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RESUMO  

As lesões perirradiculares, assim como a doença periodontal, são 

doenças bacterianas que ativam a produção localizada de mediadores pró-

inflamatórios como a Interleucina-6 (IL-6) e a proteína C-reativa (CRP). Níveis 

séricos aumentados destas proteínas têm sido relacionados com doenças 

cardiovasculares, doença periodontal e periodontite apical crônica. Estudos 

vêm propondo uma associação entre periodontite apical crônica ou história de 

tratamento endodôntico e doença cardiovascular. Objetivo: o objetivo desse 

trabalho foi avaliar se as lesões perirradiculares crônicas podem ativar a 

resposta inflamatória a ponto de gerarem repercussões sistêmicas dos níveis 

dos marcadores inflamatórios IL-6 e CRP. Materiais e métodos: foram 

analisados os níveis séricos de IL-6 e CRP e o número de lesões 

perirradiculares de 170 pacientes hipertensos primários graves refratários ao 

tratamento, acompanhados no Departamento de Hipertensão Arterial do 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC – Rio de Janeiro) a partir de um banco 

de dados gerado para um estudo caso-controle. Os pacientes foram 

examinados durante dois anos (período de março de 2007 a março de 2009) e 

o banco de dados continha informações sobre condições sócio-demográficas, 

história médica e odontológica, dados laboratoriais, parâmetros clínicos 

periodontais e dados clínicos e radiográficos das condições perirradiculares. 

Resultados: 170 pacientes participaram do estudo, sendo 105 (61,8%) do sexo 

feminino. A média (dp) de idade foi de 54,5 (8,7). Foi possível observar na 

análise multivariada uma associação da CRP com IMC (r = 0.235, p = 0.001) e 



 

viii 
 

lesão perirradicular (r = 0.335, p < 0.001) e que a IL-6 foi associada com IMC (r 

= 0.193, p = 0.004) e lesão perirradicular (r = 0.346, p < 0.001). Conclusão: 

pode-se concluir, com base na metodologia adotada, que as lesões 

perirradiculares crônicas apresentam uma influência positiva sobre os níveis 

séricos de CRP e IL-6. 

Palavras-chave: Proteína C-reativa; Interleucina-6; Periodontite apical. 
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ABSTRACT 

 

The periradicular lesions as well as periodontal disease are bacterial 

diseases which activate the localized production of proinflammatory 

mediators such as Interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP). 

Increased serum levels of these proteins have been linked to cardiovascular 

disease, periodontal disease and chronic apical periodontitis. Studies have 

proposed an association between chronic periodontitis apical or endodontic 

treatment history and cardiovascular disease. Purpose: The aim of this study 

was to evaluate whether chronic apical periodontitis can activate the 

inflammatory response as to generate systemic repercussions of the levels of 

inflammatory markers IL-6 and CRP. Methods:There were analyzed the 

serum levels of IL-6 and CRP and the number of apical periodontitis of 170 

patients with primary severe hypertension refractory to treatment, seen at the 

Department of Hypertension of the National Institute of Cardiology (INC - Rio 

de Janeiro) from a database generated for a case-control study. The patients 

were examined from March 2007 to March 2009 and the database contained 

information on socio-demographic, medical and dental history, laboratory 

data, clinical periodontal parameters and clinical and radiographic findings of 

periradicular conditions. Results: 170 patients were enrolled in the study, 

105 (61.8%) were female and the average age was 54.5 (8.7). It was 

observed in the multivariate analysis an association of CRP with BMI (r = 

0.235, p = 0.001) and apical periodontitis (r = 0.335, p < 0.001) and IL-6 was 

associated with BMI (r = 0.193, p = 0.004) and periradicular lesions (r = 
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0.346, p < 0.001). Conclusion: it can be concluded, based on the 

methodology adopted, that chronic apical periodontitis has a positive 

influence on the serum levels of CRP and IL-6. 

Keywords: C-reactive protein; Interleukin-6; Apical periodontitis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
       A periodontite apical é uma doença inflamatória de origem microbiana, 

causada por microrganismos que colonizam o sistema de canais radiculares 

(COLIC et al., 2009; SIQUEIRA, 2011). É uma sequela da infecção 

endodôntica, na qual os canais radiculares infectados agem como uma fonte de 

microorganismos de espécies patogênicas variadas, que liberam fatores de 

virulência no tecido perirradicular, iniciando e sustentando uma resposta 

inflamatória e resultando em reabsorção dos tecidos duros e destruição do 

ligamento periodontal apical (DE SÁ et al., 2003; NAIR, 2004).  

      Em resposta à infecção bacteriana são ativados os mecanismos de defesa 

do hospedeiro, representados pela resposta imunológica celular, mediada por 

linfócitos T e macrófagos, e a resposta imunológica humoral mediada por 

linfócitos B e anticorpos secretados (TAKAHASHI, 1998; LOPES & SIQUEIRA, 

2010). Os linfócitos T recrutados para a região perirradicular podem liberar 

citocinas proinflamatórias como a interleucina- 1β (IL-1β), IL-6, IL-11, IL-17, e o 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), que desempenham um importante papel 

na patogênese da periodontite apical crônica (AJUZ et al., 2014). As áreas de 

reabsorção óssea resultantes da resposta inflamatória desencadeada pela 

infecção endodôntica agem então como um depósito de marcadores 

inflamatórios tais como as citocinas, anticorpos e a proteína C-reativa (GOMES 

et al., 2013).  

 A proteína C-reativa representa um marcador da resposta de fase aguda 

que descreve o estado inflamatório do indivíduo. Sua produção hepática é 

estimulada pela inflamação e mediada por uma rede complexa de citocinas, 
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principalmente pela IL-6, sendo amplamente utilizada como marcador de 

inflamação sistêmica e preditor do risco cardiovascular (DE MAAT & KLUFT, 

2001).  

 As infecções bucais produzem aumento significativo nas respostas 

inflamatórias sistêmicas, manifestadas pelas citocinas e reagentes de fase 

aguda (EBERSOLE & CAPPELLI, 2005). Dessa forma, é importante 

compreender se o desenvolvimento das lesões perirradiculares pode estar 

associado com a elevação dos níveis sistêmicos desses marcadores de risco 

cardiovascular. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Lesões Perirradiculares 

O canal radicular infectado constitui a principal fonte de irritação 

microbiana persistente aos tecidos perirradiculares. Embora esta fonte não seja 

eliminada pelos mecanismos de defesa do hospedeiro, devido à falta de 

acesso das células e moléculas de defesa à polpa necrosada, o hospedeiro é 

capaz de desenvolver uma resposta de defesa inflamatória e imunológica 

adaptativa próxima ao forame apical, com o intuito de conter o avanço da 

infecção endodôntica para os tecidos perirradiculares (TORABINEJAD,1994; 

SIQUEIRA, 2002; GRAVES et al., 2010; COTTI et al., 2011; LOPES & 

SIQUEIRA, 2011 ).  

Nas lesões perirradiculares, bactérias e seus subprodutos induzem uma 

resposta inflamatória que é responsável pelo recrutamento de células e de 

moléculas de defesa até o local da agressão, estabelecendo-se uma relação 

dinâmica entre os microorganismos e a resposta do hospedeiro e um equilíbrio 

entre agressão e defesa que resulta no desenvolvimento de uma lesão 

perirradicular crônica (TAKAHASHI, 1998; LOPES & SIQUEIRA, 2010). O 

estudo clássico de KAKEHASHI et al. (1965) já demonstrava a relação entre a 

presença de uma infecção bacteriana e o desenvolvimento de uma lesão 

perirradicular, e atualmente pode-se afirmar que a lesão perirradicular crônica 

representa uma resposta imunológica adaptativa aos antígenos provenientes 

da infecção endodôntica, que resulta inevitavelmente em áreas de reabsorção 

óssea perirradicular (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 
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O processo inflamatório perirradicular é iniciado e mantido com o 

aparecimento de uma rede de quimiocinas como a IL-8, citocinas pró-

inflamatórias como o TNF-α, a IL-1β e a IL-6, e citocinas anti-inflamatórias 

como a IL-4 e a IL-10 (NAIR, 1997; NAIR, 2004). Há indícios de que a 

reabsorção óssea ocorre pelo envolvimento e interação entre as citocinas IL-1, 

IL-6, TNF-α e a tríade RANK/RANKL/OPG (STEEVE et al., 2004). Estas 

citocinas são produzidas e liberadas por células que participam da defesa do 

hospedeiro (BARKHORDAR et al., 1992; DANIN et al., 2000; PEZELJ-RIBARIC 

et al., 2002; DE SÁ, 2003; RADICS et al., 2003; PRSO et al., 2007; GAZIVODA 

et al., 2009). 

Estudos têm identificado a presença de vários tipos de células, incluindo 

leucócitos polimorfonucleares, linfócitos T e B, macrófagos e plasmócitos nas 

lesões perirradiculares (TORABINEJAD & KETTERING, 1985; BARKHORDAR 

& DESOUZA, 1988; KAWASHIMA & STASHENKO, 1999; MARTON & KISS, 

2000; LIAPATAS et al., 2003; COLIC et al., 2004; NAIR, 2004), indicando que 

ambas as respostas, celular e humoral, representam um papel importante na 

patogênese destas lesões. O papel destas células liberando citocinas que 

agem localmente para estimular a reabsorção óssea foi proposto inicialmente 

por Horton et al. na década de 70. Estudos publicados posteriormente 

encontraram concentrações elevadas de IL-1β nas lesões perirradiculares 

humanas BARKHORDAR et al. (1992) e mostraram o aumento na produção de 

citocinas sintetizadas e liberadas por linfócitos T helper 1 e 2 após infecção 

pulpar induzida em ratos (KAWASHIMA & STASHENKO, 1999). 



 

5 
 

Nas lesões perirradiculares, como em outras doenças inflamatórias, 2 

padrões de resposta celular têm sido observados: a resposta T helper tipo 1 

(Th1), caracterizada pela produção de IL-2, IL-12 e interferon-γ (INF-γ) e a 

resposta T helper tipo 2 (Th2) caracterizada pela produção de IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-10 e IL-13 (FUKADA et al., 2009). Estudos também têm mostrado a 

presença de linfócitos Th17 e a expressão da IL-17 nas lesões perirradiculares 

(XIONG et al., 2009; AJUZ et al., 2014).  

 

2.1.1 Lesões perirradiculares e risco cardiovascular 

 

Nas lesões perirradiculares ou nas doenças inflamatórias orais induzidas 

por microorganismos, como a doença periodontal, a vasodilatação e o aumento 

da permeabilidade vascular permitem não só a migração dos leucócitos para a 

região perivascular, mas também a invasão dos microorganismos para o 

interior dos vasos, podendo causar uma bacteremia transitória decorrente dos 

procedimentos clínicos cirúrgicos, periodontais e endodônticos (DEBELIAN et 

al., 1994; WILLERSHAUSEN et al., 2009). Em estudo realizado por DEBELIAN 

et al. (1995), amostras de sangue foram coletadas de pacientes durante e 10 

minutos após o preparo químico-mecânico dos canais radiculares. A 

bacteremia ocorreu em 54% dos pacientes quando os canais foram 

instrumentados 2 mm além do forame apical e em 31% daqueles 

instrumentados 1 mm aquém. 

Considera-se também a lesão perirradicular crônica como possível fator 

de risco para as doenças cardiovasculares, e os mecanismos possivelmente 
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envolvidos com esta associação parecem ser semelhantes àqueles que tentam 

explicar a associação entre doença periodontal e doença cardiovascular. 

Acredita-se que uma resposta inflamatória localizada levaria à liberação e 

ativação de mediadores pró-inflamatórios, os quais iniciariam a cascata de 

reações envolvidas no processo inflamatório, causando danos endoteliais e 

formação de placas ateromatosas (BECK et al., 1999; MEURMAN, 1997).  

A associação entre lesão perirradicular e risco cardiovascular é 

biologicamente plausível, considerando a predominância de bactérias 

anaeróbias gram-negativas associada com infecção endodôntica (TAKAHASHI, 

1998), a evidência da produção de citocinas nas lesões perirradiculares 

(BARKHORDAR et al., 1999) e o fato de níveis elevados de mediadores 

inflamatórios terem sido observados em pacientes em tratamento endodôntico 

(MARTON et al., 1988; MARTON & KISS, 1992). 

