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RESUMO

Vilela BG. Efeito do preparo químico-cirúrgico na atividade bacteriana em canais
radiculares associados a periodontite apical assintomática: estudo molecular
baseado em RNA e DNA [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.

O preparo químico-cirúrgico (PQC) representa a principal estratégia para a
desinfecção dos canais radiculares. Entretanto, apesar da significativa redução
bacteriana promovida pelo PQC, um grande número de casos permanece infectado
após estes procedimentos. Como as células metabolicamente ativas apresentam
maior quantidade de RNA ribossômico (rRNA) que de rDNA (genes rRNA), os
resultados obtidos pela reação em cadeia da polimerase quantitativa baseada em
rDNA (qPCR) e rRNA (RT-qPCR) foram correlacionados a fim de detectar bactérias
metabolicamente ativas após o preparo químico-cirúrgico (PQC). Além disso, a
capacidade dos dois métodos de detectar bactérias nas amostras endodônticas foi
avaliada. Amostras de canais radiculares foram coletadas de 40 dentes com infecções
endodônticas primárias antes (S1) e após o PQC (S2). DNA e cDNA (sintetizado a
partir do RNA) foram utilizados como molde para a reação de qPCR utilizando
iniciadores universais para o domínio Bacteria. Após o PQC foi observada uma
drástica redução do número total de bactérias. Os níveis de cópias de rRNA nas
amostras S2 foram significativamente maiores que os níveis correspondentes de
rDNA (p < 0.05), demonstrando a persistência de bactérias metabolicamente ativas
após o PQC. O ensaio de qPCR baseado em rDNA apresentou baixa sensibilidade e
alta especificidade quando comparado ao ensaio de RT-qPCR. Todas amostras
positivas para rDNA também exibiram resultados positivos para rRNA (valor preditivo
positivo = 100%). O uso combinado de qPCR e RT-qPCR revelou que bactérias
permaneceram metabolicamente ativas após o PQC. Embora menos sensível que o
ensaio de RT-qPCR, o ensaio de qPCR baseado em rDNA apresentou baixo risco de
resultados falso-positivos na análise de bactérias totais em amostras pós-preparo.

Palavras-chave: Infecção endodôntica. Tratamento endodôntico. Reação em cadeia
da polimerase quantitativa. Reação em cadeia da polimerase quantitativa baseada
em RNA ribossômico.

ABSTRACT

Vilela BG. Effect of chemomechanical procedures on bacterial activity in root canals
associated with asymptomatic apical periodontitis: molecular study based on RNA
and DNA [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2020. Versão Corrigida.

Chemomechanical procedures (CMP) represent the main strategy for root canal
disinfection. However, despite substantial bacterial reduction, many canals remain
infected after these procedures. As active cells present a higher abundance of
ribosomal RNA (rRNA) than rDNA (rRNA genes), data obtained with rDNA-based
quantitative polymerase chain reaction (qPCR) and rRNA-based qPCR (RT-qPCR)
were correlated to search for active bacteria after chemomechanical procedures
(CMP). Additionally, the ability of both assays to detect bacteria in endodontic samples
was evaluated. Root canal samples were taken from 40 teeth with primary endodontic
infections before (S1) and after CMP (S2). DNA and cDNA (synthetized from RNA)
were used as templates for qPCR using universal primers for Bacteria domain. After
CMP, there was a drastic reduction in the number of total bacteria. The concentration
of rRNA copies in S2 samples was significantly higher than the corresponding levels
of rDNA (p < 0.05), indicating the persistence of active bacteria after CMP. The rDNAbased qPCR presented low sensitivity and high specificity when compared to RTqPCR. All samples positive for rDNA were also positive for rRNA (positive predictive
value = 100%). The combined qPCR and RT-qPCR approach revealed that bacteria
persisted active after CMP. Although less sensitive than RT-qPCR, the rDNA-based
qPCR assays had a low risk of providing false-positive results in the analysis of total
bacteria in postinstrumentation samples.

Keywords: Endodontic infection. Root canal treatment. Quantitative polymerase chain
reaction. Ribosomal RNA-based quantitative polymerase chain reaction.
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1

INTRODUÇÃO

O preparo químico-cirúrgico (PQC) representa a principal estratégia para a
desinfecção dos canais radiculares. Entretanto, apesar da significativa redução
bacteriana promovida pelo PQC, um grande número de casos permanece infectado
após estes procedimentos. Os níveis de bactérias remanescentes nos canais
radiculares após o PQC e a identificação das espécies persistentes já foram
amplamente explorados através de métodos dependentes de cultura bacteriana e de
métodos moleculares independentes de cultura. Este último tornou-se o método de
escolha para análise da microbiota endodôntica devido à sua alta sensibilidade e
capacidade de detecção de bactérias ainda não cultiváveis ou de difícil cultivo.
A maioria dos estudos moleculares na área da Endodontia se baseia na
detecção dos genes 16S rRNA (aqui denominado rDNA) para identificação ou
quantificação bacteriana. Esses genes possuem regiões conservadas e variáveis que
permitem a identificação de bactérias totais e espécies específicas. Também
apresentam um número limitado dentro do genoma bacteriano, o que permite uma
quantificação bacteriana baseada no número de cópias de rDNA. Estudos utilizando
a reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) baseada em rDNA fornecem
informações relevantes quanto à redução bacteriana promovida pelos procedimentos
endodônticos. Entretanto, permanece o questionamento se os níveis de rDNA
bacteriano detectados nos canais radiculares após os procedimentos de desinfecção
são de bactérias viáveis ou mortas.
Uma estratégia para o estudo de bactérias ativas é a combinação de métodos
baseados no RNA ribossômico (rRNA) e seus respectivos genes (rDNA). Para isso, é
necessário um passo prévio de transformação do RNA em DNA complementar (cDNA)
através da reação de transcrição reversa. Essa reação seguida da qPCR é
denominada RT-qPCR. O uso do rRNA como molde para a reação de RT-qPCR
permite a análise da viabilidade celular, porém não permite a quantificação de
bactérias pelo fato da quantidade de rRNA variar de acordo com o metabolismo
celular. Portanto, a associação dos ensaios de RT-qPCR e qPCR permite a análise
simultânea da viabilidade e dos níveis das bactérias. Além disso, a comparação dos
níveis de rRNA e dos seus respectivos genes (rDNA) pode revelar a atividade
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metabólica da célula, onde as células ativas apresentam níveis maiores de rRNA que
de rDNA.
O uso combinado de métodos baseados em rRNA e rDNA é amplamente
empregado na área de microbiologia ambiental, e foi recentemente utilizado para
avaliar a atividade de bactérias em amostras endodônticas após diferentes protocolos
de tratamento. Entretanto, o pequeno número de casos incluídos nos estudos prévios
impediu uma análise mais acurada do efeito dos procedimentos endodônticos no
metabolismo bacteriano. Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a redução
e a atividade metabólica de bactérias totais após o preparo químico-cirúrgico dos
canais radiculares, incluindo um tamanho amostral adequado e uma análise de
correlação entre os dados microbiológicos e clínicos. Além disso, este estudo
comparou os ensaios de qPCR e RT-qPCR, permitindo a análise da sensibilidade,
especificidade e valor preditivo desses métodos na detecção de bactérias nas
infecções endodônticas.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

