rRNA. A sequência utilizada para os primers foram: Forward: 5’-

CCA TGA AGT CGG AAT CGC TAG-3’ e Reverse: 5’-GCT TGA CGG GCG GTG T-

3’. As reações eram realizadas em placas de 96 poços com um volume total de 20 μL 

contendo: 10 μL Power SYBR Green Master Mix (Invitrogen, Carlsbad, CA, Estados 

Unidos da América), 0,5 μL de cada primer, 2 μL do DNA extraído das amostras e 

H2O.

O ciclo de amplificação foi: 95oC por 10 min, seguido por 40 ciclos de

denaturação a 95oC por 15s, anelamento a 60oC por 1 min e extensão a 95oC por 15s.

As reações foram feitas utilizando o termociclador Step One Plus (Applied Biosystems,

Foster City, CA, Estados Unidos da América) e os resultados analisados pelo software

ABI PRISM 7000 (Applied Biosystems, Foster City, CA, Estados Unidos da América).

Todas as amostras foram corridas em duplicata, utilizando-se para análise o valor

médio entre ambas.

Para a realização da curva padrão, foram utilizadas diluições de concentrações

conhecidas de plasmídeos que contêm o gene 16S rRNA, clonados após reação de

PCR convencional. Cada concentração foi testada em triplicata para obtenção da

curva com a maior eficiência e coerência possível.

4.4.3 Teste quantitativo cinético turbidimétrico de Limulus Amebocyte Lisate

As amostras endodônticas coletadas em S1, S2, S3 e S4 foram descongeladas

a 37°C por 10 min. Um mL de água apirogênica era depositada em cada tubo contendo

a amostra e homogeneizada por agitação durante 1 min.

A quantidade de endotoxinas foi analisada pelo teste quantitativo cinético

turbidimétrico de LAL (Limulus Amebocyte Lisate) (Lonza, Walkersville, MD, Estados

Unidos da América), em quadruplicata para todas as coletas do conteúdo do canal
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radicular.

Diluições da endotoxina padrão de Escherichia coli foram realizadas em

concentrações de 0,005, 0,05, 0,5 e 5 EU/mL, as quais representam os padrões de

comparação das amostras (curva- padrão). Em uma placa apirogênica de 96 poços,

eram adicionados os padrões de endotoxina, as amostras coletadas do canal radicular

e os controles positivos. O teste foi realizado de acordo com as instruções do

fabricante. A absorbância da endotoxina era medida individualmente com um leitor de

placa. Como a absorbância é diretamente proporcional à concentração de

endotoxinas presentes nas amostras, esta concentração era determinada a partir da

curva-padrão. Se necessário, diluições seriadas eram realizadas para permitir uma

melhor leitura dos resultados.

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados obtidos foram tabulados de acordo com o grupo, tratamento e

variável estudada, e foram analisados estatisticamente com auxílio do software

BioEstat 5.3 (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – Tefé, Amazonas,

Brasil).

A análise de aderência foi realizada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov

com intervalo de significância de 5% (α=0,05). Observaram-se distribuições não-

normais entre os grupos analisados, desta forma, optou-se pela realização de testes

não-paramétricos numéricos para analisar as hipóteses experimentais. Todos as

análises foram realizadas com nível de significância de 5%.

Por se tratarem dos mesmos dentes em diferentes momentos do tratamento

endodôntico, as análises intragrupo foram realizadas com teste de Wilcoxon para

amostras relacionadas. Já as comparações entre os dois grupos foram realizadas com

o teste de Mann-Whitney, para a análise quantitativa de bactérias e endotoxinas, e

teste Exato de Fischer para a análise qualitativa (incidência de amostras livres de DNA

bacteriano).
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5 RESULTADOS

A tabela 5.1 demonstra as medianas das quantidades de bactérias dos grupos

PUI e IC, após cada etapa do tratamento endodôntico, juntamente com o valor de p

obtido na comparação estatística entre ambos. Nas amostras S1, S2, S4 e S5, não

foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos (p>0,05). Nas amostras S3,

no entanto, observa-se diferença estatística significante (p<0,05), sendo que as

amostras do grupo PUI apresentaram menor número de bactérias que as amostra do

grupo IC.

Tabela 5.1 – Medianas das quantidades de bactérias em cada
momento do tratamento e valor de p da
comparação entre os grupos PUI e IC

PUI IC p

S1 2,1 x 106 1.7 x 106 0,78

S2 7.1 x 103 8.2 x 103 0,44

S3 1.1 x 103 1.8 x 103 <0,05

S4 629 912 0,13

S5 470 727 0,23

A tabela 5.1 mostra as medianas das contagens de bactérias das amostras

realizadas nas diferentes etapas do tratamento endodôntico para os dois grupos

experimentais. Pode-se observar também o percentual de redução entre cada

momento do tratamento e o valor de p de cada comparação, calculado na análise

estatística.

Em ambos os grupos, houve diminuição significativa no número de bactérias

entre uma etapa do tratamento endodôntico e a etapa seguinte (p<0,005), exceto entre

S4 e S5 (p=0,1595 e p=02383, para os grupos PUI e IC, respectivamente).
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Tabela 5.2 – Quantidade de bactérias inicial e após cada etapa do tratamento endodôntico, e percentuais de redução entre cada etapa

GRUPO
MEDIANAS

S1 S2 S3 S4 S5

PUI

2,1 x 106 7.1 x 103 1.1 x 103 629 470
96,60% 84,87% 41,30% 25,17%

p<0,0001 p<0,001 p<0,05 p=0,1595
99,49% 66,08%

p<0,0001 p<0,001
99,77%

p<0,0001

IC

1.7 x 106 8.2 x 103 1.8 x 103 912 727
95,26% 78,02% 49,33% 31,25%

p<0,0001 p<0,001 p<0,05 p=0,2383
98,96% 65,17%

p<0,0001 p<0,001
99,64%

p<0,0001

4
8
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A tabela 5.3 demonstra a incidência de amostras livres de DNA bacteriano em

cada grupo, e o percentual em relação à amostra inicial. Não foram observadas

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.

