
i	  
	  

NATÁLIA FREIRE DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 
MACRÓFAGOS EM LESÕES 

PERIRRADICULARES PÓS TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO DE PACIENTES NA TERCEIRA 

IDADE  

 
 
 
	  
                     
 
 
 
 
 
 
 

                                      2016



ii 
	  

 
NATÁLIA FREIRE DE ALMEIDA 

 

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MACRÓFAGOS  

EM LESÕES PERIRRADICULARES PÓS TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 
PACIENTES  

NA TERCEIRA IDADE 

 

 

 

 
 

Projeto de dissertação apresentado a 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade Estacio de Sá, como parte 
dos requisitos para a obtenção de grau de 
Mestre em Odontologia (Endodontia). 

 

 

 

 

ORIENTADORES: 

Prof. Dr Dennis de Carvalho Ferreira 
Profa. Dra. Luciana Armada Dias 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
 

RIO DE JANEIRO 
2016 



iii 
	  

AGRADECIMENTOS 

Agradeço principalmente aos meus pais, irmãos e ao Rafael por todo o 

incentivo e por terem sempre me apoiarem em minhas escolhas. 

Ao professor José Freitas Siqueira Júnior pela simplicidade e conhecimento 

que nos transmite, mostrando não só ser um excelente profissional, mas um 

exemplo de pessoa a ser seguido. Particularmente a mim, por ter me 

proporcionado uma oportunidade única. 

Aos meus orientadores Dennis de Carvalho Ferreira e Luciana Armada Dias 

por todo apoio e paciência dedicados nesse pouco tempo exigidos deles na minha 

orientação. Em plenas férias estavam sempre solícitos as minhas necessidades. 

Minha gratidão será eterna. 

À Sabrina Brasil, que desde meu primeiro Endochat me auxiliou e me 

ensinou muito, sendo companheira não se mostrando diferente no momento que 

mais precisei de sua ajuda. 

À Angélica pela amizade e carinho prestado. 

Aos colegas de curso pelos bons momentos que passamos juntos. 

 

 

 



iv 
	  

ÍNDICE 

RESUMO...............................................................................................................v 

ABSTRACT...........................................................................................................vii 

LISTA DE FIGURAS..............................................................................................ix 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................. xi 

LISTA DE ABREVIATURAS..................................................................................xii 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 1 

2 REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................... 3 

3 JUSTIFICATIVA.......................................................................................... 31 

4 HIPÓTESE ................................................................................................. 32 

5 OBJETIVOS................................................................................................ 33 

6 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................... 34 

7 RESULTADOS...........................................................................................  40 

8  DISCUSSÃO............................................................................................... 50 

9  CONCLUSÃO..............................................................................................58 

10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................59 

11 ANEXOS......................................................................................................72 

. 



v 
	  

 
RESUMO 

Objetivos: Verificar a participação de macrófagos em cistos e granulomas 

perirradiculares de pacientes na terceira idade através da imunoexpressão de CD 

68 comparando os resultados obtidos com pacientes adultos. 

Materiais e métodos: Foram selecionadas 21 lesões perirradiculares de idosos 

(12 granulomas e 9 cistos) e 26 lesões perriradiculares de adultos (13 cistos e 13 

granulomas). A imuno-histoquímica foi realizada utilizando lâminas silanizadas 

com anticorpo anti-CD68. As lâminas foram subdivididas em 5 campos de grande 

aumento e ,então, as  imagens foram observadas através de um microscópio 

óptico avaliando tecido epitelial e conjuntivo. De acordo com o número de 

marcações positivas para o anticorpo, notas foram dadas, sendo estas de 0 a 2. 

Resultados: Os resultados demonstram que não houve diferença estatística 

comparada a expressão de CD68 entre tecido epitelial de cistos de pacientes 

adultos e idosos. Já em relação ao tecido conjuntivo, tanto de cistos quanto de 

granulomas, houve diferença estatística quando comparados os dois grupos 

etários. Em cistos de pacientes adultos quando comparado o epitélio com o 

conjuntivo houve diferença estatística, assim como quando comparado o epitélio 

de cistos em relação ao conjuntivo de granuloma. Em relação aos idosos, nos 

cistos, o epitélio e o conjuntivo não apresentaram diferença estatística. E ainda 

quando comparado, neste mesmo grupo, o tecido conjuntivo dos cistos e 

granulomas também não houve diferença estatística. 
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Conclusão: A intensidade de marcação macrófagos foi maior em tecido conjuntivo 

tanto de cistos como em granulomas de pacientes adultos, sugerindo que estas 

células participam ativamente neste tecido. Em pacientes idosos, reações 

imunológicas podem estar comprometidas, levando a maiores chances de 

insucesso do tratamento endodôntico. 

Palavras-chave: macrófagos; lesões perirradiculares; idosos; imuno- 

histoquímica 
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ABSTRACT 

Objectives: To investigate the involvement of macrophages in periradicular cysts 

and granulomas of patients in old age through the CD 68 immunostaining and 

compare these results with adult patients. 

Materials and methods: There were selected 21 apical periodontitis of elderly (12 

granulomas and cysts 9) and 26 perriradiculares injuries of adults (13 cysts and 

granulomas 13). Immunohistochemistry was performed using silanized slides with 

anti-CD68 antibody. The slides were subdivided in 5 high-power fields and then the 

images were observed using an optical microscope to evaluate epithelial and 

connective tissue. According to the number of markings positive for the antibody, 

scores were given, being from 0 to 2. 

Results: The results showed that there was no statistical difference when 

compared the expression of CD68 between epithelial tissue cysts in adults and 

elderly patients. In relation to the connective tissue, both as cysts and granulomas, 

there was no statistical difference when comparing the two age groups. In adult 

patients cysts compared with the epithelial connective was no statistically 

significant difference, as compared to epithelial cysts in relation to connective 

granuloma. Regarding the elderly, the cysts, the epithelium and the connective 

they have not showed no statistical difference. And even when compared in the 

same group, the tissue cysts and granulomas there was also no statistical 

difference.  
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Conclusions: The intensity staining of macrophages was bigger in tissue cysts 

either as granulomas of adult patients, suggesting that these cells participate 

actively in the tissue. In elderly patients, immune responses may be compromised, 

leading to higher chances of failure of endodontic treatment 

Keywords: macrophages; apical periodontitis; the elderly; immunohistochemistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
	  

LISTA DE FIGURAS 

Página 

Figura 1: Segundo pré molar superior com biofilme perirradicular         12 

Figura 2: Tecidos corados em hematoxilina e eosina          35 

Figura3: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de cistos 

perirradiculares de pacientes adultos.                      42 

Figura 4: Comparação da expressão de CD68 entre tecidos epitelial 

 e conjuntivo de cistos perirradiculares de pacientes adultos 

 (Mann-Whitney test) (p<0.05)              43 

 Figura 5: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de granulomas 

 de pacientes jovens               43 

Figura 6: Comparação entre cistos e granulomas de pacientes  

adultos quanto à expressão de CD68 (Kruskal-Wallis test e Dunn's 

 Multiple Comparison test) (p<0,05).              44 

Figura 7: Expressão de CD68 em tecido epitelial (A) e em tecido 

 conjuntivo (B) de cistos perirradiculares de pacientes idosos.         44 

Figura 8: Comparação da expressão de CD68 entre epitélio e con- 

juntivo de cistos perirradiculares de pacientes idosos  

(Mann-Whitney test) (p<0,05).              45 

Figura 9: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de granulomas 
perirradiculares de pacientes idosos.                       46
  

Figura 10: Comparação da expressão de CD68 entre cistos e 

 granulomas de pacientes idosos (Kruskal -Wallis test e Dunn's  



x 
	  	  

Multiple Comparison test).                         46  

Figura 11: Fotomicrografias de cortes histológicos de lesões  

perirradiculares coradas em hematoxilina com marcação positiva para  

CD68 em pacientes jovens.               47 

Figura 12: Fotomicrografias de cortes histológicos de lesões  

perirradiculares coradas em hematoxilina com marcação positiva  

para CD68 em pacientes idosos.               49 

	  
 

 

 

	  

 

 

 

 
 

 

 



xi 
	  

LISTA DE TABELAS 

 
Página 

 
Tabela 1: Descrição dos dados dos pacientes adultos e idosos com  
granulomas perirradiculares                                        41 
 
Tabela 2:	  Descrição dos dados dos pacientes adultos e idosos com 
cistos perirradiculares                  41 
	  
Tabela 3 : Análise comparativa da expressão de CD68 em cistos e  
granulomas de pacientes adultos e idosos.              42 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



xii 
	  

LISTA DE ABREVIATURAS 

CD: cluster of differentiation  

EDTA: ácido etilenodiamino tetracético 

IFN- y: Interferon gama  

IL: Interleucina 

LPS: Lipopolissacarídeo 

MHC: Complexo de himunocompatibilidade maior 

NaOCl: Hipoclorito de sódio 

OPG: Osteoprotegerina 

PBS: Phosphate Buffered Saline  

PBS/BSA: Phosphate Buffered Saline with Bovine Serum Albumin  

PCR: Reação em cadeia da polimerase 

RANK: Receptor activator of NF-kB  

RANK-L: Receptor activator of NF-kB ligand  

Tc: T citotóxico 

Th: T helper  



xiii 
	  

TNF-α: Fator de Necrose Tumoral - alpha  

TNF-β: Fator de Necrose Tumoral - beta  

 

 

 

 



1 
	  

1. INTRODUÇÃO 

A lesão perirradicular caracteriza-se como uma doença inflamatória em 

decorrência de uma agressão tecidual  causada por microrganismos que infectam 

o sistema de canal radicular. Essa infecção ocorre após a necrose pulpar como 

resultado de um trauma, cárie ou procedimentos iatrogênicos. Para que os 

microrganimos possam se estabelecer no interior do canal radicular e perpetuar 

uma lesão, estes devem apresentar uma gama de propriedades para 

sobreviverem ao tratamento endodôntico e possuir potencial patogênico para que 

possam induzir e manter a lesão perirradicular (FIGDOR & SUNDQVIST, 2007). A 

ocorrência de doença perirradicular está associada às respostas inflamatórias e 

imunológicas do hospedeiro com o intuito de conter o avanço da infecção 

endodôntica (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

O sistema imunológico protege o hospedeiro de infecções, aumentando a 

defesa contra bactérias através de moléculas e células inflamatórias como os 

macrófagos e neutrófilos que são células que participam dos sistema imune inato. 

Os macrófagos fagocitam as bactérias através de receptores presentes em sua 

superfície e ao reconhecerem um corpo estranho secretam diversos mediadores 

químicos. Os neutrófilos também são células fagocíticas e são atraídos para o 

local da inflamação por quimiotaxia (SIQUEIRA Jr & SABÓIA-DANTAS, 2000). 