O papel dos micro-organismos na etiologia das doenças pulpares e periapicais
é bem estabelecido na literatura (Kakehashi et al., 1965). Apesar de fungos, Archaea
e vírus contribuírem para a diversidade microbiológica das infecções endodônticas, as
bactérias são os micro-organismos mais comumente encontrados nessas infecções
(Siqueira; Rôças, 2009). Durante o tratamento endodôntico de dentes com necrose
pulpar e periodontite apical é necessário que a população bacteriana seja reduzida
em níveis compatíveis com o reparo dos tecidos periapicais. Entretanto, apesar das
estratégias de antissepsia utilizadas, bactérias podem persistir nos canais radiculares
após o tratamento endodôntico (Roças; Siqueira, 2008).
Diversos fatores podem favorecer a persistência de micro-organismos nos
canais radiculares após os procedimentos endodônticos. Bactérias alojadas nas
complexidades anatômicas dos canais radiculares, como ramificações e istmos,
podem permanecer protegidas da ação dos instrumentos e substâncias químicas
(Haapasalo; Orstavik, 1987; Siqueira; Uzeda, 1996; Nair et al., 2005). Além disso, elas
podem se encontrar aderidas às paredes dentinárias na forma de biofilmes,
apresentando uma maior resistência aos agentes antimicrobianos (Distel et al., 2002).
Se essas bactérias tiverem acesso aos nutrientes necessários para sua manutenção
e se estiverem em contato com os tecidos perirradiculares, elas podem promover a
manutenção da inflamação e consequente prejuízo do reparo apical após o tratamento
endodôntico (Engström et al., 1964; Heling; Shapira, 1978; Sjögren et al., 1997;
Waltimo et al., 2005; Fabricius et al., 2006; Roças; Siqueira, 2008).
Estudos sugerem que a persistência da periodontite apical possui correlação
com o número total de bactérias remanescentes e não com a presença de um
espécies bacterianas específicas (Molander et al., 1998; Sundqvist et al., 1998;
Pinheiro et al., 2003; Rôças et al., 2004; Siqueira; Rôças, 2004; Gomes et al., 2008).
Nesse contexto, os métodos microbiológicos quantitativos se tornam
importantes para análise da eficácia dos procedimentos endodônticos em reduzir os
níveis de bactérias viáveis nos canais radiculares.
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2.1

Métodos de estudo da microbiota endodôntica

Por mais de um século, os métodos dependentes de cultura bacteriana foram
o padrão ouro no diagnóstico de doenças infecciosas, incluindo as infecções
endodônticas. As vantagens desses métodos incluem seu amplo espectro e o estudo
da fisiologia e patogenicidade bacteriana. Por outro lado, existem limitações
relacionadas ao seu alto custo, baixa sensibilidade e especificidade, além do tempo e
dificuldade de cultivo/ identificação de diversas espécies bacterianas (Siqueira; Rôças,
2005).
Com o avanço dos métodos de análise microbiológica, métodos moleculares
baseados no gene 16S rRNA (rDNA) foram propostos para identificação de bactérias
nas infecções endodônticas. As vantagens dos métodos moleculares incluem a
detecção de espécies ainda não cultiváveis ou de difícil cultivo, alta sensibilidade e
especificidade, além da rapidez na obtenção de resultados. Por essas razões, os
achados microbiológicos resultantes de métodos dependentes de cultura têm sido
amplamente enriquecidos e expandidos através das atuais análises moleculares
(Siqueira; Rôças, 2005a, b). Dados obtidos através de estudos baseados em cultura
e métodos moleculares, demonstraram que mais de 460 espécies ou filotipos
bacterianos diferentes pertencentes a 100 gêneros e 9 filos podem ser encontrados
nas infecções endodônticas (Siqueira; Rôças, 2009). Os filos com maior riqueza de
espécies foram Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria. No geral,
mais espécies bacterianas foram detectadas nas infecções endodônticas por meio de
métodos moleculares que por cultura, sendo a maioria espécies ainda não cultiváveis
ou de difícil cultivo (Siqueira; Rôças, 2009). Portanto, os métodos moleculares são
considerados os métodos de escolha para o estudo da microbiota endodôntica
(Siqueira; Rôças, 2005b, 2009, 2017
Entre os métodos moleculares, a reação em cadeia da polimerase quantitativa
(qPCR) permite a quantificação das bactérias baseadas no número de cópias do gene
16S rRNA (rDNA). Embora o número de cópias de rDNA varie entre as espécies
bacterianas, a maioria possui uma ou poucas cópias desse gene, o que permite uma
análise quantitativa da infecção. Por outro lado, a capacidade da qPCR em detectar
DNA de células mortas pode representar um fator limitante para avaliação imediata
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da eficácia antimicrobiana dos procedimentos endodônticos. A detecção de células
mortas ou metabolicamente inativas pode originar resultados falso-positivos e a
superestimação no que diz respeito ao papel destas células no processo patológico
(Siqueira; Rôças, 2005a, b, 2009, 2017
Uma das estratégias para identificar células viáveis por métodos moleculares é
a utilização do RNA bacteriano, que é um indicador de viabilidade celular (Siqueira;
Rôças, 2005a, b). Além de propiciar a identificação da espécie bacteriana, métodos
baseados em RNA ribossômico (rRNA) apresentam grande sensibilidade, um fator
essencial na análise de amostras com baixos níveis de bactérias, como aquelas
obtidas do canal radicular após os processos de desinfecção. Porém, esses métodos
não possibilitam a quantificação absoluta das bactérias, pois os níveis de rRNA variam
fortemente dependendo do estado fisiológico da célula. Devido às limitações de cada
método, estudos recentes têm proposto uma associação dos métodos moleculares
baseados em rRNA e rDNA para uma avaliação simultânea da viabilidade e
abundância das bactérias em uma comunidade bacteriana (Campbell et al., 2011;
Pitkänen et al., 2013; Pinheiro et al., 2015; Carvalho et al., 2020).