Há na literatura vários estudos avaliando a correlação entre doença 

periodontal e doenças cardiovasculares (MATTILA et al., 1989; DE STEFANO 

et al., 1993; BECK et al., 1996; D’AIUTO et al., 2004; VIDAL et al., 2013), mas 

poucos estudos têm proposto uma associação entre a periodontite apical ou 

história de tratamento endodôntico com o risco de doença cardiovascular 

(FRISK et al., 2003; CAPLAN et al., 2006; FRISK et al., 2005; CAPLAN et al., 

2009; PASQUALINI et al., 2012; PETERSON et al., 2014).  

Nos estudos de FRISK et al., realizados em 2003 e em 2005, não foi 

encontrada uma correlação positiva entre a periodontite apical crônica e 

doenças cardiovasculares. Em estudo longitudinal, CAPLAN et al. (2006) 

investigaram a hipótese de que homens com maior incidência de lesões de 
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origem endodôntica (LEOs) foram mais propensos ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. Nos 708 homens estudados (idade média de 47,4 

anos) as lesões perirradiculares foram significantemente associadas com o 

tempo de diagnóstico da doença cardiovascular em pacientes com idade 

inferior a 40 anos, o que não ocorreu nos pacientes com idade superior a 40 

anos. Os autores atribuíram este resultado pelo fato destes últimos 

apresentarem outras condições mais fortemente associadas com a doença 

cardiovascular. 

CAPLAN et al.(2009) avaliaram a correlação entre história de tratamento 

endodôntico e prevalência de doença cardiovascular entre os participantes de 

um estudo longitudinal que avaliou o risco de aterosclerose. Os autores 

mostraram que entre os participantes com 25 ou mais dentes, aqueles que 

relataram 2 ou mais tratamentos endodônticos mostraram uma prevalência de 

doença cardiovascular significantemente maior do que aqueles que não 

relataram história de tratamento endodôntico, enquanto entre os pacientes com 

24 dentes ou menos não se observou diferença significante na prevalência de 

doença cardiovascular. 

PASQUALINI et al. (2012) mostraram que a prevalência de periodontite 

apical crônica foi mais elevada no grupo de pacientes portadores de doenças 

cardíacas (grupo CHD) do que no grupo controle (82,9% versus 42,8%, 

respectivamente). Indivíduos do grupo CHD também apresentaram um maior 

número de lesões de origem endodôntica (LEOs) em comparação com o grupo 

controle (3,4 versus 1,1, respectivamente). Além disso, a prevalência de 

diagnóstico combinado de LEOs e lesões de origem periodontal foi 
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significativamente maior nos pacientes do grupo CHD do que nos controles 

(68,2 versus 21,4%, respectivamente). Dentre os indicadores de saúde bucal, a 

periodontite crônica mostrou a associação mais forte com CHD (OR = 5,87). 

PETERSEN et al. (2014) mostraram que os pacientes com pelo menos 

uma lesão perirradicular crônica tinham consideravelmente uma maior carga 

aterosclerótica aórtica do que os pacientes sem lesão perirradicular, e os 

pacientes com pelo menos um tratamento endodôntico tiveram 

consideravelmente uma menor carga aterosclerótica aórtica do que os 

pacientes sem tratamento. Além disso, os resultados mostraram que quanto 

maior a quantidade de lesões presentes em um paciente, maior a probabilidade 

de detectar lesões ateroscleróticas quantificáveis e maior a carga 

aterosclerótica aórtica. As mulheres apresentaram uma carga aterosclerótica 

aórtica inferior a dos homens. 

Apesar de muitos estudos experimentais e clínicos, os fatores etiológicos 

específicos, as células participantes e os mediadores associados com a 

manutenção e o reparo das lesões perirradiculares não estão completamente 

esclarecidos (MARTON & KISS, 2000; NAIR, 2004). No entanto, pode-se 

afirmar que a resposta do hospedeiro frente aos microorganimos que 

colonizam o sistema de canais radiculares é complexa e envolve o 

recrutamento de células inflamatórias e a participação de uma extensa rede de 

mecanismos imunológicos mediados por citocinas que funcionam como 

marcadores do processo inflamatório. 
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2.2 Proteina C-reativa e Interleucina-6 como marcadores biológicos 

inflamatórios 

 Estudos têm mostrado que os níveis séricos dos marcadores da 

inflamação são preditores do risco de doenças sistêmicas como a doença 

cardiovascular (CESARI et al., 2003; DANESH et al., 2004). Estes marcadores 

incluem moléculas de adesão das células, citocinas (incluindo interleucina-6 e 

TNF-α), enzimas proaterogênicas, imunoglobulinas, fatores de transformação 

do crescimento e proteínas de fase aguda, como a amilóide A sérica e a 

proteína C-reativa (RATTAZZI et al., 2003; GOMES et al., 2013). 

A proteína C-reativa tem sido o marcador inflamatório mais comumente 

estudado (GOMES et al., 2013) e estudos mostram uma forte correlação entre 

a IL-6 e a proteína C-reativa (VADAS et al., 1997; PASCERI et al., 2000; 

RATTAZZI et al., 2003). Altas concentrações destas proteínas foram 

correlacionadas com doenças cardiovasculares (LINDMARK et al., 2001; 

CESARI et al., 2003; D’AIUTO et al., 2004; DANESH et al., 2004), com o risco 

de resistência à insulina e síndrome metabólica (KRESSEL et al., 2009), com 

deficiências respiratórias (GIMENO et al., 2011) e com periodontite severa 

(SLADE et al., 2000; D’AIUTO et al.,2004; MARCACCINI et al., 2009).  

Com relação às lesões perirradiculares, estudos mostram uma produção 

aumentada e liberação de IL-6 nas periodontites apicais crônicas (EULER et 

al., 1998; BARKHORDAR et al., 1999; KAWASHIMA & STASHENKO, 1999; 

MATSUSHITA et al., 1999; RADICS et al., 2003) e a literatura vem mostrando 

algumas evidências de associação entre a periodontite apical e níveis séricos 

aumentados de IL-6 (ABDOLSOMADI et al., 2008; COTTI et al., 2011) e 
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proteína C-reativa (BOUCHER et al., 1967; MARTON et al., 1988; MARTON & 

KISS, 1992; REN & MALMSTROM, 2007; DE SOET et al., 2008). 

O grau de severidade da infecção endodôntica e a presença de lesões 

perirradiculares sintomáticas também podem influenciar os níveis dos 

marcadores inflamatórios (MARTON & KISS, 1992; REN & MALMSTROM, 

2007). 

 

2.2.1 Proteína C-reativa 

 

A proteína C-reativa é considerada a principal proteína de fase aguda 

em humanos. Foi descoberta em 1930 no sangue de pacientes com pneumonia 

pneumocócica aguda e o seu nome é devido à reatividade que esta molécula 

possui com o polissacarídeo C da parede celular dos pneumococos. Sua 

estrutura consiste em 5 subunidades idênticas de 206 aminoácidos dispostas 

simetricamente ao redor de um poro central (RATTAZZI et al., 2003).  

Existem dois tipos de proteínas de fase aguda: as do tipo 1 que incluem 

o amilóide A sérico, proteína C-reativa, Complemento C3 e glicoproteína α1 

ácida, e as do tipo 2 que incluem fibrinogênio, haptoglobina, antiquimotripsina-

α1e macroglobina α2, as quais são induzidas por citocinas pró-inflamatórias  

como a IL-1 e a IL-6 (VADAS et al., 1997).  

Em indivíduos saudáveis, o nível de CRP no plasma apresenta-se em 

média 0,8 mg/L (SHINE et al., 1981), porém esta concentração aumenta 

rapidamente em resposta aos estímulos inflamatórios agudos, até mil vezes 

acima do nível normal (RATTAZZI et al., 2003) e diminui rapidamente após a 
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resolução do processo inflamatório (D’AIUTO et al., 2004; REN & 

MALMSTRONG, 2007), e por este motivo, a proteína C-reativa é um dos 

indicadores mais sensíveis da inflamação, sendo mais sensitivo do que a 

velocidade de sedimentação (VHS) e a contagem dos leucócitos (WBC) 

(BERGER et al., 1995). REN & MALMSTRON (2007) observaram que os níveis 

de CRP em pacientes com abscesso perirradicular agudo retornaram a níveis 

abaixo de 5mg/L 1 semana após o tratamento de urgência.  

A CRP é considerada um fator preditor para as doenças 

cardiovasculares quando seu nível sistêmico apresenta-se maior do que 2.1 

mg/L (MARCACCINNI et al., 2009) ou quando está ¼ acima do valor normal 

(D’AIUTO et al., 2004). DANESH et al. (2000) consideram que um adulto 

saudável com níveis de CRP ≥ 3 mg/L apresenta um risco relativo duas vezes 

maior de desenvolver um evento coronariano agudo em comparação com 

àqueles indivíduos que apresentam CRP ≤ 1 mg/L. Baseados nos dados da 

American Heart Association - AHA (Associação Americana do Coração) 

PEARSON et al. (2003) relataram que os pacientes com valores plasmáticos 

de CRP < 1 mg/L são considerados de baixo risco para o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares e aqueles que possuem valores > 3 mg/L são de alto 

risco. 

Como há um forte interesse em se avaliar a concentração plasmática de 

CRP como preditora para as doenças cardiovasculares, métodos 

ultrassensíveis foram desenvolvidos para medir concentrações muito baixas 

deste marcador, sendo os métodos CRP ultra-sensíveis (CRP-us) ou CRP 
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altamente sensíveis (CRP-as) capazes de medir concentrações de CRP de 0,1 

mg/L (MYERS & KIMBERLY, 2004). 

A IL-6 age como a principal indutora da síntese de CRP no fígado, 

enquanto um papel menor está atribuído a outras citocinas como a IL-1 e o 

TNF-α (RATTAZZI et al., 2003), sendo a produção de CRP proporcional ao 

dano tecidual. 

A CRP é uma importante molécula da primeira linha de defesa do 

hospedeiro, capaz de reconhecer e promover a fagocitose dos 

microorganismos e das células agredidas no processo inflamatório. Isto ocorre 

como resultado da interação da CRP com a fosfolipase A2. Após danos na 

membrana celular, ocorrem alterações na distribuição dos fosfolipídios da 

membrana tornando-os mais suscetíveis à hidrólise pela fosfolipase A2, o que 

gera a formação de lisofosfolipídios que expõem os sítios de ligação para a 

CRP. A interação lisofosfolipídio/CRP/macrófago é seguida pela ativação do 

sistema complemento e fagocitose das membranas celulares danificadas. O 

principal receptor para a CRP nos macrófagos é o FcγRIIa (RATTAZZI et al., 

2003).  

Dentre as propriedades pro-inflamatórias da CRP estudos mostram que 

este marcador promove a ativação dos monócitos/ macrófagos por aumentar a 

síntese e secreção de IL-1 e TNF-α (GALVE et al., 1993); e induz a expressão 

de moléculas de adesão e secreção de IL-6 por células endoteliais (PASCERI 

et al., 2000). 

A determinação da concentração dos níveis séricos de CRP pode ser 

usada para monitorar os resultados de diferentes tratamentos das infecções 
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dentais. Estudos mostram que a terapia periodontal não-cirúrgica pode alterar 

os níveis séricos da CRP e IL-6 (D’AIUTO et al., 2004; MONTEBUGNOLI et al., 

2005; MARCACCINNI et al., 2009; VIDAL et al., 2013). D’AIUTO et al. (2004) 

realizaram um estudo prospectivo, longitudinal, durante seis meses, para 

avaliar se o grau de resposta individual ao tratamento periodontal foi associado 

com alterações nos marcadores sorológicos de inflamação sistêmica, como 

CRP eIL-6,em indivíduos saudáveis. Os resultados mostraram diferenças 

estatisticamente significantes entre baseline e 2 meses e entre baseline e 6 

meses para os níveis séricos de IL-6 e baseline e 6 meses para a CRP. Entre 

os pacientes com a melhor resposta periodontal, 79,2 % apresentaram uma 

diminuição na CRP sérica. 

MONTEBUGNOLI et al. (2005) em uma amostra de 18 pacientes com 

história recente de infarto agudo do miocárdio puderam observar que dentre os 

marcadores inflamatórios sistêmicos avaliados (CRP, leucócitos, fibrinogênio) 

uma redução estatisticamente significante ocorreu apenas nos níveis séricos 

de CRP 3 meses após tratamento periodontal não-cirúrgico. 