Tabela 5.3 – Incidência de amostras livres de DNA bacteriano
nos grupos PUI e IC.

PUI IC p

S1 0 (0%) 0 (0%) 1

S2 4 (20%) 4 (20%) 1

S3 8 (40%) 5 (25%) 0,50

S4
S5

12 (60%)
12 (60%)

8 (40%)
8 (40%)

0,34
0,34

A tabela 5.5 mostra as medianas das concentrações de endotoxinas dos grupos

PUI e IC, após cada etapa do tratamento endodôntico, juntamente com o valor de p

obtido na comparação estatística entre ambos. Não ocorreram, em nenhum dos

momentos observados, diferenças estatística significantes entre os grupos (p>0,05).

As comparações entre grupo podem ser visualizadas também pelo gráfico 5.1.

Tabela 5.5 – Medianas das concentrações de endotoxinas (em
EU/mL) em cada momento do tratamento e valor de
p da comparação entre os grupos PUI e IC

PUI IC p

S1 59,25 52,5 0,35

S2 13,39 11,1 0,10

S3 7,3 5,75 0,48

S4 0,38 1,2 0,36

A tabela 5.4 mostra as medianas das concentrações de endotoxinas nas

amostras realizadas nas diferentes etapas do tratamento endodôntico para os dois

grupos experimentais. Pode-se observar também o percentual de redução entre cada

momento do tratamento e o valor de p de cada comparação, calculado na análise

estatística.

Em ambos os grupos, houve diminuição significativa na concentração de

endotoxinas entre uma etapa do tratamento endodôntico e a etapa posterior

(p<0,005).
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Tabela 5.4 – Concentração de endotoxinas inicial e após cada etapa do tratamento endodôntico, e percentuais de redução
entre cada etapa

GRUPO
MEDIANAS

S1 S2 S3 S4

PUI

59,25 13,39 7,3 0,38
77,41% 45,46% 60,78%

p<0,001 p<0,05 p<0,001
87,68%

p<0,001
99,36%

p<0,001

IC

52,5 11,1 5,75 1,2
78,86% 48,20% 57,03%

p<0,001 p<0,05 p<0,05
89,05%

p<0,001
97,71%

p<0,001

5
0
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Gráfico 5.1 – comparação entre os grupos PUI e IC quanto às concentrações de endotoxinas
(em EU/mL) durante o tratamento endodôntico
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6 DISCUSSÃO

6.1 DA METODOLOGIA

Cinquenta pacientes portadores de dentes com periodontite apical primária com

necessidade de tratamento endodôntico foram selecionados para participar deste

estudo. Critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos de acordo com outros

trabalhos clínicos previamente publicados (Vianna et al., 2006; Rôças; Siqueira Jr.,

2011; Martinho et al., 2014), que também fizeram uso de tecnologias de quantificação

de microrganismos ou endotoxinas para analisar a eficiência de diferentes técnicas e

substâncias utilizadas durante a terapia endodôntica. Optou-se pela inclusão de

dentes uni, bi e multirradiculares devido ao alto número de sujeitos da pesquisa e à

dificuldade em se obter casos clínicos que se enquadrassem em todos os critérios de

inclusão. Outros trabalhos na literatura também relatam a inclusão de todos os

grupamentos dentários em suas populações (Paiva et al., 2013; Sousa et al., 2014;

Martinho et al., 2014).

O PQC foi realizado com instrumentos endodônticos reciprocantes Reciproc.

Estes instrumentos foram introduzidos recentemente para prática endodôntica e são

caracterizados por sua cinemática de ativação que, segundo o fabricante, consiste em

ciclos de uma rotação de 150º no sentido anti-horário seguida por uma rotação de 30º

no sentido horário. A diferença de 120º entre cada movimento permite que as espiras

do instrumento, durante a primeira rotação, cortem a dentina, e o retrocesso, por sua

vez, diminui a tensão elástica sobre o metal, aumentando sua resistência à fratura

cíclica (Gavini et al., 2012). Além disso, esses instrumentos foram idealizados para

serem utilizados uma única vez, não permitindo uma nova esterilização. Este fato é

importante uma vez que, segundo o fabricante, os instrumentos já são

comercializados livres de micro-organismos e agentes pirogênicos, diminuindo assim,

a chance de contaminação das amostras por parte dos instrumentos.

Diversos trabalhos foram publicados recentemente acerca da eficácia destes

instrumentos na desinfecção de canais radiculares (Alves et al., 2012; Machado et al.,

2013; Basmaci; Oztan; Kiyan, 2013). Estes trabalhos demonstram que os
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instrumentos endodônticos reciprocantes são tão eficazes quanto os instrumentos de

rotação contínua e a instrumentação com técnica manual na diminuição de micro-

organismos do canal radicular. Mais recentemente, Martinho et al. (2014) observou

que os instrumentos reciprocantes foram tão eficazes quanto os instrumentos

rotatórios na diminuição de endotoxinas de canais radiculares de dentes portadores

de periodontite apical.