2.2

Efeito do preparo químico-cirúrgico na redução de bactérias totais nos

canais radiculares: estudos clínicos e moleculares

O preparo químico-cirúrgico é a fase de maior redução da carga bacteriana nos
canais radiculares. Entretanto, estudos clínicos utilizando ensaios de qPCR revelam
que 50% a 70% dos casos permanecem infectados após a fase de preparo dos canais
radiculares, com bactérias numa ordem de grandeza de 102 – 104 cópias de rDNA
(Sakamoto et al., 2007; Rôças; Siqueira, 2010; Rôças ;Siqueira, 2011a; Paiva et al.,
2012; Paiva et al., 2013a; Paiva et al., 2013b; Rôças et al., 2013; Neves et al., 2014;
Rôças et al., 2014; Rodrigues et al., 2015; Neves et al., 2016; Zandi et al., 2016;
Rodrigues et al., 2017; Nakamura et al., 2018; Carvalho et al., 2020).
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A ação mecânica dos instrumentos endodônticos aliada à ação química das
soluções irrigadoras permite que micro-organismos, matéria orgânica e debris sejam
removidos do sistema de canais radiculares (Siqueira; Rôças, 2008). Desde a
introdução do níquel-titânio (NiTi) na Endodontia por Walia et al. (1988), uma
infinidade de instrumentos tornaram-se disponíveis no mercado odontológico. Dessa
forma, a ação mecânica pode ser realizada com diferentes instrumentos e
cinemáticas, através de técnicas manuais ou automatizadas. Em relação aos
instrumentos endodônticos, estudos moleculares mostram não haver diferença quanto
à redução bacteriana promovida pelas diferentes técnicas de preparo dos canais
radiculares (Rôças; Siqueira, 2012; Neves et al., 2016). Rôças e Siqueira (2012) não
encontraram diferença na redução bacteriana promovida pela instrumentação manual
com instrumentos de NiTi e a instrumentação com o sistema rotatório BioRace,
quando os mesmos parâmetros de alargamento e irrigação foram empregados. Da
mesma forma, Neves et al. (2016), comparando o sistema de lima única (Reciproc) a
um sistema de rotação contínua e múltiplos instrumentos (BioRace), destacaram a
eficácia de ambos os sistemas de instrumentação na redução bacteriana. Contudo,
os autores ressaltaram que, independente do sistema utilizado, 50 a 55% dos dentes
ainda apresentavam resultados positivos para bactérias. Neves et al. (2014) também
encontram 45,5% de reações de qPCR positivas após o preparo com o sistema de
lima auto-ajustável (SAF, do inglês Self Adjustment File), que promoveu 99,9% de
redução bacteriana, reduzindo os valores médios bacterianos de 1,96 x 107 para 1,34
x 104. Semelhante ao sistema SAF, o sistema Twisted File Adaptive também
demonstrou alta taxa de redução bacteriana após o preparo (Rodrigues et al., 2015).
O tamanho do preparo exerce um papel importante na redução bacteriana.
Rodrigues et al. (2017) avaliaram amostras microbiológicas antes do preparo e após
o uso do primeiro e do terceiro instrumentos do sistema Twisted File Adaptive. Os
autores ressaltaram que o aumento no tamanho do preparo apical melhorou de
maneira significativa a desinfecção dos canais radiculares. Nesse estudo, os autores
também avaliaram o tipo de solução irrigadora, comparando a solução salina com o
hipoclorito de sódio (NaOCl). Embora somente a ação mecânica da instrumentação e
irrigação com solução salina tenha sido capaz de promover uma grande redução
microbiana na luz do canal, a ação antimicrobiana da solução irrigadora foi capaz de
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promover uma redução adicional de bactérias, especialmente nos preparos mais
amplos.
O hipoclorito de sódio é a solução irrigadora mais utilizada na Endodontia,
principalmente pela sua ação antimicrobiana e capacidade de dissolução de matéria
orgânica (Zehnder et al., 2002; Zehnder, 2006). A concentração de NaOCl mais
utilizada em estudos clínicos é de 2,5% (Sakamoto et al., 2007; Rôças; Siqueira, 2010;
Rôças; Siqueira, 2011a; Paiva et al., 2012; Paiva et al., 2013a; Paiva et al., 2013b;
Rôças et al., 2013; Neves et al., 2014; Rôças et al., 2014; Rodrigues et al., 2015;
Neves et al., 2016; Zandi et al., 2016; Rodrigues et al., 2017; Nakamura et al., 2018;
Carvalho et al., 2020). A clorexidina (CHX), apesar de não apresentar a vantagem de
dissolução de matéria orgânica, têm sido estudada como uma substância alternativa
de irrigação, devido ao seu amplo espectro de ação antimicrobiana, sua menor
toxicidade aos tecidos (Yesilsoy et al., 1995) e sua ação prolongada no interior dos
canais radiculares graças a sua substantividade (Rosenthal et al., 2004). Estudos
clínicos e moleculares comparando NaOCl e CHX mostram que as duas substâncias
foram semelhantes quanto à ação antimicrobiana quando utilizados durante o preparo
dos canais radiculares. Provenzano et al. (2015) chamam atenção para os níveis de
bactérias detectáveis por qPCR após o preparo com NaOCl 2,5% (67% de reações
positivas) e CHX 2% (75% de reações positivas), não encontrando diferenças
estatísticas entre as duas substâncias. Da mesma forma, Rôças et al. (2016) não
encontraram diferenças entre NaOCl 2,5% e CHX 0,12%, que apresentaram,
respectivamente, 44% 40% de reações de qPCR positivas após o preparo. Zandi et
al. (2016) reforçam a eficácia das duas substâncias, com uma redução bacteriana na
ordem de 104 para 102 no grupo do NaOCl 1% e na ordem de 105 para 103 no grupo
da CHX 2%. Por outro lado, Vianna et al. (2006) encontraram uma maior redução
bacteriana nos canais radiculares após o preparo utilizando NaOCl 2,5% quando
comparado ao preparo com CHX gel 2% como substância química auxiliar.
Os estudos acima citados utilizaram o ensaio de qPCR para quantificação de
bactérias totais baseada no número de cópias de rDNA presentes nos canais
radiculares, antes e após a etapa de alargamento dos canais radiculares. De uma
forma geral, os estudos clínicos não revelaram diferença na redução bacteriana
promovida pelos diferentes sistemas de instrumentação e soluções irrigadoras
utilizadas durante o preparo. Por outro lado, o tamanho do preparo aparece como um
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fator importante para a redução bacteriana. Embora, esses estudos tenham
contribuído para o maior entendimento da eficácia dos procedimentos endodônticos
em reduzir os níveis de rDNA bacteriano nos canais radiculares, a informação sobre
a viabilidade das bactérias que persistiram nos canais radiculares após o preparo
ainda não foi muito explorada pelos métodos moleculares.

2.3

Efeito do preparo químico-cirúrgico na atividade metabólica de bactérias

totais nos canais radiculares: estudos clínicos e moleculares

Estudos moleculares detectaram rRNA bacteriano em 60% a 100% dos casos
após o preparo químico-cirúrgico (Rôças; Siqueira 2010, Carvalho et al., 2020). As
estratégias moleculares para detecção da viabilidade foram diferentes nos estudos
prévios. Rôças e Siqueira (2010) utilizaram rRNA (cDNA) como molde para a reação
de hibridização de DNA-DNA, enquanto outros estudos utilizaram o uso combinado
de qPCR baseada em rDNA e rRNA para detecção de bactérias totais nos canais
radiculares (Romero Cazares, 2018; Nogales, 2019; Carvalho et al., 2020). A simples
detecção do rRNA bacteriano não determina se a bactéria está ativa. Por outro lado,
a estratégia combinada utilizando rDNA e rRNA bacteriano tem a vantagem de
determinar o estado metabólico das bactérias, que podem variar de dormentes a
altamente ativas (Campbell et al., 2011).
Carvalho et al. (2020) foram os primeiros autores a utilizar uma estratégia
baseada em qPCR e RT-qPCR para estudo do metabolismo de bactérias totais nos
canais radiculares. Esses autores analisaram a atividade bacteriana pela diferença
entre os níveis de rRNA e rDNA. Nesse estudo, não houve diferença significativa entre
os níveis de rRNA e rDNA de bactérias totais nas amostras após o PQC de dentes
com infecções primárias, sugerindo que o preparo foi suficiente para refrear o
metabolismo bacteriano. Porém, uma limitação do estudo de Carvalho et al. (2020) e
de outros trabalhos semelhantes (Romero Cazares, 2018; Nogales, 2019) foi o
pequeno número de amostras, variando de 15 a 20 casos por estudo. O dobro de
amostras seria necessário para identificar diferenças significativas entre rDNA e rRNA
após o PQC de acordo com um cálculo amostral utilizando os dados do estudo de
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Carvalho et al. (2020). Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade
metabólica de bactérias totais após o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares
com um tamanho amostral adequado. Além disso, considerando que vários fatores
clínicos podem afetar a redução bacteriana durante o preparo, como os aspectos
anatômicos dos canais radiculares e o tamanho do preparo apical, este estudo
também realizou uma análise acurada dos dados clínicos dos casos estudados e sua
correlação com os achados microbiológicos.
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3