 

2.2.2 Interleucina-6 

O termo Interleucina (IL) é usado para descrever uma citocina 

responsável pela comunicação intercelular entre leucócitos (PEZELJ-

RIBARICet al., 2002). A Interleucina-6 constitui com a IL-1 e com o TNF-α o 

grupo das principais citocinas pró-inflamatórias (PRSO et al., 2007), e juntas 

interagem no processo de diferenciação dos osteoclastos (STEEVE et al., 

2004).  
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A atividade da IL-6 na inflamação é considerada double-edged, podendo 

atuar tanto como uma citocina pró quanto anti-inflamatória, podendo participar 

do processo inflamatório nas lesões perirradiculares e desempenhar um 

importante papel na resposta imune (NIBALI et al., 2012; AZUMA et al., 2014). 

Exerce suas principais funções inflamatórias agindo nos hepatócitos e linfócitos 

promovendo: a síntese por hepatócitos de proteínas de fase aguda (CRP e 

SAA); a produção de anticorpos através da diferenciação das células B em 

plasmócitos; a diferenciação e ativação dos linfócitos T, a hematopoiese 

através da proliferação dos precursores hematopoiéticos; a expressão de 

moléculas de adesão; a secreção da proteína quimiotática para monócitos 

(MCP-1) por células endoteliais; a ativação dos macrófagos a produzirem MCP-

1; e a diferenciação dos osteoclastos (RIDKER et al, 1997; RATTAZZI et al., 

2003; NIBALI et al., 2012). Estas atividades biológicas sugerem que a IL-6 

possa desempenhar um importante papel na mediação das respostas 

inflamatória e imune iniciadas por infecção (PRSO et al., 2007).  

O papel anti-inflamatório da IL-6 é atribuído ao fato de estimular a 

produção do receptor antagonista da IL-1, o qual inibe as ações da IL-1 em 

direção às células alvo, além de poder agir inibindo o IFNγ (KAWASHIMA & 

STASHENKO, 1999), e de regular a expressão de IL-1β e TNF (SCHINDLER 

et al., 1990). 

A importância da IL-6 na resposta inflamatória perirradicular foi verificada 

em ratos com deficiência de IL-6 que exibiram maior destruição óssea ou 

lesões perirradiculares de origem endodôntica maiores quando comparadas 

com ratos normais (BALTO et al., 2001; HUANG et al., 2001). Isto ocorre 
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porque na ausência de IL-6, a propagação da infecção pode ser aumentada 

devido à falta dos efeitos da IL-6 na diferenciação e maturação das células 

imunes, o que não impede a reabsorção óssea devido à presença de outros 

fatores envolvidos no processo reabsortivo (HUANG et al., 2001). 

É produzida por monócitos, macrófagos, linfócitos Th, linfócitos B 

ativados, polimorfonucleares (EULER et al., 1998; RADICS et al., 1999), 

fibroblastos, células endoteliais e osteoblastos (EULER et al., 1998; SIQUEIRA 

& DANTAS, 2000), frente a estímulos como infecção e trauma, durante a 

inflamação e após a secreção de IL-1 e TNF-α (AZUMA et al., 2014).  

Os principais indutores da síntese e secreção da IL-6 são a IL-1, o TNF-

α, e em menor proporção, a IL-4, endotoxinas e IFNγ. O lipopolissacarídeo 

(LPS), endotoxina presente na camada externa da parede celular de bactérias 

gram-negativas, é um dos estímulos mais potentes para a síntese e liberação 

de IL-6 assim como das citocinas IL-1β, TNF-αe IL-10 por macrófagos 

(RATTAZZI et al., 2003). EULER et al. (1998) mostraram in vitro que níveis 

significantes de IL-6 foram produzidos após estimulação dos neutrófilos 

residentes em lesões perirradiculares pelo LPS de Escherichia coli (E. coli) 

enquanto MARTINHO et al. (2012) mostraram que o conteúdo pulpar 

necrosado pode potencialmente estimular os macrófagos a produzirem IL-1β, 

TNF-α, IL-10 e IL-6. 

Estudos têm mostrado que a IL-6 estimula a reabsorção óssea in vitro e 

in vivo e desempenha um papel direto na osteoclastogênese (ISHIMI et al., 

1990; GIRASOLE et al., 1992; PASSERI et al., 1994). 
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2.3. Relação entre lesões perirradiculares e os níveis locais de IL-6 

 

A IL-6 pode ser produzida e liberada localmente em polpas inflamadas 

(BARKHORDAR et al., 1999; MARTINHO et al., 2012) e em lesões 

perirradiculares (MEGHJI et al., 1996; EULER et al., 1998; BARKHORDAR et 

al., 1999; KAWASHIMA & STASHENKO, 1999; MATSUSHITA et al., 1999; DE 

SÁ et al., 2003; RADICS et al., 2003; PRSO et al., 2007). Uma associação 

entre os níveis de IL-6 e o dano tecidual também tem sido demonstrada 

(KAWASHIMA & STASHENKO, 1999).  

Através de uma revisão sistemática, incluindo 18 artigos relacionando o 

papel da IL-6 nas lesões perirradiculares, publicados de 1996 a 2012, AZUMA 

et al. (2014) mostraram que todos os estudos in vitro revelaram que a IL-6 está 

presente em lesões perirradiculares. Dos 18 artigos incluídos no estudo, 6 

foram in vitro, 5 foram estudos experimentais com animais e 7 utilizaram 

amostras clínicas humanas.  

 

2.3.1 Estudos in vitro 

 

O primeiro relato da presença da IL-6 nas lesões perirradiculares foi em 

1996 por MEGHJI et al., com o intuito de verificar in vitro a proliferação do 

epitélio cístico na presença de endotoxinas e citocinas. Os autores 

compararam os níveis de IL-6, IL-1α, IL-1β e TNF-α em fluidos dos cistos 

perirradicular, folicular e dos ceratocistos e mostraram a presença de uma 

quantidade significativamente maior de IL-6 no cisto perirradicular inflamatório. 



 

17 
 

Todos os cistos perirradiculares exibiram graus variados de proliferação 

epitelial e infiltração leucocitária e concentrações elevadas de endotoxinas, ao 

contrário dos cistos foliculares, dos ceratocistos e dos espécimes de gengiva 

(grupo controle) que não mostraram inflamação e não continham nenhuma 

endotoxina. Estes achados confirmaram a importância da presença da 

endotoxina na etiologia destas lesões. O estudo mostrou ainda que a IL-1, a IL-

6 e o TNF estimularam a proliferação de células epiteliais. 

Outro estudo in vitro (EULER et al.,1998) mostrou que uma 

subpopulação de neutrófilos residentes nas lesões perirradiculares inflamadas 

foi capaz de produzir níveis significantes de IL-6 após sua estimulação pelo 

LPS da Escherichia coli e por extratos bacterianos de Actinomyces 

actinomycetemcomitans ou Porphyromonas gingivalis tendo essa produção de 

IL-6 aumentado numa relação dose-dependente. 

A indução da produção de IL-6 por várias espécies de bactérias foi 

examinada nas lesões perirradiculares nos estudos de MATSUSHITA et al., em 

1998 e em 1999. No estudo de MATSUSHITA et al. (1999), os autores 

avaliaram a produção de interleucina-1β, IL-6 e de IL-8 induzida por LPS em 

pacientes com múltiplas lesões perirradiculares. As espécies bacterianas 

envolvidas foram 4 espécies de bacilos produtores de pigmentos negros 

(Prevotella intermedia, Porphyromonas melaninogenica, P. gingivalis e 

Porphyromonas endodontalis), Fusobacterium nucleatum e E. coli. Os 

resultados mostraram que a IL-1β, IL-6 e a IL-8 foram fortemente induzidas 

pelo LPS das 4 espécies de bacilos produtores de pigmentos negros e pelo 
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LPS da espécie F. nucleatum em todas as culturas de sangue de todos os 

pacientes com múltiplas lesões perirradiculares. 

Para determinar a correlação entre as citocinas pro-inflamatórias e anti-

inflamatórias nas lesões perirradiculares e a relação das citocinas com a 

composição celular e apresentação clínica das lesões, GAZIVODA et al. (2009) 

investigaram a produção de IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-10 e TGF-β por células 

inflamatórias isoladas de lesões perirradiculares. O estudo mostrou que, com 

relação à IL-6, a produção foi maior nas lesões sintomáticas, os níveis foram 

positivamente correlacionados com a frequência de neutrófilos e houve uma 

correlação positiva entre as concentrações desta citocina e a IL-1β e IL-8. 

Níveis aumentados de TNF-α, IL-10 e TGF-β foram encontrados nas lesões de 

maior tamanho. Com relação ao efeito modulador das citocinas 

imunorreguladoras na produção das citocinas pro-inflamatórias, o estudo 

mostrou que o TGF-β inibiu significantemente a produção das quatro citocinas 

pro-inflamatórias em ambas as lesões sintomáticas e assintomáticas. A IL-10 

apresentou um efeito semelhante nas lesões assintomáticas, mas não inibiu 

significantemente a produção de IL-6, e nas lesões sintomáticas inibiu somente 

a produção de IL-8. 

Investigando a correlação entre dados clínicos e radiográficos das 

lesões perirradiculares e a produção de citocinas por macrófagos estimulados 

pelo conteúdo endodôntico infectado, MARTINHO et al. (2012) detectaram a 

presença de endotoxina em 100% dos canais radiculares investigados e das 

citocinas IL-1β, IL-6, IL-10, TNFα em todas as culturas após estimulação dos 

macrófagos pelo conteúdo necrótico pulpar. 
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2.3.2 Estudos em animais 

 

O primeiro estudo em animais com o intuito de determinar a expressão 

das citocinas, incluindo a IL-6, nas lesões perirradiculares foi realizado por 

KAWASHIMA & STASHENKO em 1999. Os autores induziram lesão 

perirradicular em ratos, os quais desenvolveram a lesão após 14 dias da 

exposição pulpar, quando houve uma produção aumentada de IL-6. Uma 

diminuição significativa foi observada no 28° dia, sugerindo que o aumento da 

IL-6 é transitório e pode ser inibido. Houve uma correlação significante entre a 

IL-1α e a IL-6.  

HUANG et al. (2001) sugeriram que o aumento dos níveis de IL-6 na 2ª 

semana de exposição pulpar poderia estar relacionado com um possível papel 

protetor da IL-6 na disseminação da infecção. Os autores verificaram que os 

ratos com depleção de IL-6 apresentaram aumento da lesão a partir da 2ª 

semana, enquanto os ratos wild-type não apresentaram aumento significante 

da lesão até a 3ª semana, sugerindo que a depleção da IL-6 não previne a 

reabsorção óssea, sendo resultado do aumento da inflamação.  

Um aumento contínuo da produção de IL-6 com o desenvolvimento da 

lesão e reabsorção óssea foi verificada por LIN et al. (2002). Os autores 

realizaram um estudo para investigar a expressão dos genes de MMP-1 

(metaloproteinase de matriz 1), TIMP-1 (inibidores de metaloproteinases), IL-6 

e COX-2 nas lesões perirradiculares induzidas em ratos e os resultados 

mostraram um aumento da reabsorção óssea durante os estágios de formação 

da lesão pelo aumento gradual do número de osteoclastos e uma quantidade 
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abundante da expressão de IL-6 e COX-2 nestas áreas de reabsorção, 

sugerindo que a COX-2 desempenha um papel importante na patogênese da 

lesão perirradicular por modular indiretamente a expressão de MMP-1 e IL-6. 

FOUAD & ACOSTA (2001) verificaram uma maior expressão da IL-6 

apenas na 8ª semana após exposição pulpar em ratos com uma resposta 

diminuída ao LPS além de uma correlação significante entre a IL-6 e o tamanho 

das lesões nestes ratos, quando comparados com ratos normais. 

 

2.3.3 Estudos em humanos 

 

A primeira detecção in vivo da presença de IL-6 nas lesões 

perirradiculares foi relatada por BARKHORDAR et al. em 1999. As lesões 

foram obtidas no momento da cirurgia perirradicular e a polpa foi obtida de 

dentes com diagnóstico de pulpite irreversível. Uma quantidade significante de 

IL-6 foi observada em todos os pacientes apresentando pulpite e em todos os 

casos de periodontite apical crônica. As concentrações de IL-6 encontradas 

foram de 24.4 a 43.6 pg/mg em polpas inflamadas e de 66.3 a 96.7 pg/mg nas 

lesões perirradiculares.  

WALKER et al. (2000) mostraram em lesões perirradiculares removidas 

cirurgicamente, que os linfócitos Th2 que expressam IL-6 ou IL-4 foram mais 

numerosos do que os linfócitos Th1 que expressam IL-2 e IFN-γ. O tecido 

usado no estudo foi o tecido de granulação de 12 pacientes com granuloma 

periapical e 12 biópsias de cistos radiculares. Em todas as amostras foi 

detectada a presença de linfócitos B e macrófagos com seus respectivos 
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marcadores, CD20 e CD68, além de uma maior proporção de linfócitos CD4+ e 

CD8+em granulomas. Os autores afirmaram que a regulação do processo 

inflamatório e a predominante resposta imunológica humoral nas lesões 

perirradiculares podem ser importantes fatores que medeiam o resultado do 

processo de doença nas lesões perirradiculares.  