A substância química utilizada nesta pesquisa durante a fase de preparo do

canal radicular foi o NaOCl 2,5%, devido à sua eficácia na desinfecção de canais

radiculares, característica já amplamente estudada e comprovada (Siqueira Jr. et al.,

2007a; b; Tirali et al., 2009; Basmaci et al., 2013; Nakamura et al., 2013). Quanto à

sua ação sobre endotoxinas bacterianas no canal radicular, no entanto, diversos

trabalhos demonstraram que esta substância é pouco eficaz em inativá-las (Buck et

al., 2001; Tanomaru et al., 2003; Silva et al., 2004; Oliveira et al.,2007).

As principais finalidades do EDTA 17% - outra substância utilizada nesta

pesquisa – na terapêutica endodôntica são auxiliar na limpeza dos canais radiculares

e atuar na remoção do magma dentinário resultante do PQC (De Deus et al., 2006;

Andrabi et al., 2013). Em decorrência disto, são poucos os trabalhos que avaliem seu

potencial antimicrobiano e de redução de endotoxinas. Siqueira Jr. et al. (1998)

avaliaram o efeito antimicrobiano do EDTA 17%, ácido cítrico 10%, NaOCl em três

diferentes concentrações (0,5%, 2,5% e 4%) e CHX 0,2% e 2%, por meio de halos de

inibição em placas de Petri contendo culturas de bactérias de canais radiculares.

Observaram que o EDTA 17% e o ácido cítrico 10% possuem ação antimicrobiana

superior ao NaOCl 0,5% e inferior ao NaOCl 2,5% e 4%, e ao CHX 0,2% e 2%.

Já Sousa et al. (2014) avaliaram os efeitos dos procedimentos realizados

durante o tratamento endodôntico de canais de dentes com periodontite apical

primária, na concentração de endotoxinas, ao término do PQC e logo após a irrigação

final com 5mL de EDTA 17% por 3 minutos. Os autores observaram que o uso do

EDTA não auxiliou significativamente na diminuição de endotoxinas dos canais

radiculares. Assim, o uso do EDTA 17% neste trabalho teve como objetivo apenas

proporcionar uma maior limpeza às paredes do canal radicular, sem a pretensão de

embuti-lo à desempenhar ação na redução de endotoxinas ou bactérias, cabendo esta

última, ao NaOCl 2,5%, também utilizado durante os protocolos de irrigação final.
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A irrigação entre os ciclos de instrumentação do PQC foi realizada com

seringas plásticas descartáveis de 10mL e agulhas endodônticas de 30G com saída

lateral em meia cana. Estes mesmos materiais foram utilizados na irrigação final do

grupo IC e para levar as substâncias ao interior dos canais radiculares no grupo PUI.

Estudos realizados por meio de fluidodinâmica computacional demonstraram que

agulhas com este tipo de ponta são mais seguras que agulhas de ponta reta ou de

ponta biselada, em relação à extrusão de líquidos em sentido apical (Boutsioukis et

al. 2010; Shen et al. 2010). Estes mesmos estudos demonstraram que este tipo de

ponta é mais eficaz na substituição de irrigantes na porção apical do canal radicular

do que as agulhas com ponta fechada e saída lateral. Além disso, Guerreiro-

Tanomaru et al. (2013) observaram que agulhas com diâmetro de 30G são mais

eficazes do que similares com maior diâmetro na limpeza das paredes do canal

radicular, durante e após o PQC.

No grupo PUI, realizou-se a irrigação final com insertos lisos, e um protocolo

que totalizava 3 minutos de ativação ultrassônica – 2 ciclos de 30s com NaOCl 2,5%,

2 ciclos de 30s com EDTA 17% e 2 ciclos de 30s com NaOCl 2,5%. De acordo com

van der Sluis et al. (2005) e Munley e Goodell (2007), insertos lisos são tão eficazes

quanto limas endodônticas em relação à limpeza proporcionada ao canal radicular

durante a PUI. Com a vantagem de apresentarem um menor risco de gerar

deformações ou perfurações no canal (Mayer et al., 2002). Não há um consenso sobre

o tempo ideal de aplicação da PUI para a obtenção de melhores resultados com

relação à limpeza do canal radicular. Na literatura, podem ser observados períodos

que variam entre 30s a 3 minutos (Beus et al., 2012; Mancini et al., 2013; Paiva et al.,

2013). Optou-se por utilizar o protocolo descrito por Beus et al. (2012) devido ao

prolongado período de irrigação, diminuindo, assim, a chance de obterem-se

resultados inexpressivos causados por falta de ativação ultrassônica.

O método de coleta empregado fez uso de cones de papel pré-esterilizados e

livres de pirogênicos, os quais eram mantidos por um minuto cada no interior dos

canais radiculares após a suspensão do conteúdo microbiano com auxílio de limas

tipo Hedström número 15. Essa metodologia é amplamente utilizada em estudos que

avaliam o efeito dos procedimentos endodônticos no conteúdo microbiológico dos

canais radiculares, havendo diversos trabalhos publicados que a utilizaram (Vianna et

al., 2006; Martinho et al., 2010; Rôças et al., 2013). Uma de suas limitações é o fato
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de que a amostragem é representada somente pelo conteúdo da luz do canal e de

áreas das paredes do canal em que o instrumento endodôntico, utilizado para realizar

a coleta, teve contato. Assim, porções do canal em que a própria anatomia interna

dentária dificultavam ou, até, impossibilitavam a ação do instrumento não foram

representadas. Deve-se lembrar, no entanto, de que se trata de uma pesquisa in vivo

na qual a manutenção do dente e a restauração à sua função eram objetivos a serem

alcançados, impossibilitando métodos de coleta mais invasivos ou destrutivos.