O envelhecimento está relacionado a uma série de alterações em diversos 

órgãos e sistemas acarretando consequências para os idosos. As decorrências 
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mais evidentes são o aumento da susceptibilidade a infecções, pois estes 

pacientes apresentam o seu sistema imune comprometido, com modificações na 

resposta imune inata e adaptativa (GIRARD & ELY, 2007). 

Estas mudanças fisiológicas fazem com que pacientes de terceira idade 

desenvolvam mais facilmente doenças crônicas, como hipertensão, câncer e 

diabetes (MELOTO et al., 2008). Acredita-se que estas alterações naturais aliadas 

aos comprometimentos sistêmicos possam atuar como modificadores da lesão 

perirradicular. Porém, são escassos os estudos sobre a influência do 

envelhecimento no desenvolvimento e reparo de lesões perirradiculares. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.Infecção Endodôntica 

 A infecção endodôntica se manifesta no sistema de canais radiculares, e é 

causada principalmente por microrganismos, sendo considerada de origem 

polimicrobiana. Embora fungos, vírus e arquéias tenham sido encontradas no 

canal radicular, bactérias são os principais causadoras desta condição patológica 

e, com isso, o objetivo principal do tratamento endodôntico é eliminar esses 

patógenos do interior dos canais radiculares (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

 KAKEHASHI et al. (1965) confirmaram o importante papel desempenhado 

por bactérias na etiopatogenia das doenças pulpares e perirradiculares. Tal estudo 

consistiu na exposição de polpas dentais de ratos convencionais e germ-free ao 

meio bucal, observando, posteriormente, a resposta tecidual por métodos 

histológicos. Enquanto nos animais convencionais desenvolveu-se inflamação 

severa ou necrose pulpar associada a lesões perirradiculares, nos animais germ-

free este tipo de resposta não ocorreu. Na ausência de microrganismos, as polpas 

se repararam por deposição de dentina neoformada na área de exposição, 

isolando o tecido pulpar não inflamado da cavidade bucal. 

 A invasão microbiana não ocorre enquanto as camadas de esmalte e 

cemento estiverem intactas, mas a perda destas estruturas através da cárie, 

fissuras ou trauma estabelece uma via para a penetração de bactérias através dos 

túbulos dentinários. No interior do canal radicular os microrganimos não possuem 
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a diversidade ambiental e a rica nutrição encontradas na cavidade oral e, com 

isso, o nicho ecológico, nutrição, pH e a competição ou cooperação com outros 

microrganismos irão determinar se essas espécies irão sobreviver. A infecção 

endodôntica levará à necrose da polpa no sistema de canais radiculares. Como 

consequência da necrose, se estabelece uma microbiota mista dominada 

principalmente por bactérias anaeróbias (FIGDOR & SUNDQVIST, 2007). 

 SIQUEIRA Jr & RÔÇAS (2007) afirmaram que a patogênese de uma 

infecção endodôntica é complexa e envolve inúmeros fatores relacionados às 

bactérias e ao hospedeiro. Por isso, é provável que a patogênese dos diferentes 

tipos de lesão perirradicular, ou até mesmo aquelas do mesmo tipo, mas em 

diferentes indivíduos, obedeçam a um padrão em relação aos aspectos 

microbiológicos envolvidos. 

 

2.1.1 Tipos de infecção endodôntica 

 A infecção primária é causada por microrganismos que colonizam o tecido 

pulpar necrótico onde ainda não ocorreu a intervenção profissional e, por isso, 

também pode ser chamada de infecção inicial. Os microrganismos que participam 

dessa infecção podem estar envolvidos nos estágios iniciais da invasão pulpar 

(geralmente através de lesões cariosas) ou podem ser resilientes, que 

aproveitaram as condições ambientais no canal radicular após necrose pulpar. 

Esta infecção possui uma comunidade bacteriana mista com predominância de 
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bactérias anaeróbias e pode sofrer transformações de acordo com o tempo de 

contaminação (SIQUEIRA Jr & RÔÇAS, 2009). 

 Diversas espécies bacterianas gram-negativas estão envolvidas neste tipo 

de infecção. Esses microrganismos apresentam em sua parede celular 

lipopolissacarídeos (LPS), que provocam potentes respostas inflamatórias no 

hospedeiro, sendo considerados fatores de virulência destes patógenos 

(MARTINHO et al., 2014). 

 Diferente das infecções primárias, nas infecções secundárias os 

microrganismos atingem o sistema de canais radiculares e o colonizam após a 

intervenção profissional. São geralmente causadas por quebra da cadeia 

asséptica durante o tratamento. Nas infecções persistentes, os microrganismos 

presentes em uma infecção primária ou secundária persistiram ao tratamento 

endodôntico. Deste modo, tanto as infecções secundárias quanto as persistentes 

podem resultar no fracasso do tratamento endodôntico (RICUCCI et al., 2009). 

 Essas infecções persistentes e secundárias, podem se perpetuar durante 

muitos anos e só se tornarem aparentes quando o paciente necessitar trocar de 

restauração ou quando forem realizadas radiografias periapicais. São infecções 

causadas por um pequeno número de bactérias tendo a predominância de 

microrganismos gram-positivos. Essa flora microbiana apresenta grande diferença 

em relação à microbiota quando comparadas com canais onde ainda não ocorreu 

a realização do tratamento endodôntico (infecção primária) (FIGDOR & 
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SUNDQVIST, 2007). 

 Em um estudo de GOMES et al. (2004), 60 dentes com lesão perirradicular, 

sendo 41 com infecção primária e 19 com infecção secundária, foram avaliados 

pelo método de cultura para comparar a microbiota constituinte de cada infecção e 

associar as espécies responsáveis pelos sinais e sintomas endodônticos. A 

microbiota dos canais de dentes não tratados endodonticamente apresentavam 

infecção mista, com a presença de mais de três espécies, microrganismos gram-

postivos e gram-negativos e predomínio de bactérias anaeróbias. Em casos de 

fracasso endodôntico, as bactérias predominantes eram anaeróbias facultativas e 

gram-positivas, com presença de uma ou duas espécies. Bactérias anaeróbias, 

principalmente as gram-negativas, foram associadas a histórico de dor, 

sensibilidade à percussão e inchaço, principalmente Prevotella e Porphyromonas 

sp. e Fusobactéria. 

Os níveis de endotoxina e a presença de bactérias gram-negativas nas 

infecções primárias e secundárias, ambas com presença de lesão perirradicular, 

foram avaliadas. Para quantificar endotoxina foi utilizado o ensaio de lisado de 

amebócito de Limulus e a técnica de cadeia da polimerase (PCR) foi usada para 

detecção de bactérias. Quanto maior o nível de endotoxina encontrado, maior foi a 

destruição óssea observada. A infecção primária apresentou uma comunidade 

bacteriana mais complexa de bactérias gram-negativas, possuindo maior teor de 

endotoxinas e apresentando, com isso, maior destruição óssea (GOMES et al., 

2010). 
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 A microbiota de 100 dentes obturados com lesão perirradicular e 20 dentes 

sem sinais de patologia perirradicular foram analisadas. Nos grupos onde havia a 

presença de lesão perirradicular ocorreu a predominância de espécies anaeróbias 

facultativas que tinham como principal patógeno Enterococcus faecalis 

(MOLANDER et al., 1998). Os mesmos resultados foram obtidos por SUNDQVIST 

et al. (1998) em 54 dentes obturados com lesão perirradicular persistentes que 

foram selecionados para retratamento endodôntico. 

 A participação de Enterococcus faecalis como a espécie mais comumente 

encontrada em infecções intra-radiculares persistentes permanece controversa. 

Estudos recentes (ANTUNES et al., 2015; RÔÇAS et al., 2008; ANDERSON et al., 

2012) não consideram este patógeno como o principal causador do fracasso 

endodôntico. ANTUNES  et al. (2015) avaliaram a presença de bactérias 

endodônticas na porção apical do canal radicular em dentes com tratamento 

endodôntico adequado, mas com presença de lesão perirradicular. Dos 27 dentes 

com lesão perirradicular persistente, 21 amostras foram positivas para bactérias. 

Dentre as espécies mais prevalentes estavam Streptococcus (76%), seguidos por 

membros do filo Actinobactéria (52%) e Pseudoramibacter alactolyticus (19%). 

Enterococcus faecalis foram encontrados em apenas três casos (14%) e, em 

somente em dois deles, eram as espécies dominantes. 

 RÔÇAS et al. (2008), identificaram diferentes espécies através do gene 16S 

rRNA de 28 dentes de pacientes alemães com lesão perirradicular após o 

tratamento endodôntico. As espécies mais prevalentes foram Streptococcus 
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(47%), Lactobacillus (35%), Dialister Invisus (29%), Eubacterium infirmum (29%), 

Prevotella intermedia (29%), Selenomona splitigena (29%), Synergistes clone oral 

BA121 (29%) e Treponema denticola (29%). Quando Enterococcus faecalis 

estavam presentes, nunca eram as espécies mais dominantes.  

 A combinação de métodos de cultura com métodos de clonagem (usando o 

gene 16S rRNA) provenientes de 21 amostras de dentes previamente tratados 

com lesões perirradiculares demonstraram que com a técnica de clonagem foi 

possível verificar várias unidades taxonômicas não cultiváveis, o que não se 

verifica no método de cultura. Enterococcus faecalis foram detectados apenas em 

duas amostras utilizando métodos de cultura, concluindo-se nesse trabalho que a 

combinação de métodos de cultura dependentes e independentes identificou 

novos patógenos endodônticos e uma alta diversidade da flora microbiana em 

dentes com tratamento endodôntico com presença de lesão perirradicular. Esse 

estudo relata que Enterococcus faecalis não foi à espécie dominante em casos de 

fracasso endodôntico (ANDERSON et al., 2012). 

 A presença de bactérias na porção apical de dentes com lesão 

perirradicular em infecções primárias e secundárias foi investigada utilizando a 

técnica PCR e verificou-se que a comunidade presente na infecção primária 

apresentava uma maior diversidade que na infecção secundária. Alguns 

microrganismos apresentaram uma frequência semelhante na infecção primária e 

secundária, sendo considerados microrganismos persistentes, pois não foram 

erradicados durante o tratamento endodôntico, sendo estes: Fusobacterium 
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nucleatum ssp nucleatum, Fusobacterium nucleatum ssp animalis, Actinomyces 

sp. Estes mesmos autores encontraram Pseudomonas sp. e Burkholderiales em 

abundância somente em infecções secundárias e a presença desses patógenos 

seria justificada pela contaminação ocorrida durante o tratamento endodôntico, 

pois estes microrganismos não são frequentemente encontrados na cavidade oral 

(CHUGAL et al., 2011). 