A presença da IL-6 nas lesões perirradiculares também foi observada 

por DE SÁ et al (2003). Os autores identificaram alta positividade para IL-6 nos 

leucócitos polimorfunucleares, nas células endoteliais e nas células  

semelhantes a fibroblastos (fibroblast-like) e sugeriram que esta produção não 

depende do estabelecimento de uma resposta imunológica específica. Além 

disso, correlacionaram positivamente a frequência da IL-6 e a linfotoxina-α, 

sugerindo que o sinergismo destas citocinas pode estar envolvido na 

patogênese de condições inflamatórias. 

RADICS et al. (2003) determinaram os níveis de IL-6 e GM-CSF em 

lesões perirradiculares humanas removidas cirurgicamente e investigaram a 

relação entre os níveis destas citocinas e os achados clínicos e histológicos 

das lesões. Foram obtidas 42 lesões perirradiculares e as amostras foram 

classificadas por tamanho em lesões pequenas, quando o longo eixo foi ≤ 3 

mm, e em lesões grandes quando maior do que 3 mm. Além disso, foram 

classificadas em sintomáticas e assintomáticas, e quanto à presença de células 

epiteliais e polimorfonucleares (PMN). Concentrações de IL-6 foram 

consideravelmente maiores nas lesões sintomáticas (n = 11), nas lesões 

grandes (n = 19) e naquelas que continham células epiteliais (n = 18) e PMN (n 

= 7). Um resultado semelhante foi observado com GM-CSF. Uma maior 
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concentração de IL-6 também foi encontrada no grupo 1, grupo combinado de 

lesões sintomáticas e epitelizadas (n = 8) em comparação ao grupo 2, de 

lesões assintomáticas, pequenas, PMN- e não epitelizadas (n = 13). Os autores 

sugeriram que as lesões do grupo 1 poderiam representar um estado ativo da 

doença perirradicular inflamatória e que as lesões do grupo 2 representariam 

as lesões perirradiculares em processo de reparo. As lesões continham 236.2 ± 

62.0 pg/µg de IL-6, enquanto o grupo controle (polpa normal de 13 terceiros 

molares impactados extraídos) apresentou 9.3 ± 1.9 pg/µg de IL-6. 

PRSO et al. (2007) avaliaram a presença de IL-6 e TNF-α e 

determinaram os níveis destas citocinas em lesões perirradiculares 

sintomáticas e assintomáticas removidas cirurgicamente. A amostra (n = 45 

dentes) foi dividida em três grupos: o grupo 1, de 15 dentes com diagnóstico de 

lesão perirradicular sintomática, o grupo 2, de 15 dentes com lesão sintomática 

e o grupo 3 de 15 dentes sem lesão perirradicular. As lesões foram removidas 

cirurgicamente, identificadas histopatologicamente e quantificados e 

comparados entre os grupos os níveis de TNF-α e IL-6. Os resultados 

mostraram que uma maior concentração de TNF-α e IL-6 foi encontrada no 

grupo 1 e no grupo 2 em comparação com o grupo controle, mas quando 

comparadas as médias de concentração da IL-6 e do TNFα entre os grupos 

sintomáticos e assintomáticos, não houve diferença estatisticamente 

significante. Os autores sugeriram que os elevados níveis destas citocinas no 

grupo 1 (sintomáticos) poderiam representar um estágio ativo das lesões 

perirradiculares crônicas e que a IL-6 e  o TNFα agem como potentes 

mediadores estimuladores da reabsorção óssea. 
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2.4 Relação entre lesões perirradiculares e os níveis sistêmicos de IL-6 

 

 Existem poucos estudos avaliando a correlação das lesões 

perirradiculares e alterações dos níveis séricos de IL-6. GOMES et al. (2013) 

investigaram através de uma revisão sistemática e metanálise a hipótese de 

que a periodontite crônica poderia modificar os níveis sistêmicos dos 

marcadores inflamatórios em humanos. Após a pesquisa eletrônica e seleção 

dos artigos, 20 estudos foram incluídos para análise final. Foram selecionados 

apenas estudos de intervenção, identificando os níveis dos marcadores 

inflamatórios antes e após a intervenção, os estudos de caso-controle e os de 

corte transversal. Dezesseis dos vinte artigos mostraram diferenças 

estatisticamente significantes nos níveis dos marcadores inflamatórios 

estudados em pacientes com lesão perirradicular comparado ao controle, ou 

em pacientes com lesão antes e após a intervenção. Foram avaliados 31 

marcadores inflamatórios, sendo as imunoglobulinas G, M e A, e a CRP os 

marcadores mais comumente estudados. A IL-6 foi avaliada em dois dos 

estudos selecionados pelos autores (MATSUSHITA et al., 1988; COTTI et al., 

2011) e a CRP em seis (BOUCHER et al., 1967; MARTON et al., 1988; 

MARTON & KISS, 1992; REN & MALMSTROM, 2007; DE SOET et al., 2008; 

WILLERSHAUSEN et al., 2009). Não foram encontradas diferenças 

significantes nos níveis sistêmicos de CRP em pacientes com lesão 

perirradicular antes do tratamento comparado após a intervenção. Contudo, a 

revisão sistemática revelou um aumento generalizado nos marcadores 
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inflamatórios sistêmicos em pacientes com lesão perirradicular comparado com 

os controles. 

MATSUSHITA et al. (1988) realizaram um estudo para testar a hipótese 

de que existe uma correlação entre o número de lesões perirradiculares e a 

produção de citocinas inflamatórias em resposta às espécies bacterianas em 

pacientes com periodontite apical. Para isso, foram coletadas amostras de 

sangue dos pacientes com diferentes números de lesões e mensuradas as 

concentrações das citocinas. A amostra consistiu de 16 pacientes que foram 

divididos em três grupos: 4 pacientes com lesão perirradicular em 10 ou mais 

dentes (high- lesion group), 6 pacientes com lesão em 1 ou 2 dentes (low-

lesion group) e 6 pacientes sem lesão e sem história de tratamento 

endodôntico (no-lesion group). A produção de IL-1β, IL-1α, IL-6, IL-8 e TNF-α 

foi induzida por lipopolissacarídeos (LPSs) de 6 espécies de bactérias 

envolvidas com lesões perirradiculares. As espécies bacterianas incluídas 

foram P. intermedia, P. melaninogenica, P. gingivalis, P. endodontalis, F. 

nucleatum e A. actinomycetemcomitans. Os resultados mostraram que, com 

exceção do TNF-α e do GM-CSF, todas as demais citocinas foram 

indetectadas (< 20 pg/ml) nas amostras de sangue coletadas, sendo estas 

duas citocinas detectadas em apenas uma amostra referente a um paciente do 

grupo high- lesion nas concentrações 180 pg/ml para TNF-α e 58 pg/ml para 

GM-CSF. 

ABDOLSAMADI et al. (2008) quantificaram os níveis séricos de IL-6 em 

80 pacientes entre 17 e 46 anos de idade. Os autores mostraram valores 

significativos dos níveis séricos de IL-6 em 40 pacientes com lesões 
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perirradiculares crônicas de 2 a 5 mm de tamanho, em um nível 3 vezes maior 

do que nos pacientes que não apresentavam lesão perirradicular. 

COTTI et al. (2011) investigaram se, nos pacientes com ausência de 

fatores de risco para a doença cardiovascular, a periodontite apical crônica 

seria capaz de alterar significantemente a função endotelial cardíaca, 

predispondo o paciente a lesões ateroscleróticas. Participaram do estudo 40 

pacientes do gênero masculino entre 20 e 40 anos de idade, sendo 20 

apresentando pelo menos uma lesão perirradicular crônica e 20 sem lesão 

perirradicular (grupo controle). As amostras de sangue foram coletadas para 

identificar os níveis de IL-1, IL-2, IL-6, TNFα e dimetilarginina assimétrica 

(ADMA). ADMA é um componente do plasma humano capaz de inibir a enzima 

sintase óxido nítrico, e quando encontra-se em níveis elevados implica em 

disfunção endotelial. Foram realizados ecocardiogramas para avaliar a função 

do miocárdio e detectar anormalidades cardíacas, e para avaliar a função 

endotelial através da medida da Endothelial Flow Reserve (EFR). O estudo 

mostrou que os pacientes com lesão perirradicular apresentaram níveis séricos 

significantemente mais elevados de IL-1, IL-2, IL-6 e de ADMA quando 

comparado ao grupo controle, e um valor de EFR menor do que o limite normal 

e significantemente menor do que o detectado no grupo controle. Foi 

observada uma correlação direta entre ADMA e IL-2, sugerindo uma relação 

entre lesão perirradicular e sinais premonitores de disfunção endotelial. 

O estudo de MARTINHO et al. (2012) mostrou que o tamanho das 

lesões perirradiculares foi positivamente correlacionado com altos níveis 

séricos de IL-6, confirmando o papel da IL-6 na reabsorção óssea nas 
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periodontites crônicas. As amostras foram coletadas de 21 dentes com polpa 

necrosada, ausência de bolsa periodontal acima de 3 mm e evidência 

radiográfica de periodontite apical crônica. 

 

2.5 Relação entre infecções perirradiculares e os níveis locais de CRP 

 Pelo fato da proteína C-reativa ser um marcador sistêmico da resposta 

inflamatória, existem poucos estudos que avaliam os níveis locais e os 

possíveis efeitos da resposta inflamatória endodôntica e perirradicular nos 

níveis locais da CRP (PROCTOR et al., 1991; HERNANDEZ et al., 2014). 

 PROCTOR et al. (1991) realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar se os níveis de CRP na polpa poderiam ser correlacionados com o 

quadro histológico pulpar e com os níveis séricos da CRP. Polpas alteradas 

(inflamadas/necrosadas) foram removidas durante o tratamento endodôntico e 

polpas saudáveis foram retiradas de terceiros molares extraídos e foram 

analisadas microscopicamente. Entre as polpas qualificadas em normais, 

inflamadas, inflamadas com áreas de necrose e necrosadas, as polpas 

inflamadas apresentaram maiores níveis de CRP somente quando comparadas 

com polpas normais. Os resultados não mostraram correlação significante 

entre os níveis locais e séricos da CRP, sugerindo que os níveis sistêmicos da 

CRP não apresentam efeitos locais ou vice-versa e que o aumento da CRP em 

polpas inflamadas resulta da interação desta proteína com vários mediadores 

inflamatórios na polpa. 
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HERNANDEZ et al. (2014) realizaram um estudo com pacientes 

apresentando periodontite apical assintomática com o objetivo de determinar os 

níveis de IL-6 e CRP nas lesões perirradiculares e os resultados mostraram 

que os níveis destes marcadores foram significantemente maiores nas lesões 

perirradiculares quando comparados com o ligamento periodontal saudável. 

 
2.6 Relação entre as lesões perirradiculares e os níveis sistêmicos de 

CRP 

 Considerando o processo inflamatório como possível fator de risco que 

pode influenciar negativamente o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, as infecções dentais crônicas também podem ser 

consideradas como um fator que pode influenciar a condição sistêmica do 

paciente e alterar os níveis sistêmicos de CRP. A preocupação em avaliar os 

níveis de CRP nas periodontites apicais não é recente. BOUCHER et al., 

(1967) selecionaram 23 pacientes com periodontite apical e observaram que, 

dos 10 pacientes apresentando abscesso dento-alveolar agudo, 9 

apresentaram valores positivos da CRP e 4 dos 13 pacientes portadores de 

lesões perirradiculares crônicas também apresentaram valores positivos da 

CRP, enquanto não foi detectada a proteína no sangue dos pacientes do grupo 

controle. 

 Foram investigadas as alterações dos níveis sanguíneos de vários 

marcadores inflamatórios incluindo a CRP, de 36 pacientes com granuloma 

perirradicular. Os autores avaliaram os níveis dos marcadores antes e após 7 

dias e 3 meses do tratamento endodôntico. Foram encontradas elevadas 

concentrações de CRP antes do tratamento e um declínio significante de todas 
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as proteínas de fase aguda após 3 meses decorrido o tratamento endodôntico, 

ocorrendo uma redução de 40,9% nos níveis de CRP (MARTON et al., 1988; 

MARTON & KISS, 1992). 