Para cada coleta, a parte ativa da lima Hedström utilizada e 4 cones de papel

foram utilizados para a análise de bactérias, enquanto apenas 1 cone foi utilizado para

a análise de endotoxinas. Esta diferença existe em decorrência dos métodos de

análise empregados. Enquanto o PCR em tempo real possui uma extensão dinâmica

de leitura de até 1011 sequências de ácido nucleicos em uma mesma amostra (Kubista

et al., 2006), o teste turbidimétrico cinético de LAL tem um alcance máximo de 100

unidades de endotoxinas por mililitro, segundo o fabricante. A utilização de uma maior

quantidade de cones, por coleta de endotoxinas, acarretaria no aumento da

concentração de endotoxinas e outros produtos, criando a necessidade de realizar-se

mais diluições por amostra. Isto aumentaria a chance de erros durante os

procedimentos laboratoriais e dificultaria e leitura das placas, além de aumentar

substancialmente o gasto de material.

A análise quantitativa do conteúdo de bactérias dos canais radiculares foi

realizada por meio de PCR em tempo real, técnica molecular amplamente utilizada

para este fim (Vianna et al., 2006; Sakamoto et al., 2007; Rôças; Lima; Siqueira Jr.,

2013; Paiva et al., 2013). Uma das vantagens desta técnica sobre as técnicas de

cultura e contagem de UFC é a possibilidade de se quantificar tanto as bactérias

cultiváveis quanto as não cultiváveis presentes em uma amostra, uma vez que primer

utilizado é específico para o domínio Bacteria.

Discute-se, entretanto, que esta metodologia de análise está sujeita a “falsos

positivos”, quantificando, além dos DNAs de bactérias viáveis, também alguns

fragmentos de DNAs de bactéria mortas durante o processo de desinfecção,

extrapolando, desta forma, a quantidade de bactérias que a amostra realmente possui.

Young et al. (2007) demonstraram que, mesmo após um ano, o DNA de células de E.
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faecalis mortas por calor era captado por PCR. No entanto, a exposição deste DNA

ou do DNA de bactérias viáveis à NaOCl 1% era suficiente para sua eliminação.

A quantificação de endotoxinas das amostras coletadas foi realizada por meio

do teste quantitativo cinético turbidimétrico de LAL. Martinho et al. (2011) compararam

a eficiência deste teste com o teste quantitativo cinético cromogênico e com o teste

cromogênico endpoint, na quantificação de endotoxinas de canais radiculares de

dentes com polpa mortificada. Os autores observaram que tanto o teste cinético

cromogênico quanto o teste cinético turbidimétrico são mais precisos e possuem

melhor reprodutibilidade que o teste cromogênico endpoint. Altas concentrações de

outros materiais biológicos como proteínas, ácidos nucléicos e peptideoglicanos

podem interferir nos resultados (Wildefeuer et al., 1974; Sullivan; Watson, 1975;

Dahlén; Bergenholtz, 1980). Para evitar tais interferências o fabricante recomenda

adicionar uma concentração conhecida de endotoxina de E. coli a cada amostra

(método de spike). Alés disso, diluições seriadas até 10-3 foram realizadas e a análise

de cada amostra foi feita em quadruplicata.

A análise de correlação entre as quantidade de micro-organismos e

endotoxinas nas diferentes fases do tratamento endodôntico não foi realizada. A

complexidade da microbiota das afecções endodônticas faz com que este tipo de

análise seja impossibilitada para esta pesquisa, uma vez que as bactérias presentes

no interior de cada canal analisado são desconhecidas. Sabe-se que as endotoxinas

bacterianas são componentes da parede externa da membrana celular de bactérias

Gram-negativas (Dahlén; Bergenholtz, 1980). Como o primer utilizado foi

desenvolvido para detectar o DNA do domínio Bacteria não há como saber qual é a

proporção exata de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas em cada amostra.

6.2 DOS RESULTADOS – REDUÇÃO BACTERIANA

Todos as amostras inicias (S1) apresentaram quantidades significativas de

bactérias, as medianas obtidas foram de 2,1X106 e 1,7X106 para os grupos PUI e IC,

respectivamente. Estes valores estão em conformidade com outros trabalhos que
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utilizaram a mesma metodologia de análise (Vianna et al., 2006; Sakamoto et al.,

2007).

Observou-se redução significativa entre as coletas S1 e S2 para ambos os

grupos. Enquanto no grupo PUI a média de redução foi de 96,6%, no grupo IC este

valor foi de 95,26%. Diferenças estatísticas não foram observadas entre os grupos. A

drástica redução na quantidade de bactérias de S1 para S2 pode ser explicada pela

ação mecânica dos instrumentos reciprocantes juntamente com a ação química e de

arraste da irrigação com NaOCl 2,5%. O fato da redução encontrada neste trabalho

ser coerente com o resultado publicado em ensaios similares que utilizaram

instrumentos rotatórios ou manuais (Sakamoto et al., 2007; Rôças; Lima; Siqueira Jr.,

2013; Paiva et al., 2013), demonstra que o PQC com instrumentos Reciproc e NaOCl

2,5% foi eficaz em reduzir o conteúdo bacteriano do canal radicular.