 Com base no sequenciamento do gene 16S rRNA verificou-se se as 

arquéias poderiam estar presentes em polpas inflamadas e se estas bactérias 

estariam associadas a infecções endodônticas primárias. Em 85% das amostras 

endodônticas infectadas, foram encontradas arquéias, Prevotella intermedia, 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e Treponema denticola em 

amostras de tecido pulpar inflamados, mas a espécie de maior frequência foi 

Treponema denticola (70% dos casos) (EFENBERGER et al., 2015). 

Candida albicans tem um importante papel na endodontia por ser o fungo 

mais comumente isolado do canal radicular. Com o objetivo de avaliar a sua 

presença em dentes que necessitavam de retratamento endodôntico, com a 

presença ou não de lesão perirradicular, 60 canais de molares foram divididos 

igualmente entre os dois grupos de dentes para serem pesquisados. Concluiu-se 

que dentes que apresentavam lesão perirradicular obtiveram uma maior 

quantidade de Candida albicans, havendo uma diferença estatisticamente 

significante entre eles (ASHRAF et al., 2007). 
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 A infecção extrarradicular é causada quando ocorre saída de 

microrganismos pelo forame apical invadindo os tecidos perirradiculares e podem 

ser classificadas como sintomática ou assintomática. A principal forma é a 

sintomática, pois ocorre saída constante de microrganismos pelo forame apical e 

sua manifestação é o abcesso perirradicular agudo ou quando há presença de 

fístula (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

 Com objetivo de avaliar a frequência de biofilme bacteriano em infecções 

primárias e secundárias, 106 dentes foram utilizados. Foi relatado que  apenas 6 

casos estavam associados com infecção extrarradicular, sendo 5 deles 

dependentes de infecção intrarradicular. Todos esses dentes apresentavam 

sintomatologia e a presença de fístulas estava presente em 3 casos. A infecção 

extrarradicular não é comum de ocorrer e pode estar associada ou não a infecção 

intrarradicular. A maioria delas é dependende da infecção intrarradicular e mais 

frequentemente sintomática (RICCUCI & SIQUEIRA Jr, 2010). 

 A forma assintomática está associada ao fracasso do tratamento 

endodôntico, pois pode continuar a induzir uma inflamação perirradicular mesmo 

após o tratamento dos canais radiculares. Dentre os patógenos associados a 

essas infecções, Actinomyces israelii tem sido indicado como o principal na 

infecção extrarradicular associada à lesão perirradicular (NAIR, 2006). 

2.2. Lesão Perirradicular Inflamatória  

 A lesão perirradicular histologicamente pode ser classificada como uma 
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resposta inflamatória perirradicular que surge após a reabsorção do osso de 

suporte adjacente e a infiltração local de células inflamatórias. Esta infecção pode 

ser tratada ou prevenida com a eliminação de bactérias via canal radicular quando 

o tratamento endodôntico é realizado de maneira adequada, mas o fracasso do 

tratamento endodôntico pode levar a uma infecção secundária ou persistente, 

levando ao surgimento da lesão perirradicular (CAPLAN et al., 2006). 

Com a necrose do canal, as células de defesa do hospedeiro não 

conseguem ter acesso a esse sistema e eliminar o invasor microbiano, mas 

quando a infecção alcança os tecidos perirradiculares o sistema de defesa do 

hospedeiro começa a agir, e com a intenção de conter a infecção, ocorre a 

destruição óssea (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

 A lesão perirradicular pode ser classificada como aguda ou crônica. A 

infecção aguda é de rápida duração, sem destruição óssea, causada por bactérias 

com alta virulência. Em contrapartida, uma infecção crônica está associada a 

bactérias com baixa virulência que exercem uma agressão constante aos tecidos 

perirradiculares levando à formação da lesão perirradicular inflamatória. A lesão 

perirradicular crônica é confirmada quando se observa a presença de uma 

imagem radiolúcida associada ao ápice de um dente necrosado (FURUKAWA et 

al., 2006). 

A lesão perirradicular costuma ser uma condição assintomática sendo 

descoberta normalmente através de exames radiográficos. Quanto mais tarde a 
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lesão é identificada pior pode ser o seu prognóstico, pois as bactérias estarão 

agindo por mais tempo (BERLINCK et al., 2015). 

 RICUCCI & SIQUEIRA Jr (2010) descreveram a lesão perirradicular como 

sendo uma doença induzida por biofilme. Os autores realizaram um estudo 

avaliando a presença de biofilme bacteriano em dentes com lesão perirradicular 

em canais que foram submetidos ao tratamento endodôntico prévio ou não. O 

biofilme bacteriano foi observado nos segmentos apicais dos canais radiculares, 

nas parades do canal e nos istmos. A maior quantidade de biofilme foi associada a 

lesões grandes e principalmente a cistos radiculares (Figura 1). 

 

Figura 1: Segundo pré molar superior com biofilme perirradicular. A) Dente com dor e inchaço. B) 
Presença de lesão perirradicular no ápice do dente. C) Reabsorção radicular com presença de 
biofilme bacteriano. D) Maior ampliação, mostrando a presença de bactérias na forma filamentosa 
(Fonte: RICCUCI & SIQUEIRA Jr, 2010). 
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2.2.1 Granulomas e cistos 

As principais lesões perirradiculares de origem endodôntica são os 

granulomas e os cistos. O granuloma é formado após a reabsorção óssea, quando 

o osso reabsorvido é substituído por tecido granulomatoso e, tem sido 

considerado, como a lesão mais comum. Em sua descrição histopatológica é 

constituído por um infiltrado inflamatório do tipo crônico, com predominância de 

macrófagos, seguidos por linfócitos, plasmócito e neutrófilos, além de 

componentes do processo de reparo como fibroblastos, fibras nervosas e vasos 

sanguíneos neoformados (NAIR et al., 1996). 

 O cisto surge do desenvolvimento de um granuloma, mas isso não significa 

que todos os granulomas vão evoluir para formar um cisto. O cisto é revestido por 

um epitélio escamoso estratificado e esse epitélio é circundado por tecido 

conjuntivo que contém todos os elementos encontrados no granuloma 

perirradicular. A origem desse epitélio são restos epiteliais de Malassez, 

remanescentes da bainha epitelial de Hertwig (TORABINEJAD & WALTON, 2010). 

Histologicamente, o cisto é revestido por epitélio pavimentoso estratificado 

apresentando uma cavidade patológica preenchida por material fluido ou semi 

sólido, composto principalmente por células epiteliais degeneradas. A hipótese 

mais aceita para formação do cisto é a que sugere a presença do sistema imune, 

pois elementos da resposta imunológica adaptativa (linfócitos B e T, plasmócitos, 

macrófagos, células natural killer, anticorpos) e do sistema complemento estão 

presentes na lesão (SANTOS et al., 2006). 
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Dois tipos de cistos são classificados na literatura: o cisto baía e o cisto 

verdadeiro. Os cistos baía são os que possuem comunicação com a luz do canal e 

apresentam uma maior prevalência, e quando a maioria dos tratamentos 

endodônticos são bem realizados possuem desfechos bem sucedidos. Os cistos 

verdadeiros são independentes do canal radicular, ou seja, não apresentam 

comunicação com estes, e o tratamento endodôntico não faz com que essa lesão 

desapareça, sendo necessária a realização de cirurgia perirradicular (NAIR, 1998). 

 LOVE & FIRTH (2008) avaliaram através de um exame histopatológico os 

tipos de lesões perirradiculares mais encontradas em infecções secundárias que 

necessitavam de cirurgia perirradicular. Os autores verificaram que os granulomas 

foram encontrados em 77% dos casos, enquanto os cistos estavam presentes em 

apenas 18% desses exames. 

 Apesar dos cistos tenderem a ser maiores que os granulomas, 

radiograficamente estas lesões não podem ser diferenciadas. A densidade entre 

ambos é semelhante e não existe correlação entre a densidade e o tamanho da 

lesão. Essa diferenciação só é possível através de exames histopatológicos 

(WHITE el al., 1994). 

2.3. Mecanismos de defesa do hospedeiro  

 Quando o tecido pulpar é invadido por bactérias, o tecido do hospedeiro 

desenvolve uma resposta imune imediata contra essa invasão chamada resposta 

imune inata não induzida, que é considerada uma resposta pré-inflamatória. 
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(KAWASHIMA et al., 1996). 

 A resposta imune não induzida pode não ser capaz de combater o agente 

agressor e um dano tecidual é gerado, desenvolvendo uma resposta inflamatória 

aguda. Os neutrófilos são as principais células que agem nessa inflamação, 

realizando a fagocitose e são atraídos para o local da inflamação por quimiotaxia 

quando receptores de alta afinidade para peptídeos bacterianos formilados (N-

formil-L-metionil-L-leucil-L-fenilalanina) e IL-8 são ativados. Os neutrófilos 

juntamente com os macrófagos, ao secretarem diversos tipos de mediadores 

químicos, ativam os osteoclastos e estes levarão à destruição óssea (SIQUEIRA 

Jr & SABOIA-DANTAS, 2000). 

 Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas que têm a capacidade 

de reabsorver tecido mineralizado e diferenciam-se a partir de precursores 

hematopoiéticos da linhagem monócito-macrófago. O contato célula-célula entre 

os osteoblastos, células formadoras de osso, e células hematopoiéticas é 

necessário para induzir a diferenciação dos osteoclastos (SUDA et al., 1999). 

Os osteoblastos expressam o ligante de receptor ativador nuclear kappa B 

(RANKL) que se liga ao seu receptor, receptor activator of NF-kB (RANK), 

expresso na superfície de células precursoras de osteoclastos. A ligação RANKL-

RANK faz com que precursores de osteoclastos diferenciam-se em osteoclastos 

maduros, que tornam-se ativados, resultando na reabsorção óssea (KISS, 2004).  

A associação RANKL e osteoprotegerina (OPG) em reabsorções ósseas na 
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região perirradicular foi avaliada por MENEZES et al. (2006) que concluiram que 

células como macrófagos, leucócitos polimorfonucleares, linfócitos foram coradas 

positivamente para anticorpos anti-RANKL e anti-OPG. Esse resultado demonstra 

que essas células podem participar diretamente no processo de ativação de 

osteoclastos e perda óssea, sendo a expressão de RANKL maior que OPG em 

granulomas e cistos, o que comprova maior destruição óssea. Encontraram 

também grandes quantidades de anti-CD68, associando a presença de 

macrófagos nas lesões perirradiculares em que foram encontrados principalmente 

em áreas de inflamação ativa. 

Através da análise imuno-histoquímica, a expressão de RANK, RANKL e 

OPG em cistos perirradiculares foi avaliada por ARMADA et al. (2015) em 

diferentes compartimentos do tecido (epitélio e conjuntivo) e em relação ao 

infiltrado inflamatório (aguda ou crônico). Este estudo reforçou a participação 

destes mediadores químicos tanto no tecido epitelial quanto no conjuntivo em 

doenças inflamatórias perirradiculares e relatou que o tipo de infiltrado presente no 

cisto parece influenciar na expressão destas moléculas.	   O	   infiltrado inflamatório 

crônico apresentou maior expressão de RANKL quando comparado a OPG, 

sugerindo que esta inflamação está associada a uma maior atividade osteolítica.  

Leucócitos polimorfonucleares desempenham um papel central na 

imunidade inata durante a inflamação. Após a infecção patogênica, os macrófagos 

e outras células produzem mediadores inflamatórios, tais como citocinas e 

quimiocinas que estimulam a microvasculatura nas proximidades e atraem um 
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grande número de polimorfonuclear que migram através da parede vascular e se 

infiltram nos tecidos. Depois da chegada ao local de inflamação, polimorfonuclear 

realizam fagocitose e também liberam poderosos reagentes prejudiciais aos 

tecidos para matar agentes patogênicos (BIAN et al., 2012). 

Os neutrófilos liberam moléculas antimicrobianas e armadilhas 

extracelulares dos neutrófilos (NETs) para a contenção de infecção e inflamação. 

Neutrófilos ativados fornecem sinais para a ativação e maturação de macrófagos, 

bem como células dendríticas. Também estão envolvidos na regulação da 

resposta imune das células T contra vários patógenos e antígenos tumorais. Com 

a diminuição dos neutrófilos, ocorre uma maior predisposição a infecção e ao 

retardo do reparo tecidual (KUMAR & SHARMA, 2010). 

Nos processos crônicos, neutrófilos costumam ser encontrados em número 

reduzido, mas em processos crônicos supurativos, essas células podem exercer 

papel de destaque (SIQUEIRA Jr & SABOIA-DANTAS, 2000). 

A expressão de IL-17 em lesão perirradicular foi estudada e comparada 

entre cistos e granulomas através de uma reação de imuno-histoquímica para 

verificar a presença do anticorpo anti- IL-17. Houve uma maior expressão desta 

interleucina em cistos que em granulomas, principalmente quando o cisto possuía 

um epitélio fino, sugerindo que esta citocina possa estar envolvida no processo de 

destruição do epitélio para a formação do cisto. Além disso, IL-17 pode estar 

associado a um processo de exarcebação da infecção crônica, pois ocorreu um 
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acúmulo de leucócitos polimorfonuclares na presença desta interleucina (AJUZ et 

al., 2014). 

Os macrófagos são células essenciais durante todas as fases de defesa 

pois fagocitam as bactérias através de receptores presentes em sua superfície e 

ao reconhecerem um corpo estranho secretam diversas substâncias 

biologicamente ativas como enzimas, prostaglandina e citocinas IL-1, TNF-α, que 

irão aumentar a defesa contra essas bactérias, recrutando mais células e 

moléculas de defesa para o local da agressão (KAWASHIMA et al., 1996). 

Estas células são os principais constituintes de granulomas perirradiculares 

e apresentam um papel central na proteção, tanto na resposta da imunidade inata 

quanto na adaptativa. Sua ativação pode ocorrer em granulomas perirradiculares 

por citocinas produzidas por linfócitos T ativadas por antígenos, por endotoxinas 

bacterianas, como parte da imunidade inata, ou por ambos estes processos 

(METZGER, 2000). 

 Os macrófagos exercem uma função importante nas respostas protetoras 

das lesões perirradiculares, mas também são responsáveis pelo desenvolvimento 

e perpetuação das reações inflamatórias. RODINI & LARA (2001), realizaram uma 

análise quantitativa de células CD 68 em granulomas e cistos perirradiculares. 

Através da análise imuno-histoquímica verificaram que esses marcadores 

específicos de macrófagos estavam presentes em ambas as lesões e não 

apresentavam diferença estatisticamente significante entre estas. 
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A distribuição de macrófagos, mastócitos e IL-6 foi avaliada em cistos 

perirradiculares. Na superfície da cápsula fibrosa, foi encontrada uma maior 

expressão de mastócitos, demonstrando uma intensa reação inflamatória 

superficial. A presença de macrófagos foi maior nas regiões onde havia IL-6 e 

essa interleucina foi encontrada em menor quantidade nas regiões profundas da 

lesão que apresentavam grande volume. Estes achados revelam a importância 

que macrófagos, mastócitos e IL-6 exercem nas lesões perirradiculares e reforça 

que IL-6 é produzida principalmente por macrófagos (BRACKS et al., 2014). 

Os macrófagos têm como principal função protetora a fagocitose, mas com 

a sua ação prolongada produzem grande quantidade de citocinas pró inflamatórias 

e outros mediadores para evitar a disseminação da infecção, causando destruição 

óssea. COLIC et al. (2010) demonstraram que, apesar disso, macrófagos são 

capazes de conter a destruição por diminuirem a produção de interferon gama 

(IFN-y) e aumentarem a secreção de IL-10, interleucina que estabiliza a 

reabsorção óssea. 

A presença de macrófagos em lesões inflamatórias perirradiculares é um 

achado comum, sendo frequentemente relatada. ALCANTARA et al. (2013) 

verificaram que a maioria dos cistos perirradiculares apresentavam infiltrado 

inflamatório moderado, com predomínio de células mononucleares, como os 

macrófagos. Cerca de 71% das lesões encontradas eram assintomáticas, sendo 

esse dado compatível com o infiltrado inflamatório crônico. Foi verificado também 

que neutrófilos estão associados a uma fase aguda da inflamação, apresentando 
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uma resposta inflamatória intensa na cápsula cística. Este estudo está de acordo 

com o de MARÇAL et al. (2010) que relataram que o infiltrado com células 

mononucleares são mais frequentes que o infiltrado misto (polimorfonucleares e 

mononucleares). 

A imunidade adaptativa se desenvolve quando a resposta imune inata for 

evitada ou superada pela infecção. Nessa resposta, células de caráter específico 

são formadas contra o agente agressor, assim como células de memória que se 

lembram do contato prévio com determinado invasor e adquirem de maneira 

rápida mecanismos de defesa contra estes nos possíveis contatos posteriores. A 

resposta imune adaptativa é dividida em resposta imune celular ou humoral. A 

resposta imune celular é mediada por linfócitos T helper (Th), T citotóxicos (Tc) e 

os produtos secretados por essas duas populações celulares. Já na resposta 

imune humoral, os anticorpos sintetizados por plasmócitos irão mediar essa 

resposta (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

 Essa resposta é iniciada quando antígenos microbianos na sua forma 

solúvel ou capturados por células apresentadoras de antígenos chegam nos 

linfonodos. Macrófagos, células dendríticas e linfócitos B são exemplos de células 

apresentadoras de antígenos para linfócitos T. Os macrófagos vão apresentar 

antígenos para os linfócitos Th que após reconhecer este antígeno irão proliferar e 

se diferenciar em células efetoras sintetizando citocinas podendo gerar linfócitos 

Th1 ou Th2. Os linfócitos Th1 após cairem na circulação sanguínea e migrar para 

o local que está inflamado secretam citocinas que poderão estimular os 
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macrófagos. Estes, ao se tornarem ativados, vão liberar diversos mediadores 

químicos e destruir as bactérias (ABBAS et al., 2011). 

 Na lesão perirradicular, como em outras doenças inflamatórias, dois 

padrões de respostas ao linfócitos Th podem ser gerados. O tipo T auxiliar 1 (Th1) 

e o Th2. Th1 é caracterizado por produzir IL-2, IL-12 e TNF-β e o Th2 por produzir 

IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13. Essas células irão determinar se a resposta a um 

patógeno infeccioso levará à proteção do hospedeiro ou à disseminação da 

infecção. Em ambos os tipos, as células apresentadoras de antígenos ativadas no 

baço ou nos linfonodos desempenham um papel principal na apresentação de 

antígenos as células TH CD4+ (JANKOVIC et al., 2001). 

 Os linfócitos T apresentam receptores de superfície (TCR) que permitem 

uma resposta específica contra os antígenos. Linfócitos Th apresentam a molécula 

CD4+ e reconhecem peptídeos associados às moléculas de MHC classe II. Os 

linfócitos Tc apresentam as moléculas CD8+ na sua superfície e destroem 

moléculas que expressam um peptídeo estranho associado às moléculas de MHC 

classe I. Linfócitos Th1 ativam macrófagos e induzem a produção de IgG por 

linfócitos B, já linfócitos Th2 auxilixam na síntese de anticorpos. A inflamação e a 

reabsorção óssea, provavelmente são aumentadas pelas células Th1 e diminuídas 

pelas células Th2. Os linfócitos Th1 parecem estar associados à fase de 

progressão das lesões perirradiculares, enquanto os linfócitos Th2 aos estágios de 

estabilização das lesões (SIQUEIRA Jr & SABOIA-DANTAS, 2000) 
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 Bactérias que se hospedam no canal radicular em infecção primária 

induzem macrófagos a liberarem citocinas, como IL1-β, TNF-α, IL-6 e IL-10 que 

exercem diferentes papéis no desenvolvimento da lesão perirradicular tendo um 

papel importante no processo inflamatório. A atuação dos macrófagos e dos LPS 

presentes em bactérias gram-negativas, são fatores que induzem ao início da 

reabsorção dos tecidos perirradiculares e levam ao surgimento da lesão 

(MARTINHO et al., 2012). 

 Componentes de bactérias gram-positivas como proteoglicanos, apesar de 

serem menos potentes em criar uma resposta inflamatória, apresentam 

sinergismos com LPS e podem potencializar a produção de citocinas inflamatórias 

(MARTINHO et al., 2014). 

2.4 Pacientes de terceira idade 

 A população idosa está crescendo mundialmente e com o aumento da 

expectativa de vida desses cidadãos, a elaboração de estratégias e cuidados com 

a saúde bucal deste grupo têm atraído a atenção da comunidade científica nos 

últimos anos. Cabe destacar que algumas alterações na cavidade bucal podem 

afetar a nutrição, interferir negativamente na saúde sistêmica e, com isso, diminuir 

a qualidade de vida dessa faixa etária (RABELLO, 2006). 

 O sistema imune inato dos pacientes tende a sofrer alterações com a idade, 

havendo uma desregulação da sua resposta. Assim, pacientes idosos tendem a 

apresentar respostas inflamatórias persistentes envolvendo células imunes e não 
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imunes. As funções das células imunes inata e os receptores de reconhecimento 

padrão, que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, tornam-se 

comprometidos. Essas alterações na resposta de pacientes idosos faz com que 

estes fiquem mais susceptíveis a doenças (SHAW et al., 2013). 

 Com a idade, todos os componentes da imunidade inata e adaptativa são 

afetados de forma negativa havendo uma diminuição da resposta imunológica 

levando o hospedeiro a uma maior susceptibilidade a infecção. Ocorre um declínio 

nos TCR e uma fraca ativação dessas células sendo, com isso, as células T as 

mais afetadas com a idade (SALAM et al., 2013). 

Macrófagos desempenham um importante papel em uma variedade de 

processos que vão desde a apresentação de antígenos a cicatrização de feridas. 

Os macrófagos isolados a partir de indivíduos idosos apresentam múltiplos 

defeitos na função que inclui a diminuição da atividade quimiotática e em algumas 

etapas do seu processo de fagocitose como a aderência, opsonização e 

fagocitose em si (KOVACS et al., 2009). 

 Através de um estudo em camundongos transgênicos, foi demonstrado que 

deficiências significativas ocorrem em células TCD4+ com o envelhecimento. 

Comparando camundongos jovens com os de maior idade, verificou-se uma 

diminuição da função auxiliar, levando a uma menor expansão e diferenciação de 

células B. A função de outros componentes do sistema imune envolvidos em 

respostas humorais permanecem intactas com o envelhecimento e o declínio da 
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imunidade humoral com a idade é muito provavelmente devido à redução da 

função de células T CD4+ (HAYNES & EATON, 2005). 

As doenças infecciosas orais mais comuns que acometem o indivíduo são a 

cárie e a doença periodontal. Pessoas mais velhas frequentemente apresentam a 

superfície radicular exposta, sendo a cárie radicular muito mais comum nesses 

indivíduos que em pacientes mais jovens (SHAY K, 2002). O envelhecimento leva 

a um aumento da gravidade da periodontite e esse mecanismo até hoje não foi 

bem elucidado (HAJISHENGALLIS, 2014). 

A xerostomia é uma alteração fisiológica comum em pacientes de terceira 

idade, e esta diminuição da produção de saliva leva a uma queda do pH e da 

capacidade tampão salivar. Este quadro clínico pode aumentar o risco de 

desenvolvimento de doenças infecciosas bucais, como a cárie cervical, a 

periodontite e a candidíase oral (DALODOM et al., 2015). Para MURRAY 

THOMSOM et al. (2006) a xerostomia em pacientes idosos é causada 

principalmente por causa do uso de medicações. Estes pacientes, por conta da 

sua maior susceptibilidade a doenças, costumam usar uma maior quantidade de 

medicações e muitas dessas contribuem para a hipossalivação. Dentre os 

principais medicamentos estão os antidepressivos, antihipertensivos, 

benzodiazapínicos, diuréticos e opióides (SCULLY & FELIX, 2005). 

O idoso sofre alterações próprias do envelhecimento, mas estas podem ser 

agravadas por doenças crônicas que são comuns nestes indivíduos. Estes são 
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frequentemente afetados por uma série de doenças sistêmicas que em alguns 

casos se manifestam simultaneamente e apresentam um impacto sobre sua saúde 

bucal. Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, diabetes mellitus, câncer 

oral, osteoporose, doenças de Parkinson e de Alzheimer são as enfermidades 

mais comuns na atualidade (MELOTO et al., 2008). 

O diabetes mellitus é uma doença endócrina que pode afetar várias funções 

do sistema imunológico do indivíduo, predispondo-o para inflamação crônica e 

diminuição do reparo tecidual. Na cavidade oral pode causar xerostomia, 

alterações periodontais, aumento na susceptibilidade a infecções e alterações 

tanto ao nível da polpa dentária como nos tecidos periapicais. Já foi descrito 

inclusive que nesses doentes não se pode afirmar que eles tenham maior 

predisposição para o desenvolvimento de lesões perirradiculares e que o sucesso 

do tratamento endodôntico estará comprometido (FERREIRA et al., 2014). 

SEGURA-EGEA et al. (2012) relataram que na literatura há evidências 

associando a diabetes mellitus com uma maior prevalência de lesão perirradicular, 

um maior tamanho das lesões ósseas periapicais, uma maior probabilidade de 

infecções assintomáticas perirradiculares, e ainda atraso na reparação 

perirradicular, sendo a taxa de sucesso do tratamento endodôntico mais baixa. 

O aumento da fosfatase alcalina foi relatado em polpa de idosos com 

pulpite irreversível. A fosfatase alcalina é uma enzima importante na formação 

óssea e o seu aumento em polpa de pacientes mais velhos, pode levar ao 
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acréscimo do nível de calcificação pulpar e causar dificuldade no tratamento 

endodôntico. O aumento desta enzima em polpas irreversivelmente afetadas não 

foi identificado em pacientes jovens (ASLANTAS et al., 2015). 

 O sucesso do tratamento endôntico em pacientes idosos depende dos 

mesmos fatores dos pacientes mais jovens, que são a eliminação de bactérias 

patogênicas do interior do canal radicular e a prevenção da reinfecção. No 

entando, o tratamento de paciente idosos se torna um desafio maior pelo fato de 

que seus sistemas de canais tendem a apresentar maior atresia, por causa da 

deposição contínua de dentina secundária, de outras mudanças fisiológicas e do 

aumento de doenças sistêmicas que podem comprometer o atendimento 

(DEEPAK et al., 2014). 

O tecido dentário é formado por diferentes tipos de dentina, como a dentina 

primária, secundária e terciária. A dentina primária é formada até o fechamento do 

ápice dentário e após completar a sua formação, a dentina secundária começa a 

ser formada. Esta é uma dentina considerada fisiológica que é formada durante 

toda a vida. Essa formação contínua de dentina tende a fazer com que o espaço 

ocupado pela polpa torne-se constricto o que pode dificultar o tratamento 

endodôntico de pacientes com idade mais avançada. Já a dentina terciária é 

produzida quando ocorre um dano a polpa, seja por cárie ou trauma (LOPES & 

SIQUEIRA Jr, 2015). 

 A diminuição de tamanho do espaço pulpar não é a única alteração que 
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ocorre na polpa. A sua vascularização e a quantidade de células também se 

tornarão reduzidas fazendo com que a polpa se torne mais fibrosa. Uma polpa 

fibrosada pode fazer com que o canal fique obstruído o que torna o tratamento 

endodôntico desafiador, pois haverá dificuldade de negociação destes canais que 

poderão causar erros iatrogênicos (ALLEN & WHITWORTH, 2004). 

Com a idade ocorre uma maior incidência de patologia não endodôntica. O 

desconhecimento deste fato pode levar a um diagnóstico inadequado e o 

elemento dentário ser tratado endodonticamente de forma precipitada. Dentre 

essas doenças não endodônticas estão as patologias periodontais, artrite e 

neuralgia (TORABINEJAD & WALTON, 2010). 

 Com as alterações que a polpa sofre com o envelhecimento, com maior 

presença de fibras colágenas, menos vasos sanguíneos e maior calcificação, as 

respostas a dor pulpar nesses pacientes também sofrem alterações. Esses 

pacientes apresentam menor intensidade de dor, com limiar de dor aumentado. 

Esses dentes podem evoluir para necrose sem qualquer histórico prévio de dor, 

além de apresentarem maiores casos de resultados falso negativos em testes de 

sensibilidade pulpar (FARAC et al., 2012). 

 THALER et al. (2008) avaliaram se a permeabilidade do canal dentinário 

era influenciada com a idade testando a penetração de corantes em diferentes 

faixas etárias. Em pacientes com mais de 60 anos, a penetração do corante foi 

muito menor principalmente no terço apical, sendo menor que 7%, quando 
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comparado com pacientes com menos de 30 anos, que apresentaram penetração 

do corante no terço apical de 50%. Concluiu-se que com a idade, a 

permeabilidade dentinária diminui o que pode influenciar na distribuição de 

medicamentos e soluções irrigadoras usadas no interior do canal. Por conta dessa 

esclerose dentinária que acomete os idosos, um menor volume de bactérias e 

seus produtos alcançam o canal radicular principalmente no terço apical. 

Uma alta frequência de cristais de colesterol em lesões perirradiculares de 

pacientes de terceira idade foi encontrada quando comparado a pacientes jovens. 

Essa alta taxa de cristais de colesterol em lesões perirradiculares de origem 

endodôntica, podem atuar como corpo estranho, e consequentemente associar a 

idade a uma menor taxa de sucesso do tratamento endodôntico (SLUTZKY-

GOLDBERGE et al., 2013). 

 A descontaminação do sistema de canais radiculares foi avaliada através 

da diminuição de biofilmes formados por Enterococcus faecalis usando diferentes 

soluções irrigadoras em pacientes com menos de 30 anos e mais de 60 anos. Em 

ambos os grupos foram utilizadas a combinação de  ácido etilenodiamino 

tetracético (EDTA) 17% com  hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5%, somente EDTA 

17% e apenas NaOCl 2,5%. Foi observado que a maior descontaminação em 

ambos os grupos ocorreu quando houve associação das substâncias quando 

comparadas com o grupo controle. Mas em pacientes idosos, a formação de 

biofilme por Enterococcus faecalis foi maior que nos grupos de pacientes jovens. 

O aumento da adesão à dentina por essas bactérias é devido as mudanças que 
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ocorrem nos minerais da dentina em pacientes com mais idade e nesses 

indivíduos deve ser usado um maior volume ou um maior tempo de solução 

irrigadora que em pacientes jovens por causa da maior susceptibilidade a infecção 

do canal (OZDEMIR et al., 2010).  

 Outros estudos encontraram resultados diferentes quanto à prevalência de 

Enterococcus faecalis em pacientes de terceira idade. KAKOLI et al. (2009) 

determinaram os efeitos da idade do paciente sobre a prevalência e profundidade 

da penetração de bactérias dentro dos túbulos dentinários em paciente de 18 a 25 

anos e maiores que 60 anos. Eles encontraram um menor número de bactérias e 

uma menor profundidade de penetração em pacientes mais idosos, pois estes 

pacientes apresentam túbulos dentinários escleróticos e obliterados que impedem 

a penetração de Enterococcus faecalis no interior dos túbulos. 

Com relação à prevalência de cistos ao longo de 10 anos de observação foi 

avaliada e foram considerados a idade, gênero e localização da lesão. Os 

pacientes apresentavam idade entre 7 a 77 anos e concluiu-se que a maior 

prevalência de cistos ocorreu em pacientes na faixa etária por volta dos 35 anos 

na região anterior e superior (ALCANTARA et al., 2013). 

 Outro estudo encontrou uma maior prevalência de cistos na mesma faixa 

etária. SOUZA et al. (2010) estudaram a distribuição de cistos na população 

brasileira e observaram que a maior incidência de cistos foram os radiculares 

inflamatórios e estes foram encontrados principalmente na faixa etária de 31 anos. 
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 A prevalência de lesão perirradicular de uma população brasileira urbana 

em infecções primárias e secundárias foi avaliada e relatou-se que paciente com 

mais de de 60 anos apresentavam menos da metade dos casos de infecção 

primária e secundária, sendo encontrada a maior prevalência em pacientes entre 

30 a 49 anos. Esses resultados podem ter sido encontrados pelo fato dos 

pacientes na terceira idade procurarem menos os serviços odontológicos 

(BERLINCK et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
	  

3. JUSTIFICATIVA 

Uma ampla variedade de espécies bacterianas está envolvida nas 

infecções de origem endodôntica. Neste contexto, embora já tenha sido descrita a 

participação de macrófagos em reações inflamatórias e de modo particular em 

lesões perirradiculares, sua expressão em indivíduos na terceira idade 

necessita ser melhor esclarecida, pois estudos que a caracterizem ainda são 

escassos.                                             

      Deste modo, a relevância deste estudo se dá devido às 

possíveis alterações fisiológicas da idade, incluindo a resposta intra-óssea a 

produtos do metabolismo microbiano e aos próprios microrganismos presentes e a 

ainda a dimensão hormonal, tendo em conta a intervariabilidade individual e 

também a presença de polimorfimos que estão entre os fatores modificadores da 

doença em especial neste grupo em questão. 

. 
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4. HIPÓTESE 

Os macrófagos participam da resposta inflamatória/imunológica e 

desempenham um papel-chave no desenvolvimento das lesões perirradiculares. E 

pacientes idosos podem apresentar uma menor participação destas células, com 

uma maior chance de ter infecções persistentes. 
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5. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

• Verificar a participação de macrófagos em lesões perirradiculares de 

pacientes na terceira idade. 

Objetivos específicos: 

• Avaliar através da imuno-histoquímica a expressão de CD 68 para observar 

o percentual de macrófagos. 

• Comparar os resultados obtidos entre cistos e granulomas perirradiculares 

de pacientes jovens e idosos. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS  

6.1. Parecer ético  

 O presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CAAE:47669715.2.0000.5284) da Universidade Estácio de Sá 

(Anexo 1).  

6.2. Seleção da amostra 

 Foram selecionadas 21 lesões perirradiculares (9 cistos e 12 granulomas) 

de pacientes idosos com idade igual ou maior que 60 anos (grupo de estudo), e 26 

lesões (13 cistos e 13 granulomas) de pacientes adultos com idade entre 20-50 

anos (grupo controle). As lesões avaliadas, obtidas através de cirurgia 

paraendodôntica, faziam parte do arquivo do laboratório de patologia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá. Foram excluídas da 

pesquisa lesões de pacientes com doenças imunossupressoras, tais como 

Diabetes mellitus, Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) ou doenças 

auto-imunes. O gênero não interferiu na inclusão do paciente. 

 6.3. Diagnóstico das lesões periradiculares 

 O diagnóstico de lesão perirradicular foi realizado através de exame 

histopatológico, demonstrando que o cisto apresenta uma cavidade parcial ou 

totalmente delimitada por epitélio e que o granuloma é uma lesão formada por 

tecido de granulação (Figura 2).  
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A avaliação das lâminas coradas com hematoxilina e eosina foi realizada por dois 

avaliadores previamente calibrados, como modelo duplo em microscópio óptico 

(Leica DM500, Heerbrugg, Suécia). Os tecidos removidos das lesões 

perirradiculares foram classificados em cistos quando o tecido epitelial for 

encontrado totalmente ou parcialmente íntegro.  

6.4. Reações imuno-histoquímicas para identificação de macrófagos 

Cortes histológicos de 3µm foram dispostos em cada uma das lâminas 

silanizadas e ficaram na estufa à 60o por um período de 3 a 4 horas. O protocolo 

prescrito por AJUZ et al. (2014) foi seguido para as reações de imuno-

histoquímica. Assim, as lâminas foram desparafinizadas e os cortes hidratados – 

através de banhos sequenciais de xilol I, xilol II, álcool absoluto, álcool a 90º, 

álcool a 70º e álcool a 50º. 

A	  

	  	  

Figura 2: Tecidos corados em hematoxilina e eosina. (A) Cisto Perirradicular, (B) Granuloma Perriradicular. 

B	  
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Para dar continuidade ao processamento dos espécimes clínicos, as 

lâminas foram alocadas dentro um recipiente plástico de 2 litros com tampa, em 

berços de vidro sem fundo. Depois foi adicionado o tampão citrato-ácido cítrico 

(Tampão Citrato pH 6.0, DBS – Pleasanton, Califórnia, EUA) neste recipiente 

cobrindo com alguma sobra todo o material (berços e lâminas), assim este 

conjunto foi coberto com filme de PVC e levado ao micro-ondas (BMX 35ARHNA - 

Maxi Gratine Inox, Brastemp, Joinville, Santa Catarina, Brasil) (com potência 

mínima de 850W) passando por um ciclo de 12 minutos na potência máxima, em 

temperatura ambiente externa. Ao final desta ciclagem este recipiente plástico 

com tampa foi retirado do micro-ondas, esfriando por 20 minutos em temperatura 

ambiente e posteriormente por 5 minutos lavado em água corrente.  

Em seguida com a finalidade de que a inativação da peroxidase endógena 

ocorra, as lâminas foram alocadas nos berços de vidro e submetidas por 5 banhos 

de 5 minutos cada com água oxigenada (H2O2) 20 volumes (Proquímios, Rio de 

Janeiro), e depois lavadas 3 vezes em água corrente. E ainda foram 

condicionadas e mantidas em solução de PBS 1x pH 7,4 (Laborclin, Paraná, 

Brasil).  

Uma solução de PBS/BSA a 1% foi utilizada para fazer diluição dos 

anticorpos primários CD68 (1:500, Mouse monoclonal, M0876, DAKO North 

America, Carpinteria, Califórnia). 

Seguindo o protocolo previamente estabelecido, ocorreu a aplicação de 
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100µL ou 200µL (dependendo do tamanho do corte) dos anticorpos primários 

sobre o mesmo, contudo, previamente as lâminas foram secas e sobre papel 

toalha oriundas da etapa anterior. Na próxima etapa, as lâminas foram colocadas 

em um recipiente plástico com tampa contendo uma espuma umedecida com 

água internamente, ficando por 16 horas na geladeira (overnight). Terminado este 

prazo, os anticorpos primários foram descartados, as lâminas colocadas em 

berços de vidro e foram realizadas 3 lavagens com PBS 1x (cada lavagem com 1 

minuto de duração). Em seguida, ocorreu a secagem do excesso de PBS. 

Este mesmo recipiente plástico com tampa, previamente utilizado, contudo 

com a espuma umedecida e aquecida foi utilizado para aplicação dos anticorpos 

secundários biotinilados (LSAB + system HRP – Dako K0690, DAKO North 

America, Carpinteria, Califórnia, EUA), que se deu sobre os cortes (com uma a 

duas gotas sobre cada corte) e sendo colocado por 30 minutos na estufa a 37ºC.  

Sucessivamente, ocorreu 3 lavagens das lâminas em PBS 1x de 1 minuto 

cada. Também o excesso de PBS foi removido e o complexo estreptavidina-

biotina aplicado sobre as lâminas, durante 30 minutos ficando na estufa a 37º C. 

Então foi removido o excesso de solução, nos berços de vidro as lâminas 

passando por outras 3 lavagens com PBS 1x com duranção de 1 minuto cada.  

 Durante a Etapa do DAB líquido (Liquid DAB + Substrate Chromogen 

System - Dako K3468, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, EUA), esta 

solução de 20 µL para 1000 µL de seu diluente específico, foi aplicada por 5 
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minutos em temperatura ambiente nas lâminas e estas permaneceram em um 

recipiente plástico sem espuma. Em seguida o DAB foi descartado e em água 

corrente por 5 minutos ocorreu a lavagem.  

 A partir desta etapa a contra-coloração com hematoxilina de Carazzi 

ocorreu por 2 minutos, seguida de lavagem por 8 minutos em água corrente. E 

ainda posteriormente, a desidratação dos cortes se deu através do uso de álcool 

absoluto em 3 trocas rápidas, seguidas pelo xilol de diafanização e pelo xilol de 

montagem, com a montagem final com as lamínulas de vidro e Entellan (Meck, 

Damstadt, Alemanha). Também foram utilizados controles positivos e negativos 

para o anticorpo previamente descrito, que da mesma forma seguiu as instruções 

dos fabricantes.   

6.5. Análise de imagens obtidas através de imuno-histoquímica 

 Esta ocorreu com o uso de microscópio óptico, em que se deu a subdivisão 

de cada lâmina em 5 campos de grande aumento (40x de aumento microscópico), 

onde foram avaliados: o epitélio (apenas em casos de cistos perirradiculares) e o 

tecido conjuntivo.  

 Valores foram atribuídos ao número de marcações positivas para o 

anticorpo, sendo estes de 0 a 2 para cada campo. A pontuação das áreas 

observadas foram consideradas da seguinte forma (AJUZ et al., 2014): 

• (0 ponto) - quando foram negativas (sem ocorrência de células positivas) ou 
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com menos de 5% das células coradas positivamente;  

• (1 ponto) - leve a moderado, quando 5% a 50% das células foram coradas 

positivamente; 

• (2 pontos) - forte, quando mais de 50% das células foram coradas, ou seja, 

positivas para cada marcador.  

 As lâminas que foram avaliadas por zona receberam cinco graus, as quais 

descrevem em conjunto valores, como: 0 (todos os campos de alta potência 

analisados foram negativos) a 10 (todos os campos de alta potência foram 

fortemente positivos). Este número final resumiu o valor total dos cinco campos, 

com uma média de classificação para a imunoexpressão:  

§ Negativo (média final que variava de 0 a 0,5); 

§ Fraco a moderado (variando de 0,6 a 1,2); 

§ Forte (variando de 1,3 a 2,0). 

6.6. Análise estatística  

A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada através do programa 

Graphpad Prism 6 for Windows (Graphpad Software, San Diego, Califórnia, USA).  

A significância estatística levada em consideração foi de p<0.05. 
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7. RESULTADOS  

Um total de 21 casos de pacientes idosos foram incluídos neste estudo, 

com uma média de idade de 63,5 anos (DP:±4,03). Desses casos, 12 pacientes 

apresentavam granulomas, com média de idade de 64,25 (DP:±4,57), sendo 5 

homens (41,7%) e 7 mulheres (58,3%). Os granulomas ocorreram neste grupo 

com maior frequência em maxila (58,3%) e em região anterior (66,7%). Os 9 

idosos que apresentaram cistos tinham média de idade 62,6 (DP:±3,20), sendo 4 

homens (44,4%) e 5 mulheres (55,6%) e a maior frequência ocorreu na maxila 

(77,8%) e em região anterior (55,6%). 

Já os 26 casos de pacientes adultos com média de idade de 38 anos (DP:± 

9,12), foi constituída de 13 granulomas (média de idade de 39 anos/ DP:±3,20). 

Desses casos, 6 eram homens (46,2%) e 7 mulheres (53,8%) sendo a maior 

ocorrência na maxila (76,9%) e na região anterior (53,8%). Os 13 casos de cistos 

(média de idade de 37 anos/ DP:±9,74), 11 (86,6%) se deram em indivíduos do 

sexo feminino e 2 casos masculinos (15,4%). Quanto ao posicionamento na 

arcada, a maior frequência ocorreu na maxila (69,2%) e na região anterior (76,9%) 

(tabela 1 e tabela 2) 
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Tabela 1: Descrição dos dados dos pacientes adultos e idosos com granulomas perirradiculares 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Granuloma	   	   	  
	   Adultos	   Idosos	   P	  valor	  

Idade	   39	  ±	  3,20	   64,25	  ±	  4,57	   -‐	  
Sexo	   6	  Homens	  (46,2%)	  	   5	  Homens	  (41,7%)	  	   1,00	  
	   7	  Mulheres	  (53,8%)	  	   7	  Mulheres	  (58,3%)	   	  
Localização	   10	  Maxila	  (76,9%)	  	   7	  Maxila	  (58,3%)	  	   0,41	  
	   3	  Mandíbula	  (23,1%)	  	   5	  Mandíbula	  (41,7%)	  	   	  
Posição	   7	  Anterior	  (53,8%)	  	   8	  Anterior	  (66,7%)	   0,68	  
	   6	  Posterior	  (46,2%)	  	   4	  Posterior	  (33,3%)	   	  
Os parâmetros foram avaliados através do Fisher exact test. 

 

Tabela 2: Descrição dos dados dos pacientes adultos e idosos com cistos perirradiculares 

                             Cistos   

	   Adultos	   Idosos	   P	  valor	  
Idade	   37±	  9,74	   62,6	  ±	  3,20	   -‐	  
Sexo	   2	  Homens	  (15,4%)	  	   4	  Homens	  (44,4%)	  	   0,17	  
	   11	  Mulheres	  (86,6%)	  	   5	  Mulheres	  (55,6%)	  	   	  
Localização	   9	  Maxila	  (69,2%)	  	   7	  Maxila	  (77,8%)	  	   1,00	  
	   4	  Mandíbula	  (30,8%)	  	   2	  Mandíbula	  (22,2%)	  	   	  
Posição	   10	  Anterior	  (76,9%)	  	   5	  Anterior	  (55,6%)	  	   0,37	  
	   3	  Posterior	  (23,1%)	  	   4	  Posterior	  (44,4%)	  	   	  
 Os parâmetros foram avaliados através do Fisher exact test  
 

7.1 Análise imuno-histoquímica  

Quando ocorreu a comparação da expressão de CD68 entre o tecido 

epitelial de cistos de pacientes idosos (0,24 ± 0,24) e adultos (0,10 ± 0,15) não 

houve diferença estatísticamente significativa (p=0,22).    

No entanto, houve diferença (p=0,02) quando comparado o tecido 

conjuntivo de cistos de idosos (0,33 ± 0,28) e adultos (0,95 ± 0,62). E do mesmo 
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modo, ocorreu para o tecido conjuntivo de granulomas entre os dois grupos 

previamente citados (p=0,004) (tabela 3). 

Tabela 3 : Análise comparativa da expressão de CD68 em cistos e granulomas de pacientes 
adultos e idosos.  

Mann Whitney test. Valores expressos em média ± Desvio Padrão.	  
	  

Quanto à expressão de CD68, esta não ocorreu no tecido epitelial de todos 

os cistos perirradiculares de pacientes adultos (13 casos). Contudo, no tecido 

conjuntivo sua expressão foi considerada fraca a moderada em 4 casos (31%) e 

forte em 5 (38%), com ainda 4 casos (31%) negativos (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares de pacientes adultos.	  

Local	   Idoso	   Adulto	   p	  

Tecido	  Epitelial	  Cisto	  
	  
Tecido	  Conjuntivo	  Cisto	  
	  
Tecido	  Conjuntivo	  Granuloma	  

0,24	  ±	  0,24	  
	  

0,33	  ±	  0,28	  
	  

0,41	  ±	  0,30	  
	  

0,10	  ±	  0,15	  
	  

0,95	  ±	  0,62	  
	  

0,83	  ±	  0,29	  

0,22	  
	  

0,02	  
	  

0,004	  



43 
	  

Em relação à imunoreatividade, a comparação da expressão de CD68 nos 

tecidos epitelial e conjuntivo dos cistos de pacientes adultos apresentou diferença 

estatísticamente significativa (p<0,001) (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparação da expressão de CD68 entre tecidos epitelial e conjuntivo de cistos 
perirradiculares de pacientes adultos (Mann-Whitney test) (p<0.05)  

  
No tocante a análise dos granulomas, a expressão de CD68 no tecido 

conjuntivo (figura 5) dos pacientes adultos revelou que um caso (7,7%) foi 

considerado negativo, 11 (85%) fraco a moderado e um (7,7%) forte. 
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Figura 5: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de granulomas de pacientes jovens.  

Na análise comparativa da expressão de CD68 entre cistos e granulomas 

de pacientes adultos, quando foi avaliado o tecido epitelial cístico com o tecido 

conjuntivo do granuloma, ocorreu diferença estatística (p<0,001). Porém, quando 

comparado o tecido conjuntivo do cisto com o tecido conjuntivo do granuloma, não 

houve diferença estatística (p>0,05) (figura 6). 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comparação entre cistos e granulomas de pacientes adultos quanto à expressão de 
CD68 (Kruskal-Wallis test e Dunn's Multiple Comparison test) (p<0,05).  

A expressão de CD68 em cistos de pacientes idosos revelou que apenas 

um caso (11%) foi considerado fraco-moderado no tecido epitelial e em 8 casos 

(89%) não ocorreu marcação (figura 7A). No tecido conjuntivo, 6 casos (67%) 

foram considerados negativos e 3 casos (33%) fracos a moderados (figura 7B). 

A	   B	  
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Figura 7: Expressão de CD68 em tecido epitelial (A) e em tecido conjuntivo (B) de cistos 

perirradiculares de pacientes idosos. 

  

A comparação da expressão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo 

dos cistos de idosos não apresentou diferença estatística (p>0,05) (figura 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Comparação da expressão de CD68 entre epitélio e conjuntivo de cistos perirradiculares 
de pacientes idosos (Mann-Whitney test) (p<0,05). 

  
Quanto a avaliação da expressão de CD68 do tecido conjuntivo dos 

granulomas de pacientes idosos um total de 6 casos (50%) foram considerados 

fracos a moderados e 6 (50%) negativos (figura 9).   
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Figura 9: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de granulomas perirradiculares de pacientes 
idosos. 

 

Na análise comparativa da expressão de CD68 entre cistos e granulomas 

de pacientes idosos quando comparado o tecido epitelial cístico com o tecido 

conjuntivo do granuloma não houve diferença estatística (p>0,05), do mesmo 

modo quando comparado o tecido conjuntivo do cisto com o tecido conjuntivo do 

granuloma (p>0,05) (figura 10). 

Figura 10: Comparação da expressão de CD68 entre cistos e granulomas de pacientes idosos 
(Kruskal -Wallis test e Dunn's Multiple Comparison test).  
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As imagens obtidas através da reação de imuno-histoquímica para CD 68 

em cistos perirradiculares e granulomas para pacientes adultos podem ser 

observadas nas figuras 11A, 11B e 11C. Já as imagens de pacientes idosos 

podem ser observadas nas figuras 12A e 12B.	   
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Figura 11: Fotomicrografias de cortes histológicos de lesões perirradiculares coradas em 
hematoxilina com marcação positiva para CD68 em pacientes jovens. A: marcação fraca/moderada 
no tecido epitelial de cisto (imunoperoxidase; magnificação original 40x). B: marcação forte em 
tecido conjuntivo de cisto (imunoperoxidase; magnificação original 20x). C: marcação forte em 
granuloma (imunoperoxidase; magnificação original 20x). 
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Figura 12: Fotomicrografias de cortes histológicos de lesões perirradiculares coradas em 
hematoxilina com marcação positiva para CD68 em pacientes idosos. A: marcação fraca/moderada 
nos tecidos epitelial e conjuntivo de cisto (imunoperoxidase; magnificação original 40x), B: 
marcação focal em granuloma (imunoperoxidase; magnificação original 20x. 
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8. DISCUSSÃO 

A lesão perirradicular consiste em uma reação inflamatória local causada 

por bactérias e seus produtos no interior do canal radicular e este processo produz 

uma variedade de respostas locais nos tecidos tendo como finalidade confinar e 

limitar a difusão desses agentes (SEGURA-EGEA et al., 2011). Esta interação 

entre células inflamatórias e bactérias induzem tanto a uma resposta imune 

específica quanto a não específica e, durante a patogênese de uma lesão 

perirradicular, a resposta imunológica pode funcionar ativamente para eliminação 

da invasão de substâncias antígênicas exógenas (KAWASHIMA et al., 1996; 

BOLAN et al., 2008).  

A infecção secundária está associada ao fracasso do tratamento 

endodôntico e esta infecção apresenta uma microbiota diferente quando 

comparada com a infecção primária. Um menor número de bactérias são 

encontradas quando compadas a infecção primária, apresentando predominância 

de  bactérias gram-positivas. Algumas espécies gram-positivas possuem maior 

resistência ao tratamento endodôntico podendo estar relacionadas ao insucesso 

da terapia endodôntica (GOMES et al., 2004; FIGDOR & SUNDQVIST,2007; 

RICUCCI et al., 2009). 

As lesões de origem endodôntica mais comuns da região perirradicular são 

os cistos e os granulomas sendo os últimos relatados como sendo as mais 

frequentes lesões endodônticas (NAIR et al., 1996; LOVE & FIRTH, 2008; 
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TORABINEJAD & WALTON, 2010). 

Estas lesões perirradiculares histologicamente evidenciam a presença de 

um tecido de granulação com infiltrado de células inflamatórias mononucleares, no 

qual se destacam monócitos/macrófagos, linfócitos, plasmócitos, neutrófilos e 

mastócitos que já foram identificadas há algumas décadas (LANGELAND  et al., 

1977). Para classificar as amostras coletadas cirurgicamente em cistos ou 

granulomas, do presente estudo, foram usados os critérios de classificação de 

lesões perirradiculares descritos por NAIR et al.,1996.  

Neste estudo, também foram utilizados anticorpos monoclonais CD68 para 

identificação dos macrófagos, pois este é um exemplo de marcador expresso em 

monócitos e macrófagos (o anticorpo monoclonal anti-CD68 humano, clone EBM-

11 - DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, EUA). Este marcador específico 

de macrófago tem sido utilizado na prática laboratorial da endodontia como 

demonstraram alguns autores em granulomas e cistos perirradiculares (RODINI & 

LARA, 2001) e em cistos perirradiculares (BRACKS et al., 2014).  

A presença de macrófagos não pode ser verificada através de sua 

contagem, pois estas células apresentam intensa marcação em diversas áreas 

das lesões perirradiculares. Por conta disto, foi realizado um número estimado de 

células positivas por campo de grande aumento e categorizada uma média para a 

porcentagem encontrada de macrófagos. Os anticorpos anti-CD68 evidenciam 

células íntegras, células desgranuladas ou rompidas fazendo com que haja a 
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produção de um padrão não uniforme de marcação, podendo ser mais uma 

dificuldade na análise destas células. 

Nesta mesma direção, um grande número de estudos demonstrou a 

participação dos macrófagos nas lesões perirradiculares (KAWASHIMA et al., 

1996; MENEZES et al., 2006; BOLAN et al., 2008; COLIC et al., 2010; MARTINHO 

et al., 2014; YANG et al., 2014). Essas células desempenham um papel 

importante no sistema imunológico do hospedeiro, pois participam do processo de 

defesa, mas também liberam algumas citocinas, como IL-1 e TNF-α, que realizam 

a reabsorção óssea (KAWASHIMA et al., 1996; MARTINHO et al., 2014).  

A presença dessas células são importantes para que o hospedeiro possa 

combater a infecção. No caso de pacientes idosos, estes são mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de doenças, pois apresentam o seu sistema imunológico 

alterado. Tanto a resposta imune inespecífica quanto a adaptativa apresentam-se 

comprometidas fazendo com que o idoso se torne um indivíduo frágil para a 

disseminação sistêmica de infecções (HAYNES & EATON, 2005; KOVACS et al., 

2009; SALAM et al., 2013; SHAW et al., 2013). Seus macrófagos desenvolvem 

menor atividade quimiotática, possuindo fagocitose alterada e não exercendo seu 

papel de modo adequado durante o processo de infecção do hospededeiro 

(KOVAC et al., 2009; SALAM et al., 2013; SHAW et al., 2013). 

No presente estudo foi verificado que pacientes de terceira idade 

apresentaram uma menor expressão dessas células tanto em cistos quanto em 
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granulomas (em relação ao tecido conjuntivo), o que pode sugerir que estes 

pacientes possuam uma maior tendência ao fracasso do tratamento endodôntico. 

Este achado vem ao encontro de outros estudos que demonstram uma baixa 

expressão de macrófagos levando a uma maior incidência e gravidade de 

infecções e um aumento de casos de câncer nesses pacientes (EFFROS, 2001), 

um maior número de casos de doenças sistêmicas como Alzheimer 

(MARTORANO et al., 2012) e doenças auto-imunes (MALAGUARNERA et al., 

2012). 

Vale enfatizar que após extensa busca bibliográfica, em diferentes bases de 

dados virtuais, não foram identificados estudos comparando a expressão de 

células de defesa de pacientes de terceira idade com pacientes adultos em lesões 

perirradiculares. Na literatura é relatado que pacientes idosos têm maiores 

chances de não responderem ao tratamento endodôntico por conta das mudanças 

que a polpa dental sofre com a idade, o que pode dificultar o tratamento, como 

uma maior deposição de dentina terciária e secundária, menor vascularização, 

maior atresia do canal, maior fibrose, apresentam maior tendência a ter cárie e 

doença periodontal, mas não citam a presença de macrófagos e outras céluas 

inflamatórias envolvidas na patogênese das lesões perirradiculares (ALLEN et al., 

2004; FARAC et al., 2012; DEEPAK et al., 2014). 

Por conta das alterações que as polpas de pacientes idosos apresentam, 

pode ocorrer um aumento na frequência de canais radiculares que não são 

obturados de maneira adequada. Assim, a maior demanda de retratamento em 
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pacientes idosos pode estar relacionada com a obturação inadequada do canal, 

havendo uma correlação significativa entre a presença de lesão perirradicular e 

dentes com tratamento endodôntico inadequado (HEBLING et al., 2014; 

SARIYILMAZ et al., 2015). 

Neste contexto, com o aumento da expectativa de vida, a demanda por 

tratamento odontológico de pacientes idosos provavelmente irá aumentar 

(RABELLO, 2006; HEBLING et al., 2014). Hoje, ainda é grande o número de 

pacientes de terceira idade que apresentam ausências dentárias (FERREIRA et 

al., 2008; HEBLING et al., 2014) e existem poucos dados epidemiológicos sobre 

lesões perirradiculares associadas a pacientes idosos. O primeiro estudo 

transversal que teve a particiapação somente de pacientes idosos foi relatado por 

HEBLING et al. em 2014 e isso demonstra a importância de que mais estudos 

ocorram com esta população para que possa se compreender melhor a resposta 

dos idosos frente ao tratamento endodôntico. 

Retornando, a temática inicial do papel dos macrófagos nas lesões 

perirradiculares, cabe enfatizar, assim, que estes participam de forma efetiva na 

resposta imunológica imune inata e na adaptativa do hospedeiro, quando este não 

apresenta o seu sistema imunológico comprometido (KAWASHIMA et al., 1996; 

MENEZES et al., 2006; BOLAN et al., 2008; COLIC et al., 2010; MARTINHO et al., 

2014; YANG et al., 2014). Neste presente estudo, em paciente adultos, foi 

possível verificar a grande quantidade de macrófagos encontrados no tecido 

conjuntivo que reforçam a teoria de que macrófagos têm um papel crucial na 
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resposta imunológica do paciente, participando ativamente na apresentação de 

antígenos e na sua função fagocítica. Já em tecido epitelial, não ocorreu diferença 

significativa entre pacientes adultos e idosos, o que pode ser justificado pelo fato 

de a resposta imune em epitélio não ser muito ativa. 

Esta pesquisa apresenta resultados semelhantes ao do estudo de 

AZEREDO et al. (2014), que também encontrou uma maior intensidade da 

marcação de anticorpo anti-CD68 em tecido conjuntivo, tanto de cistos quanto de 

granulomas em relação ao tecido epitelial de cistos, sugerindo que essas células 

participam ativamente da resposta inflamatória/imunológica. Assim em ambos 

estudos, neste e no supracitado não houve diferença estatisticamente significante 

na quantidade de macrófagos entre cistos e granulomas perirradiculares em 

relação ao tecido conjuntivo. 

Neste sentido, diversos estudos relataram que paciente mais jovens são 

mais propícios ao desenvolvimento de lesão perirradicular (SOUZA et al., 2010; 

ALCANTARA et al., 2013; BERLINK et al., 2015) sendo a faixa etária mais comum 

da população em torno dos 30 anos. A média de idade dos pacientes do presente 

estudo se aproxima desta descrição prévia para lesões perirradiculares quanto a 

idade, sendo 37 anos para indivíduos que apresentaram cistos e 39 anos para os 

que tiveram granulomas.	   Estes achados também podem ser justificados pelo 

menor número de pacientes idosos que procuram atendimento odontológico e 

devido a um aumento no número de casos de extrações dentárias (HOLLANDA et 

al., 2008; KAMBERI et al., 2011; BERLINK et al., 2015;). 
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Outros estudos excluem a idade como um critério básico que possa 

influenciar no tratamento do canal (DAMMASCHKE et al., 2003; SALEHRABI & 

ROTSTEIN, 2004; WONG et al., 2015), o que difere dos resultados encontrados 

nesta pesquisa, que relatou que com ao aumento da idade, a presença da lesão 

perirradicular pode ocorrer com uma menor expressão de macrófagos, embora o 

tratamento do canal não tenha sido o objeto deste estudo. 

Pacientes de terceira idade podem apresentar uma diferença na microbiota 

oral quando comparados com a microbiotas de grupos faixa etária diferente. Essas 

faixa etária de indivíduos, podem possuir uma maior diversidade e complexidade 

na microbiota oral (PREZA et al., 2009) levando a maiores chances de insucesso 

no tratamento endodôntico. 

Outros dois aspectos devem ser considerados em pacientes idosos, como a 

cavidade oral e a presença de doença sistêmica que são duas entidades que 

podem afetar uma a outra. Pacientes idosos são mais susceptíveis a doenças 

sistêmicas e essas doenças podem ter relação com um aumento da reabsorção 

óssea. Já foi identificado que paciente diabéticos (SEGURA-EGEA et al., 2011; 

MAROTTA et al., 2012) apresentam maior tendência ao desenvolvimento de lesão 

perirradicular. O aumento da fosfatase alcalina, que acomete os idosos, também 

pode causar dificuldades no tratamento endodôntico (ASLANTAS et al., 2015).  

No presente ocorreu uma maior prevalência de lesões perirradiculares em 

mulheres em relação aos homens, em ambas as lesões de pacientes jovens e 
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idosos. Este achado está de acordo com outros estudos (LOVE & FIRTH, 2008; 

ALCANTARA et al., 2013; BERLINK et al., 2015) podendo ser justificado pelo fato 

de as mulheres apresentarem maior preocupação com a sua saúde bucal e, por 

isso, procurarem mais atendimento odontológico. 

A presença de casos em dentes superiores e anteriores também ocorreu 

em maior proporção nas lesões dos dois grupos, estando em concordância com 

artigos prévios (LOVE & FIRTH, 2008; SOUZA et al., 2010; ALCANTARA et al., 

2013; BERLINK et al., 2015). Estes achados não apresentaram diferença 

significativa nos estudos e podem estar associados a maiores casos de extrações 

dos elementos posteriores em detrimento do tratamento endodôntico, podendo ser 

explicado pelo nível sócio-econômico ou amostras das populações. 

O fato de haver diferença significativa na presença de macrófagos no tecido 

conjuntivo de paciente adultos quando comparado com pacientes idosos, pode 

demonstrar que as alterações no sistema imunológico, de certa maneira, afetam a 

resposta imune e adaptativa durante o desenvolvimento de lesões perirradiculares 

nestes indiviíduos, podendo torná-los mais susceptíveis ao fracasso endodôntico, 

justificando os resultados encontrados nesta pesquisa. 
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9. CONCLUSÃO 

Com a realização do presente estudo foi possível verificar que: 

• Macrófagos participam ativamente da resposta inflamatória/imunológica dos 

pacientes adultos, não havendo diferença estatisticamente significante na 

quantidade de macrófagos entre cistos e granulomas em tecido conjuntivo; 

• Em pacientes na terceira idade, as reações imunológicas podem se 

encontrar comprometidas, havendo uma menor presença de macrófagos 

nas lesões perirradiculares (cistos e granulomas); 

• Estes achados podem nos sugerir que neste grupo de pacientes a chance 

de que ocorra insucesso no tratamento endodôntico deve ser considerada, 

e ainda que esta pode ser maior quando comparada com pacientes adultos. 
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