A presença simultânea de lesões perirradiculares crônicas e outras 

condições inflamatórias como a periodontite e a artrite, pode mascarar o efeito 

do tratamento endodôntico em humanos. Por isso BUTTKE et al. (2005) 

utilizaram um modelo animal para determinar se as lesões perirradiculares 

crônicas desenvolveriam uma resposta inflamatória de caráter sistêmico,  

identificada pelo aumento dos níveis séricos de CRP e SAA. Para induzir 

lesões perirradiculares, as polpas dos premolares de 10 cães adultos foram 

expostas e o desenvolvimento da lesão perirradicular foi observado 

radiograficamente 2, 5 e 7 semanas após a exposição e infecção pulpar pelo 

biofilme. As lesões foram detectadas radiograficamente em duas semanas e 

aumentaram de tamanho em até 7 semanas, o que não ocorreu com o grupo 

controle, que não mostrou alterações periapicais. Para medir a resposta de 

fase aguda, foram coletadas amostras de sangue antes da infecção e após a 

evidência radiográfica das lesões perirradiculares. Os níveis de CRP antes da 

infecção variaram de 0,38 a 2,8 µg/ml com uma média de 1,3 µg/ml. No grupo 

de sete cães (42 premolares), 8 semanas após a infecção pulpar ou 6 semanas 

após a evidência radiográfica de lesão perirradicular crônica, a média dos 

níveis de CRP diminuiu de 1,3 µg/ml para uma média de 0,75 µg/ml, não 

havendo diferença estatisticamente significante entre os níveis antes e após a 

infecção. Dos 10 cães, 3 foram também contaminados com P. gingivalis 

através de injeção intravenosa e as amostras de sangue foram coletadas várias 
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vezes para análise da CRP. Entre 4 e 6 horas após a injeção, os cães 

mostraram níveis aumentados de CRP no sangue que permaneceram elevados 

durante 24 horas após a infecção. Não houve aumento dos níveis de CRP 

durante o período de tempo correspondente ao desenvolvimento da lesão 

perirradicular (2 a 12 semanas). O estudo mostrou que a periodontite apical 

crônica não está associada aos níveis sistêmicos de CRP. 

Níveis elevados de CRP podem ser transitórios em alguns pacientes e 

persistentes em outros, e a persistência nos altos níveis de CRP após o 

tratamento de infecções dentais pode ser um marcador útil indicativo de danos 

teciduais subjacentes nos pacientes. Considerando esta hipótese, REN & 

MALMSTROM (2007) obtiveram as concentrações de CRP usando o teste 

QuickRead CRP em pacientes com infecções odontogênicas agudas ou 

complicações pós cirurgia de terceiros molares para avaliar o efeito do 

tratamento destas infecções dentais nos níveis séricos de CRP. O estudo foi 

realizado com 40 pacientes que procuraram atendimento de urgência incluindo 

o tratamento para abscesso dento-alveolar agudo (AAA), abscesso periodontal 

agudo (APA) e osteíte alveolar pós-operatória (AO). As amostras de sangue 

foram coletadas e o teste QuickRead CRP foi realizado antes do atendimento 

de urgência. Dos 14 pacientes do grupo AAA, 10 apresentaram níveis de CRP 

> 5 mg/L com uma média de 23,6 mg/L antes do atendimento. Os pacientes do 

grupo controle apresentaram níveis de CRP < 5 mg/L. Um segundo teste foi 

realizado 1 semana após o atendimento de urgência em 30 pacientes que 

retornaram ao estudo. Os autores puderam observar que 73,3% dos 30 

pacientes apresentaram níveis elevados de CRP antes do tratamento e que 
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somente 36,7% tiveram os níveis de CRP < 5 mg/L após o tratamento, sendo 

esta diminuição significantemente evidente no grupo AAA. Dos 10 pacientes do 

grupo AAA, 6 apresentavam  níveis de CRP > 5 mg/L antes do tratamento e 

apenas 1 teve o nível de CRP > 5mg/L após o tratamento. Não houve diferença 

estatisticamente significante nos níveis de CRP antes e depois dos tratamentos 

nos grupos AA e AO.  

Com a hipótese de que o tratamento da cárie melhora o estado geral de 

saúde do paciente pelos níveis séricos reduzidos de CRP e AGP, DE SOET et 

al. (2008) selecionaram 490 crianças de 6 anos de idade e dentre os critérios 

de avaliação da condição bucal registraram o número de abscessos e fístulas 

associados à cárie. As crianças foram divididas em cinco grupos de tratamento, 

foram tratadas na primeira visita e avaliadas após 6 meses, 1, 2 e 3 anos. O 

grupo 1 consistia de todas as crianças que no início do estudo apresentaram-

se clinicamente livres de cárie. As crianças do grupo 2 receberam tratamento 

dentário completo da dentição decídua, incluindo a restauração de pequenas 

lesões de cárie e a extração de dentes com lesões de cáries profundas com 

exposição pulpar ou quando apresentavam dor, abscesso ou fístula. No grupo 

3, os dentes cariados com exposição pulpar foram extraídos e as crianças não 

receberam nenhum tratamento restaurador. As crianças do grupo 4 receberam 

tratamento restaurador de cavidades que não apresentavam comprometimento 

pulpar, enquanto as lesões de cáries profundas não foram tratadas. E as 

crianças do grupo 5 não receberam nenhum tratamento restaurador, nem 

extração de dentes decíduos cariados. As amostras de sangue foram obtidas 

no início do tratamento e após 1 ano para determinação dos níveis séricos de 
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CRP e AGP, e as amostras de saliva foram coletadas para medir a 

concentração de Streptococcus mutans. O valor sérico de CRP foi 

dicotomizado e considerou-se valor alto para CRP > 0. Dentre os resultados do 

estudo, os autores mostraram que: em 120 pacientes foi observada a presença 

de abscesso ou fístula como resultado de cárie severa com envolvimento 

pulpar; a CRP foi significativamente associada à presença de abscesso ou 

fístula; e não houve diferença estatística nos níveis séricos de CRP entre os 

grupos, ou entre os valores iniciais e após 1 ano de tratamento. 

 WILLERSHAUSEN et al. (2009) investigaram a associação entre lesões 

crônicas de origem periodontal (LPO) ou endodôntica (LEO) e a ocorrência de 

infarto agudo do miocárdio, como fator de risco para a doença cardiovascular 

numa amostra de 125 pacientes apresentando história de infarto agudo do 

miocárdio (grupo AMI). A média de idade dos pacientes examinados era de 

61.8 anos, entre 106 do gênero masculino e 19 do gênero feminino, 53 

fumantes e 16 apresentavam diabetes. Considerou-se lesão perirradicular uma 

rarefação de 2 mm de largura, contínua com o ligamento periodontal e 

ausência de lâmina dura intacta. O Índice Periodontal foi classificado em 4 

graus: (0) - sem sangramento à sondagem, (1) - ausência de bolsa e de 

cálculo; (2) - presença de cálculo e ausência de bolsa; (3) - presença de bolsas 

com profundidade de 3,5 a 5,5 mm; e (4) - presença de bolsas com 

profundidade maior do que 5,5 mm. Os autores verificaram que o grupo AMI 

apresentava uma condição dental desfavorável, com um número 

estatisticamente maior de dentes perdidos e uma maior frequência de infecção 

dental crônica (LEO + LPO), quando comparado ao grupo controle. Observou-
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se que 42,3% dos pacientes apresentavam um índice periodontal grau 4, em 

comparação com 17,1% do grupo controle, que 48% dos pacientes com infarto 

agudo do miocárdio apresentaram LEOs e 54,7% destas lesões eram em 

dentes sem tratamento endodôntico (lesões primárias). Quanto ao número de 

LEOs, 19,5 % dos pacientes do grupo AMI apresentavam mais de 3 lesões 

perirradiculares, enquanto o grupo controle apresentou 2,3 % desses 

pacientes. Não foi encontrada uma correlação significante entre os níveis de 

CRP e o número de LEOs e LPOs nem entre o número destas lesões e o valor 

de LDL, de glicose sérica, número de leucócitos e valor de fibrinogênio. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Devido ao limitado número de estudos que avaliaram a associação entre 

lesões perirradiculares e níveis sistêmicos de mediadores inflamatórios e à 

crescente especulação de que infecções orais crônicas poderiam estar 

associadas com aumento do risco cardiovascular, justifica-se a realização do 

presente estudo para investigar se há relação entre infecções endodônticas 

crônicas (caracterizadas pela presença de lesões perirradiculares) e 

marcadores inflamatórios associados com aumento do risco cardiovascular 

(CRP e IL-6) em uma população de pacientes hipertensos refratários graves. 

Tal associação, se comprovada, sugeriria que lesões perirradiculares podem 

desempenhar um papel coadjuvante na elevação do risco cardiovascular 

desses pacientes. 
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4 HIPÓTESE 

 

 

A hipótese do presente estudo é de que as lesões perirradiculares crônicas 

podem ser um fator modificador dos níveis séricos de IL-6 e CRP. 
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5 OBJETIVO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar se existe uma associação entre 

lesões perirradiculares crônicas e uma resposta inflamatória de repercussão 

sistêmica identificada através da elevação dos níveis séricos de IL-6 e CRP 

numa população de pacientes hipertensos refratários graves. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 Seleção da amostra 

 

Os dados analisados foram obtidos a partir de um banco de dados 

gerado para um estudo caso controle no qual 170 pacientes diagnosticados 

como hipertensos primários graves refratários ao tratamento, acompanhados 

no Departamento de Hipertensão Arterial do Instituto Nacional de Cardiologia 

(INC – Rio de Janeiro), foram examinados no período de março de 2007 a 

março de 2009. Estavam disponíveis dados demográficos, sócio-econômicos, 

médicos e odontológicos obtidos a partir de anamnese, do prontuário médico 

do paciente e de exames laboratoriais e de imagem obtidos previamente. 

De acordo com as diretrizes do VII Joint National Committe 

(CHOBANIAN et al., 2003), a hipertensão arterial refratária (HAR) ou resistente 

é definida quando os níveis pressóricos permanecem acima de 140x90mmHg 

mesmo sob o uso de 3 ou mais classes de anti-hipertensivos em doses plenas 

(sendo um deles, um diurético) e a despeito de uma boa adesão ao tratamento 

não-farmacológico e farmacológico. 

Todos os pacientes faziam parte de um grupo de pacientes chamado 

“Grupo azul”, que recebe acompanhamento cardiológico mensalmente no INC. 

Os pacientes pertencentes ao “Grupo azul” recebem auxílio-transporte para 

deslocar-se ao hospital, recebem as medicações prescritas pelos médicos que 

os acompanham, além de receberem acompanhamento nutricional e 

psicológico, e orientações para a prática segura de atividade física. A 
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coordenação do grupo fica a cargo de uma Assistente Social que fazia o 

primeiro contato com os pacientes a respeito do presente estudo. Aqueles que 

demonstravam interesse em participar, eram referenciados para a avaliação 

odontológica.   

O projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Instituto Nacional de Cardiologia (anexo A) e segue os termos da Declaração 

de Helsinki.  

 

6.1.1 Avaliação odontológica 

 

Foi feita uma anamnese detalhada para coletar informações referentes à 

história médica, odontológica, hábitos de higiene, alimentação e estilo de vida 

desses pacientes (anexo B). Foram coletadas informações, contidas no 

prontuário médico utilizado no hospital (anexo C), relativas ao estado de saúde 

desses pacientes no que diz respeito a doenças sistêmicas e seu grau de 

compensação, bem como a medicação utilizada. Nesse primeiro momento, 

todos os pacientes eram esclarecidos a respeito do projeto de pesquisa, dos 

critérios de inclusão e possíveis limitações e consequências do tratamento 

periodontal. Os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, nos moldes propostos pelo INC (anexo D). 

O exame clínico periodontal foi feito por um único examinador calibrado 

(valor de kappa = 0.91), seguindo os parâmetros recomendados por Kingman e 

Albandar (2002) para estudos epidemiológicos, e os dados clínicos 
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periodontais foram anotados em uma ficha clínica desenvolvida para o estudo 

(anexo E). 

A calibração foi feita previamente ao início do estudo. Dez pacientes da 

clínica de periodontia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foram 

examinados para os parâmetros clínicos e periodontais (profundidade de bolsa 

à sondagem e nível de inserção clínica, sangramento à sondagem e presença 

de biofilme visível). Após aproximadamente uma semana os exames eram 

repetidos e os valores encontrados comparados. 

Foram avaliados os seguintes parâmetros clínicos associados com as 

doenças periodontais: 

 

  Número de dentes presentes, sendo excluídos restos 

radiculares. 