As medianas da quantidade de bactérias observadas em S3 foram de 1,1x103

e 1,8X103, para os grupos PUI e IC, respectivamente. Considerando a quantidade

observada em S1, a média de redução obtida no grupo PUI foi de 99,49%, enquanto

que a média do grupo IC foi de 98,96%. Ao se comparar as reduções obtidas entre S2

e S3 a redução no grupo PUI foi de 84,87%, e no grupo IC foi de 78,02%. Nesta

comparação, a análise estatística demonstrou a ocorrência de diferença significante

entre os grupos, de forma que o grupo PUI demonstrou os melhores resultados de

redução microbiana. Isto evidencia a importância da coleta realizada após o PQC (S2)

quando se objetiva investigar protocolos de irrigação. Com relação à incidência de

leituras positivas para DNA bacteriano nas amostras, no entanto, não foi observada

diferença estatística significante entre as técnicas.

Não há um consenso na literatura quanto a contribuição da PUI na redução de

bactérias do canal radicular em comparação à irrigação convencional com seringas.

Enquanto alguns trabalhos (Townsend; Maki, 2009; Harrison et al., 2010; Cachovan

et al., 2013) demonstram um aumento da eficiência antimicrobiana dos procedimentos

endodônticos com o uso da PUI, outros autores observaram que a ativação

ultrassônica passiva não contribuiu para este aumento (Bhuva et al., 2010; Alves et

al., 2011; Gründling et al., 2011). Ao se considerar apenas trabalhos in vivo, Paiva et

al. (2012) observaram que a PUI foi tão eficaz quanto a IC na redução microbiana dos

canais radiculares. Um fator que dificulta a comparação dos resultados obtidos nesta
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pesquisa com os resultados de outros trabalhos da literatura atual, é a grande

diversidade de protocolos de irrigação utilizados. Enquanto Paiva et al. (2012)

utilizaram protocolos de irrigação de 1 minuto, Beus et al. (2012) preconizou uma

irrigação por 3 minutos. Em ambos os trabalhos, apesar dos grupos analisados em

cada um não diferirem entre si em relação ao tempo de contato da substância com o

canal radicular, as substâncias químicas utilizadas em cada protocolo variavam,

acrescentando, assim, um novo fator de variação ao estudos. Nesta pesquisa,

diferentemente, optou-se por utilizar os mesmos tempos de irrigação com as mesmas

substâncias nos dois protocolos, assim, o único fator de variação estudado foi a

ativação ultrassônica.

A alta sensibilidade da técnica de qPCR é o provável fator pelo qual não se

pôde observar diferença significativa na incidência de amostras com leituras

negativas. O trabalho de Beus et al. (2012) fez uso de técnicas de cultura para

comparar o efeito antimicrobiano da PUI e da irrigação convencional, e observaram

que as quantidades de canais com culturas negativas não diferiram entre as técnicas,

corroborando os resultados encontrados no presente estudo. Além disso, Vianna et

al. (2006) analisaram a capacidade antimicrobiana do NaOCl e da CHX in vivo, com

técnicas de cultura e qPCR, e observaram que as técnicas moleculares detectaram

uma quantidade muito maior de bactérias do que as culturas, mesmo em amostras

nas quais não foram observadas crescimento bacteriano.

A utilização da PUI após o PQC vem sendo recomendada devido ao seu efeito

de potencializar a ação das substâncias químicas por meio de fenômenos físicos

como a microcorrenteza acústica (Ahmad et al., 1987) e microcavitação (Roy et al.,

1994). Estes fenômenos aumentam o arraste de matéria orgânica e inorgânica,

promovendo melhor limpeza, principalmente em áreas cujo acesso dos instrumentos

endodônticos é dificultado, como istmos e canais laterais (van der Sluis et al., 2006;

Rödig et al., 2010; Paqué; Boessler; Zehnder, 2011). O turbilhonamento promovido

pela microcorrenteza acústica pode ter aumentado o contato do NaOCl com micro-

organismos, resultando em maior redução microbiana. Pesquisas in vivo que incluam

somente canais com característica anatômicas que dificultem o devido debridamento

mecânico durante o PQC - tais como istmos e canais com secção transversal oval –

são necessários para melhor analisar os efeitos da PUI nestas condições.
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Apesar do EDTA não possuir propriedades antimicrobianas significativas, sua

ação na limpeza do canal radicular pode ter auxiliado no processo de desinfecção.

Nakamura et al. (2014), em pesquisa realizada em dentes extraídos, observaram que

o uso alternado de ácido cítrico 15% e NaOCl 1% foi tão eficaz quanto o PQC com

NaOCl 5,25% sozinho na desinfecção de canais radiculares contaminados com

biofilme misto de E.faecalis e C.albicans, mostrando que a limpeza das paredes de

dentina contribui com sua desinfecção. Diversos trabalhos mostram que o uso da PUI

contribui com a ação das substâncias desmineralizantes, promovendo maior limpeza

e redução do magma dentinário, quando comparada à IC (Kuah et al., 2009; Amato et

al., 2011; Ribeiro et al. (2012). Isto resulta numa maior quantidade de túbulos

dentinários desobstruídos (Goel; Tewari, 2009) e maior área de dentina livre de restos

inorgânicos. Estes fatores poderiam contribuir para a ação antimicrobiana do NaOCl,

uma vez que esta substância poderia entrar em contato com maior número de micro-

organismos. No entanto, isto não foi capaz de promover uma maior incidência de

amostras livres de DNA.

A análise das amostras S4 mostrou diminuição significativa na quantidade de

bactérias em relação a S3 para ambos os grupos, enquanto no grupo PUI a redução

foi de 41,30% o grupo IC resultou numa redução de 49,33%. Esta redução no número

de micro-organismos está de acordo com outros trabalhos na literatura que também

utilizaram o Ca(OH)2 como medicação intracanal (Sakamoto et al., 2007; Siqueira Jr.

et al., 2007a; b; Rôças; Siqueira Jr., 2011; Paiva et al., 2013) e pode ser explicada

pelo seu elevado poder antimicrobiano que, em solução, dissocia-se em íons Ca+ e

OH-, o que leva à elevação do pH do meio até níveis próximos a 11 (Pérez; Franchi;

Péli, 2001; Ardeshna; Qualtrough; Worthington, 2002), causando danos à membrana

citoplasmática e ao DNA bacteriano, e desnaturação de proteínas (Mohammadi;

Dummer, 2011).