PROPOSIÇÃO

Diante da revisão da literatura atual apresentada, observa-se a importância da
realização de trabalhos clínicos que avaliem o efeito do preparo químico-cirúrgico na
atividade bacteriana em canais radiculares associados a periodontite apical
assintomática. Assim, propõe-se com este trabalho os objetivos descritos neste
capítulo.

3.1

Objetivo geral

• Avaliar o efeito do preparo químico-cirúrgico na atividade metabólica de
bactérias totais utilizando métodos moleculares baseados em rRNA e
rDNA.

3.2

Objetivos específicos

• Avaliar o efeito do preparo químico-cirúrgico nos níveis e na atividade
metabólica de bactérias totais nos canais radiculares.
• Correlacionar os dados clínicos (grupo de dentes e tamanho do preparo
apical) com os dados microbiológicos (redução bacteriana).
• Comparar a taxa de detecção bacteriana dos ensaios de qPCR e RTqPCR.
• Investigar a sensibilidade, especificidade e valor preditivo do ensaio de
qPCR quando comparado ao RT-qPCR.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada nesta pesquisa para procedimentos clínicos e coletas
microbiológicas baseou-se em um estudo prévio (Carvalho et al., 2020). Esta pesquisa
foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo e aprovada sob o nº 2.201.768 (ANEXO
A). Os pacientes participantes da pesquisa assinaram do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.

4.1

Delineamento do estudo e cálculo amostral

O foco principal deste estudo clínico foi avaliar os níveis de atividade das
bactérias persistentes ao PQC. A atividade bacteriana após o preparo dos canais
radiculares foi analisada pelos ensaios de qPCR baseados em rRNA e rDNA para
bactérias totais. O software OpenEpi (http://www.openepi.com) foi utilizado para o
cálculo amostral baseado no número médio de cópias de rRNA e rDNA de bactérias
totais das amostras pós-preparo, utilizando os dados do estudo de Carvalho et al.
(2020). Um total de 29 pacientes foi estimado para avaliar a atividade das bactérias
totais após o PQC, com um poder de 80% e nível de significância de 5%.
Considerando possíveis desistências ou perda de amostras durante a análise
microbiológica, foi decidido um tamanho amostral de 40 pacientes (1 dente por
paciente).

4.2

Critérios de inclusão e exclusão de pacientes

Os critérios de inclusão foram: pacientes portadores de dentes permanentes
unirradiculares com necrose pulpar e periodontite apical assintomática. Essas
condições foram verificadas através de testes de sensibilidade pulpar e de exame
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radiográfico com evidência de rarefação óssea periapical e ausência de tratamento
endodôntico prévio.
Os critérios de exclusão foram: dentes que apresentavam perda de tecido
dentário impossibilitando o isolamento absoluto, bolsa periodontal superior a 4 mm,
raízes com comprimento inferior a 15 mm ou superior a 25 mm, curvaturas radiculares
superiores a 25o, apicigênese incompleta ou alterações na luz do canal radicular
visíveis radiograficamente, como calcificações ou reabsorções. Também foram
excluídos

pacientes com

degenerativas

crônicas,

alterações
processos

sistêmicas

relevantes,

infecciosos,

doenças

como doenças
autoimunes

ou

imunodeficiências induzidas ou adquiridas, além de pacientes que tivessem feito uso
de antibióticos nos 90 dias anteriores ao início do tratamento.