  Índice de placa visível (IPV) (Ainamo; Bay, 1975): avalia a 

presença ou ausência de placa bacteriana visível sobre a 

superfície dentária em 4 sítios por dente (mesial, distal, 

vestibular e lingual ou palatina). Apresentado como 

percentuais de sítios com placa bacteriana. 

  Profundidade de Bolsa à Sondagem (PBS): medida do fundo 

da bolsa periodontal até a margem gengival livre.  

  Nível de Inserção Clínica (NIC): medida do fundo da bolsa até 

a junção cemento-esmalte (JCE).  

  Índice de sangramento à sondagem (ISS): avalia a presença 

de inflamação subgengival. Considerado positivo quando até 
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15 segundos após a sondagem havia sangramento no sítio. 

Descrito em percentual de sítios com sangramento. 

 

Foram avaliados todos os dentes presentes, exceto os restos radiculares 

com indicação de exodontia. A sondagem foi feita em 6 sítios por dente: mésio-

vestibular (MV); médio-vestibular (V); disto-vestibular (DV); mésio-lingual (ML); 

médio-lingual (L) e disto-lingual (DL) e para isso foi usada uma sonda 

periodontal milimetrada modelo Carolina do Norte de 15mm (PCPUNC Hu-

Friedy® - Chicago, IL, USA).  

 Além disso, a presença de cárie (cavitações e manchas brancas ativas) 

coronária e radicular foi avaliada por meio de exames clínicos utilizando sonda 

exploradora número 5 e espelho clínico e de radiografias periapicais. O número 

de lesões cariosas detectadas ao exame clínico e radiográfico foi registrado na 

ficha clínica do paciente. 

 O exame periapical completo também foi utilizado para avaliar a 

presença de lesões perirradiculares. Os dentes foram considerados positivos 

para a presença de lesões perirradiculares quando apresentavam imagem 

radiolúcida associada ao periápice. Nos casos onde o elemento dentário 

apresentava espessamento do espaço correspondente ao ligamento 

periodontal, sugestivo de trauma oclusal, a presença de lesão perirradicular só 

foi considerada positiva quando o elemento dentário avaliado apresentava 

características clínicas comumente associadas com comprometimento 

endodôntico, como: tratamento endodôntico (adequado ou deficiente); imagem 
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radiolúcida sugestiva de cárie dentária, próxima à cavidade pulpar; fratura 

coronária ou restauração extensa. 

 

6.1.2 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo os pacientes que apresentavam prontuário 

médico-odontológico completo (dados sócio-demográficos; dados médicos; 

exame periapical completo e dados laboratoriais) e aceitavam ser submetidos 

ao exame odontológico e fazer parte do estudo.  

Com relação aos exames laboratoriais, os pacientes deveriam possuir 

no prontuário médico, dados referentes aos níveis plasmáticos de interleucina- 

6 (IL- 6), proteína C-reativa (CRP) e fibrinogênio.  

Os pacientes deveriam apresentar mínimo de 2 anos de 

acompanhamento médico, boa adesão ao tratamento anti-hipertensivo, idade 

mínima de 40 anos, nunca ter sido submetido à terapia periodontal, não estar 

realizando tratamento odontológico em outro profissional, não ter feito uso de 

antibióticos e anti-inflamatórios nos últimos 6 meses.  

Os pacientes que não se enquadrassem nos critérios de inclusão e 

necessitassem de tratamento odontológico eram referenciados para as 

Faculdades de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

Universidade Estácio de Sá para avaliação e tratamento. 

Os pacientes que se encaixassem nos critérios de inclusão e 

declarassem interesse em participar do projeto eram incluídos no seguinte 

protocolo: 
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Avaliação clínica e periodontal (IPV, PBS, NIC e ISS), avaliação 

radiográfica, anamnese (questionário médico e odontológico), consulta ao 

prontuário médico do paciente, coleta dos dados cardiológicos (pressão arterial 

sistólica e diastólica aferida pelo MAPA) e exames laboratoriais (CRP, IL-6 e 

fibrinogênio). 

 

6.2 Análises laboratoriais 

 

Os níveis plasmáticos de proteína C-reativa ultra-sensível (us-CRP) 

foram medidos utilizando um kit para o método ultra-sensível em 

espectrofotômetro (Dade Behring Amsterdan, Holanda), enquanto os níveis 

de IL-6, foram medidos utilizando um kit para ELISA (Immulite DPC Los 

Angeles,  USA) e os níveis de fibrinogênio, utilizando um kit para o método 

turbidimétrico (Sigma St. Louis, USA). Todos os exames foram realizados no 

Laboratório de Análises clínicas do INC, que é certificado pelo Programa 

Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises 

Clínicas. 

6.3 Análise estatística 

Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 19.0 

(IBM, São Paulo, SP, Brasil). A análise descritiva incluiu características sócio-

demográficas, fumo e dados imunológicos. A média das medidas clínicas 

periodontais foram avaliadas para cada paciente e depois para o grupo e 

apresentadas como média de profundidade de bolsa à sondagem (PBS) e 
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porcentagem de sítios com índice de sangramento à sondagem (ISS). 

Variáveis contínuas foram descritas em média (desvio-padrão), mediana (mín.-

máx.) e as características categorizadas em frequência. As associações entre 

as variáveis independentes [ISS, PBS (4-5 mm), PBS ≥ 6, índice de massa 

corporal (IMC), fumo, cárie coronária, cárie radicular, raiz residual, síndrome 

metabólica e lesão perirradicular] e biomarcadores sistêmicos (CRP e IL6) 

como variáveis dependentes, foram testadas por análise de regressão linear 

simples e múltipla. As análises de regressão linear múltipla foram realizadas 

para estimar os efeitos das covariávies cárie coronária, cárie radicular, raiz 

residual e lesão perirradicular nos níveis de marcadores inflamatórios, 

ajustados para possíveis fatores de confusão. As variáveis independentes que 

não apresentaram multicolinearidade, analisadas pelo teste do fator de inflação 

de variância (FIV) com um corte igual a dez, foram introduzidas no modelo de 

regressão e selecionadas pelo método de Backward. Devido ao uso do método 

Backward, o efeito (coeficiente) de cada covariável foi controlado pela presença 

de outras variáveis. O nível de significância estatística estabelecida em todas 

as análises foi de 5%. 
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7. RESULTADOS 

 
7.1 Descrição da amostra 
  

A amostra incluída no estudo foi composta exclusivamente de pacientes 

hipertensos. Dos 170 pacientes que participaram do estudo, 105 (61,8%) eram 

do sexo feminino e média (dp) e mediana (intervalo) de idade foi de 54,5 (8,7) e 

53 (39-78), respectivamente. A síndrome metabólica foi observada em 98 

pacientes (57,6%) e 26 (15,3%) eram fumantes (Tabela 1). Dos 170 pacientes, 

68 (40%) apresentavam lesão perirradicular crônica. Os níveis séricos de CRP 

entre os pacientes que não apresentavam lesão perirradicular variaram de 0,03 

a 2,99 mg/dl, enquanto os pacientes que apresentavam lesão tiveram seus 

níveis variando de 0,09 a 2,9 mg/dl. Com relação aos níveis séricos de IL-6, os 

níveis variaram de 0 a 9,1 pg/ml entre os pacientes sem lesão e de 0 a 24,3 

pg/ml. Os dados clínicos odontológicos,os dados referentes aos biomarcadores 

sistêmicos (CRP e IL-6) e IMC são apresentados na Tabela 1. 

Os resultados da regressão linear simples e múltipla sobre a associação 

entre marcadores sistêmicos (CRP e IL6) e lesão perirradicular são 

apresentados nas Tabelas 2 e 3. Uma associação não ajustada positiva 

significativa foi observada entre as médias dos níveis séricos de CRP e de 

todas as covariáveis, exceto fumo (r = -0.067, p = 0.387) e PBS 4 -5 mm (r = 

0.128, p = 0.097). A associação entre a lesão perirradicular e CRP foi mais 

forte do que outras variáveis (r = 0.348, p < 0.001). A análise ajustada 

(multivariada) mostrou que a CRP foi associada apenas com IMC (r = 0.235, p 

= 0.001) e lesão perirradicular (r = 0.335, p < 0.001) (Tabela 2). 
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Tabela 1. Caracterização da amostra de 170 pacientes. 

 

 
 

*Dados apresentados em média/dp e mediana/intervalo. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Variáveis 

 

Idade (anos)* 54.5 (8.7), 53 (39 – 78) 

Gênero – N(%)  

     Masculino 65 (38,2) 

     Feminino 105 (61,8) 

Síndrome Metabólica – N(%)  

     Sim 98 (57.6) 

     Não 72 (42.4) 

Fumante  

     Sim 26 (15.3) 

     Não 144 (84.7) 

IMC* 29.5 (5,4), 28.9 (19.3 – 48.0) 

ISS (%)* 41.1 (26.7), 41.3 (0 – 100) 

PBS 4 -5 mm (N)* 17.9 (19.3), 13 (0 – 97) 

PBS  ≥ 6 mm (N)* 6.3 (6.9), 4 (0 – 32) 

Cárie coronária (N)* 1.5 (1.9), 1.0 (0-8) 

Cárie radicular (N)* 0.29 (0.7), 0 (0 – 3) 

Raiz residual (RR) (N)* 0.26 (0.7), 0 (0 – 4) 

Lesão perirradicular (N)* 1.0 (1,6), 0 (0 – 8) 

CRP (mg/dl)* 0.7 (0,7), 0.5 (0 – 4.3) 

IL6 (pg/ml)* 3.2 (6.3), 2 (0 – 54.0) 
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Tabela 2. Regressão linear simples e múltipla na associação entre CRP (variável dependente) 
e lesão perirradicular. 

 

CR: Coeficiente de Regressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável (CRP) CR não-

ajustado 

 95%CI P R
2 

 CR  

ajustado  

[95%CI] P  R
2 

ajustada 

Fumo N(%) -0.067  -0.420, 

0.163 

0.387 0.004    0.192 

IMC 0.231  0.010, 

0.048 

0.002 0.053 0.235 0.013, 

0.047 

0.001  

Síndrome 

Metabólica  

0.221   0.101, 

0.517 

0.004 0.049     

ISS 0.214  0.002, 

0.009 

0.002 0.046     

PBS 4 -5 mm (N) 0.128   -0.001, 

0.010 

0.097 0.016     

PBS ≥ 6 mm (N) 0.224   0.008, 

0.038 

0.003 0.050 0.160 0.002, 

0.030 

0.023  

Lesão 

perirradicular(N) 

0.348   0.090, 

0.215 

< 

0.001 

0.121 0.335 0.086, 

0.208 

<0 .001  



 

46 
 

A média de níveis séricos de IL-6 demonstrou associação positiva 

significante com IMC (r = 0.231, p = 0.002), PBS 4 -5 mm (r = 0.197, p = 0.010) 

e PBS ≥ 6 mm (r = 0.172, p = 0.025) na análise não ajustada. Na análise 

ajustada IMC (r = 0.193, p = 0.004) e lesão perirradicular (r = 0.346, p < 0.001) 

demonstraram um efeito positivo sobre os níveis de IL-6 (Tabela 3). 

Tabela 3. Regressão linear simples e múltipla na associação entre IL-6 (variável 

dependente) e lesão perirradicular 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Variável(IL-6) CR  95%CI P R
2 

 CR 

ajustado  

[95%CI] P  R
2 

ajustada 

Fumo N(%) -0.102  -4.451, 

0.864 

0.185 0.010    0.260 

IMC 0.231  0,097, 

0.441 

0.002 0.054 0.193 1.075, 

5.646 

0.004  

Síndrome 

Metabólica  

0.076   -0.972, 

2.909 

0.326 0.006     

ISS 0.149 0.001, 

0.071 

0.053 0.022     

PBS 4 -5 mm 

(N) 

0.197  -0.016, 

0,114 

0.010 0.039 0.225 0.441, 

1.779 

0.001  

PBS ≥ 6 mm 

(N) 

0.172  0.020, 

0,298 

0.025 0.030 0.141 0.062, 

3.846 

0.043  

Lesão 

perirradicular 

(N) 

0.145   -0.022, 

1.186 

0.059 0.021 0.346 0.110, 

1.284 

< 0.001  
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8 DISCUSSÃO 
 

 

 A população estudada no presente trabalho foi selecionada de um 

banco de dados de um grupo de pacientes hipertensos primários graves 

refratários ao tratamento, o que significa que estes pacientes apresentavam 

condições inflamatórias crônicas associadas a níveis elevados de marcadores 

inflamatórios como a IL-6 e a CRP. Altas concentrações destas proteínas foram 

correlacionadas com doenças cardiovasculares, o que foi demonstrado nos 

estudos de LINDMARK et al. 2001; CESARI et al., 2003; D’AIUTO et al., 2004; 

DANESH et al., 2004, e os efeitos da terapia periodontal sobre estes 

marcadores sanguíneos de inflamação têm sido descritos na literatura (SLADE 

et al., 2000; D’AIUTO et al., 2004; MARCACCINI et al., 2009; VIDAL et al., 

2013). Também há relatos de que o tratamento das lesões perirradiculares pela 

exodontia (BOUCHER et al., 1967; REN & MALMSTROM, 2007), apicectomia 

(MARTON & KISS) ou terapia endodôntica convencional (KETTERING & 

TORABINEJAD, 1984) reduzem os níveis de marcadores inflamatórios. 