Observou-se, no entanto, que o Ca(OH)2 não foi capaz de aumentar

significativamente a incidência de DNA bacteriano nas amostras coletadas. Outro

trabalhos que utilizaram métodos moleculares para detecção de micro-organismos

após o uso do Ca(OH)2 intracanal também demonstraram a capacidade limitada desta

medicação em eliminar bactérias in vivo (Sakamoto et al., 2007a; b; Rôças; Siqueira,

2011; Paiva et al., 2013). Alguns micro-organismo, dentre eles o E.faecalis, são

capazes de suportar a elevações do pH do meio em que se encontram (Evans et al.,
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2002). Além disso Distel et al. (2002) demonstraram que algumas bactérias podem

até proliferar-se em condições de pH elevado. Outra explicação é o fato de muitas

bactérias agruparem-se formando complexos biofilmes que aumentam sua resistência

à antimicrobianos e diminuem sua susceptibilidade à alterações ambientais (Chávez

de Paz et al., 2007). Trabalhos clínicos prospectivos de acompanhamento radiográfico

devem ser realizados a fim de se aumentar a compreensão destes resultados e as

implicações no sucesso do tratamento.

Não foi observada diferença significativa na redução de bactérias entre as

amostras S4 e S5, o que mostra a ineficácia da re-instrumentação, após a remoção

da medicação intracanal, em diminuir o conteúdo bacteriano do canal radicular.

Durante a re-instrumentação, foram utilizados instrumentos endodônticos idênticos

aos empregados durante o PQC, com a mesma cinemática de aplicação. Desta forma,

pode-se inferir que a ação mecânica destes instrumentos sobre a dentina dos canais

radiculares já instrumentados foi insuficiente para promover alterações significativas

no conteúdo bacteriano intracanal. No entanto, estudos do efeitos de procedimentos

antibacterianos complementares à medicação intracanal são necessários a fim de se

analisar esta hipótese.

6.3 DOS RESULTADOS – ENDOTOXINAS

Endotoxinas foram observadas em todas as coletas iniciais (S1), em ambos os

grupos. As medianas das quantidades de endotoxinas recuperadas em S1 foram de

59,25EU/mL e 52,5EU/mL para o grupo PUI e IC, respectivamente. Estes valores são

inferiores aos encontrados em outros trabalhos (Martinho et al., 2010; Sousa et al.,

2014). Esta diferença pode estar relacionada à seleção de casos analisados em cada

pesquisa, visto que os métodos de coleta são similares.

Em ambos os grupos, as reduções na concentração de endotoxinas

observadas entre a primeira e a segunda coleta foram significativas, correspondendo

à 77,41% no grupo PUI e 78,86% no grupo IC, não havendo diferença estatisticamente

significativa entre os grupos. Como observado por Marinho et al. (2012), a grande

diminuição na concentração de endotoxinas do interior dos canais radiculares deve-
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se principalmente à ação mecânica dos instrumentos endodônticos, auxiliada pelo

fluxo hidrodinâmico da irrigação com o NaOCl 2,5%, realizada após cada ciclo de

instrumentação. É improvável que a natureza química da substância utilizada tenha

contribuído de forma significante para esta redução, uma vez que a ineficácia do

NaOCl em neutralizar endotoxinas já foi comprovada (Buck et al., 2001; Tanomaru et

al., 2003; Silva et al., 2004; Oliveira et al., 2007).

O percentual de redução observado entre S1 e S3 para ambos os grupos foi

inferior ao observado em outros trabalhos (Martinho et al., 2010; Sousa et al., 2014).

Uma explicação viável é justamente a diferença observada entre as coletas iniciais

desta pesquisa com as observadas nos referidos trabalhos. Uma vez que a

concentração inicial de endotoxinas desta pesquisa foi consideravelmente inferior,

mesmo alcançando condições similares de despirogenização às pesquisas citadas, o

percentual de redução seria diferente. A medianas dos valores absolutos observados

em S3 foram de 7,3EU/mL e 6,18EU/mL para os grupos PUI e IC, respectivamente,

não havendo diferenças estatísticas entre os valores.

Nos dois grupos, foram observadas diferenças estatisticamente significativas

entre as coletas realizadas logo após o PQC (S2) e ao término da irrigação final (S3).

Uma possível explicação é a limpeza proporcionada pelos procedimentos de irrigação

com o NaOCl 2,5% e o EDTA 17%. Credita-se a diminuição da concentração destes

produtos bacterianos, durante a etapa de irrigação do canal, meramente ao fluxo

hidrodinâmico das substâncias químicas utilizadas, uma vez que nenhuma delas

apresenta-se eficaz na inativação de endotoxinas. Sabe-se que a irrigação realizada

com estas substâncias após o PQC, contribui com a limpeza das paredes dentinárias

do canal radicular, pela remoção química e arraste mecânico do magma dentinário,

restos orgânicos e micro-organismos, juntamente com seus subprodutos (Andrabi et

al., 2013; de Deus et al., 2006). Assim, a diminuição observada pode representar a

quantidade de endotoxinas removidas juntamente com esses remanescentes do PQC

e endotoxinas não aderidas a nenhum substrato.