4.3

Procedimentos clínicos e coletas microbiológicas

Os procedimentos clínicos e coletas microbiológicas foram realizados por três
especialistas em Endodontia. Inicialmente foram realizados os exames clínicos e
radiográficos e os dados foram catalogados em uma ficha clínica. Após os
procedimentos de profilaxia e anestesia, foi realizado o isolamento absoluto do dente
a ser tratado com auxílio de arco plástico (SSWhite, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), lençol
de borracha (Madeitex, São José dos Campos, SP, Brasil), grampos metálicos
apropriados (SSWhite) e barreira gengival (Top Dam, FGM, São Paulo, SP, Brasil).
Foi então realizada a primeira desinfecção da coroa do dente e do campo operatório
com swab esterilizado (Berkshire Corporation, North Carolina, EUA) embebido em
peróxido de hidrogênio 30% por 30s, seguido por hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5%
(Fórmula e Ação farmácia de manipulação, São Paulo, SP, Brasil) por mais 30s, e
tiossulfato de sódio 5% por 30s para a neutralização do hipoclorito (Rôças et al., 2004).
Com o auxílio de brocas diamantadas esféricas de pescoço longo de diâmetro
compatível com a coroa do dente e a câmara pulpar (Microdont Micro Usinagem de
Precisão Ltda, São Paulo, SP, Brasil), utilizadas em alta-rotação e refrigeradas com
auxílio de irrigação com soro fisiológico esterilizado (Laboratórios B. Braun, São
Gonçalo, RJ, Brasil), realizou-se a cirurgia de acesso em duas etapas, tomando-se o
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cuidado de não acessar a câmara pulpar em um primeiro momento. Após a remoção
de tecido cariado e restaurações prévias, a coroa dental e o campo operatório foram
novamente desinfetados, como descrito anteriormente, e a cirurgia de acesso
finalizada com novas brocas esterilizadas, igualmente refrigeradas com seringas
contendo soro fisiológico. Neste momento foram realizadas coletas da coroa dental e
das imediações da câmara pulpar para comprovar a eficácia das manobras de
desinfecção (C1). A ausência de bactérias no campo operatório foi comprovada por
meio de PCR convencional utilizando-se iniciadores universais para o domínio
Bacteria.
Dando prosseguimento aos procedimentos clínicos, a câmara pulpar foi
aspirada e os canais radiculares preenchidos com solução salina esterilizada. Com
auxílio de um localizador foraminal Endex Plus (Osada Inc., Los Angeles, CA, USA) e
um instrumento endodôntico tipo K #10 (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça), a
odontometria foi realizada e o comprimento real de trabalho (CRT) estabelecido a 1,0
mm aquém do forame apical. Em seguida, um instrumento tipo H #15 foi pressionado
contra as paredes do canal para produzir raspas de dentina e suspender bactérias na
solução.
Quatro cones de papel número 15 esterilizados foram utilizados para coletar o
conteúdo inicial de bactérias de cada canal (S1). Os cones foram introduzidos
sequencialmente até o CRT sendo mantidos em posição até ficarem embebidos na
solução, e então, juntamente com a parte ativa do instrumento utilizado para criar as
raspas de dentina, foram depositados em microtubos esterilizados contendo 300 μL
de solução RNA later (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA), para posterior análise
de bactérias.
No passo seguinte, a câmara pulpar foi preenchida com solução de NaOCl a
2,5%, e com o auxílio de um instrumento tipo K #10 foi agitada e carreada
progressivamente no sentido coroa-ápice de maneira a permitir maior contato da
substância com o conteúdo tóxico do canal até que se atingisse o comprimento real
de trabalho (CRT) estabelecido durante a odontometria.
A fim de se determinar o diâmetro apical inicial e a consequente escolha dos
instrumentos que seriam utilizados no preparo, instrumentos manuais tipo K de
primeira série foram levados até o CRT em ordem crescente de calibre, do #20 ao #40
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(Dentsply Maillefer), até que o instrumento se ajustasse a essa medida demonstrando
ligeiro travamento. A escolha do instrumento Reciproc (VDW GmbH, Munique,
Alemanha) a ser utilizado no preparo químico-cirúrgico ocorreu da seguinte maneira:
quando o primeiro instrumento a se ajustar ao diâmetro do canal foi o #20 ou #25, o
instrumento Reciproc R40 foi utilizado no preparo. Quando o travamento ocorreu com
os instrumentos #30, #35 ou #40, o instrumento Reciproc R50 foi o escolhido para a
realização do preparo do canal.
Com o auxílio de um motor WDW-Silver (VDW GmbH, Munique, Alemanha), o
instrumento Reciproc selecionado foi levado ao interior do conduto em movimento
reciprocante, seguindo sequências de três ciclos de penetração/retrocesso, de
maneira a avançar em direção apical a cada ciclo. Ao término de cada sequência, o
instrumento foi limpo com gaze esterilizada para remoção dos cavacos de dentina e o
canal irrigado com NaOCl 2,5%, atingindo-se o CRT apenas no último ciclo de
penetração.
Durante o preparo foram utilizados 40 mL de solução irrigadora por canal,
sendo 10 mL antes de cada ciclo de instrumentação e mais 10 mL ao final do preparo.
As pontas irrigadoras foram posicionadas a aproximadamente 1 mm aquém do CRT,
utilizadas em movimentos de vai e vem com pequena amplitude. A irrigação durante
o PQC foi realizada com seringas plásticas esterilizadas de 10 mL e pontas
endodônticas de irrigação Endo-EZE (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA)
com diâmetro de 27G e saída em meia cana lateral. A aspiração da substância
extravasada foi realizada através de cânulas de aspiração SurgiTip (Ultradent
Products Inc., South Jordan, UT, EUA) acopladas à bomba a vácuo odontológica. Ao
término do preparo, o conteúdo do canal foi aspirado com pontas endodônticas
Capillary Tips 0,014’ e 0,019’’ (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA) e foi
realizada uma nova irrigação com 5 mL de tiossulfato de sódio 5% por um minuto para
neutralizar o NaOCl. Após os procedimentos de aspiração, secagem com cones de
papel absorvente e preenchimento do canal com soro fisiológico, foi realizada uma
nova coleta microbiológica (S2), conforme descrito anteriormente. Após o preparo dos
canais radiculares, foi dada a sequência ao tratamento endodôntico, que foi finalizado
em uma segunda sessão, após o uso da medicação intracanal com pasta de hidróxido
de cálcio por 14 dias. Os microtubos contendo as amostras microbiológicas foram
armazenados em freezer a -80oC até o momento da análise.
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4.4

Extração de DNA/RNA e síntese do Cdna

As extrações de DNA e RNA foram realizadas utilizando o kit de purificação
MasterPure Complete DNA and RNA Purification Kit (Epicentre Technologies,
Madison, WI, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras
endodônticas mantidas em RNA later foram descongeladas, homogeneizadas através
de um agitador de vórtex (1 min) e centrifugadas a 4°C e 13000 rpm (10 min). Após a
centrifugação, o sobrenadante da amostra foi descartado e o conteúdo precipitado no
tubo foi suspenso em uma solução contendo 2 µL de Proteinase K e 300 µL da solução
de lise celular (Tissue and Cell Lysis Solution). Após incubação a 65 °C por 15 min e
resfriamento por 5 min, foram adicionados 150 µL de solução de precipitação proteica
(MPC Protein Precipitation Reagent) por amostra. A seguir, foi realizada uma nova
centrifugação e o sobrenadante foi coletado e tratado com isopropanol 100%, seguido
de etanol 70%. Para cada amostra, foram adicionados 35µL do tampão fornecido no
kit (TE Buffer). A seguir, a concentração de ácidos nucleicos foi analisada no
espectrofotômetro (NanoDrop 1000 - Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, EUA).
As amostras contendo os ácidos nucleicos totais foram então divididas em duas
partes iguais. A primeira alíquota foi separada e armazenada em freezer -20 °C para
posterior análise de DNA. A segunda alíquota passou por um processo de purificação
de RNA, seguindo as recomendações do fabricante (Epicentre Technologies) e uma
etapa de tratamento final com DNase I (Invitrogen, São Paulo, Brasil). Para conferir a
ausência de DNA nas amostras de RNA, foi realizada uma reação de PCR
convencional utilizando iniciadores universais específicos para o domínio Bacteria. Em
seguida, para confeccionar a fita dupla de cDNA a partir do RNA purificado da
amostra, foi realizada a reação de Transcrição Reversa (RT-PCR) utilizando-se o kit
comercial Superscript III First-Strand Synthesis System (Invitrogen, São Paulo, Brasil)
de acordo com as recomendações do fabricante. O cDNA foi armazenado em freezer
−20 °C até o momento da análise.
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4.5

Ensaios de qPCR baseados em rDNA e rRNA

A análise quantitativa dos níveis de rDNA e rRNA (cDNA) foi realizada por
qPCR, utilizando o termociclador StepOne Plus Real-Time PCR System (Applied
Biosystems, Foster City, CA, EUA). As reações de qPCR foram realizadas com
iniciadores universais para a região conservada do gene 16S rRNA do domínio
Bacteria, conforme descrito por Shelburne et al. (2000). As sequências utilizadas 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 foram realizadas em placas de 96
poços com um volume total de 20 μL contendo: 10 μL Power SYBR Green Master Mix
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 100 nM de cada iniciador, 2 μL do DNA
ou cDNA extraído das amostras e H2O.
Para a realização da curva padrão, conforme descrito por Carvalho et al.
(2020), foram utilizadas diluições de concentrações conhecidas de plasmídeos
recombinantes (108 a 10 cópias de DNA) contendo fragmentos de 1.500 pb do gene
16S rRNA de Enterococcus faecalis. Cada concentração foi testada em triplicata para
obtenção da curva com a maior eficiência e coerência possível, e o limite de detecção
foi 102 cópias de DNA.
O ciclo de amplificação foi realizado da seguinte maneira: 95ºC durante 10 min,
seguido por 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 s, anelamento a 60ºC por 1 min
e extensão a 95ºC por 15 s. Os resultados foram analisados pelo software ABI PRISM
7000 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). As reações foram feitas em
triplicata, utilizando-se o valor médio para análise do número de cópias de cDNA e
rDNA.
Os dados baseados em rDNA foram utilizados para quantificação bacteriana,
enquanto os dados de rRNA (cDNA) foram utilizados para estimar a atividade
metabólica nas amostras positivas para rDNA. A razão entre rRNA e rDNA foi
calculada para investigar a atividade bacteriana nas amostras coletadas antes e
depois do PQC, sendo consideradas ativas as bactérias rRNA/DNA ≥ 1 (Campbell et
al., 2011).
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4.6