Existem poucos estudos avaliando a relação entre lesões 

perirradiculares e alteração dos níveis séricos de IL-6 e CRP, o que foi 

identificado na revisão sistemática realizada por GOMES et al. (2013). O 

presente estudo mostrou que a lesão perirradicular apresenta um efeito positivo 

sobre os níveis de IL-6 (r = 0.346, p < 0.001). Estes resultados estão de acordo 

com os achados dos estudos de ABDOLSAMADI et al. (2008) e COTTI et al. 

(2011). ABDOLSAMADI et al. (2008) quantificaram os níveis séricos de IL-6 e 

mostraram valores significativos deste marcador nos 40 pacientes com lesão 
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perirradicular (1,92 ± 1,55 pg/ml) quando comparado com o grupo de pacientes 

sem lesão (0,61 ± 0,73 pg/ml), assim como COTTI et al. (2011) que 

identificaram níveis séricos significantemente aumentados de IL-6 em todos os 

pacientes que apresentavam pelo menos uma lesão perirradicular quando 

comparado ao grupo controle. MARTINHO et al. (2012) correlacionaram 

positivamente o tamanho das lesões perirradiculares e os níveis séricos de IL-6 

quando compararam o grupo de pacientes com lesões ≥ 2 mm com o grupo 

que apresentava lesões menores do que 2 mm. Os dados obtidos neste estudo 

revelaram que o conteúdo necrosado proveniente de infecções endodônticas 

primárias pode potencialmente estimular os macrófagos a produzirem uma 

grande variedade de citocinas que se relacionam e estão implicadas no 

desenvolvimento de diferentes padrões de lesões endodônticas (em relação a 

diferentes aspectos clínicos e radiográficos). Já no estudo de MATSUSHITA et 

al. (1998), não houve uma correlação positiva entre os níveis séricos de IL-6 e 

o número de lesões. Os autores concluíram que as lesões perirradiculares não 

são capazes de induzir a produção sistêmica de IL-6 detectável no sangue 

periférico e que as concentrações de TNF-α e GM-CSF observadas em um 

único paciente com múltiplas lesões poderia estar relacionada com a presença 

de lesões persistentes neste paciente. Tanto a IL-6 como as demais citocinas 

estudadas com exceção do TNF-α e do GM-CSF encontraram-se numa 

concentração menor do que 20 pg/ml.  

Não foi objetivo do presente estudo avaliar a relação entre o tamanho 

das lesões perirradiculares e os níveis séricos de IL-6, pois considerou-se 

apenas a presença da lesão, que foi identificada como uma área radiolúcida 
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associada à região perirradicular, variando de 1 a 8 o número de lesões entre a 

amostra de pacientes (n = 68). ABDOLSAMADI et al. (2008) consideraram 

lesão os casos com área radiolúcida de 2 a 5 mm de tamanho (n =40) e 

obtiveram uma quantidade 3 vezes maior de IL-6 nos pacientes que 

apresentaram lesão. Os autores não avaliaram o tamanho da lesão assim 

como MATSUSHITA et al. (1998) e COTTI et al. (2011).  

Os estudos apresentaram diferentes desenhos metodológicos, sendo 

dois estudos caso controle (ABDOLSAMADI et al., 2008; COTTI et al., 2011) e 

dois estudos prospectivos (MATSUSHITA et al. 1998; MARTINHO et al., 2012), 

o que dificulta uma maior comparabilidade entre os resultados. Além disso 

entre os estudos, foram avaliadas diferentes variáveis relacionadas às lesões 

perirradiculares. MATSUSHITA et al. (1998), ABDOLSAMADI et al. (2008), 

COTTI et al. (2011) avaliaram o número de lesões e MARTINHO et al. (2012) 

avaliaram tamanho das lesões, dor à palpação, dor à percussão e presença de 

exsudato, incluindo portanto lesões perirradiculares crônicas sintomáticas e 

assintomáticas, além de avaliar a interrelação das citocinas com os achados 

clinico-radiográficos. Sugere-se então a realização de mais estudos com o 

objetivo de identificar o papel da IL-6 no desenvolvimento das lesões 

perirradiculares e a influência desta citocina nas implicações clínicas e 

radiográficas das lesões. 

Com relação à proteína C-reativa, o presente estudo mostrou na análise 

não ajustada uma associação positiva significante entre as médias dos níveis 

séricos de CRP e de todas as covariáveis, exceto fumo e profundidade de 

bolsa de 4 a 5 mm, sendo a associação entre a lesão perirradicular e CRP mais 
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forte do que a associação entre outras variáveis (r = 0.348, p <0.001). A análise 

ajustada mostrou que a CRP foi associada apenas com IMC (r = 0.235, p = 

0.001) e lesão perirradicular (r = 0.335, p <0.001). A literatura abrange poucos 

estudos que encontraram uma associação significante entre lesões 

perirradiculares e os níveis séricos da CRP (BOUCHER et al., 1965; MARTON 

et al., 1988; MARTON & KISS, 1992; REN & MALMSTROM, 2007; De SOET et 

al., 2008). Os estudos mostraram a presença de uma maior quantidade de 

CRP nos pacientes portadores de abscesso perirradicular agudo e uma 

redução significante de CRP após o tratamento (BOUCHER et al., 1967; REN 

& MALMSTROM, 2007),  o que também foi verificado três meses decorrido o 

tratamento endodôntico de dentes com granuloma perirradicular (MARTON et 

al., 1988; MARTON & KISS, 1992). A proteína C-reativa também foi associada 

à presença de abscessos e fístulas numa população de crianças de 6 anos de 

idade (De SOET et al., 2008). No estudo de WILLERSHAUSEN et al. (2009) 

não foi encontrada uma correlação significante entre os níveis de CRP e o 

número de lesões de origem endodôntica, apesar dos autores terem verificado 

que os pacientes com história de infarto agudo do miocárdio apresentavam 

uma condição dental desfavorável, com um número estatisticamente maior de 

dentes perdidos e uma maior frequência de infecção dental crônica (lesões de 

origem endodôntica e periodontal). 

Os estudos apresentaram diferentes desenhos metodológicos, sendo um 

estudo prospectivo (BOUCHER et al., 1967), 4 estudos de intervenção 

(MARTON et al., 1988; MARTON & KISS, 1992, REN & MALMSTROM, 2007; 

DE SOET et al., 2008) e o estudo caso-controle de WILLERSHAUSEN et al. 
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(2009). Todos os estudos de intervenção mostraram diferentes tipos de 

tratamento, diferentes períodos de tempo para avaliar os níveis séricos de CRP 

após o tratamento e reduzido tamanho da amostra com altas taxas de drop-off, 

fatores que limitaram a interpretação dos resultados entre os estudos. Além 

disso, houve diferença na seleção da amostra. BOUCHER et al. (1967), 

MARTON et al. (1988), MARTON & KISS (1992) e DE SOET et al. (2008) 

incluíram lesões perirradiculares sintomáticas e assintomáticas nas amostras 

avaliadas, enquanto REN & MALMSTROM  (2007) avaliaram lesões 

sintomáticas e WILLERSHAUSEN et al.(2009) avaliaram somente as lesões 

assintomáticas. Apesar de todos os estudos, com exceção o de 

WILLERSHAUSEN et al. (2009), terem mostrado uma associação positiva 

entre lesões perirradiculares e os níveis séricos de CRP, quando GOMES et al. 

(2013) realizou a metanálise incluindo estes estudos, os autores não 

verificaram uma diferença estatisticamente significativa entre os níveis de CRP 

entre os pacientes com lesão antes e após o tratamento. 
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9 CONCLUSÃO 

 
 

Diante dos resultados encontrados conclui-se que as lesões 

perirradiculares influenciam positivamente os níveis de IL-6 e CRP em 

pacientes hipertensos refratários graves. 
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ANEXO A – Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B – Ficha de anamnese utilizada no projeto 
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ANEXO C – Ficha de atendimento clínico ao paciente hipertenso 
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ANEXO D – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO E – Ficha clínica periodontal 
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ANEXO F–Artigos publicados (ou submetidos à publicação). 
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Deviation in simulated curved canals prepared with 
continuous rotation and reciprocal motion nickel-titanium 
systems 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The incidence of deviation in simulated curved canals was 

compared after preparation with nickel-titanium instruments driven by 

continuous rotation and reciprocal movement motors. 

Methods: Forty epoxy resin blocks for training in curved root canals were 

filled with ink and pre-instrumentation images were obtained by 

stereomicroscope. Instrumentation was performed by an endodontic 

specialist with experience in the use of the two systems: Reciproc (R25) 

and ProTaper (up to F3). Instrumentation was performed in accordance 

with the instructions of the respective manufacturers.  Post-

instrumentation images were obtained under exactly the same conditions 

as those of the previous images, then images were superimposed and a 

software program was used for analysis. Differences along, and on the 

mesial and distal surfaces of the canal were measured in 8 points to 

evaluate the presence of deviation. 

Results: Intragroup analysis demonstrated that the two systems promote 

deviations along the 8 points of measurement in the canal. Within the 

ProTaper group, significant differences (p<0.01) with greater deviations 

were at the following points: 4mm>7mm>3mm>6mm. In Reciproc group 

significant differences (p<0.05) were found at points: 

3mm>4mm>2mm>1mm. ProTaper group  presented smaller deviation at 

points: 0, 2, 3, 4 and 6mm compared with Reciproc group . 

Conclusions: The results obtained in this study suggest that continuous 

mechanized instrumentation with previous and progressive cervical 

preparation in the apical direction, with specific files, tends to perform a 

more adequate preparation with less risk of displacing the original canal, 

when compared with a single instrument with reciprocal movement. 

Key-words:Endodontics, instrumentation, nickel-titanium.  
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Major objectives of chemical-mechanical preparation are to clean 

and shape root canals, and these may be attained concomitantly with the 

use of different instruments, instrumentation techniques and irrigant 

solutions. The body of the main canal should be flared throughout its 

extension, so that its walls are involved in the final preparation, thereby 

promoting tapered and centralized root canal shaping (1). However, this 

task becomes somewhat complex when performed in curved canals (2). 

In these cases, in addition to the main canal walls frequently remaining 

untouched, thus compromising the result of treatment (3), excessive 

wear may occur on some dentin, leading to the rectification and 

transportation of the canal (4). 

Endodontic instruments made of nickel-titanium (NiTi) alloy are a 

great advancement with respect to the instrumentation of curved canals, 

promoting flaring of these canals in a more centralized manner, and with 

less occurrence of deviations, due to the superelasticity of this alloy (5-6). 

Many of these instruments have been designed to be coupled to a motor 

with continuous rotation to the right, whereas a new range of instruments 

for use with reciprocating movement has been proposed (7). Among 

these, new techniques propose the use of single instruments (8). 

A requisite that must be taken into consideration in the choice of 

the instrument is the cleaning and disinfecting capacity of each system. 

ALVES et al. (2012) compared a technique with the use of single 

instrument with reciprocating movement, Reciproc (VDW, Munich, 

Germany) with a conventional rotary technique that uses a sequence of 

instruments, BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland). 

The results obtained presented no significant differences between the 

two techniques as regards the reduction of bacteria in oval canals after 

instrumentation (9). 

As regards the ability of shaping and effectively cleaning canals, 

BÜRKLEIN et al. (2012) compared single reciprocating instrument 

systems, Reciproc and Wave One (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland) with systems using a sequence of files and continuous 
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rotating movement, MTwo (VDW, Munich, Germany) and ProTaper 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), in the instrumentation of 

severely curved canals, and concluded that all the instruments 

maintained the curvature of the original canal (8). However, the use of 

MTwo and Reciproc provided greater cleaning in the apical region. In a 

recent study (10), the ability of shaping of three single instrument 

systems was compared, namely Reciproc (VDW, Munich, Germany), 

F360 (Komet Dental, Lemgo, Germany) and OneShape (Micro-Mega, 

Besançon, France), with MTwo conventional rotary instruments. It was 

found that all the systems respected the curvature of the original canal, 

without significant difference among them. Another study that compared 

the Self-Adjusting File - SAF (ReDent-Nova, Ra’anana, Israel), 

WaveOne, Reciproc and ProTaper systems, presented similar results 

with regard to the quantity of dentin walls touched in the instrumentation 

of oval canals, with none of them being capable of preparing all the 

dentin walls (11). 

There is clear need for knowing the mechanical behavior of 

instruments in curved root canals, in order to avoid accidents, such as 

deviations, fractures and even perforations during chemical-mechanical 

preparation. The aim of this study was to evaluate and compare the 

shaping of curved canals in artificial models, performed by means of two 

motor-driven systems: one with reciprocating movement, Reciproc 

(VDW, Munich, Germany) and the other with continuous rotary 

movement, ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland). 

 

MATERIALS AND METHODS  

 For this study, 40 blocks of transparent epoxy resin with 

simulated curved canals, Endo Training Blocks (Dentsply/Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland) were used, divided into two distinct groups. In 

one group preparation was performed with an instrumentation system 

with reciprocal movement and a single instrument, Reciproc; and in the 

other, a system with continuous rotation to the right, using a sequence of 
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instruments, ProTaper. Instrumentation was performed up to the final 

limit of total working length (WL) of the simulated canals. For this 

purpose the motor VDW Silver® Reciproc® (VDW, Munich, Germany) 

was used. 

Analysis and Preparation of Blocks: 

 In each acrylic block, the simulated canal was filled with ink, by 

means of a 1ml hypodermic syringe (BD Plastipak, São Paulo, Brazil), in 

order to capture the initial image of the canal using a Leica S8 APO 

stereomicroscope (Leica, Wetzlar, Germany), at 10X magnification. For 

image capture, blocks were fixed to an acrylic platform at the base of the 

stereomicroscope, especially made for this purpose, in order to stabilize 

them in the same position in all the photographs taken, and maintain a 

fixed distance between the stereomicroscope objective lens and 

simulated canal. After this stage, the canals were instrumented by an 

endodontic specialist.During instrumentation, all the canals were irrigated 

with the same quantity (21 ml) of distilled water.The canals were irrigated 

and their apical patencies were verified with a manual, stainless steel 

type K-file size 10 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland).For 

irrigation, 5 ml hypodermic syringes (BD Plastipak, São Paulo, Brazil) 

coupled to NaviTip cannulas (Ultradent Products, South Jordan, USA) 

caliber 30G, 21mm long, to distance 3mm short of the WL.All the 

preparations made with the two systems were finalized with caliber 25 or 

30, Reciproc and ProTaper instruments respectively. Images were 

recorded before and after the use of each instrument for both techniques. 

 Images obtained were saved, and afterwards transferred to 

the software program Adobe Photoshop (CS2, version 9.0, Adobe 

Systems Inc, San Jose, CA, USA) which performs superimposition of the 

images obtained before, during and after instrumentation, in order to 

obtain the results. For analysis of the quality of shaping, on the initial 

image before shaping, a line was traced exactly in the center of the canal 

from the apical limit up to 7 mm from this point, in the direction of the 

cervical portion of the canal, by means of Adobe Photoshop. After 
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instrumentation, the initial and final images were superimposed, and the 

quality of the preparation was evaluated by the difference between the 

wear of the concave portion and convex portion of the canal. Walls of 

each canal were evaluated by two calibrated endodontists, at every 1 cm 

of this line, in a total of 7 segment of 1 mm evaluated for each block 

instrumented. Data with reference to the quantity of wear on the canal 

walls were statistically analyzed to evaluate the significance of the results 

obtained. 

Technique and Groups of Instrumentation: 

 In the two groups, the instrumentation technique was 

performed in accordance with the recommendations of the 

manufacturers. The sequences of techniques were described for each 

system, and a flow diagram was prepared for each group (Figure 1), as 

follows: 

Group 1 (Reciproc) 

 The glide path was created and the WL established with a K-

file size 10 before instrumentation began. Instrument R25 (25/08) of the  

Reciproc system was introduced into its respective simulated canals with 

3 movements of penetration and withdrawal of a maximum of 3 mm of 

amplitude applying light apical pressure. After this sequence of 

movements, the instrument was removed from the canal and cleaned 

with gauze dampened with distilled water. The canal was irrigated with 

3mL of water and its patency was verified with a K-file size 10 each time 

instrument R25 was withdrawn, and it was re-introduced into the canal 

with penetration and withdrawal movements until the stipulated WL was 

reached. As these instruments are for one single use only, they were 

discarded after use, in accordance with the manufacturer’s instructions. 

The values of torque and speed used were pre-established by the 

manufacturer of the reciprocating movement appliance. 

Group 2 (ProTaper Universal)  

 The glide path was created and WL established with a K-file 

size 10 before instrumentation began. Each instrument was introduced 
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into the simulated canal with 3 movements of penetration and withdrawal 

of a maximum of 3 mm of amplitude applying light apical pressure. After 

this sequence, the instrument was removed from the canal and cleaned 

with gauze dampened with distilled water. Canal was irrigated with 2mL 

of water and its patency verified with a K-file size 10. The instruments 

were re-introduced into the canal with penetration and withdrawal 

movements until the stipulated WL was reached.   

 The sequence recommended by the manufacturer, SX, S1, 

S2, F1 (20/07), F2 (25/08) and F3 (30/09) was followed. These 

instruments were used in the instrumentation of three simulated canals, 

and discarded afterwards. The torque and speed values used for the 

ProTaper System were 1Ncm and 300 rpm, respectively. 

Statistical analyses  

Data were analyzed using the Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) software, version 19.0 (IBM, São Paulo, SP, 

Brazil).Intragroup analysiswere used to evaluate the isolated 

performance of the two systems.The difference in material removal from 

the mesial and distal walls of the canals at the 8 measuring points was 

compared using the paired Student’s-t test.This initial analysis allowed 

identification ofthe points where significant deviation occurred.Intergroup 

analysis was performed with the use of the unpaired Student’s-t test for 

each level.For multiple comparisons, Tukey post hoc test was used in 

conjunction with one way analysis of variance (ANOVA) and the Least 

Significant Difference (LSD) test for repeated measures ANOVA.The 

data were tested for normality before applying the parametric tests.The 

statistical significance level of 5% (p<0.05) was established for all 

analyses. 

 

RESULTS 

Intragroup analysis demonstrated that the two instruments 

promoted some deviation.This was evaluated by comparing thematerial 

removed from the mesial and distal walls of the canal at the 8 measuring 
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points.There was significant difference at all levels for theProTaper group 

(p<0.01), except for the 7-mm level.On the other hand, there was 

significant difference at only three levels (1, 2 and 3 mm) forthe Reciproc 

group (p<0.05).In the ProTaper group, the 4 levels with the greatest 

deviation were the following:4mm>7mm>3mm>6mm.A significantly 

higher deviation occurred at 4mm when compared with all levels.In the 

Reciproc group, the 4 levels with the greatest deviation were the 

following:3mm>4mm>2mm>1mm.Significantly higher  deviation occurred 

in the 3 mm level when compared with all levels, except 4 mm. 

Data from intergroup analysis are also shown in Table 1. When 

the two groups were compared for the ability of enlarging the canal with 

minimal deviation, the ProTaper instruments showed significantly better 

results than the Reciproc at levels 0, 2, 3, 4 and 6 mm. 

 

DISCUSSION 

  Although the canals simulated in resin blocks presented a 

different hardness to that of dentin, they are a most useful tool in the 

study of instruments used in curved canals, since it would be practically 

impossible to work with natural teeth that presented the same angle of 

root curvature and the same canal length. Therefore, it is more feasible 

to study the performance of endodontic instruments in curved canals 

using these blocks, thereby allowing standardization of the tests 

performed (12).  

 During the instrumentation of curved canals there is a tendency 

towards rectification of the instrument within the canal, leading to greater 

wear of the external dentin wall of the curvature in the apical region, and 

consequent deficient instrumentation in the internal canal wall, and wear 

of the internal wall of the curvature in the middle and cervical portions of 

the canal (13-14). In an endeavor to avoid or even minimize this wear, 

which may lead to accidents such as step and deviation of the apical 

canal, there is a search for new instrumentation techniques in 

Endodontics and for new alloys for the fabrication of instruments. There 
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is no question about the value of the use of NiTi alloy in Endodontics, 

particularly as far as the capacity to maintain the trajectory of the original 

canal during mechanical preparation is concerned, thereby reducing the 

chance of deviations (15).  

Recently, new instruments have been manufactured with NiTi 

Memory wire (M-Wire), which differs from the traditional NiTi alloy 

because it receives a thermo-mechanical treatment whereby it gains a 

nano-crystalline martensitic microstructure, guaranteeing it greater 

flexibility and cyclic fatigue resistance when compared with the traditional 

NiTi alloy (16-17). Lopes et al. (2013) in a recent study in which they 

evaluated the behavior of endodontic instruments manufactured with 

conventional NiTi alloy, NiTi M-Wire and NiTi R-phase, concluded that in 

addition to the type of alloy of the instrument, the design and dimension 

of the instrument will also influence its behavior during instrumentation 

(18). In the present study the M-Wire alloy in the instrument tested, did 

not present a flexibility behavior superior to that of conventional NiTi 

alloy. 

 Although errors in procedures in endodontic treatment are not the 

direct cause of failure, failures such as deviations may prevent 

endodontic therapy from being well performed, thereby diminishing the 

chance of success, particularly in cases in which there is an established 

infection (19). Knowledge of the mechanical properties and behavior of 

the instruments in canals with curvatures is important to the clinicians, so 

that, they may adopt the use of a safer instrument, knowing about its 

limitations and risks. Although reciprocal movement is relatively recent in 

mechanized instrumentation, this kinematics used is no novelty in 

Endodontics. ROANE et al.in 1985 gave a good description of the 

advantages of this type of movement in manual instrumentation, even 

with the use of steel files in curved canals (20). More recently, this 

movement has been used in some mechanized instrumentation systems 

using NiTi files. FRANCO et al. (2011) comparing the shaping ability of 

mechanized NiTi instruments using continuous and reciprocal movement 
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in simulated canals concluded that the latter promoted more centralized 

canals (21). Another study, however, compared the use of different 

kinematics, continuous and reciprocal, in mechanized endodontic 

instruments and concluded that both resulted in satisfactory preservation 

of the original shape of the canal (22).  

 In the present study, in the intragroup analysis significant 

difference was verified when the wear of the mesial and distal walls of 

canals were compared at the 7 most apical levels of the ProTaper 

system, and at 3 levels of the Reciproc system as from point 0. This 

result demonstrated the difficulty of maintaining a centralized preparation 

the closer the proximity to the apex of the canal. However, it was also 

observed that the Reciproc system presented no statistically significant 

wear at the more cervical levels. 

 When comparing the two instrumentation systems, in the 

intergroup analysis it was observed that the ProTaper system promoted 

smaller displacement of the preparation at levels 0, 2, 3, 4 and 6. These 

results suggest that the progressive crown-apex preparation with specific 

instruments in each region of the canal promoted a smaller displacement 

of the original canal, particularly in the apical region. The Reciproc 

instrument produced wear of a larger quantity of material from the mesial 

or distal walls; this would not be a problem if it occurred uniformly on both 

mesial and distal walls. However, when there is a greater degree of wear 

on only one wall, it results in displacement of the original canal. As has 

been shown in a previous study, the gradual or progressive preparation 

of the canal diminishes the risk of accidents in chemical mechanical 

preparation; that is, the fact of enlarging the cervical portion of the canal 

before the more apical thirds facilitates instrumentation of the apical 

portion, by the fact of diminishing the pressure of the dentin walls against 

the instrument, thus diminishing the risk of deviation, instrument fracture 

as well as apical extrusion of dentin (23). 

Obviously there are other factors that must also be considered in 

the choice of an ideal instrument, such as: resistance to fracture, 
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flexibility, capacity for disinfection of the canals and satisfactory clinical 

results obtained in clinical trials. 

 Results obtained suggest that continuous mechanized 

instrumentation with previous and progressive cervical preparation in the 

apical direction, with specific files, tends to perform a more adequate 

preparation with less risk of deviation the original canal, when compared 

with a single instrument using reciprocal movement. 
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