Pesquisas recentes têm mostrado a maior eficácia da irrigação ultrassônica

passiva na limpeza das paredes do canal radicular (Mayers; Peters; Barbakow, 2002;

van der Sluis et al., 2006; Goel; Tewari, 2009; Kuah et al., 2009; Rödig et al., 2010;

Amato et al., 2011; Paqué et al., 2011; Ribeiro et al., 2012; Andrabi et al., 2013;
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Mancini et al., 2013) e na diminuição de micro-organismos (Harrison et al., 2010;

Townsend; Maki, 2009; Cachovan et al., 2013), quando comparada à irrigação

convencional com seringas. O mesmo não pôde ser observado neste trabalho, em

relação às endotoxinas. Uma possível explicação para este fato é a propriedade das

endotoxinas de se aderirem aos tecidos mineralizados (Marks; Popoff, 1988). Essa

ligação pode ser resistente o suficiente para resistir ao turbilhonamento das

substâncias químicas causado pela microcorrenteza acústica gerada pela ativação

ultrassônica. Além disso, as endotoxinas podem penetrar nos túbulos dentinários e se

instalar na dentina (Horiba et al., 1990; Nissan et al., 1995; Oliveira et al., 2005), o que

poderia abrigá-las do fluxo de substâncias durante a irrigação e dificultar sua remoção.

Assim, apesar da PUI remover maior quantidade de matéria inorgânica do que a IC,

isto pode não ter sido suficiente para resultar em diferença significativa na redução de

endotoxinas.

As medianas de concentrações de endotoxinas recuperadas em S4, após o uso

de Ca(OH)2 por 14 dias, foram de 0,38EU/mL e 1,2 EU/mL para os grupos PUI e IC,

respectivamente. Sendo que, em ambos os grupos, em 7 dos 20 casos analisados a

concentração de endotoxinas foi inferior a 0,01EU/mL. Ao se considerar o níveis de

endotoxinas observadas inicialmente (S1), as médias de redução foram de 99,36% e

97,71% para os grupos PUI e IC, respectivamente. Já ao se comparar os valores

obtidos em S4 com os valores observados nas coletas realizadas imediatamente após

a irrigação final (S3), as medianas de redução foram de 60,78% (PUI) e 57,03% (IC).

A redução considerável na concentração de endotoxinas em ambos os grupos,

após o uso de Ca(OH)2 é corroborada por diversos outros estudos que mostraram o

potencial da pasta de Ca(OH)2 em reduzir a quantidade de endotoxinas do interior do

canal radicular. De acordo com Safavi e Nichols (1993), o Ca(OH)2 hidrolisa a

molécula de lipídio A da estrutura das endotoxinas, liberando ácidos graxos. Em outro

estudo, Safavi e Nichols (1994) demonstraram quo o Ca(OH)2 inativa o potencial

tóxico das endotoxinas de P.intermedia pela hidrólise do lipídio A em ácidos graxos e

amino açúcares atóxicos. Além disso, Nelson-Filho et al. (2002), Silva et al. (2002) e

Tanomaru et al. (2003) demonstraram que o uso do Ca(OH)2 como medicação

intracanal inibiu a ação de endotoxinas bacterianas na formação de lesões periapicais

em dentes de cães. Da mesma forma, Xavier et al. (2013) demonstraram resultados

semelhantes ao analisar o nível de endotoxinas de canais radiculares de dentes
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portadores de polpa mortificada em tratamentos realizados em uma ou duas sessões,

utilizando NaOCl 2,5% e CHX gel 2% como substância auxiliar ao preparo químico

cirúrgico e Ca(OH)2 por 14 dias como medicação intracanal, nos casos realizados em

duas sessões. Os autores observaram que o NaOCl 2,5% e a CHX 2% demonstraram

capacidades similares quanto à redução de endotoxinas, enquanto que os dentes que

receberam o Ca(OH)2 proporcionaram os menores valores de endotoxinas.

6.4 CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

O objetivo desta pesquisa clínica foi avaliar, por meio de métodos moleculares,

os efeitos da irrigação ultrassônica passiva e da medicação de Ca(OH)2 no conteúdo

bacteriano e de endotoxinas de canais radiculares de dentes portadores de

periodontite apical primária. Quanto ao uso da PUI sobre o conteúdo de endotoxinas,

manteve-se a hipótese de nulidade, uma vez que esta técnica mostrou-se tão eficaz

quanto a irrigação convencional com seringas. Já com relação à desinfecção,

comprovou-se a hipótese experimental, pois a irrigação final com a PUI obteve maior

redução de bactérias do que a IC. Além disso, a medicação intracanal com pasta de

Ca(OH)2 foi eficaz em reduzir o conteúdo de endotoxinas e de bactérias.

Estes dados são de extrema importância para auxiliar o endodontista clínico no

momento de se escolher a melhor abordagem terapêutica ao realizar o tratamento de

seus pacientes. A terceira coleta (S3) foi realizada logo após o preparo químico-

cirúrgico, momento em que o profissional pode optar em concluir o tratamento,

seguindo para a obturação do canal radicular, ou realizar o tratamento em duas

sessões, com a utilização de uma medicação intracanal. Ao optar pela realização do

tratamento endodôntico em uma única sessão, o profissional deve ter em mente que

as quantidades de endotoxinas e bactérias encontradas no interior do canal é superior

ao que seria encontrado caso utilizasse uma medicação a base de Ca(OH)2. A

relevância destes fatos, no entanto, deve ser melhor investigada por meio de

pesquisas prospectivas de acompanhamento clínico e radiográfico que correlacionem

a quantidade de micro-organismos e endotoxinas presentes no canal radicular no

momento da obturação, ao prognóstico clínico do tratamento endodôntico.