Análise dos dados

O teste McNemar foi utilizado para comparar a frequência de detecção
(presença/ ausência bacteriana) entre os ensaios de qPCR baseados em rDNA
(qPCR) e rRNA (RT-qPCR). A sensibilidade, especificidade e valor preditivo do ensaio
de qPCR foi calculado em comparação ao ensaio de RT-qPCR (rRNA considerado o
padrão ouro). Dessa forma, a sensibilidade do teste baseado em rDNA indica sua
habilidade de detectar amostras positivas para rRNA; enquanto a especificidade indica
sua capacidade em identificar corretamente as amostras negativas para rRNA. Por
sua vez, o valor preditivo positivo indica quantas reações positivas para rDNA também
foram positivas para rRNA.
O teste não paramétrico de Wilcoxon foi utilizado para comparar o número de
cópias do gene 16S rDNA das amostras S1 e S2, permitindo a análise da redução
bacteriana. A influência dos grupo de dentes e do instrumento Reciproc na
porcentagem da redução bacteriana foi analisada através dos testes de Kruskal-Wallis
e Mann-Whitney, respectivamente. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar o
número de cópias de rRNA e rDNA, permitindo a análise da atividade metabólica das
bactérias no interior dos canais radiculares. Diferenças foram consideradas
estatisticamente significantes se P < 0,05.
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5

RESULTADOS

Dos 40 pacientes incluídos no estudo, 19 eram do sexo masculino e 21 do
feminino, com uma média de idade de 41 anos, variando de 18 a 65 anos. Todas as
amostras de controle de antissepsia do campo operatório deram resultados negativos
para

bactérias.

Portanto,

todos

os

dentes

foram

incluídos

nas

análises

microbiológicas.

5.1

Dados clínicos e microbiológicos

As características clínicas dos dentes estudados são apresentadas na tabela
5.1. A menor porcentagem de redução bacteriana foi encontrada após o preparo dos
incisivos centrais superiores (82,06%), porém não houve diferença significativa na
redução bacteriana encontrada nos diferentes grupos dentais (P > 0,05). Da mesma
forma, o tamanho do instrumento Reciproc não teve efeito significativo na
porcentagem de redução bacteriana promovida durante o preparo dos canais
radiculares (P > 0,05).
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Tabela 5.1 - Grupo dental, diâmetro do instrumento utilizado para o preparo do canal radicular e
porcentagem de redução das bactérias totais nas amostras de canais radiculares
coletadas antes e após o preparo químico-cirúrgico

Características clínicas

N % de redução bacteriana

Dente

P*
0,079

Incisivo central superior

7

82,06% (53,82 – 99,89)

Incisivo lateral superior

8

99,96% (99,26-100)

Canino superior

3

100% (99,49-100)

2º Pré-molar superior

6

89,40% (81,22-97,16)

Incisivo central inferior

2

98,77% (97,84-99,69)

Incisivo lateral inferior

1

100% (100-100)

Canino Inferior

1

96,76% (96,76-96,76)

1º/2º Pré-molar inferior

12

99,97 (91,11-100)

Preparo do canal radicular

0,932

# Reciproc 40

25

99,69% (85,27-100)

# Reciproc 50

15

99,89% (88,97-100)

*O teste de Kruskal-Wallis (P <0,05) foi utilizado para avaliar diferenças na porcentagem de
redução bacteriana entre os diferentes dentes, enquanto o teste de Mann-Whitney (P <0,05) foi
utilizado para comparar diferenças entre os instrumentos Reciproc utilizados para o preparo
dos canais radiculares. O incisivo lateral (n=1) e canino inferior (n=1) foram excluídos da análise
estatística.
Fonte: A autora.
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5.2

Comparação entre os testes baseados em rDNA (qPCR) e rRNA (RT-qPCR)

A taxas de detecção bacteriana dos ensaios qPCR e RT-qPCR são mostradas
na tabela 5.2. A análise baseada em rRNA demonstrou maior taxa de detecção de
bactérias totais nas amostras após o PQC quando comparada ao teste baseado em
rDNA (P = 0,003).

Tabela 5.2 - Taxa de detecção de bactérias totais utilizando RNA ribossômico (rRNA) e rDNA (rRNA
genes) como moldes para a reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR)

S1
rDNA
Bactérias totais
(n = 40)

S2
P*

rDNA

P*

+

-

+

-

rRNA +

40

0 NA

27

11

-

0

0

0

2

0,003

n, número de casos avaliados; +, amostras com resultados qPCR-positivos; -, amostras com
resultados qPCR-negativos; S1, amostras coletadas antes do preparo químico-cirúrgico; S2,
amostras coletadas após o preparo químico-cirúrgico.
*O teste McNemar foi utilizado a fim de comparar a diferença das taxas de detecção entre os
métodos; P < .05 indica diferença estatística significativa (em negrito). NA = não aplicável para
análise estatística.
Fonte: A autora.

Quando comparado ao ensaio de RT-qPCR, o método baseado em rDNA
apresentou baixa sensibilidade, alta especificidade e alto valor preditivo positivo (PPV)
(Tabela 5.3).
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Tabela 5.3 - Sensibilidade, especificidade, e valor preditivo positivo (VPP) para qPCR de bactérias
totais baseado em rDNA em comparação às análises de RT-qPCR baseados em rRNA

Amostras

Sensibilidade

Especificidade

VPP

S1

100%

NA

100%

S2

71%

100%

100%

Sensibilidade, probabilidade das reações de qPCR (rDNA) serem positivas quando rRNA está
presente; especificidade, probabilidade das análises de qPCR (rDNA) serem negativas quando rRNA
está ausente; valor preditivo positivo (VPP), probabilidade das análises de qPCR (rDNA) serem
positivas para rRNA; S1, amostras coletadas antes do preparo; S2, amostras coletadas após o
preparo dos canais radiculares.
Fonte: A autora.

5.3

Efeito do preparo químico-cirúrgico na redução bacteriana

A tabela 5.4 fornece uma visão geral dos dados de qPCR baseado em rDNA.
O valor da mediana para bactérias totais em S1 decresceu significativamente em S2
(P < 0,001).

Tabela 5.4 - Níveis de bactérias totais nos canais radiculares determinados por qPCR baseada em
rDNA (genes 16S rRNA) em amostras obtidas antes (S1) e após o preparo químicocirúrgico (S2)

No de cópias de rDNA

S1

S2

Mediana

1,79 x 105 a

3,30 x 103 b

Intervalo

1,67 x 104 – 4,46 x 107

0 – 3,51 x 105

40

40

40 (100%)

27 (67,5%)

Total de amostras (n)
Amostras positivas para rDNA [N (%)]

n, número total de casos avaliados; N (%), número e porcentagem de amostras com resultados qPCRpositivos. Diferentes letras nas linhas horizontais (a, b) mostram diferenças significativas nos valores
medianos de rDNA em amostras de canais radiculares coletadas antes e após o preparo químicocirúrgico (teste não paramétrico de Wilcoxon, P < 0,05).
Fonte: A autora.
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5.4

Efeito do preparo químico-cirúrgico na atividade bacteriana

Para as amostras positivas nas análises de qPCR e RT-qPCR, a concentração
de rRNA foi significativamente maior que a de rDNA, indicando atividade bacteriana
nas amostras S1 e S2 (Tabela 5.5). A figura 5.1 mostra os valores da razão entre o
número de cópias de rRNA e rDNA (rRNA/rDNA) das amostras S1 e S2.

Tabela 5.5 - Valores de mediana (intervalo) dos níveis de rDNA e rRNA para bactérias totais em canais
radiculares com reações de qPCR positivas para ambos os métodos

Amostras
S1
S2

N

rRNA

rDNA

P*

40

5,32 x 105

1,79 x 105

0,01

(5,91 x 103 – 1,1 x 108)

(1,67 x 104– 4,46 x 107)

7,48 x 104

1,32 x 104

(2,91 x 103- 1,09 x 106)

(1,75 x 103– 1,33 x 105)

27

0,03

*O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar os valores medianos dos ensaios baseados em rRNA
e rDNA; P <0,05 indica diferença significativa (em negrito). N, número de amostras com ambos os
resultados de qPCR para rRNA e rDNA acima do limite de quantificação. NA = não aplicável para
análise estatística.
Fonte: A autora.
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Figura 5.1 - Razão entre o número de cópias de rRNA e rDNA (rRNA/rDNA) das amostras S1 e S2

*Cada ponto representa uma amostra endodôntica. A linha horizontal representa os valores médios
da razão rRNA/rDNA (valores transformados em log10).
Fonte: A autora.
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6

DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou a suscetibilidade de bactérias totais ao preparo
químico-cirúrgico (PQC) dos canais radiculares de dentes com periodontite apical. Os
pontos relevantes deste estudo são o rigoroso critério de inclusão utilizado para a
seleção dos pacientes, a análise bacteriana obtida através de uma abordagem
integrada de RNA/DNA e a correlação entre os dados clínicos e os achados
microbiológicos. Por outro lado, as suas limitações incluem os procedimentos
utilizados para as coletas microbiológicas, que limitam a análise ao canal principal, e
a inclusão de apenas dentes unirradiculares. A utilização de dentes unirradiculares
neste trabalho possibilitou a realização das coletas microbiológicas em todo o
comprimento de trabalho. Por outro lado, a coleta microbiológica dos canais
radiculares em molares geralmente são mais difíceis de serem realizadas devido às
dificuldades anatômicas, especialmente nos canais radiculares curvos e atrésicos. As
limitações encontradas neste estudo também foram apontadas na maioria dos
estudos prévios das infecções endodônticas (Sakamoto et al., 2007; Roças; Siqueira,
2010; Rôças et al., 2011a; Paiva et al., 2012; Paiva et al., 2013a; Paiva et al., 2013b;
Rôças et al., 2013; Neves et al., 2014; Rôças et al., 2014; Rodrigues et al., 2015;
Neves et al., 2016; Rodrigues et al., 2017; Carvalho et al., 2020).
No presente estudo, rRNA (cDNA) e seus respectivos genes (rDNA) foram
utilizados como alvos para as reações de qPCR. Os genes 16S rRNA (rDNA) foram
utilizados para estimar o número de bactérias, enquanto o rRNA foi utilizado como um
indicador de viabilidade bacteriana. Como os níveis de ribossomos variam muito
dependendo do estado fisiológico das células, os resultados dos métodos baseados
em rRNA refletem a atividade metabólica das amostras e não sua quantificação
absoluta. Por isso, a associação de métodos moleculares baseados em rRNA e rDNA
permitiu a análise simultânea do metabolismo e quantidade de bactérias após o
preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Essa estratégia foi inicialmente
empregada na área de microbiologia ambiental e médica (Matsuda et al., 2007;
Campbell et al., 2011; Pitkänen et al., 2013) e foi recentemente utilizada para avaliar
a atividade de bactérias em amostras endodônticas após diferentes protocolos de
tratamento (Romero Cazares, 2018; Nogales, 2019: Carvalho et al., 2020).
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Apesar de possibilitar a quantificação das bactérias, as análises baseadas em
rDNA não têm a capacidade de diferenciar células viáveis das não viáveis. O uso de
métodos baseados em rDNA para avaliação de procedimentos antimicrobianos ainda
permanece controverso na literatura endodôntica, uma vez que DNA de bactérias
mortas pode permanecer no interior dos canais radiculares, superestimando o número
de bactérias persistentes (Sundqvist; Figdor, 2003; Nair, 2007; Siqueira, 2008).
Estudos laboratoriais prévios mostraram que o DNA de algumas espécies bacterianas
pode ser identificado por qPCR no interior dos canais radiculares mesmo após a morte
celular, devido à sua afinidade de ligação à hidroxiapatita (Brundin et al., 2010, 2013,
2015). Esses estudos sugerem que a persistência do DNA de células mortas pode
levar a resultados falso-positivos (Brundin et al., 2015). Da mesma forma, Prado et al.
(2019), utilizando rRNA e rDNA como moldes para reações de RT-PCR e PCR
específicas para Streptococcus spp., encontraram diferenças nas taxas de detecção
dos métodos. Esses autores ressaltaram que a PCR baseada em rDNA pode detectar
células metabolicamente inativas, comprometendo a análise da suscetibilidade de
bactérias específicas aos procedimentos antimicrobianos utilizados durante o
tratamento endodôntico. Em contraste com os estudos analisando espécies
bacterianas específicas, o presente estudo encontrou que todos os casos positivos
para bactérias totais na análise por qPCR baseado em rDNA também foram positivas
na análise por RT-qPCR. Este achado está em concordância com o estudo prévio de
Rôças e Siqueira (2010) comparando as reações de PCR baseadas em rDNA e rRNA
para detecção de bactérias totais em amostras endodônticas após o PQC. Os autores
relataram que apenas 3 das 45 amostras apresentaram resultados discrepantes para
bactérias totais quando os métodos foram comparados. Esses achados sugerem que
análises baseadas em rDNA são métodos confiáveis para a quantificação de bactérias
totais após os procedimentos endodônticos. Entretanto, é importante ressaltar que os
dois métodos podem divergir na detecção de espécies específicas, devido à diferença
na suscetibilidade das espécies bacterianas aos procedimentos antimicrobianos.
Portanto, estudos são necessários para comparar a habilidade entre os métodos
baseados em rRNA e rDNA em detectar diferentes espécies bacterianas nas
infecções endodônticas. Nesse contexto, o Sequenciamento de Nova Geração (Next
Generation Sequencing) baseado em rRNA e rDNA aparece como uma alternativa
mais sofisticada para análise da atividade de diferentes espécies bacterianas nos
canais radiculares (Nardello et al., 2020).
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A avaliação da qualidade dos testes utilizados para diagnóstico é um assunto
de relevância na investigação clínica (Parikh et al., 2008). Assim, o teste diagnóstico
ideal é aquele que fornece a resposta correta, ou seja, um resultado positivo nos
indivíduos com a doença e um resultado negativo nos indivíduos sem a doença. Nesse
contexto, a sensibilidade é a capacidade de detectar os pacientes verdadeiramente
positivos, ou seja, de diagnosticar corretamente os doentes. Já a especificidade diz
respeito à capacidade de detecção dos verdadeiros negativos, ou seja, do diagnóstico
correto dos indivíduos sadios. Já a correlação entre sensibilidade, especificidade e
prevalência da doença diz respeito ao valor preditivo do teste, onde o valor positivo
demonstra a proporção de doentes entre os que testaram positivos (Gopikrishna et
al., 2007). Os conceitos de sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo
foram utilizados no presente estudo. O ensaio de qPCR baseado em rDNA apresentou
menor sensibilidade quando comparado ao RT-qPCR para a detecção de bactérias
nas amostras após o preparo dos canais radiculares. Esses achados podem ser
explicados pelo fato das bactérias ativas possuírem uma grande quantidade de
ribossomos (rRNA) e somente poucos genes 16S rRNA (rDNA) (Waters; McCuthan,
1990). Consequentemente, o rRNA das bactérias remanescentes foi detectado em
quase todas as amostras S2, confirmando que o PQC é capaz de reduzir a carga
microbiana mas não de eliminar bactérias dos canais radiculares (Siqueira; Rôças,
2008). Embora menos sensível que o ensaio de RT-qPCR, o ensaio de qPCR baseado
em rDNA apresentou alta especificidade e alto valor preditivo positivo, indicando que
a qPCR baseada em rDNA tem baixo risco de exibir resultados falso-positivos na
análise de bactérias totais em amostras pós-preparo. Entretanto, é importante
ressaltar que os resultados obtidos com métodos moleculares de alta sensibilidade
devem ser analisados com cuidado, pois a implicação de bactérias persistentes no
sucesso do tratamento endodôntico ainda precisa ser determinada por estudos
longitudinais.
A análise quantitativa baseada em rDNA revelou uma redução significativa de
bactérias após o PQC com instrumentos Reciproc e irrigação com NaOCl 2,5%.
Entretanto, apesar da redução bacteriana, 67,5% dos casos permaneceram positivos
para rDNA bacteriano após o PQC. Esse dado está de acordo com estudos
moleculares prévios que relataram 50% a 70% de casos infectados após a fase de
preparo dos canais radiculares (Sakamoto et al., 2007;Roças; Siqueira, 2010; Rôças;
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Siqueira, 2011a; Paiva et al., 2012; Paiva et al., 2013a; Paiva et al., 2013b; Rôças et
al., 2013; Neves et al., 2014; Rôças et al., 2014; Rodrigues et al., 2015; Neves et al.,
2016; Zandi et al., 2016; Rodrigues et al., 2017; Nakamura et al., 2018; Carvalho et
al., 2020). Embora o tamanho do instrumento Reciproc (R40 e R50) e o grupo de
dentes não tenham apresentado efeito significativo na porcentagem de redução
bacteriana, vale ressaltar que a menor porcentagem de redução bacteriana foi
encontrada após o preparo dos incisivos centrais superiores (82,06%). Esse fato pode
ser devido ao diâmetro apical dos incisivos centrais superiores, que pode ser mais
amplo que o maior instrumento utilizado para o preparo (R50). De fato, Liang et al.
(2013) observaram uma menor taxa de sucesso em canais amplos (com diâmetro
maior que a lima #50), ressaltando a dificuldade em promover um adequado
alargamento apical e consequente desinfecção em canais radiculares amplos.
Nas amostras positivas em ambos os métodos (RT-qPCR e qPCR), altos níveis
de cópias de rRNA em relação ao rDNA sugerem que bactérias persistiram ativas
mesmo após o estresse causado pelo PQC. Esses achados reforçam a necessidade
da busca por estratégias mais efetivas que potencializem a desinfecção após o
preparo dos canais radiculares (Rôças; Siqueira, 2011a, b). Com o advento dos novos
sistemas de instrumentação automatizada, o tempo clínico necessário para a
modelagem

dos

canais

radiculares

diminuiu

consideravelmente,

reduzindo

consequentemente, a ação das substâncias químicas auxiliares durante o PQC.
Dessa forma, passou-se a dar maior destaque aos procedimentos complementares
de desinfecção visando a máxima redução microbiológica ainda na primeira sessão
do tratamento (Rôças; Siqueira, 2011a, b). Essas estratégias se baseiam
principalmente nos sistemas de ativação da irrigação. Nesse contexto, Nakamura et
al. (2018) demonstraram que a ativação ultrassônica do hipoclorito de sódio foi mais
efetiva que a irrigação convencional na redução do número de bactérias dos canais
radiculares. Entretanto, devido ao número limitado de estudos clínicos, a eficácia
antimicrobiana dessa e de outras estratégias complementares de desinfecção ainda
precisam de maiores comprovações cientificas (Rôças; Siqueira, 2011a, b).
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Em resumo, a presente análise mostrou que o preparo químico-cirúrgico foi
efetivo em promover a redução dos níveis bacterianos, mas não em refrear totalmente
a atividade metabólica das bactérias. Todas as amostras positivas para rDNA também
foram positivas para rRNA nos testes de qPCR para bactérias totais. Entretanto a
qPCR baseada em rDNA foi menos sensível que a RT-qPCR para a detecção de
bactérias após o PQC. Mais estudos são necessários a fim de avaliar se a carga de
bactérias viáveis que persistem após o tratamento endodôntico pode ter um impacto
nas taxas de sucesso clínico.
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7

CONCLUSÕES

Com base nos dados da avaliação microbiológica do protocolo de tratamento,
por métodos moleculares baseados em rDNA e rRNA, concluiu-se que:
• O preparo químico-cirúrgico foi efetivo em promover a redução de
bactérias, porém estas permaneceram ativas nos canais radiculares.
• O grupo de dentes e o instrumento utilizado para o preparo não tiveram
um impacto importante na porcentagem de redução bacteriana.
• O ensaio de RT-qPCR apresentou maior taxa de detecção bacteriana
que o ensaio de qPCR nas amostras obtidas após o preparo dos canais
radiculares.
• Embora menos sensível que o ensaio de RT-qPCR, o ensaio de qPCR
baseado em rDNA apresentou baixo risco de resultados falso-positivos na
análise de bactérias totais em amostras pós-preparo, provando ser um
método confiável para análise de procedimentos endodônticos.
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