64

Além disso, a PUI mostrou-se mais eficiente do que a IC em aprimorar a

redução bacteriana alcançada durante o PQC, evidenciando sua importância como

procedimento complementar à irrigação convencional, não apenas na limpeza dos

canais radiculares, como demonstrado por outros trabalhos (Mayers et al., 2002; van

der Sluis et al., 2006; Goel; Tewari, 2009; Kuah et al., 2009; Rödig et al., 2010; Amato

et al., 2011; Paqué et al., 2011; Ribeiro et al., 2012; Andrabi et al., 2013; Mancini et

al., 2013), mas também na sua antissepsia. Os fenômenos acústicos gerados pela

ativação sônica do inserto foram os prováveis mecanismos que proporcionaram estes

resultados, incrementando os efeitos das substâncias químicas sobre o conteúdo do

canal radicular após o PQC. Cabe ainda estudar in vivo se seus efeitos

antimicrobianos são eficazes em dentes cuja anatomia demonstre regiões de difícil

acesso aos instrumentos endodônticos, tais como istmos e canais com achatamento

proximal. Além disso, a presença de DNA bacteriano em S5, mesmo após a utilização

da PUI e medicação intracanal de Ca(OH)2, demonstra a importância em se pesquisar

mais alternativas para otimizar os efeitos antimicrobianos do tratamento endodôntico.

A presença de bactérias no interior do canal radicular após o término do tratamento

pode não ser um fator impeditivo à reparação dos tecidos periapicais, mas a

manutenção destes micro-organismos aumenta o risco de insucessos e a

necessidade de reintervenção (Ricucci et al., 2009; Vieira et al., 2012; Ricucci et al.,

2013).

No entanto, a ativação ultrassônica não foi capaz de potencializar a ação dos

irrigantes endodônticos sobre as endotoxinas bacterianas. É provável que esta

diferença entre os resultados alcançados pela PUI sobre bactérias e endotoxinas

esteja relacionada à natureza das substâncias utilizadas. Como já ressaltado, tanto o

NaOCl quanto o EDTA não possuem eficácia significativa sobre as endotoxinas

(Buttler; Crawford, 1982; Buck et al., 2001; Tanomaru et al., 2003; Silva et al., 2004),

mas o NaOCl é altamente eficaz contra bactérias (Siqueira Jr. et al., 2007a; b; Tirali et

al., 2009; Basmaci et al., 2013; Nakamura et al., 2013). Assim, o uso de substâncias

como o Ca(OH)2 ou polimixina B (Oliveira et al., 2005; 2007; 2012) é necessário para

reduzir a quantidade de endotoxinas do canal radicular.

Desta substâncias, o Ca(OH)2 já é rotineiramente utilizado na endodontia. Sua

eficácia, no entanto, está relacionada ao seu tempo de permanência no canal radicular

(Pérez; Franchi; Péli, 2001; Ardeshna; Qualtrough; Worthington, 2002; Mohammadi;



65

Dummer, 2011). Alguns estudos tem sido realizados no intuito de diminuir o tempo

necessário para que ocorra a elevação do pH na dentina. Duarte et al. (2012)

avaliaram as alterações de pH e concentração de íons Ca+ em cavidades que

simulavam reabsorções externas em 46 dentes bovinos medicados com 2 diferentes

pastas de Ca(OH)2. Em metade dos espécimes, a medicação foi submetida a ativação

ultrassônica logo após a sua inserção. Após os períodos de 7, 14 e 30 dias, observou-

se que o pH das raízes submetidas à ativação ultrassônica elevou-se

significativamente mais do que nas não ativadas, independentemente da formulação

da medicação. Oliveira et al. (2007) avaliaram os efeitos de diferente irrigantes

endodônticos sobre a quantidade de endotoxinas em canais radiculares em dentes

humanos unirradiculares extraídos, por meio do teste de LAL e produção de IgM em

culturas de macrófagos. Entre estes irrigantes, uma solução aquosa de hidróxido de

cálcio 0,14% (água de cal) foi utilizada, e demonstrou-se tão eficaz quanto a polimixina

B na redução de endotoxinas. Assim, é oportuna a realização de pesquisas in vivo

com PUI e água de cal, no intuito de investigar se esta associação seria capaz de

promover redução significativa de endotoxinas imediatamente após o PQC.
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7 CONCLUSÕES

Diante de todos os resultados obtidos e análises realizadas, e dentro das

perspectivas e limitações das metodologias utilizadas, conclui-se, a respeito da

utilização da irrigação ultrassônica passiva e medicação intracanal de hidróxido de

cálcio na redução de bactérias e endotoxinas de canais radiculares de dentes com

periodontite apical, que:

 a irrigação ultrassônica passiva não foi mais eficaz do que a irrigação

convencional em reduzir a quantidade de endotoxinas do interior dos canais

radiculares;

 a complementação dos procedimentos de antissepsia do canal radicular com o

uso de irrigação ultrassônica passiva foi mais eficaz do que a irrigação

convencional com seringas em reduzir a quantidade de bactérias dos canais

radiculares;

 com relação à incidência de amostras livres de DNA bacteriano após o preparo

químico-cirúrgico, a irrigação ultrassônica passiva foi tão eficaz quanto a

irrigação convencional;

 a utilização de medicação intracanal de hidróxido de cálcio foi eficaz em

aprimorar a redução de bactérias e endotoxinas dos canais radiculares

alcançada na etapa do preparo químico-ciurúrgico.
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APÊNDICE A – Termo de esclarecimento livre e esclarecido
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa


