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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar se a infecção por herpesvírus 

humano Tipo 1/2 (HSV-1/2), Citomegalovírus (HCMV) e Epstein-Barr (EBV) 

influenciou no resultado do tratamento endodôntico. Coletaram-se amostras de 

saliva de pacientes que realizaram tratamento endodôntico há pelo menos um 

ano e apresentavam um diagnóstico inicial de necrose pulpar com lesão 

perirradicular. Os casos foram classificados como sucesso (grupo controle) e 

fracasso do tratamento, segundo critérios clínicos e radiográficos. Foram 

coletadas 24 novas amostras e incluídas outras 48 amostras de saliva de 

estudos prévios. Após a coleta, o DNA foi extraído e armazenado a -20º C. 

Procedeu-se à amplificação total dos genomas extraídos através do Multiple 

Displacement Amplification (MDA). Primers específicos foram utilizados para a 

identificação inicial do HSV- 1/2, HCMV e EBV através da multiplex nested 

polymerase chain reaction (PCR). Ainda se procedeu outras reações de nested 

PCR para a confirmação da presença do HCMV e EBV nas amostras de saliva. 

A amplificação do gene da β-globina foi utilizada como controle das reações. 

Avaliaram-se 72 amostras: 45 (62,5%) corresponderam a casos de sucesso e 

27 (37,5%,) de fracasso. A prevalência dos herpesvírus no grupo fracasso foi a 

seguinte: HSV- 1/2 em 0/27 (0%), HCMV em 8/27 (29,6%) e EBV em 5/27 

(18,5%) amostras. No grupo sucesso (45/72), a prevalência desses vírus foi: 

HSV- 1/2 em 0/45 (0%), HCMV em 10/45 (22,2%) e EBV em 7/45 (15,6%) 

amostras. Os resultados quanto à frequência do HCMV e EBV nos grupos 

sucesso e fracasso foram semelhantes. Portanto não houve diferença 

estatisticamente significativa e não foi possível estabelecer uma associação 

entre a presença do HSV-1/2, HCMV e EBV nas amostras de saliva com o 

fracasso do tratamento endodôntico. 

 

Palavras-chave: Herpesvírus, reação em cadeia da polimerase, tratamento do 

canal radicular. 



 
 

xvi 

ABSTRACT 

 

This study aimed to assess the influence of infection with human 

herpesvirus types 1/2 (HSV-1/2), Cytomegalovirus (HCMV) and Epstein-Barr 

virus (EBV) on the outcome of endodontic treatment. Samples were collected 

from patients undergoing endodontic treatment for at least one year, and had an 

initial diagnosis of pulp necrosis with apical periodontitis. The cases were 

classified as success (control group) and failure according to clinical and 

radiographic criteria. Twenty-four samples were freshly collected and other 48 

saliva samples were available from previous studies. After saliva collection, 

DNA was extracted and stored at -20°C. The overall amplification of extracted 

genomes was performed using the Multiple Displacement Amplification (MDA). 

Specific primers were used for the initial identification of HSV- 1/2, HCMV and 

EBV by nested multiplex polymerase chain reaction (PCR). Other reactions 

were proceeded using a nested PCR to confirm the presence of HCMV and 

EBV in saliva samples. Amplification of the β-globin gene was used as control in 

the reactions. Seventy-two samples were assessed, 45 (62,5%) corresponded 

to successful cases and 27 (37,5%) were failure cases. The prevalences of 

herpesviruses in the failure group were: HSV- 1/2 = 0/27 (0%), HCMV = 8/27 

(29.6%) and EBV = 5/27 (18.5%) samples. In the success group (45/72), their 

prevalences were: HSV- 1/2 = 0/45 (0%), HCMV = 10/45 (22,2%) and EBV = 

7/45 (15,6%) samples. The frequencies of HCMV and EBV in both success and 

failure groups were similar, so there was no statistically significant difference. 

Therefore, it was not possible to establish an association between the presence 

of HSV- 1/2, HCMV and EBV in saliva samples with failure of endodontic 

treatment. 

 

Keywords: Herpesvirus, polymerase chain reaction, root canal treatment.  

 
 



 
 

xvii 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Estudos recentes relacionados aos herpesvírus e alterações 

periodontais ................................................................................................. 

 

Tabela 2- Estudos recentes relacionados aos herpesvírus e alterações 

pulpares e perirradiculares...........................................................................  

 

Tabela 3- Frequência dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e EBV nas 

amostras de saliva coletadas dos pacientes com e sem lesão 

perirradicular (N=72).................................................................................... 

 

Tabela 4- Relação da frequência dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e do 

EBV nas amostras de saliva coletadas dos pacientes e o resultado do 

tratamento endodôntico (N=72).................................................................... 

 

Tabela 5- Relação entre hipertensão e o resultado do tratamento 

endodôntico.................................................................................................. 

 

Tabela 6- Relação entre diabetes e o resultado do tratamento 

endodôntico.................................................................................................. 

 

Tabela 7- Relação entre tabagismo e o resultado do tratamento 

endodôntico.................................................................................................. 

 

44. 

. 

 

52. 

 

 

 

78. 

 

 

 

79. 

 

 

80. 

 

 

81. 

 
 
 
 

81. 
 



 
 

xviii 

Tabela 8- Relação entre gênero e o resultado do tratamento 

endodôntico.................................................................................................. 

 

Tabela 9- Correlação entre a frequência de cada vírus na saliva, 

resultado do tratamento, condição sistêmica e hábitos............................... 

 

Tabela 10- Correlação entre os casos de fracasso do tratamento 

endodôntico com o tamanho da lesão perirradicular e a frequência dos 

vírus nas amostras de saliva........................................................................ 

 

 
 

82. 
 
 
 
 
 

84. 
 
 
 
 
 
 
 

85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

A lesão perirradicular é uma doença inflamatória que afeta os tecidos 

perirradiculares (KIRKEVANG et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 2007; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a). A origem dessa alteração inflamatória pode 

estar associada a fatores físicos relacionados a procedimentos restauradores e 

ao traumatismo dentário, fatores químicos associados à aplicação de agentes 

condicionantes de esmalte/dentina e à presença de monômeros de resina não 

polimerizados (FOUAD & LEVIN, 2007). Porém, o principal fator relacionado 

com a lesão perirradicular tem sido atribuído a presença de micro-organismos 

que infectam o sistema de canais radiculares, atingindo a polpa dental através 

dos túbulos dentinários, periodonto, anacorese hematogênica e exposição 

pulpar por cárie, após traumatismo dentário e/ou por procedimentos 

iatrogênicos (BAUMGARTNER et al., 2007; SIQUEIRA et al., 2010). Os micro-

organismos que colonizam o sistema de canais radiculares têm importância 

substancial nas alterações dos tecidos pulpares, na necrose pulpar, na 

subsequente alteração dos tecidos perirradiculares e no estabelecimento da 

lesão perirradicular. Essas relações foram bem demonstradas e estabelecidas 

por vários estudos experimentais (KAKEHASHI et al., 1965; MÖLLER, 1966; 

SUNDQVIST, 1976; MÖLLER et al., 1981). 

Desta forma, a necrose pulpar é precedida por cárie, trauma ou 

procedimentos iatrogênicos, permitindo que a infecção endodôntica seja 

estabelecida. Sendo assim, as alterações ambientais nos tecidos pulpares 
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propiciam a colonização de micro-organismos, pois o ambiente pulpar é 

favorável a eles, já que oferecem condições nutritivas, de umidade, de calor e 

de anaerobiose. Além destes fatores, o microambiente endodôntico, por sua 

vez, é um ambiente de difícil acesso às defesas do hospedeiro (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008a). Os estudos relacionados à diversidade da microbiota 

associada à periodontite perirradicular atribuem à presença de fungos, 

archaea, vírus e, principalmente, às bactérias como sendo os principais 

agentes envolvidos na infecção endodôntica (SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008a; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b; GOMES et al., 2010). Assim, os 

micro-organismos que colonizam o sistema de canais radiculares após a 

necrose pulpar atingem os tecidos perirradiculares através do forame apical, 

canais laterais e acessórios presentes no segmento apical. Como 

consequência dessa infecção, ocorrem alterações nesses tecidos, dando 

origem a diferentes tipos de periodontite perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008a). Quanto à infecção microbiana, os mecanismos de defesa do 

hospedeiro desencadeiam estratégias de defesa através de uma resposta 

inflamatória próxima ao forame apical, com o intuito de conter a disseminação 

da infecção para os tecidos ósseos adjacentes (SIQUEIRA & BARNETT, 2004; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b).  

Em decorrência da etiologia infecciosa das lesões perirradiculares 

(KAKEHASHI et al., 1965; MÖLLER, 1966; SUNDQVIST, 1976; MÖLLER et al., 

1981; SAKAMOTO et al., 2008), o tratamento endodôntico tem por objetivo a 

eliminação de micro-organismos do sistema de canais radiculares pelo preparo 

químico-mecânico e a prevenção da reinfecção por novos micro-organismos 
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por meio de procedimentos terapêuticos assépticos (SIQUEIRA, 2008; RÔÇAS 

& SIQUEIRA, 2010). Portanto, após os procedimentos de instrumentação, 

medicação intracanal e obturação do canal radicular, ocorrem alterações 

ambientais drásticas no microambiente endodôntico, como: escassez de 

nutrientes, alteração da tensão de oxigênio e interações microbianas. Para que 

os micro-organismos consigam sobreviver a estas alterações ambientais 

impostas pelo preparo químico-mecânico, é necessário que eles sobreponham 

as defesas do hospedeiro por intermédio de estratégias, como: expressão de 

fatores de virulência durante a infecção do sistema de canais radiculares; 

estejam em número suficiente capaz de causar lesão perirradicular; estejam 

em localização estratégica no canal radicular a fim de que seus fatores de 

virulência alcancem os tecidos perirradiculares; as interações microbianas 

existentes sejam favoráveis entre si (sinergismo); o microambiente endodôntico 

permita a sobrevivência e o crescimento e forneça condições ambientais que 

estimulem a expressão dos genes de virulência; as defesas do hospedeiro, ao 

mesmo tempo em que criem condições de contenção da infecção, também 

conduzam ao dano tecidual associado à lesão perirradicular, favorecendo o 

estabelecimento dos micro-organismos (SIQUEIRA et al. 2002; RUCUCCI & 

SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; SIQUEIRA et al. 2010). 

Para que a terapia endodôntica logre êxito, é necessário que os micro-

organismos sejam reduzidos a níveis compatíveis com a cura dos tecidos 

perirradiculares (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b). Logo, a prática da Endodontia 

deve estar voltada a assegurar o sucesso do tratamento endodôntico pela 

prevenção e/ou eliminação da infecção endodôntica (SIQUEIRA, 2008; 
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SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; RICUCCI et al., 2009; RÔÇAS & SIQUEIRA, 

2010). 

 

1.1- Sucesso e fracasso em Endodontia 

Os índices de sucesso e fracasso da terapia endodôntica estão 

relacionados com condições predisponentes pré-operatórias, transoperatórias e 

pós-operatórias. Os fatores pré-operatórios relacionados incluem idade, sexo, 

localização do dente, presença ou ausência de lesões, tamanho da lesão, 

condição pulpar, quadro assintomático ou sintomático e condição periodontal. 

Os fatores transoperatórios incluem o correto comprimento de trabalho, 

qualidade da limpeza, modelagem, diâmetro do preparo apical e a qualidade da 

obturação. O fator pós-operatório relacionado com o resultado do tratamento 

endodôntico é o selamento coronário do dente em questão, que pode ser 

permanente ou temporário, ou o dente tratado endodonticamente pode não 

apresentar restauração (STOLL et al., 2005; TORABINEJAD et al., 2005). 

De acordo com LOPES et al. (2010), critérios clínicos e radiográficos, 

bem como o tempo de acompanhamento do caso clínico devem ser levados 

em consideração para o estabelecimento das taxas de sucesso e fracasso da 

terapia endodôntica. Para tanto, a Sociedade Européia de Endodontia (1994) 

propôs que os seguintes parâmetros clínicos sejam avaliados como indicativos 

de sucesso do tratamento endodôntico: a) ausência de dor; b) ausência de 

tumefação; c) ausência de fístula; d) dente funcional na arcada dentária e 

assintomático; e) percussão vertical e horizontal sem resposta sintomática; f)  
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palpação sem resposta sintomática; g) ausência de mobilidade dentária 

(EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONLOGY, 1994).  

Além disso, propõe-se que parâmetros radiográficos também sejam 

levados em consideração. Desta forma, os seguintes indícios radiográficos são 

sugestivos de sucesso da terapia endodôntica: a) reparo da lesão 

perirradicular; b) ausência de reabsorção radicular; c) espaço e contorno do 

ligamento periodontal normal; d) espaço e contorno da lâmina dura normal. 

Quanto ao tempo de acompanhamento clínico e radiográfico, prosservação, a 

Sociedade Européia de Endodontia (1994) preconiza que se deve fazer este 

acompanhamento até quatro (04) anos após a execução da terapia 

endodôntica para o estabelecimento do sucesso ou fracasso endodôntico. Ao 

final de tal período, mesmo que a lesão tenha diminuído ou apresente o mesmo 

tamanho da época do tratamento, considera-se fracasso, pois, embora a lesão 

perirradicular tenha diminuído, significa que a infecção endodôntica diminuiu, 

mas não em níveis compatíveis com a cura dos tecidos perirradiculares 

(EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONLOGY, 1994; SIQUEIRA 2008). 

Os índices de sucesso do tratamento endodôntico atribuídos aos dentes 

que, inicialmente, não apresentavam lesão perirradicular são de 88% a 98% 

após a realização da terapia endodôntica (SJÖGREN et al., 1990; CHUGAL et 

al., 2001; FRIEDMAN & MOR, 2004; CHEVIGNY et al., 2008). Com relação aos 

dentes que apresentavam, a princípio, lesão perirradicular, os índices de 

sucesso do tratamento endodôntico são de 63% a 86% com o reparo da lesão 

perirradicular (SJÖGREN et al., 1990; CHUGAL et al., 2001; FRIEDMAN & 

MOR, 2004; CHEVIGNY et al., 2008). 
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1.2- Etiologia do fracasso do tratamento endodôntico 

A etiologia do insucesso no tratamento endodôntico tem sido relacionada 

a erros cometidos durante o preparo químico-mecânico que conduzem a uma 

limpeza, desinfecção, modelagem e obturação incompleta ou insuficiente do 

sistema de canais radiculares (SUNDQVIST et al.,1998; SIQUEIRA, 2001; 

LAMBRIANIDIS, 2009). A literatura corrente tem mencionado que somente a 

presença de acidentes como a fratura do instrumento, formação de degraus, 

bloqueio do canal, perfurações, desvio apical entre outros, durante os 

procedimentos operatórios de preparo do canal radicular não colocam em risco 

o resultado do tratamento endodôntico se tais ocorrências não estiverem 

associadas, concomitantemente, à existência da infecção endodôntica 

(SUNDQVIST et al.,1998; SIQUEIRA, 2001; LAMBRIANIDIS, 2009; LOPES et 

al., 2010). Por outro lado, casos aparentemente bem realizados que incorreram 

em fracasso têm sido associados a fatores microbianos e não microbianos 

como a causa do insucesso desses tratamentos (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA 

& RÔÇAS, 2008b; LOPES et al.,2010). 

 

1.2.1- Fatores microbianos: infecção intrarradicular 

A maioria dos casos de fracasso do tratamento endodôntico está 

relacionada com a presença de micro-organismos no segmento apical do 

sistema de canais radiculares (SIQUEIRA, 2001; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2010). 

Os micro-organismos associados à infecção endodôntica persistente podem 

ser oriundos de uma infecção endodôntica primária ou secundária, onde os 

micro-organismos resistem aos procedimentos de desinfecção e estão 



 
 

7 

presentes no momento da obturação, ou ainda podem proceder de uma 

infecção secundária, quando os micro-organismos penetram no canal radicular 

durante ou após o tratamento endodôntico. Os micro-organismos podem 

induzir ou perpetuar a infecção perirradicular, conduzindo ao fracasso da 

terapia endodôntica (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA, 2002, SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2004; RICUCCI & SIQUEIRA, 2008; SOARES et al., 2010). 

Para tanto, os micro-organismos têm de sobreviver às pressões 

ambientais impostas pelo preparo químico-mecânico, medicação intracanal e 

escassez de nutrientes (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; 

LOPES et al., 2010). Para que esses micro-organismos sobrevivam a longos 

períodos de escassez de nutrientes, é necessário empregar mecanismos 

reguladores que vão auxiliar na sobrevivência deles (SIQUEIRA, 2001; 

SIQUEIRA, 2005; RICUCCI & SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; 

LOPES et al., 2010; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). 

Desta forma, para que micro-organismos persistentes aos 

procedimentos de limpeza, desinfecção, modelagem e obturação do canal 

radicular induzam ou perpetuem a infecção endodôntica, inúmeros fatores 

devem estar presentes e, concomitantemente, associados para resultar na 

persistência da lesão perirradicular após o tratamento endodôntico. Trata-se 

de: a) micro-organismos capazes de sobreviver aos procedimentos de limpeza, 

desinfecção e obturação do sistema de canais radiculares; b) localização dos 

micro-organismos persistentes, pois, no segmento apical, têm acesso aos 

tecidos perirradiculares e apresentam capacidade de induzir a inflamação 

desses tecidos. Tal localização é importante, pois a proximidade com os 
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tecidos perirradiculares permite restabelecer a fonte nutricional através da 

percolação apical; c) fatores relacionados à capacidade de defesa do 

hospedeiro (SUNDQVIST & FIDGOR, 2003; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010; ZHU 

et al., 2010). 

De acordo com SIQUEIRA & RÔÇAS (2008a), os micro-organismos 

relacionados com o fracasso do tratamento endodôntico em casos que, 

aparentemente foram bem realizados, são representados por micro-organismos 

facultativos, em sua maioria por bactérias Gram-positivas em infecções mistas 

de até 05 espécies, ou em monoinfecção, também podendo ocorrer a presença 

de fungos. 

SIQUEIRA & RÔÇAS (2004), observaram em estudo da microbiota 

associada ao fracasso do tratamento endodôntico a existência de uma 

correlação com a infecção persistente ou secundária. Os micro-organismos 

detectados pelo método molecular Polymerase Chain Reaction (PCR) foram as 

espécies: Enterococcus faecalis (como a mais prevalente em 77% dos casos), 

Pseudoramibacter alactolyticus, Propionibacterium propionicum, Dialister 

pneumosintes e Filifactor alocis. Identificou-se a espécie Candida albicans 

(fungo) em 9% das amostras (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004). 

A alta prevalência da espécie E. faecalis relacionada ao fracasso da 

terapia endodôntica tem sido associada a fatores de virulência, como: 

substância de agregação, proteína de superfície ESP, produção de enzimas 

líticas capazes de induzir dano tecidual, produção de superóxidos 

extracelulares e resistência a antimicrobianos, como o hidróxido de cálcio 

(SUNDQVIST et al.,1998; DISTEL et al., 2002; PORTENIER et al., 2003). 
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Ademais, essa espécie possui a capacidade de colonizar os túbulos dentinários 

em profundidade, formar biofilme nos canais radiculares, o que pode ser um 

fator importante de resistência e persistência para que esse micro-organismo 

sobreviva aos procedimentos de desinfecção (DISTEL et al., 2002; 

PORTENIER et al., 2003; ZOLETTI et al., 2006; ARIAS-MOLIZ et al., 2009; 

ZHU et al., 2010). Além disso, a espécie E. faecalis apresenta a capacidade de 

regulação da expressão gênica, no sentido de adaptar-se às mudanças do 

microambiente endodôntico (LOVE, 2001; DISTEL et al., 2002; PORTENIER et 

al., 2003; ZOLETTI et al., 2006).  

Evidenciando a importância da infecção intrarradicular persistente, 

FABRICIUS et al. (2006) demonstraram, em estudo com macacos, a relação 

entre o reparo apical e a presença de bactérias no momento da obturação e a 

relação da qualidade da obturação com o reparo apical. Após 2 anos a 2 anos 

e meio, os casos foram radiografados e analisados histologicamente. Esses 

autores observaram que, quando as bactérias persistiam no momento da 

obturação do canal, em 79% dos casos avaliados não houve reparo da lesão 

perirradicular. Em contrapartida, quando não havia infecção persistente no 

momento da obturação endodôntica, o reparo da lesão perirradicular ocorreu 

independentemente da qualidade da obturação endodôntica. No que tange à 

qualidade da obturação, estes autores observaram, quando há presença de 

infecção persistente, uma significativa correlação entre a obturação 

tecnicamente insuficiente com a ausência de reparo apical quando comparado 

com canais radiculares bem obturados. FABRICIUS et al. (2006) ainda 

verificaram que, em 97% dos casos nos quais ocorreu a permanência de 
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bactérias, não houve o reparo apical da lesão perirradicular. Esse estudo 

demonstrou a importância da eliminação dos micro-organismos do sistema de 

canais radiculares para se obter o reparo dos tecidos perirradiculares e, 

consequentemente, o sucesso na terapia endodôntica. 

Algumas situações especiais podem estar relacionadas com a presença 

concomitante de micro-organismos e contribuírem para o fracasso da terapia 

endodôntica como a sobreobturação, sobreinstrumentação e selamento 

coronário (SIQUEIRA, 2001; LOPES et al., 2010). A sobreobturação e 

sobreinstrumentação relacionadas ao fracasso do tratamento endodôntico têm 

sido associadas com a presença de uma infecção intrarradicular ou 

extrarradicular persistentes. Na maioria dos casos de sobreobturação, o 

selamento apical é inadequado e, por conseguinte, fluidos ricos em 

glicoproteínas penetram no canal radicular, fornecendo substrato aos micro-

organismos residuais que podem proliferar e atingir o número suficiente para 

induzir ou perpetuar uma lesão perirradicular. Quanto ao selamento coronário, 

algumas condições podem resultar no fracasso da terapia endodôntica, tais 

como: a) perda do selamento coronário permanente ou temporário; b) micro-

infiltração através da restauração; c) cárie secundária ou recidivante; d) fratura 

do material restaurador ou da estrutura dentária e exposição da obturação 

endodôntica à saliva e ao meio oral. Logo, pode ocorrer a solubilização do 

cimento endodôntico, tornando a obturação permeável e estabelecendo, dessa 

forma, uma comunicação entre os irritantes da cavidade oral e os tecidos 

perirradiculares pelo forame apical e ramificações (SIQUEIRA, 2001; LOPES et 

al., 2010; SU et al., 2010). 
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1.2.2- Fatores microbianos: infecção extrarradicular  

A lesão perirradicular é formada em resposta a uma infecção 

intrarradicular, o que consiste em uma barreira eficaz à disseminação dos 

micro-organismos para o osso alveolar e outras partes do corpo. Porém, os 

micro-organismos podem superar as barreiras impostas pelas defesas do 

hospedeiro e estabelecer uma infecção extrarradicular nos tecidos 

perirradiculares. Essa infecção extrarradicular pode ser dependente ou 

independente da infecção intrarradicular (SUNDE et al., 2002; SIQUEIRA, 

2003; SIQUEIRA et al., 2010). Poucas espécies são capazes de sobreviver nos 

tecidos perirradiculares pois, nessa localização, os mecanismos de defesa do 

hospedeiro são mais eficazes. Para tanto, essas espécies têm de sobrepor os 

mecanismos de defesa do hospedeiro (SIQUEIRA, 2001; LOPES et al., 2010; 

SIQUEIRA et al., 2010). Os micro-organismos que se estabelecem no interior 

dos tecidos perirradiculares não estão ao alcance dos procedimentos de 

desinfecção do tratamento endodôntico, portanto a presença deles nos tecidos 

perirradiculares pode determinar o insucesso no tratamento endodôntico 

através de uma infecção extrarradicular (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA, 2002; 

SU et al., 2010). 

Uma forma de as espécies bacterianas sobreviverem nos tecidos 

perirradiculares é pela formação de biofilme. Consoante SIQUEIRA et al. 

(2004), trata-se de uma comunidade séssil microbiana aderida a um substrato 

orgânico ou inorgânico, embebido em uma matriz extracelular produzida por 

micro-organismos da comunidade. Os micro-organismos organizados na forma 

de biofilme apresentam grande resistência aos agentes anti-microbianos e aos 
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mecanismos de defesa do hospedeiro (SUNDE et al., 2002; SIQUEIRA et al., 

2004; SU et al., 2010). 

O abscesso perirradicular agudo é a forma mais comum de infecção 

extrarradicular dependente de uma infecção intrarradicular que se estendeu 

para os tecidos perirradiculares (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010; SIQUEIRA et 

al., 2010). A ocorrência da infecção extrarradicular independente de uma 

infecção intrarradicular é baixa, representada por 1,8 a 4% dos casos de 

fracasso do tratamento endodôntico (SIQUEIRA, 2003). Evidencia-se tal fato 

pelos altos índices de sucesso da terapia endodôntica (SIQUEIRA, 2003; 

SIQUEIRA et al., 2010). Esse tipo de infecção extrarradicular é representado 

pela Actinomicose Perirradicular, e os micro-organismos mais associados a tal 

infecção são as espécies do gênero Actinomyces e a espécie P. propionicum 

(SIQUEIRA, 2003; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a; RICUCCI et al., 2009; 

SIQUEIRA et al., 2010). A relevância de se estabelecer a origem da infecção 

extrarradicular consiste na modalidade de tratamento, pois a infecção 

extrarradicular de origem independente de uma infecção intrarradicular 

somente poderá ser tratada, com sucesso, por meio de procedimentos 

cirúrgicos, incluindo a curetagem completa da lesão perirradicular, apicectomia 

e retro-obturação (SIQUEIRA, 2003; SIQUEIRA et al., 2010; SU et al., 2010).  

SUNDE et al. (2002) relataram, em experimento relacionado à 

microbiota associada a lesões perirradiculares refratárias, que em 25% dos 

casos de insucesso da terapia endodôntica estavam presente grânulos de 

enxofre, possivelmente associados à manutenção da periodontite 

perirradicular, devido à condição ambiental do baixo potencial redox nos 
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grânulos de enxofre, os quais favorecem a presença de bactérias anaeróbias 

estritas. As espécies do gênero Actinomyces foram as mais isoladas nestes 

grânulos, das quais as espécies A. israelii, A. viscosus, A. meyeri, A. naeslundii 

e também as espécies do gênero Propionibacterium, como P. acnes e P. 

propionicum, foram associados à infecção extrarradicular (SUNDE et al., 2002). 

À espécie A. israelii tem sido atribuía a capacidade de sobreviver em lacunas 

de reabsorção de cemento e em debris de dentina extruídos para os tecidos 

perirradiculares como uma das condições favoráveis à sobrevivência dessa 

espécie no interior dos tecidos perirradiculares, cuja consequência é a falha do 

tratamento endodôntico (PITT FORD, 1982; TRONSTAD et al., 1987). 

 

1.2.3- Fatores não microbianos 

O insucesso da terapia endodôntica tem sido vinculado, primariamente, 

a fatores microbianos (PITT FORD, 1982; TRONSTAD et al, 1987; 

SUNDQVIST et al.,1998 SIQUEIRA, 2001; LOVE, 2001; DISTEL et al, 2002; 

SUNDE et al., 2002; PORTENIER et al., 2003; SIQUEIRA, 2003; SUNDQVIST 

& FIDGOR, 2003; SIQUEIRA et al., 2004; FABRICIUS et al., 2006: ZOLETTI et 

al., 2006; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; SIQUEIRA et al., 2010; SU et al., 

2010). No entanto, a literatura sugere que alguns fatores não microbianos 

também estejam relacionados à falha no tratamento endodôntico. Podem ser 

divididos em fatores intrínsecos, como o epitélio cístico e cristais de colesterol e 

fatores extrínsecos, como material obturador contaminado com substância 

irritante, como a celulose e alimentos. Vem-se outorgando aos fatores não 

microbianos a capacidade de desenvolver uma reação de corpo estranho que 
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pode induzir ou perpetuar a lesão perirradicular após o tratamento endodôntico 

(SJÖGREN et al., 1995; NAIR et al., 1996 ; SIQUEIRA, 2001; SJÖGREN et al ., 

2002; NAIR, 2003a; NAIR, 2003b; NAIR, 2006; NAIR, 2007; RICUCCI et al., 

2009; LOPES et al., 2010).  

A ausência do reparo da lesão perirradicular após o tratamento 

endodôntico pode estar relacionada com a presença do epitélio de um cisto 

verdadeiro, pois a loja cística desse tipo de cisto é auto-sustentável e não se 

comunica com o sistema de canais radiculares (NAIR et al., 1996; SIQUEIRA, 

2001; SIQUEIRA et al., 2004; NAIR, 2006). Dessa forma, os procedimentos de 

desinfecção do canal radicular não interferirão na presença do cisto verdadeiro. 

Por outro lado, o cisto em bolsa ou cisto baía apresenta a cavidade cística 

revestida por um epitélio que se abre para o canal radicular do dente afetado. 

Com a eliminação da infecção intrarradicular, eles podem ser curados (NAIR et 

al., 1996; SIQUEIRA, 2001; NAIR, 2003a; NAIR, 2007). Em geral, é sabido que 

os cistos podem ser infectados, principalmente quando a loja cística apresenta 

comunicação com a infecção endodôntica (cisto em bolsa ou cisto baía). Os 

micro-organismos que entram na loja cística são combatidos pelos anticorpos, 

componentes do sistema complemento e neutrófilos polimorfonucleares que 

migram através do epitélio cístico (SIQUEIRA, 2001; NAIR, 2003a; LOPES et 

al., 2010). Assim, o fracasso do tratamento endodôntico pode ser atribuído à 

presença de um cisto verdadeiro, pois devido à morfologia da cavidade cística, 

uma vez que esta é infectada por micro-organismos a eliminação desta 

infecção não será possível através da terapia endodôntica não cirúrgica e dos 
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mecanismos de defesa do hospedeiro (NAIR et al., 1996; SIQUEIRA, 2001; 

NAIR, 2003a; NAIR, 2003b; NAIR, 2006; NAIR, 2007; LOPES et al., 2010).  

O colesterol, presente em grande quantidade na membrana das células 

animais, sob a forma de cristais, é outro fator intrínseco não-microbiano 

sugerido como etiologia do fracasso do tratamento endodôntico. Os cristais de 

colesterol presentes na lesão perirradicular crônica são provenientes da 

liberação de colesterol por plasmócitos, eritrócitos, linfócitos e macrófagos que 

sofreram desintegração na lesão perirradicular (NAIR, 2003a; NAIR, 2006). 

Esses cristais de colesterol podem estar envoltos por macrófagos e células 

gigantes multinucleadas que não conseguem eliminá-los. Destarte, o acúmulo 

dessas células em torno dos cristais de colesterol sugere que eles induzem a 

uma reação de corpo estranho que sustenta a lesão perirradicular, impedindo o 

reparo dos tecidos perirradiculares (NAIR, 2003a; NAIR, 2003b; NAIR, 2006; 

LOPES et al., 2010). A sua exposição a macrófagos e a células gigantes 

multinucleadas induz ao aumento da expressão e liberação de interleucina-1 

(IL-1) devido à incapacidade destas células em fagocitá-los. Por sua vez, o 

aumento da expressão e liberação dessa citocina estimula a reabsorção óssea 

(SJÖGREN et al ., 2002). 

Alguns fatores extrínsecos têm sido possivelmente relacionados como a 

causa da falha do tratamento endodôntico através de uma reação de corpo 

estranho o qual pode induzir ou perpetuar a lesão perirradicular. Tal reação de 

corpo estranho ocorre, uma vez que essas substâncias entram em contato com 

os tecidos perirradiculares (SJÖGREN et al., 1995; SIQUEIRA, 2001; NAIR, 

2003b; NAIR, 2006; RICUCCI et al., 2009; LOPES et al., 2010). Entre os 
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fatores extrínsecos, pode ser citada a guta-percha contaminada com material 

insolúvel e/ou irritante como traços de magnésio e silício que são componentes 

do talco (NAIR, 2003b; NAIR, 2006). Em experimento, demonstrou-se que os 

cones de guta- percha são bem tolerados pelos tecidos perirradiculares, pois 

foram bem encapsulados e os tecidos adjacentes não demonstraram sinais de 

inflamação, porém partículas desse material contendo clorofórmio 

desenvolveram uma intensa reação local com a presença de macrófagos e 

células gigantes multinucleadas (SJÖGREN et al., 1995).  

Outro fator extrínseco que tem sido relacionado com a reação de corpo 

estranho é a presença de celulose em contato com os tecidos perirradiculares, 

pois nossas células não produzem celulase, a enzima que metaboliza esta 

substância. Logo, esta permanecerá nos tecidos perirradiculares, 

desenvolvendo uma reação de corpo estranho (SIQUEIRA, 2001; NAIR, 2003b; 

NAIR, 2006; LOPES et al., 2010). A celulose pode entrar em contato com 

esses tecidos através dos cones de papel e algodão utilizados além do 

comprimento de trabalho e/ou através de alimentos com esse carboidrato e que 

entraram em contato com os tecidos perirradiculares em função de o dente ter 

ficado aberto e exposto ao meio oral (SIQUEIRA, 2001; NAIR, 2003b; NAIR, 

2006; LOPES et al., 2010). 

Embora fatores não microbianos sejam associados à possibilidade do 

fracasso do tratamento endodôntico, de acordo com LOPES et al. 2010 a sua 

presença não deve ser excluída de uma infecção concomitante, resultando na 

falha da terapia endodôntica. 
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1.3- Modificadores da doença relacionados ao hospedeiro 

O insucesso da terapia endodôntica tem sido fortemente associado com 

fatores microbianos (PITT FORD, 1982; TRONSTAD et al., 1987; SUNDQVIST 

et al.,1998; LOVE, 2001; SIQUEIRA, 2001; DISTEL et al., 2002; SUNDE et al., 

2002; PORTENIER et al., 2003; SIQUEIRA, 2003; SUNDQVIST & FIDGOR, 

2003; SIQUEIRA et al., 2004; FABRICIUS et al., 2006; ZOLETTI et al., 2006; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; SIQUEIRA et al., 2010). A literatura corrente 

sugere também que fatores não microbianos intrínsecos e extrínsecos estejam 

envolvidos na indução ou na perpetuação da lesão perirradicular (SJÖGREN et 

al., 1995; NAIR et al., 1996; SIQUEIRA, 2001; SJÖGREN et al ., 2002; NAIR, 

2003a; NAIR, 2003b; NAIR, 2006; NAIR, 2007; LOPES et al., 2010), todavia 

algumas variações individuais relacionadas às alterações sistêmicas podem 

afetar o sistema imunológico do paciente e influenciar na resposta do 

hospedeiro frente à infecção. Estas podem funcionar como fator de 

desenvolvimento e gravidade da doença, ou podem influenciar na resposta do 

hospedeiro ao tratamento da lesão perirradicular (SIQUEIRA, 2002; 

SUNDQVIST & FIDGOR, 2003; FOUAD, 2009). São conhecidos como fatores 

modificadores da doença e fatores de suscetibilidade/gravidade. Entre eles, 

estão a diabetes, o polimorfismo genético, o hábito do fumo do tabaco, a 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), entre outros fatores 

(FOUAD, 2003; FOUAD & BURLESON, 2003; KIRKEVANG & WENZEL, 2003; 

SUNDQVIST & FIDGOR, 2003; BERGSTRÖM et al., 2004; QUESNELL et al., 

2005; SEGURA-EGEA et al., 2005; ARMANDA-DIAS et al., 2006; KRALL et al., 
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2006; SUCHINA et al., 2006; SEGURA-EGEA et al., 2008; FOUAD, 2009; 

NEVES DE BRITO et al., 2009; SIQUEIRA et al., 2009). 

A Diabetes mellitus é uma síndrome caracterizada por anormalidades no 

metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas que resultam na profunda ou 

absoluta deficiência de insulina (diabetes tipo 1), ou ainda na resistência dos 

tecidos aos efeitos celulares metabólicos da insulina (diabetes tipo 2). Ela afeta 

algumas funções do sistema imune do paciente, estando associada ao 

comprometimento da resposta imunológica e alteração no reparo (VERNILLO 

2001; FOUAD, 2009). Alguns estudos têm relacionado a diabetes como fator 

modificador da doença em Endodontia. SEGURA-EGEA et al. (2005) 

demonstraram em estudo clínico a alta prevalência de lesão perirradicular após 

tratamento endodôntico em pacientes com diabetes tipo 2, a qual se observou 

em 81% dos pacientes diabéticos. ARMANDA-DIAS et al. (2006) avaliaram em 

experimento o desenvolvimento da inflamação perirradicular em ratos 

diabéticos e ratos não diabéticos após a indução da infecção pulpar. Esse 

estudo revelou que os ratos diabéticos apresentaram lesões perirradiculares 

com maiores dimensões e avançado exsudato inflamatório quando 

comparados aos ratos não diabéticos. Desse modo, sugeriu-se a diabetes 

como um fator modificador da doença, pois os ratos diabéticos foram mais 

suscetíveis a desenvolver lesões perirradiculares extensas devido à sua 

diminuída capacidade de defesa imunológica contra os agentes microbianos. 

FOUAD & BURLESON (2003), em estudo com pacientes diabéticos e não 

diabéticos, observaram que os pacientes diabéticos apresentavam aumento da 

prevalência doença periodontal em dentes com envolvimento endodôntico e 
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eram mais sintomáticos. Os pacientes com lesão perirradicular prévia ao 

tratamento endodôntico tiveram menores índices de sucesso da terapia 

endodôntica, quando comparados com pacientes não diabéticos. Em outro 

estudo, FOUAD (2003) relacionou a diabetes mellitus como fator modulador da 

infecção endodôntica. Os pacientes diabéticos portadores de patologias 

perirradiculares eram mais sintomáticos, e aqueles com lesão perirradicular 

pré-existentes ao tratamento foram menos propensos ao reparo da lesão e ao 

sucesso do tratamento. 

O polimorfismo genético, segundo SIQUEIRA et al. (2009), é uma 

alteração genética a qual ocorre pela troca de um único nucleotídeo na região 

promotora de um determinado gene, gerando uma proteína alterada. Com isso, 

ocorre a formação de diferentes alelos de um gene. O polimorfismo genético do 

receptor FC tem sido reportado como fator modificador da doença, 

influenciando, teoricamente, na gravidade e na resposta do tratamento da lesão 

perirradicular (PROVENZANO, 2008; SIQUEIRA et al., 2009). SIQUEIRA et al. 

(2009) atribuíram as alterações genéticas ao alelo H131 do receptor FCRIIa e 

em combinação com o alelo NA2 do receptor FCRIIIb, como, a alteração 

genética do receptor FC, com potencial de influenciar a resposta do paciente 

ao tratamento da periodontite perirradicular. 

Não obstante, o tabagismo é outro fator relacionado como fator de 

gravidade/ suscetibilidade da doença (FOUAD, 2009). SEGURA-EGEA et al. 

(2008) observaram a prevalência de lesão perirradicular em pacientes 

fumantes e não fumantes. Verificaram que, entre os fumantes, houve maior 

proporção de dentes tratados endodonticamente e o aumento da prevalência 
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da lesão perirradicular (74%), quando comparada aos pacientes não fumantes. 

KIRKEVANG & WENZEL (2003) identificaram, como fatores de risco ao 

desenvolvimento da lesão perirradicular, a lesão de cárie, a qualidade do 

tratamento odontológico, a manutenção de visitas regulares ao dentista e o 

hábito do fumo do tabaco. Esses fatores foram, estatisticamente, associados à 

presença de lesão perirradicular. Por outro lado, em outro estudo tal 

associação do fumo do tabaco como fator de gravidade da lesão perirradicular, 

os resultados não foram estatisticamente significativos para relacionar o 

tabagismo com a prevalência do tratamento endodôntico e a presença de lesão 

perirradicular (BERGSTRÖM et al., 2004). KRALL et al. (2006) realizaram um 

estudo longitudinal, no qual se procedeu uma associação entre o tempo da 

prática do tabagismo e a prevalência de tratamento endodôntico e/ou 

patologias pulpares. Esses observaram maior prevalência de dentes tratados 

endodonticamente e patologias pulpares em pacientes fumantes do que 

aqueles os quais nunca haviam fumado ou pacientes ex-fumantes. Entre estes, 

KRALL et al. (2006) relataram que a prevalência de tratamento endodôntico foi 

tão maior quanto o tempo do hábito do tabagismo. Os autores também 

observaram que os pacientes os quais tinham parado de fumar em menos 

tempo apresentavam maior prevalência de tratamento endodôntico do que 

aqueles que com mais tempo de término do hábito em questão. Logo, esse 

estudo estabeleceu a relação de dose-efeito entre o tabagismo e a 

susceptibilidade ao tratamento endodôntico. 

Outro fator de relevância que tem sido estudado, relacionado à resposta 

do paciente ao tratamento endodôntico, é a infecção pelo vírus HIV. Estudos 
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vêm sendo realizados com o intuito de avaliar se a infecção pelo HVI é capaz 

de agir como modificador da doença (NEVES DE BRITO et al., 2009). 

QUESNELL et al. (2005), em análise retrospectiva, compararam o reparo da 

lesão perirradicular após o tratamento endodôntico em pacientes infectados e 

não infectados pelo HIV. De acordo com estes autores, não houve diferença 

estatística entre os dois grupos com relação ao reparo da lesão perirradicular. 

SUCHINA et al. (2006) avaliaram o tratamento endodôntico em pacientes HIV e 

obtiveram resultado satisfatório em 88% das amostras; 10% das amostras 

apresentavam um resultado questionável e, em apenas 2% das amostras, 

houve um resultado não satisfatório (desenvolvimento da lesão perirradicular 

após o tratamento endodôntico). Segundo eles, a terapia endodôntica 

apresenta um grau de sucesso relativamente elevado em pacientes com 

HIV/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Em outro estudo 

relacionado ao vírus HIV como possível modificador da doença, NEVES DE 

BRITO et al. (2009) estabeleceram uma comparação entre a necessidade do 

tratamento endodôntico, a contagem de linfócitos CD4+ /CD8+ e a carga viral 

entre pacientes infectados por este vírus e usuários da terapia antirretroviral de 

alta atividade (HAART). Constataram que 14,5% dos pacientes avaliados 

tinham a necessidade de realizar tratamento endodôntico. Como resultado, 

NEVES DE BRITO et al. (2009) encontraram uma correlação positiva entre a 

contagem de linfócitos CD4+ (menor que (<) 500 células/mm3) e a necessidade 

de tratamento endodôntico, porém não houve diferença estatística entre a 

necessidade de tratamento endodôntico e a carga viral. Esses autores 

concluíram que os pacientes infectados com o vírus HIV os quais precisavam 
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de tratamento endodôntico apresentavam uma baixa contagem de linfócitos 

CD4+, provavelmente tinham uma baixa adesão a HAART.  

 

1.4- Vírus 

Os vírus são estruturas subcelulares que requerem uma célula 

hospedeira para realizar a sua reprodução, pois apresentam um genoma com 

informações insuficientes para proporcionar a replicação viral de modo 

independente. Portanto, são considerados agentes infecciosos (FERREIRA et 

al., 2008; MADIGAN et al., 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 2009; SIQUEIRA et 

al., 2010). O material genético dos vírus pode ser representado por uma fita 

dupla ou simples de ácido desoxirribonucléico (DNA), ou ainda por ácido 

ribonucléico (RNA). Este material genético é envolto por uma capa proteica 

denominada capsídeo, composta por um número variável de moléculas de 

proteínas, chamadas de subunidades estruturais, que estão dispostas ao redor 

do ácido nucleico em um padrão repetitivo e preciso (SLOTS, 2005; FERREIRA 

et al., 2008; MADIGAN et al., 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 2009). A maioria 

dos vírus possui várias subunidades estruturais quimicamente diversas que 

estão associadas de forma específica, dando origem aos capsômeros. O 

conjunto formado pelo ácido nucleico e proteínas, organizado como uma 

partícula viral, é designado de nucleocapsídeo viral (SLOTS, 2005; MADIGAN 

et al., 2008; SLOTS, 2009). Alguns vírus, como os envelopados, podem 

apresentar uma membrana que envolve o nucleocapsídeo (SLOTS, 2005; 

FERREIRA et al., 2008; MADIGAN et al., 2008; SLOTS, 2009). As membranas 

virais são compostas por bicamadas lipídicas que contêm proteínas, 
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geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados da 

membrana da célula hospedeira e as proteínas são codificadas pelos vírus. 

Nos vírus envelopados, o nucleocapsídeo é formado pelo complexo total da 

membrana viral, capsídeo e ácido nucleico (SLOTS, 2005; FERREIRA et al., 

2008; MADIGAN et al., 2008; SLOTS, 2009;). 

Os vírus possuem uma forma extracelular denominada vírion, a qual 

permite a transmissão do genoma viral de um hospedeiro a outro, a fim de que 

esse genoma seja replicado e ampliado (SLOTS, 2005; FERREIRA et al., 2008; 

MADIGAN et al., 2008). Tal forma extracelular não possui atividade metabólica, 

como a atividade de respiração ou biossíntese (adsorção, internalização, 

replicação do genoma viral, automontagem, maturação e liberação do vírus da 

célula infectada) (FERREIRA et al., 2008; MADIGAN et al., 2008). O vírion 

corresponde a uma estrutura de transporte do genoma viral da célula em que 

foi produzida para outra célula, na qual o genoma viral poderá ser introduzido 

(SLOTS, 2005; FERREIRA et al., 2008; MADIGAN et al., 2008). Quando os 

vírus infectam uma célula, utilizam a maquinaria metabólica codificada pelos 

cromossomos da célula hospedeira e a molécula de ácido nucleico viral tem a 

capacidade de redirecionar o metabolismo da célula hospedeira, favorecendo 

sua replicação e a montagem do vírion (SLOTS, 2005; MADIGAN et al., 2008; 

SIQUEIRA et al., 2010). O estado intracelular é iniciado quando o vírus entra 

em uma nova célula. Neste estado, ocorre a replicação viral, novas cópias do 

genoma viral são produzidas, e os componentes que formam o envoltório viral 

são sintetizados. Denomina-se esse processo de infecção viral, que, para 

alguns vírus, permite a replicação, cuja consequência é a destruição da célula 
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hospedeira (SLOTS, 2005; MADIGAN et al., 2008). Essa replicação destrutiva 

caracteriza, pois, a virulência de alguns vírus, os quais são os agentes 

etiológicos de doenças, uma vez que eles necessitam de células vivas a fim de 

infectarem e assumirem o controle do metabolismo da célula hospedeira para 

favorecer a replicação do genoma viral (SLOTS, 2005; MADIGAN et al., 2008; 

SIQUEIRA et al., 2010; SLOTS, 2010b). Diante disso, os vírus não conseguem 

infectar e sobreviver em canais radiculares com polpa necrosada (SIQUEIRA et 

al., 2010). 

 

1.4.1- Herpesvírus 

Os herpesvírus podem ser encontrados em lesões perirradiculares que 

são sítios repletos de células vivas (SIQUEIRA et al., 2010). Trata-se de vírus 

que apresentam o genoma viral sob a forma de um filamento duplo de DNA 

rodeado por um capsídeo icosaédrico, contendo 162 capsômeros e envelope 

viral composto por tegumento protéico e lipídeos embebidos em glicoproteínas 

viral. As glicoproteínas proporcionam a adesão da estrutura viral à superfície da 

célula e desencadeiam importantes reações imunológicas no hospedeiro 

(SLOTS, 2005; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; DAVISON et al., 2009; 

NIBALI et al., 2009; SABETI, 2009a; SLOTS, 2009; FERREIRA et al., 2010). 

Estes vírus variam de 120-250 nanômetros (nm) de dimensão (SABETI, 2009a; 

SLOTS, 2009). Oito espécies de herpesvírus com características biológicas e 

clínicas distintas são atualmente identificadas: Herpesvírus humano tipo 1 

(vírus herpes simplex-1 ou HHV-1 ou HSV1), Herpesvírus humano tipo 2 (vírus 

herpes simplex-2 ou HHV-2 ou HSV2), Herpesvírus humano tipo 3 (vírus 
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Varicela-Zoster ou HHV-3 ou VZV), Herpesvírus humano tipo 4 (vírus Epstein-

Barr ou HHV-4 ou EBV), Herpesvírus humano tipo 5 (Citomegalovírus ou HHV-

5 ou HCMV), Herpesvírus humano tipo 6 (Herpesvírus 6 ou HHV-6 ou 

Roseolovírus), Herpesvírus humano tipo 7 (Herpesvírus 7 ou HHV-7) e 

Herpesvírus humano tipo 8 (Herpesvírus 8 ou HHV-8 ou Herpesvírus do 

Sarcoma de Kaposi ou HSHV) (SLOTS et al., 2003; SLOTS, 2005; 

PROVENZANO & MACHADO DE OLIVEIRA, 2008; DAVISON et al., 2009; 

SABETI, 2009a; SLOTS, 2009; FERREIRA et al., 2010; SLOTS & SLOTS, 

2011).  

A família Herpesviridae é subdividida em 3 subfamílias, de acordo com a 

análise genética do gene conservado que codifica a glicoproteína H (gH) do 

envelope viral (WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008). Cada uma delas 

apresenta um comportamento específico, com um padrão de infecção latente 

em determinadas células. Desta feita, classificam-se como (SLOTS et al., 2003; 

SLOTS, 2005; SLOTS et al., 2006; PROVENZANO & MACHADO DE 

OLIVEIRA, 2008; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; DAVISON et al., 2009; 

SABETI, 2009a; SLOTS, 2009; SLOTS & SLOTS, 2011): 

• Alfaherpesvirinae - é constituída pelos vírus herpes simplex-1 (tipo oro-

facial), vírus herpes simplex-2 (tipo genital) e vírus Varicela-Zoster. Esta 

subfamília é neurotrópica e exibe um tempo relativamente curto do ciclo 

reprodutivo com rápida lise das células infectadas e período de latência em 

gânglios sensoriais. 

• Betaherpesvirinae - compreende os vírus Citomegalovírus, Herpesvírus 6 e 

Herpesvírus 7. Esta subfamília difere nas dimensões do genoma e demonstra 
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um ciclo reprodutivo longo. A infecção progride lentamente, pode ocorrer o 

aumento da célula infectada (citomegalia) e esses vírus apresentam um 

tropismo celular abrangente.  

• Gammaherpesvirinae - é composta pelos vírus Epstein-Barr e Herpesvírus 8. 

A subfamília Gammaherpesvirinae é normalmente específica para linfócitos B e 

T. A sua latência viral é, geralmente, encontrada em tecido linfóide. O vírus 

Epstein-Barr e Herpesvírus 8 são vírus linfotrópicos e são os únicos 

herpesvírus com potencial oncogênico. 

Em contraste com a infecção crônica, a latência não está associada com 

os virions infecciosos. Um mesmo indivíduo pode apresentar, ao mesmo 

tempo, infecção latente em determinadas células e infecção ativa em outras 

células. Os herpesvírus expressam proteínas durante o ciclo lítico e de latência 

que podem interferir com a atividade das respostas imune inata e imune 

adaptativa. Por conseguinte, alteram o ambiente celular. As alterações da 

resposta imune do hospedeiro garantem longos períodos de persistência da 

virose no hospedeiro infectado e podem contribuir para o desenvolvimento da 

doença (SLOTS et al., 2003; SLOTS, 2005; ROMANOS et al., 2008; WIGG et 

al., 2008; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 

2009; SLOTS & SLOTS, 2011). Dentre os herpesvírus existentes, os de 

interesse para este estudo, são o herpes simplex tipo 1 e 2, Epstein –Barr e o 

Citomegalovírus. 
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1.4.1.1- Herpesvírus humano tipo 1 e 2 (vírus Herpes Simplex-1 e 2 ou 

HHV-1 e 2 ou HSV-1 e 2) 

O HSV-1 e 2 apresentam características biológicas, tais como a 

capacidade de causar diferentes tipos de patologias, estabelecer infecções 

persistentes latentes por toda a vida do hospedeiro e, ao serem reativados, 

podem causar lesões que podem se localizar no sítio da infecção primária 

inicial ou próximo a ele. Esses vírus pertencem à subfamília Alfaherpesvirinae e 

possuem características morfológicas e ciclo replicativo semelhantes aos 

outros desta subfamília. O HSV-1 e 2 podem causar infecções líticas, com ciclo 

replicativo curto, e estabelecer infecção persistente latente na célula 

hospedeira (WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; SABETI, 2009; SLOTS & 

SLOTS, 2011). 

O HSV-1 e o HSV-2 possuem o genoma com, aproximadamente, 84 

sequências de leitura aberta, as quais codificam cerca de 100 proteínas que 

irão compor o capsídeo, os componentes do envelope viral, o tegumento e 

outras proteínas que são geradas durante o ciclo de replicação. O genoma 

desses vírus, ainda, é composto por dois componentes de sequências únicas 

(U), covalentemente ligadas chamadas de L (long) e S (short) (WIGG & SOUZA 

DE MIRANDA, 2008). Eles apresentam um vírion esférico de 186 nm de 

diâmetro e podem chegar a 225 nm com o envelope viral. Possuem um core 

(estrutura formada pelo ácido nucleico viral e proteínas) eletrodenso, composto 

por uma fita dupla e linear de DNA, medindo entre 150-153 Kilo pares de bases 

(Kbp). O capsídeo viral é icosaédrico formado por 162 capsômeros. 

Morfologicamente, o HSV-1 e o HSV-2 apresentam uma camada amorfa 
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nomeada de tegumento, a qual é constituída por proteínas importantes na 

regulação do ciclo replicativo, além de um envelope lipídico que apresenta, 

aproximadamente, 11 glicoproteínas (WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008). 

O HSV-1 e o HSV-2 podem infectar diferentes tipos de células, tais 

como: fibroblastos, células do epitélio escamoso (ceratinócitos) e epitélio 

mucoso, células polarizadas do epitélio cilíndrico, células gliais, monócitos, 

macrófagos e terminações nervosas. Ademais, estabelecem latência em 

gânglios sensoriais. O ciclo de biossíntese desses vírus é rápido quando 

comparado com os demais herpesvírus (WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; 

SABETI, 2009a). 

A transmissão do HSV-1 e do HSV-2 ocorre através de contato íntimo e 

pessoal de um hospedeiro suscetível com um indivíduo que apresenta infecção 

ativa do HSV-1 ou HSV-2. Eles podem penetrar no hospedeiro por meio do 

contato direto com a pele, mucosa da boca ou genital. Também podem ser 

transmitidos quando presentes em fluidos, como: saliva, sêmen, secreções 

cervicais e/ou o líquido das vesículas bolhosas (WIGG & SOUZA DE 

MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a). Clinicamente, o HSV-1 é caracterizado por 

causar lesões orofaciais e o HSV-2 lesões genitais. Esses vírus apresentam as 

seguintes manifestações clínicas primárias: gengivoestomatite herpética (HSV-

1), infecção da orofaringe (HSV-1 ou 2) e infecção genital (HSV-2 ou 1) (WIGG 

& SOUZA DE MIRANDA, 2008). Ademais, são encontrados em outras formas 

de infecção, tais como: ceratoconjuntivite herpética (HSV-1 ou 2), panarício 

herpético (HSV-1), Síndrome mononucleose-like (HSV-1), infecção congênita 

ou neonatal (HSV-1 ou 2), lesões de pele como eczema herpético (HSV-1 ou 
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2), infecções em pacientes imunocomprometidos (HSV-1 ou 2), infecção do 

Sistema Nervoso Central (SNC) como a encefalite por HSV-1 ou 2 e secreção 

respiratórias de pacientes com broncoespasmo (HSV-1 e 2) (WIGG & SOUZA 

DE MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a, SLOTS, 2009). Por fim, também têm sido 

associados em implicações clínicas como eritema multiforme recorrente, 

síndrome de Behcet’s, úlceras orais e carcinoma oral escamoso (SABETI, 

2009a). 

 

1.4.1.2- Herpesvírus humano tipo 4 (HHV-4 ou vírus Epstein-Barr ou EBV) 

O EBV é um vírus biologica e antigenicamente distinto dos demais vírus 

da família Herpesviridae. Foi classificado com potencial oncogênico devido a 

associações com patologias neoplásicas. O EBV pertence à subfamília 

Gammaherpesvirinae, gênero Lymphocryptovirus (SLOTS et al., 2006; 

ROMANOS et al., 2008). Foram descritos dois tipos de EBV na população: o 

EBV-1 com maior prevalência na América do Norte e na Europa, e o EBV-2 

com maior frequência na Europa. Esse vírus apresenta um core, o qual contém 

o genoma viral representado por uma fita dupla e linear com, 

aproximadamente, 172 Kbp e cerca de 100 genes (SLOTS et al., 2006; 

ROMANOS et al., 2008, SABETI, 2009a). O core é envolto por um capsídeo 

icosaédrico que contém 162 capsômeros, um tegumento composto por 

proteínas envolvendo o capsídeo e o envelope viral com glicoproteínas 

(ROMANOS et al., 2008). 

Outrossim, esse vírus pode infectar linfócitos B e células epiteliais da 

orofaringe. A transmissão do EBV, geralmente, ocorre pelo contato íntimo 
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direto com secreções orais. Assim, a saliva constitui o seu principal veículo de 

transmissão (SLOTS et al., 2006; ROMANOS et al., 2008, SABETI, 2009a). No 

entanto, a transmissão também pode ocorrer em crianças pelo contato com 

objetos contaminados ou por meio da transfusão sanguínea e transplante de 

órgãos (ROMANOS et al., 2008). O EBV pode ser eliminado na saliva durante 

a reativação, mesmo que não apresente sintomas (ROMANOS et al., 2008).  

Clinicamente, o EBV está associado a manifestações neoplásicas 

malignas como: carcinoma de nasofaringe; gástrico, tímico, oral de células 

escamosas, de parótide; linfoma de Burkitt, de Hodgkin, nasal da célula T, de 

células T periféricas, Não-Hodgkin e do SNC em pacientes 

imunocomprometidos; granulomatose linfomatóide; linfoadenopatia 

angioimunoblástica; tumores do músculo liso em pacientes transplantados; e a 

outras doenças como a doença linfoproliferativa associada ao cromossomo X 

(SLOTS et al., 2006; ROMANOS et al., 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 2010b). 

Esse vírus também pode apresentar manifestações clínicas em pacientes 

imunocomprometidos, tais como leucoplasia pilosa oral, pneumonite intersticial 

linfóide, doenças linfoproliferativas, linfo-histiocitose hemofagítica e 

granulomatose linfomatóide (SLOTS et al., 2006; ROMANOS et al., 2008; 

SABETI, 2009a; SLOTS, 2010b). Em pacientes imunocompetentes, o EBV é o 

agente etiológico da mononucleose infecciosa (SLOTS et al., 2006; ROMANOS 

et al., 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 2009). 
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1.4.1.3- Herpesvírus humano tipo 5 (HHV-5 ou Citomegalovírus ou HCMV) 

O HCMV é um gênero de herpesvírus que pertence à subfamília 

Betaherpesvirinae (WIGG et al., 2008). Com relação a esse vírus, existe, 

somente, um tipo antigênico de HCMV. Morfologicamente, possui as estruturas 

típicas dos demais herpesvírus: core, capsídeo, tegumento e envelope viral. O 

HCMV apresenta uma partícula viral com um diâmetro de 120-250 nm. Seu 

material genético consiste de uma molécula de DNA em fita dupla e linear, não-

segmentada medindo entre 196-241 Kpb e com, aproximadamente, 252 

sequências de leitura aberta. O genoma pode ser dividido em dois segmentos, 

denominados componente longo (L, large) e curto (S, small) (WIGG et al., 

2008). O capsídeo é icosaédrico formado por 162 capsômeros. O tegumento, 

localizado entre o capsídeo e o envelope, é constituído de 27 proteínas virais, e 

o envelope viral contém glicoproteínas. O HCMV, dentre os herpesvírus, 

apresenta a maior complexidade genômica devido a várias aquisições e 

duplicações gênicas (WIGG et al., 2008).  

Esse vírus é linfotrópico e tem afinidade especial por glândulas salivares 

e endócrinas. O HCMV pode infectar células como os linfócitos T, macrófagos 

e células de diversos órgãos como pulmão, pâncreas, rins, fígado e cérebro 

(WIGG et al., 2008). A transmissão dele ocorre pelo contato direto de um 

hospedeiro suscetível com fluidos biológicos de pacientes infectados. Deste 

modo, o HCMV pode ser transmitido a partir dos seguintes líquidos biológicos: 

saliva, sangue, sêmen, secreção vaginal, lágrima, urina, leite materno, e 

através de órgãos transplantados (WIGG et al., 2008; SABETI, 2009a). Outro 

meio de contágio é através do trato respiratório, em cujo meio ocorrerá a 
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replicação primária do HCMV nas glândulas salivares. Logo, é disseminado 

pela via subepitelial e atinge o tecido linfóide, linfócito T e macrófago e, por fim, 

o sangue (WIGG et al., 2008). A partir do sangue, o vírus pode ser difundido 

para vários órgãos ou tecidos, como glândulas salivares, túbulos renais, cérvice 

uterina, testículos, epidídimo, fígado, trato gastrintestinal e pulmões (WIGG et 

al., 2008). 

A apresentação clinica mais comum do HCMV é a forma assintomática. 

Contudo, esse vírus também pode apresentar a forma clínica sintomática 

através de manifestações clínicas representadas pelas infecções congênita, 

perinatal, em pacientes imunocomprometidos e em imunocompetentes. (WIGG 

et al., 2008; SABETI, 2009a; SLOTS, 2009). Em pacientes 

imunocomprometidos, como pacientes transplantados e com AIDS, as 

manifestações sintomáticas ocorrem na forma de quadros como a retinite, 

pneumonia intersticial, hepatite, artrite, cardite, infecção gastrointestinal 

crônica, várias doenças do SNC e infecção generalizada (WIGG et al., 2008; 

SABETI, 2009a; SLOTS, 2009); nos imunocompetentes, a infecção sintomática 

por HCMV ocorre na forma da Síndrome mononucleose-like (WIGG et al., 

2008; SLOTS, 2009).  

 

1.4.1.4- Herpesvírus e doença periodontal  

A doença periodontal é uma desordem que resulta de uma infecção 

polimicrobiana. Alguns patógenos orais, como Porphyromonas gingivalis, 

Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia, e Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans estão associados à patogênese dessa doença (LIN & 
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LI, 2009; SLOTS, 2010a). No entanto, estudos recentes têm sugerido e 

associado à doença periodontal a uma coinfecção por herpesvírus e bactérias 

periodontopatogênicas (SAYGUN et al., 2004a; SAYGUN et al., 2004b; KUBAR 

et al., 2005; SLOTS, 2005; CHALABI et al., 2008; COMBS et al., 2008; SUNDE 

et al., 2008a; SUNDE et al., 2008b; BILICHODMATH et al., 2009; DAWSON et 

al., 2009a; DAWSON et al., 2009b; GRENIER et al., 2009; LIN & LI, 2009; 

NIBALI et al., 2009; CHALABI et al., 2010; SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). De 

acordo com SLOTS (2005), o colapso periodontal pode ocorrer mais 

frequentemente e pode progredir mais rápido em sítios nos quais há a infecção 

por herpesvírus do que naqueles nos quais não há infecção por eles. Os 

herpesvírus podem causar a doença periodontal como resultado direto da 

infecção e replicação viral, ou como consequência do comprometimento 

induzido pelos herpesvírus na defesa imune periodontal, resultando em uma 

intensa virulência do patógeno bacteriano (SLOTS, 2005; BILICHODMATH et 

al., 2009; LIN & LI, 2009; NIBALI et al., 2009; SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). 

Supõe-se (SLOTS, 2005; SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b) que a capacidade 

dos herpesvírus de expressar efeitos citopatogênicos, imunopatogenocidade, 

estado de latência, reativação do estado de latência e tropismo tecidual sejam 

relevantes para o desenvolvimento da doença periodontal. 

Devido à presença dos herpesvírus em lesões periodontais SLOTS 

(2010a), propõe uma redefinição do paradigma patogênico da doença 

periodontal por um modelo que considera a existência de uma associação 

entre herpesvírus e bactérias. Estas, presentes no biofilme, induzem à 

gengivite e permitem que os herpesvírus, em estado de latência no DNA das 
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células inflamatórias de defesa como macrófagos (HSV-1 e HCMV), linfócitos T 

(HSV-1 e HCMV) e linfócitos B (EBV), penetrem no periodonto. A reativação 

dos herpesvírus latentes pode ocorrer espontaneamente ou durante períodos 

de baixa imunidade do hospedeiro, resultante da imunossupressão induzida 

por medicamento, infecção corrente, estresse emocional por período 

prolongado, mudanças hormonais, trauma físico, entre outros (SLOTS, 2005; 

WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a; DAWSON et al., 2009a; 

SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b; SLOTS & SLOTS, 2011). 

Segundo SLOTS (2010a), em resposta a infecção ativa por herpesvírus, 

o hospedeiro desencadeia uma resposta imune mediada por células T 

composta, principalmente por linfócitos citotóxicos CD8+. Para contrapor a 

resposta do hospedeiro, os herpesvírus realizam respostas estratégicas baixo-

reguladoras da resposta antiviral realizada pelo hospedeiro. Os herpesvírus 

escapam da resposta imune do hospedeiro por desintegrarem componentes do 

complexo principal de histocompatibilidade (MHC) interferindo na apresentação 

de antígenos, silenciarem as células Natural Killer, expressarem um homólogo 

viral de Interleucina (IL)-10, desviarem a resposta de citocinas potentes e 

inibirem a apoptose (SLOTS, 2005; SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). Assim, o 

encontro entre as defesas antiviral do hospedeiro e a resposta viral contra o 

hospedeiro resulta em uma liberação exuberante de citocinas pró-inflamatórias, 

as quais têm o potencial de ativar os osteoclastos e comprometer a resposta do 

hospedeiro mediada por anticorpos (SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). Dessa 

forma, antígenos como as espécies bacterianas periodontopatogênicas têm 

sua patogenicidade aumentada, fornecendo mecanismos adicionais de 
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destruição dos tecidos periodontais. Os herpesvírus podem exercer efeitos 

citopatogênicos diretamente nos fibroblastos, células epiteliais, queratinócitos, 

células endoteliais, células inflamatórias e células ósseas, cujo resultado são o 

comprometimento do reparo e turnover do tecido periodontal, assim como a 

reabsorção óssea (BILICHODMATH et al., 2009; SLOTS, 2010a; SLOTS, 

2010b). 

Estudos recentes (SAYGUN et al., 2004a; SAYGUN et al., 2004b; 

KUBAR et al., 2005; BILICHODMATH et al., 2009; SLOTS, 2010a) têm 

relacionado à presença dos herpesvírus com formas agressivas de 

periodontite. SAYGUN et al. (2004a) propuseram que os herpesvírus cooperam 

com a presença de bactérias específicas na etiopatogenia da doença 

periodontal. Esse estudo analisou a prevalência dos herpesvírus HCMV, EBV-1 

e HSV-1 e 2 associados com a presença de patógenos putativos como P. 

gingivalis, Prevotella intermedia, T. forsythia, Campylobacter rectus e A. 

actinomycetemcomitans em casos de periodontite agressiva. Esses autores 

concluíram que o HCMV, EBV-1 e HSV-1 estavam presentes em 72-78% dos 

pacientes com periodontite agressiva. O HSV-2 ocorreu em 17% dos casos de 

periodontite. O estudo observou a ocorrência de P. gingivalis, T. forsythia e C. 

rectus em 78-83% das amostras, enquanto as espécies P. intermedia e A. 

actinomycetemcomitans foram encontradas em 44% das amostras. Tal estudo 

associou, positivamente, a presença dos herpesvírus HCMV, EBV-1 e HSV-1 

com P. gingivalis, T. forsythia, C. rectus e P. intermedia, porém, não se 

constatou associação deles com A. actinomycetemcomitans. Esse mesmo 

grupo de autores realizou outro estudo no qual foi avaliada a presença de 
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HCMV e EBV-1 em abscessos periodontais. O HCMV foi detectado em 66,7% 

das amostras; o EBV, em 72,2% dos sítios de abscesso periodontal. Dessa 

forma, a presença desses vírus pode estar associada ao comprometimento da 

resposta do hospedeiro, servindo como via de acesso de bactérias patogênicas 

para dentro dos tecidos periodontais com subsequente risco ao 

desenvolvimento de abscesso periodontal (SAYGUN et al., 2004b).  

KUBAR et al. (2005) correlacionaram a presença de HCMV e EBV em 

lesões periodontais. Estavam presentes, respectivamente, em 78% e 89% das 

bolsas periodontais e em 33% e 78% do tecido gengival das amostras de 

periodontite agressiva. A coinfecção de HCMV e EBV foi evidenciada em 78% 

das lesões de periodontite agressiva. Assim, a elevada ocorrência de HCMV e 

EBV em bolsas periodontais e tecido gengival adjacente de casos de 

periodontite agressiva sugere que o aumento da gravidade da doença 

periodontal pode estar associado à presença desses vírus como patógenos 

periodontais. 

BILICHODMATH et al. (2009) analisaram a prevalência dos herpesvírus 

HSV-1 e 2, EBV e HCMV em bolsas periodontais de pacientes com doença 

periodontal crônica e pacientes com doença periodontal agressiva em uma 

população do Sul da Índia. Os resultados de sua análise foram as respectivas 

prevalências nas amostras de doença periodontal crônica: HSV-1 em 100%, 

HSV-2 em 15,7%, EBV em 78,9% e o HCMV em 26,31%; com relação às 

amostras de doença periodontal agressiva: HSV-1 em 57,14%, EBV em 

28,57%, HCMV em 7,14% e o HSV-2 não foi identificado em nenhuma amostra 

da forma agressiva dessa doença. Portanto, segundo esse estudo 
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(BILICHODMATH et al., 2009), os herpesvírus HSV-1 e 2, EBV e o HCMV 

foram encontrados mais frequentemente em pacientes com doença periodontal 

crônica do que em pacientes com doença periodontal agressiva.  

Em estudo realizado por SUNDE et al. (2008a), avaliou-se o papel do 

HCMV e do EBV como patógenos da lesão perirradicular e da doença 

periodontal. Os resultados encontrados foram que o EBV estava presente na 

lesão perirradicular em 50% das amostras, enquanto o HCMV não foi 

detectado em qualquer amostra de lesão perirradicular. Quanto à periodontite 

marginal, as amostras foram positivas para a detecção em 40% para EBV e 

12% para HCMV. Verificaram-se associações significativas entre o EBV e as 

espécies A. actinomycetemcomitans e P. gingivalis. Em outro estudo, SUNDE 

et al. (2008b) correlacionaram a presença de EBV e doença periodontal. Esses 

autores administraram medicação antiviral (Valtrex), por 10 dias, em pacientes 

com alta titulação subgengival de EBV. Eles verificaram que o tratamento 

antiviral diminui a carga viral ao limite de detecção e houve uma melhora 

drástica da condição periodontal. Um ano após a abordagem, a condição 

periodontal permaneceu estável e o vírus estava praticamente não detectável. 

Portanto, sugere-se que a identificação do vírus e a subsequente terapia 

antiviral podem contribuir como terapia coadjuvante à terapia periodontal 

convencional. 

COMBS et al. (2008) avaliaram a presença do HCMV em amostras de 

placa bacteriana subgengival e de saliva em pacientes com e sem doença 

periodontal (grupo controle). Esses autores observaram a prevalência de tal 

vírus em 4% (2/50) das amostras de placa subgengival e em 8,8% (3/34) das 
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amostras de saliva dos pacientes com doença periodontal. Em estudo realizado 

por Dawson et al. (2009a), com o propósito de determinar a presença e a 

quantidade do DNA dos vírus HCMV e EBV em amostras de saliva e de 

estabelecer uma correlação entre esses vírus na saliva com a placa bacteriana 

subgengival e a doença periodontal, identificaram o DNA do EBV na saliva em 

81,5% (53/65) dos pacientes em uma concentração média de 4. 325 cópias por 

ml-1. O DNA desse vírus também foi verificado nas amostras de placa 

subgengival em 44,6% (29/65) dos pacientes. No que tange o HCMV, detectou-

se o DNA na saliva em 1,5% (1/65) dos pacientes com um baixo número de 

cópias e somente em uma amostra de placa subgengival (0,3%). De acordo 

com Dawson et al. (2009a), os pacientes que apresentavam o DNA do EBV na 

saliva eram 10 vezes mais propensos a terem EBV nas amostras de placa 

bacteriana subgengival do que aqueles sem DNA desse vírus na saliva. 

Ademais, os autores (Dawson et al., 2009a) correlacionaram, positivamente, a 

carga do DNA do EBV presente na saliva com as quantidades detectadas na 

placa bacteriana e com o aumento do número de sítios afetados pela doença 

periodontal. Embora tenha sido observada uma correlação positiva entre a 

carga viral do EBV na saliva com a quantidade desta na placa subgengival, 

esses autores (Dawson et al., 2009a) não constataram correlação positiva 

entre a presença e a quantidade do DNA do EBV na saliva com o aumento da 

gravidade da doença periodontal. 

SAHIN et al. (2009) relataram a prevalência dos vírus HCMV e EBV em 

amostras de saliva coletadas de pacientes com doença periodontal, gengivite e 

pacientes edêntulos usuários de prótese total. Observaram a presença do 
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HCMV em 50% das amostras de pacientes com doença periodontal, porém 

esse vírus não foi detectado nas amostras de pacientes com gengivite e 

pacientes edêntulos usuários de prótese total. No que concerne à avaliação da 

prevalência do EBV nestas mesmas amostras, SAHIN et al. (2009) obtiveram o 

seguinte resultado: 79% em pacientes com doença periodontal, 33% em 

pacientes com gengivite e 54% em pacientes edêntulos usuários de prótese 

total, o EBV estava presente. De acordo com esse estudo (SAHIN et al., 2009), 

o HCMV e o EBV estão comumente presentes na saliva de pacientes com 

doença periodontal e sem comprometimento sistêmico. Assim, os sítios de 

doença periodontal parecem constituir a principal fonte do HCMV detectado na 

saliva. Com relação ao EBV, esses mesmos sítios não parecem ser a única 

fonte do EBV encontrado na saliva. 

CHALABI et al. (2008) realizaram um estudo clínico com o objetivo de 

delinear a prevalência do EBV-1, EBV-2 e o HCMV, em amostras de placa 

subgengival, nos pacientes com doença periodontal crônica, bem como avaliar 

a possível correlação entre esses herpesvírus com parâmetros clínicos 

importantes na doença periodontal, tais como: nível de inserção, profundidade 

de bolsa e sangramento à sondagem. Para tanto, foram avaliados 61 pacientes 

com doença periodontal crônica e 40 periodontalmente saudáveis (grupo 

controle). No grupo de pacientes com doença periodontal crônica, as 

prevalências nas amostras de placa subgengival foram: EBV- 1 em 73,8% 

(bolsa maior ou igual a (≥) 6 mm), EBV- 2 em 4,9% (bolsa ≥ 6 mm) e o HCVM 

59,0% (bolsa ≥ 6 mm). De acordo com esses autores (CHALABI et al., 2008), 

não se constatou associação entre a presença destes vírus e o sangramento à 
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sondagem. Além disso, a prevalência de EBV-1 em bolsas ≥ 6 mm foi, 

estatisticamente, maior que em bolsas menor ou igual a (≤) 6 mm. Com relação 

ao grupo controle, o EBV-1 e o HCMV foram identificados somente em um 

indivíduo desse grupo, enquanto o EBV-2 não foi detectado nessas amostras. 

Em outro estudo realizado em pacientes com doença periodontal crônica, 

CHALABI et al. (2010) avaliaram a prevalência e a associação entre bactérias 

periodontopatogênicas e os herpesvírus. Coletaram-se amostras de placa 

subgengival de 40 pacientes com doença periodontal crônica e 40 pacientes 

periodontalmente saudáveis (grupo controle). Após identificação por meio das 

reações de Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) e Nested PCR, foram 

detectados os seguintes patógenos: P. gingivalis, T. forsythia, EBV-1, HCMV, 

A. actinomycetemcomitans e o EBV- 2 em, respectivamente, 95%, 75%, 72,5%, 

50%, 12,5% e 10% das amostras com profundidade de bolsa ≥6 mm. Os 

patógenos P. gingivalis, T. forsythia, EBV- 1 e HCMV foram estatisticamente 

associados a sítios com profundidade de bolsas ≥6 mm. Dessa forma, segundo 

CHALABI et al. (2010), esses patógenos estão associados à doença 

periodontal crônica. 

NIBALI et al. (2009) coletaram amostras de placa subgengival e 

analisaram prevalência dos herpesvírus em pacientes com diferentes formas 

de periodontite e periodontalmente saudáveis (grupo controle). Após análise 

por meio da PCR, NIBALI et al. (2009) não observaram a presença do HCMV 

em qualquer amostra de placa bacteriana. O EBV foi detectado em 25% das 

amostras de periodontite agressiva localizada, em 3% das amostras de 

periodontite agressiva generalizada e em 10% das amostras correspondentes 
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ao grupo controle. O HSV-1 e o VZV não foram identificados em qualquer 

amostra deste estudo. De acordo com os resultados encontrados, NIBALI et al. 

(2009) questionam o papel dos herpesvírus como agente etiopagênico na 

doença periodontal em suas diferentes formas. 

Dawson et al. (2009b) buscaram definir o papel dos herpesvírus EBV e 

HCMV na etiopatogenia da doença periodontal pela sua prevalência em sítios 

com doença periodontal e sítios saudáveis de pacientes com doença 

periodontal crônica. Esses autores visaram determinar se a presença e a carga 

viral desses vírus estavam relacionadas com a gravidade da doença 

periodontal. Para tanto, estes autores (Dawson et al., 2009b) coletaram placa 

subgengival de 3 sítios saudáveis e 3 sítios com periodontite de 65 pacientes 

com doença periodontal crônica. As amostras foram avaliadas por meio do 

método molecular Real-Time PCR quanto à presença do EBV, HCMV e F. 

nucleatum. Os pacientes ainda foram submetidos à detecção de anticorpos 

para o EBV e o HCMV. De acordo com os resultados obtidos por Dawson et al. 

(2009b), o EBV foi detectado em 18,5% (72/390) das amostras de placa 

subgengival e, em pelo menos, uma das seis amostras de placa subgengival 

em 44,6% (29/67) dos pacientes avaliados. O HCMV foi identificado em 

somente uma amostra de placa subgengival (0,3%; 1/390); a F. nucleatum, em 

todas as amostras de placa subgengival. O EBV foi significativamente mais 

prevalente em sítios com doença periodontal (28,2%; 55/195) do que em sítios 

saudáveis (8,7%; 17/195). No entanto, a prevalência desse vírus não foi 

correlacionada ao aumento da gravidade da doença periodontal, ao passo que 

a prevalência da F. nucleatum apresentou uma correlação positiva com o 
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aumento da gravidade dessa doença. Os sítios infectados por EBV 

apresentaram uma média de oito cópias por sítio. Os resultados dos testes 

sorológicos para os anticorpos para EBV e HCMV foram positivos em, 

respectivamente, 85,7% e 78,6% dos pacientes avaliados. Embora a maioria 

dos pacientes avaliados apresente anticorpos para estes vírus, EBV e HCMV 

não se verificaram, frequentemente, nas amostras de placa subgengival. 

GRENIER et al. (2009) realizaram estudo com o objetivo de determinar, 

em uma primeira etapa, a prevalência dos vírus HCMV, EBV, HSV, no fluido do 

sulco gengival, em pacientes periodontalmente saudáveis (grupo controle), 

pacientes com gengivite e com periodontite. Na segunda etapa, objetivou-se 

comparar a prevalência do HCVM, do EBV e do HSV em pacientes com 

periodontite crônica e que apresentassem, pelo menos, uma espécie viral no 

diagnóstico inicial. Os pacientes foram avaliados antes do tratamento 

periodontal (raspagem e alisamento radicular) e 6 semanas após tratamento 

Desse modo, os autores (GRENIER et al., 2009) observaram, na primeira 

etapa, significância estatística na prevalência do HCMV em pacientes com 

periodontite (35%) em comparação ao grupo controle (8%). Esse vírus também 

foi associado, em alta prevalência, à profundidade de bolsas periodontais. O 

HSV foi observado em uma alta prevalência no grupo de pacientes com 

periodontite (13%), quando comparado ao grupo controle (0%). No que se 

relaciona ao EBV, houve diferença estatística na detecção desse vírus. 

Curiosamente, o EBV foi mais observado em amostras de pacientes do grupo 

controle (23%) do que em amostras de pacientes com periodontite (3%). 

GRENIER et al. (2009) não observaram qualquer correlação entre a 
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profundidade de bolsa e a prevalência do HSV e do EBV. Na segunda parte 

desse estudo, os resultados encontrados foram: redução do HCMV e do EBV a 

um nível não detectável após o tratamento periodontal, e HSV persistiu em 1 

sítio após 6 semanas da realização do tratamento. 

SLOTS (2010a) correlacionou os herpesvírus e a doença periodontal por 

meio de levantamento bibliográfico. De acordo com esse autor, os pacientes 

podem ser agrupados segundo a gravidade da doença. Diante disso, os 

resultados obtidos por Slots (2010a) revelaram que o EBV está associado a 

lesões periodontais agressivas em 65% dos casos e em 49% dos casos a 

lesões crônicas. Com relação ao HCMV, observa-se em 44% de casos de 

lesões agressivas e crônicas. Ademais, o mesmo autor (Slots, 2010a), ressalta 

que, embora a prevalência do HCMV e do EBV seja similar nas formas 

agressiva e crônica de doença periodontal, a infecção por herpesvírus pode 

diferir, qualitativamente, nas duas formas da doença. 
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Tabela 1- Estudos recentes relacionados aos herpesvírus e alterações 

periodontais  

 

REFERÊNCIA 

 

VÍRUS 

ALTERAÇÃO 

PERIODONTAL 

 

CONSIDERAÇÔES 

Saygun et al., (2004a)  HCMV,EBV/1, 
HSV/1- 72-78% 

HSV/2- 17% 

Doença Periodontal 
Agressiva 

 

Associação destes vírus com 
P. gingivalis, T. forsythia, C. 
rectus e P. intermedia  
 

Saygun et al., (2004b) 

 
HCMV-66,7% 
EBV/1- 72,2% 

 

Abscesso Periodontal  

Kubar et al., (2005)  
 

Coinfecção HCMV/ 
EBV-78% 

Doença Periodontal 
Agressiva 

 

 

Combs et al., (2008) 
 

HCMV Doença Periodontal HCMV presente na saliva e 
placa bacteriana  

Chalibi et al., (2008) HCMV e EBV1/2 Doença Periodontal 
Crônica 

HCMV e EBV- 1 associados à 
bolsa periodontal ≥ 6 mm 

Sunde et al., (2008a) 
 

HCMV e EBV Periodontite Marginal Associação EBV-  
 A. actinomycetemcomitans e 
P. gingivalis 

Sunde et al., (2008b) 

 
EBV Doença Periodontal Valtrex (10 dias)-   carga viral 

e melhora da condição 
periodontal 
 

Bilichodmath et al.,(2009) 

 
HSV 1, EBV e 

HCMV 
 
 
 

Doença Periodontal 
Agressiva e Crônica 

HSV-1/2, EBV, HCMV 
encontrados mais 
frequentemente na forma 
crônica do que agressiva  

Dawson et al.,(2009a) 
 
 
 
 

HCMV e EBV Doença Periodontal  DNA do EBV em placa 
subgengival e saliva-  de sítios 
afetados 
 
DNA do HCMV na saliva 

Dawson et al.,(2009b) 
 

HCMV e EBV Doença Periodontal 
Crônica 

EBV maior prevalência em 
sítios periodontais, mas não 
foi associado à gravidade da 
doença 

Greinier et al.,(2009) HCMV, EBV e HSV Doença Periodontal 
Crônica 

     do HCMV e EBV após 
terapia básica 

Nibali et al.,(2009) HCMV e EBV Doença Periodontal 
Agressiva e Crônica 

EBV associado à peridontite 
agressiva 

Sahin et al.,(2009) 
 
 
 
 
 
 

HCMV e EBV Doença Periodontal Sitios periodontal fonte do 
HCMV encontrado na saliva 
 
EBV os sítios periodontais não 
são a única fonte do EBV 
encontrado na saliva 

Chalabi et al., (2010)  
 

EBV-1 e HCMV Doença periodontal 
crônica 

Associação destes vírus com 
P. gingivalis em T.forsythia em 
bolsas  ≥ 6mm  
 

Slots (2010a)  EBV e HCMV Doença Periodontal 
Agressiva e Crônica 

EBV- 65% periodontite 
agressiva e 49% lesões 
crônica 
HCMV- 44% lesões  
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1.4.1.5- Herpesvírus e lesão perirradicular 

Recentemente, os herpesvírus têm sido mencionados como importantes 

patógenos putativos nas patologias perirradiculares, nas formas graves da 

doença periodontal, na inflamação aguda da gengiva e mucosa oral (SABETI et 

al., 2003c; SAYGUN et al., 2004a; SAYGUN et al., 2004b; SLOTS et al., 2004; 

KUBAR et al., 2005; SLOTS, 2005; CHALABI et al., 2008; COMBS et al., 2008; 

SUNDE et al., 2008a; SUNDE et al., 2008b; BILICHODMATH et al., 2009; 

DAWSON et al., 2009a; DAWSON et al., 2009b; FOUAD, 2009; GRENIER et 

al., 2009; LI et al., 2009; LIN & LI, 2009; NIBALI et al., 2009; CHALABI et al., 

2010; SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). Logo, durante o desenvolvimento de 

uma resposta inflamatória a alguma agressão pulpar, células inflamatórias 

podem estar infectadas por herpesvírus em estado de latência e, desta forma, 

com a progressão da inflamação pulpar pode ocorrer a reativação desses, 

causando o comprometimento da resposta imune do hospedeiro e uma 

inflamação aguda dos tecidos pulpares e perirradiculares (SABETI et al., 

2003c; SAYGUN et al. 2004b; SLOTS et al., 2004; LI et al., 2009; SUNDE et 

al., 2008a; HERNÁDI et al., 2010).  

Estudos atuais (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et 

al., 2003c; SABETI & SLTOS, 2004; SAYGUN et al. 2004b; SLOTS et al., 2004; 

YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 2007; 

YAZDI et al., 2008; SUNDE et al., 2008a; CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; 

SABETI, 2009a; SABETI et al., 2009b; FERREIRA et al., 2010; HERNÁDI et al., 

2010; SIQUEIRA et al., 2010) têm relacionado os herpesvírus com patologias 

pulpares e perirradiculares. SABETI et al. (2003c) verificaram que a maioria 
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dos dentes com necrose pulpar e lesão perirradicular estava associada a 

herpesvírus (HCMV e EBV) no tecido granulomatoso perirradicular e que esses 

vírus foram detectados em lesões perirradiculares extensas e sintomáticas em 

uma alta prevalência, quando comparadas a lesões perirradiculares de menor 

diâmetro e assintomáticas. SABETI et al. (2003b) avaliaram a presença de 

HCMV, EBV, HSV em lesões perirradiculares sintomáticas através da 

identificação do RNA mensageiro (mRNA) desses vírus. Por conseguinte, 

verificaram a presença de HCMV em todas as amostras de lesões sintomáticas 

e o EBV em seis de sete lesões sintomáticas. O HSV não foi encontrado em 

lesões sintomáticas. De acordo com esse estudo, a reativação do HCMV e do 

EBV está associada com a exacerbação das patologias perirradiculares 

agudas, contudo o HSV não parece ter importância em tais patologias. Em 

outro estudo, SABETI et al. (2003a) reportaram a correlação entre a infecção 

ativa de HCMV e EBV em lesões perirradiculares sintomáticas. Da mesma 

maneira, SABETI et al. (2003a) não constataram relação entre HSV e lesões 

perirradiculares sintomáticas. SLOTS et al. (2004) investigaram a presença de 

HCMV e EBV em lesões sintomáticas e assintomáticas. Eles encontraram o 

HCMV em 100% das lesões sintomáticas (em 24% na forma individual e em 

76% na coinfecção com o EBV) e em 37% das assintomáticas (11% 

individualmente e 26% na forma de coinfecção com o EBV). O EBV somente foi 

identificado em coinfecção com o HCMV. SABETI & SLOTS (2004) 

relacionaram a prevalência de HCMV, EBV e HSV-1 em lesões 

perirradiculares. Os resultados encontrados foram: das 34 lesões 

perirradiculares, 20 exibiram HCMV e EBV, em 7 lesões ocorreram somente 
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HCMV, enquanto que, o EBV foi visto isoladamente somente em 1 lesão. Em 6 

lesões, o HCMV e o EBV não foram identificados. Ao HSV-1, foram atribuídas 2 

lesões perirradiculares. YILDIRIM et al. (2006) investigaram a presença de 

HCMV e EBV em dentes decíduos que apresentavam lesões perirradiculares 

extensas e sintomáticas e em dentes permanentes com polpa saudável (grupo 

controle). Esses autores (YILDIRIM et al., 2006) obtiveram, como resultado 

desse estudo, a presença do HCMV em 58% das amostras, o EBV em 67% e 

em 33% das amostras, ocorreu a coinfecção por estes vírus. Quanto ao grupo 

controle, estes vírus foram evidenciados em 8% das amostras. Os resultados 

encontrados por YILDIRIM et al. (2006), sugerem o suposto papel desses 

herpesvírus nas patologias perirradiculares sintomáticas em dentes decíduos. 

SABOIA-DANTAS et al. (2007) analisaram, por meio de imuno-histoquímica, a 

correlação do HCMV e EBV com lesões perirradiculares. Obtiveram os 

seguintes resultados: HCMV em 31%, EBV em 23% e a coinfecção por HCMV 

e EBV foi encontrada em 14% das lesões perirradiculares coletadas. Segundo 

SABOIA-DANTAS et al. (2007), a infecção por HCMV e EBV associada a lesão 

perirradicular foi mais evidente em pacientes HIV positivo. YAZDI et al. (2008), 

em estudo recente, relataram a presença de mRNA do HCMV em lesões 

perirradiculares sintomáticas. O mRNA desse vírus foi comprovado em 53,6% 

das amostras que apresentavam sintomatologia e em 27,3% das amostras 

assintomáticas. Os mRNA do EBV foram observados, somente, em uma 

amostra com sintomatologia e em duas assintomáticas. Portanto, este estudo 

sugere que a infecção ativa de HCMV é comum em lesões perirradiculares e, 

mais frequentemente, em lesões sintomáticas.  
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Recentemente, HERNÁDI et al. (2010) realizaram um estudo com o 

objetivo de determinar a prevalência e a atividade do EBV e do HCMV, além de 

estabelecer associação entre a presença do DNA e do mRNA desses vírus 

com os sintomas clínicos. Procedeu-se a seu estudo pela detecção do DNA e 

do mRNA viral pelas reações de Nested PCR e da Reverse-Transcription PCR 

em 40 amostras de lesões perirradiculares (17 sintomáticas e 23 

assintomáticas) e em 40 amostras de polpa saudável (grupo controle). Os 

autores observaram a prevalência significante do DNA e do mRNA do EBV, em 

72,5% e 50% das lesões perirradiculares, respectivamente, em comparação 

com grupo controle. A ocorrência da infecção por HCMV foi rara tanto no grupo 

de lesões perirradiculares (10%), como no grupo controle (0%). A presença do 

DNA e do mRNA do EBV foi observada mais frequentemente associada às 

lesões perirradiculares extensas (≥ 5 mm) que a lesões menores. Esses 

marcadores do EBV foram mais associados a lesões sintomáticas quando 

comparados a lesões assintomáticas. Tanto o DNA quanto o mRNA do EBV 

estão significativamente relacionados à lesões extensas de acordo com este 

estudo. 

A presença dos herpesvírus em cistos odontogênicos foi investigada por 

ANDRIC et al. (2007). Estes autores (ANDRIC et al., 2007) verificaram a 

presença do HCMV em 54,5% dos cistos periapicais analisados, e em 60% das 

amostras de Ceratocistos Odotogênicos. De acordo com os resultados de 

ANDRIC et al. (2007), embora não se tenha provado que o HCMV influencia a 

patogênese dos cistos odontogênicos, tal possibilidade não pode ser 

descartada. 
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CHEN et al. (2009) avaliaram a associação dos herpesvírus em 

patologias endodônticas graves, tais como, abscesso e celulite. Nos casos de 

abscessos perirradiculares, o HCMV, o EBV e o HSV-1 foram detectados, 

respectivamente, em 29%, 6,5% e em 3,22% dos pacientes quando 

comparados ao grupo controle. Com relação à celulite, os vírus foram 

verificados em 16,7%, 8,3%, 0% do material coletado. Ademais, esses vírus 

estão presentes em tais patologias, mas não são necessários para o 

desenvolvimento do abscesso perirradicular e da celulite de origem 

endodôntica. Em estudo recente, FERREIRA et al. (2010) investigaram, por 

meio da reação de Nested PCR, a presença dos 8 herpesvírus e do 

papilomavírus (HPV) em 24 amostras de exsudato purulento, o qual foi 

aspirado de casos de abscesso perirradicular agudo. Os autores (FERREIRA et 

al., 2010) observaram que esses vírus estavam presentes nas amostras, 

isoladamente, nas respectivas prevalência: HHV-8 em 11/24 (48%) amostras, 

VZV em 2/24 (9%) amostras, HHV-6 em 2/24 (9%) amostras, HHV-7 em 1/24 

(4%) amostras, HSV-1 e 2 em 1/24 (4%), HCMV em 0/24 (0%) amostras, EBV 

em 0/24 (0%) amostras e o HPV em 3/24 (13%) amostras. Foram observados 

também em 5 amostras na forma de coinfecção. Das amostras de coinfecção, 

em 1 delas verificou-se a combinação VZV, HHV-7 e HPV; nas outras 4, a 

ocorrência da coinfecção com a presença do HHV-8 seguida da presença de 

um dos seguintes vírus: HSV-1/2, VZV, HHV-6 ou HPV. Consoante FERREIRA 

et al. (2010), a presença do DNA desses herpesvírus nas amostras clínicas não 

implica, necessariamente, no envolvimento desses vírus na patogênese do 

abscesso perirradicular agudo. Segundo esses autores, a detecção do DNA de 
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tais vírus pode ocorrer em função de que eles infectam células inflamatórias, as 

quais também estão presentes nas patologias perirradiculares (FERREIRA et 

al., 2010). 

A ocorrência dos herpesvírus também tem sido correlacionada com o 

estado da polpa dental. LI et al. (2009) investigaram a presença do HCMV, 

EBV, HSV-1 e do VZV em pacientes com pulpite irreversível e em casos de 

lesão perirradicular. Nos casos de pulpite irreversível, o HCMV e EBV foram 

encontrados em 27,6% e 31% das amostras, respectivamente. A coinfecção 

desses vírus ocorreu em 24,1% das amostras de pulpite irreversível. Quanto à 

prevalência deles em lesões perirradiculares, observou-se que o HCMV estava 

presente em 13,3%, o EBV em 53,3% e que a sua coinfecção foi encontrada 

em 36,7% das lesões perirradiculares. Associou-se o HSV-1 a 20,7% dos 

casos de pulpite irreversível e a 6,7% das amostras de lesão perirradicular. 

Somente em uma amostra de pulpite irreversível foi encontrado o DNA do VZV. 

SABETI et al. (2009b) associaram a infecção por HCMV e o tipo de célula 

inflamatória infectada por esses vírus nas lesões perirradiculares. Os autores 

constataram 67% das lesões infectadas por HCMV, os monócitos/macrófagos 

periapicais estavam presentes em 40% das lesões e os linfócitos T periapicais, 

em 54%. Os linfócitos B não foram associados á infecção por HCMV.  

Entretanto, ROSALINE et al. (2009) não identificaram HSV-1, HCMV e 

EBV em tecido pulpar infectado e no grupo controle através da amplificação do 

DNA destes vírus por meio da reação de PCR. HELING et al. (2001) visaram 

associar o HSV a processos patológicos dos tecidos pulpar e perirradicular 

através identificação do DNA do HSV, por meio da reação de PCR em 
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amostras de tecido pulpar com pulpite irreversível, tecido pulpar necrosado, 

tecido pulpar saudável (grupo controle), amostras de lesão perirradicular e de 

saliva. Contudo, não identificaram o DNA do HSV nas amostras de tecidos 

pulpar, perirradicular e nas amostras de saliva. Destarte, segundo os 

resultados desse estudo, pode ser sugerido que o HSV provavelmente não 

está envolvido nas patologias do tecido neural da polpa dental. 

Alguns autores (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et 

al., 2003c; SABETI & SLTOS, 2004; SAYGUN et al. 2004b; SLOTS et al., 2004; 

YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 2007; 

YAZDI et al., 2008; SUNDE et al., 2008a; CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; 

SABETI, 2009a; SABETI et al., 2009b; FERREIRA et al., 2010; HERNÁDI et al., 

2010; SIQUEIRA et al., 2010) sugerem que os herpesvírus podem estar 

envolvidos com a patologia perirradicular como resultado direto da infecção e 

replicação viral ou como comprometimento da resposta do hospedeiro induzido 

pela virose, com o subsequente aumento da virulência das bactérias 

patogênicas residentes na infecção endodôntica. A alta prevalência da infecção 

por herpesvírus nas lesões perirradiculares sugere uma mudança no 

paradigma da patogênese da infecção endodôntica. 
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Tabela 2- Estudos recentes relacionados aos herpesvírus e alterações 

pulpares e perirradiculares  

 
REFERÊNCIA 

 
VÍRUS 

ALTERAÇÃO 
PULPAR/ 

PERIRRADICULAR 

 
CONSIDERAÇÕES 

Heling et al., (2001) HSV Alteração pulpar 
(Pulpite Irreversível e 

Necrose) 
Lesão perirradicular 

Não foi detectado nas amostras 

Sabeti et al., (2003a) 
 

HCMV 
EBV 

HSV-1 

Patologia Perirradicular 
Aguda 

 

HCMV e EBV- lesões extensas e 
sintomáticas  
HSV-1 não foi associado 

Sabeti et al., (2003b) 
 

HCMV 
EBV 

HSV-1 

Patologia Perirradicular 
Aguda 

 

HCMV e EBV- > prevalência 
lesões extensas e sintomáticas  
HSV-1 não foi associado 

Sabeti et al., (2003c) 

 
HCMV 
EBV 

 

Lesão Perirradicular Associação com lesões extensas 
e sintomáticas 

 
Sabeti  & Slots  (2004) 

 
HCMV 
EBV 

HSV-1 

 
Lesão Perirradicular 

 
Associação do HCMV, EBV e 
HSV 

Slots et al., (2004) HCMV 
EBV 

Lesões Sintomáticas e 
Assintomáticas 

                    Sint.    Assit. 
HCMV-          x          x  
EBV-             ---        --- 
HCMV/EBV-  x          x  
 

Yildirim et al., (2006) HCMV 
EBV 

Lesões Sintomáticas Associação do HCMV e EBV em 
lesões perirradiculares de dentes 
decíduos 

Andric et al., (2007)  HCMV Cistos odontogênicos 
 

Ceratocistos e C. perirradiculares  
 

Saboia-Dantas et al., (2007) HCMV 
EBV 

Lesão Perirradicular > prevalência em pacientes HIV+ 

Yazdi et al., (2008) HCMV 
EBV 

Lesão Perirradicular HCMV- mRNA em lesões 
sintomáticas 
 
EBV- mRNA em lesões 
assintomáticas 

Chen et al., (2009) 
 

HCMV 
EBV 

HSV-1 

Abscesso e Celulite                   Cel       Absc  
HCMV-         x            x       
EBV-             x            x                                
HSV1-          ---           x 

Li et al., (2009) 
 

HCMV 
EBV 

HSV-1 
VZV 

Alteração Pulpar 
(Pulpite irreversível) 

 
Lesão Perirradicular 

Pulpite Irreversível- HCMV, EBV, 
HSV-1 e VZV 
 
Lesão Perirradicular- HCMV, EBV 
e HSV-1 

Rosaline et al., (2009b) HCMV 
EBV 

HSV-1 

Alteração Pulpar 
(Necrose) 

Não foram dectados 

Sabeti et al., (2009b) HCMV Lesão Perirradicular HCMV associado à  monócitos, 
macrófagos e linfócitos T 
 

Ferreira et al., (2010) HHV 1-8  
HPV 

Abscesso perirradicular 
 

HHV- 1/2/3/6/7/8 e HPV- 
presentes nas amostras 
 
HCMV e EBV- ausentes  
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1.4.1.6- Mecanismos de patogenicidade dos herpesvírus nas patologias 

perirradiculares 

Os herpesvírus podem causar patologias perirradiculares como 

resultado direto da infecção e replicação viral, ou como resultado de danos 

induzidos pela infecção viral que suscitam o comprometimento da resposta do 

hospedeiro (SABETI et al., 2003c; SLOTS et al., 2003; SABETI, 2009a; 

SLOTS, 2010a). A patogenicidade relacionada aos herpesvírus pode ocorrer 

através de vários mecanismos, isoladamente ou em conjunto, e envolver a 

resposta celular e a resposta humoral (SABETI, 2009a):  

A) Os efeitos citopatogênicos dos herpesvírus atuam diretamente nos 

fibroblastos perirradiculares, bem como nas células epiteliais, nos 

queratinócitos, nas células endoteliais, inflamatórias e ósseas. Os resultados 

são, pois, o comprometimento do reparo e do turnover do tecido perirradicular e 

a reabsorção óssea (SABETI et al., 2003c; SABOIA-DANTAS et al., 2008; 

SLOTS, 2010a).  

B) Os macrófagos e monócitos são células que podem ser infectadas 

pelo HCMV e/ou EBV, enquanto que os linfócitos T são as células hospedeiras 

do HCMV (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003c; SLOTS et al., 2003; 

SLOTS et al., 2004; SABOIA-DANTAS et al., 2007; DAWSON et al., 2009a). Os 

linfócitos B constituem a célula hospedeira para o EBV e, frequentemente, 

estão presentes nas patologias perirradiculares (SLOTS et al., 2003; DAWSON 

et al., 2009a; SABETI, 2009a; HERNÁDI et al., 2010). Tais células podem ser 

infectadas pelo HCMV e o EBV e ter suas funções alteradas. Assim, evidências 

sugerem que esses vírus desempenham um importante papel na destruição do 
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tecido perirradicular, pois o comprometimento das células de defesa do 

hospedeiro pode predispor o crescimento das bactérias patogênicas (SLOTS et 

al., 2003; SABETI, 2009a).  

A reativação dos herpesvírus pode desencadear uma série de respostas 

no hospedeiro que incluem a degranulação de macrófagos e linfócitos, cuja 

consequência é a baixa regulação da resposta imunológica antiviral do 

hospedeiro. Essas alterações podem induzir a efeitos de imunosupressão e 

imunomodulação nos sítios perirradiculares (SLOTS et al., 2003; SABETI, 

2009a). As características histopatológicas das doenças perirradiculares 

parecem ser compatíveis com o papel dos herpesvírus na patologia 

perirradicular (SLOTS et al., 2003). Os linfócitos citotóxicos CD8+ são células 

as quais se encontram, eventualmente, presentes em grande número nas 

patologias perirradiculares e parecem ser o elemento-chave na defesa do 

hospedeiro contra os herpesvírus. Os granulomas perirradiculares podem 

conter as células Natural Killer, que são células que se acumulam nos sítios de 

replicação viral e contribuem para uma resposta protetora contra a infecção por 

herpesvírus através de mecanismos citotóxicos e produção de citocinas sem a 

prévia sensibilização (SLOTS et al., 2003; SABOIA-DANTAS et al., 2008; 

SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). 

Os herpesvírus interferem na resposta inata, celular adaptativa e na 

imune humoral do hospedeiro, por efetuarem mecanismos que afetam a rede 

de citocinas, a ativação e inativação das células Natural Killer, a baixa 

regulação dos mecanismos de apresentação de antígenos, pela capacidade de 

inibir a expressão da maioria dos MHC classe I e II presentes na superfície dos 
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macrófagos, e pelo comprometimento da apoptose (SABETI et al., 2003c; 

SLOTS et al., 2003; SLOTS et al., 2004; SABOIA-DANTAS et al., 2008; 

SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). Adicionalmente a estes fatos, o HCMV 

codifica um homólogo da Interleucina (IL)-10, citocina de Th2 que antagoniza a 

resposta de Th1. Tais propriedades imunosupressoras podem ajudar a 

controlar a detecção do HCMV e sua destruição pelo sistema imunológico do 

hospedeiro. O HCMV também tem a capacidade de inibir a expressão dos 

receptores de superfície dos macrófagos para o lipopolissacarídeo bacteriano. 

Portanto, compromete a resposta à infecção de bactérias Gram-negativas 

(SLOTS et al., 2003; SABETI, 2009a). 

C) A infecção por herpes vírus desencadeia a liberação de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias nos tecidos perirradiculares por meio de células 

inflamatórias. As citocinas e as quimiocinas têm um importante papel na 

primeira linha de defesa contra a infecção por herpesvírus e também 

contribuem para a regulação da resposta imune adquirida. Entretanto, devido a 

um conjunto de diversas estratégias, os herpesvírus são capazes de interferir 

na produção de citocinas e desviar a resposta de potentes citocinas antivirais, o 

que permite que os vírus sobrevivam ao longo da vida do hospedeiro (SABETI, 

2009a). Entre as citocinas, a Interleucina- 1β (IL-1β) e o Fator de Necrose 

Tumoral-α (TNF-α) estão presentes em níveis significantes nas lesões 

perirradiculares, enquanto a concentração de Prostaglandina E2 (PGE2) é alta 

em lesões perirradiculares sintomáticas e assintomáticas. Esses mediadores 

inflamatórios são produzidos, localmente, por macrófagos perirradiculares e 

são eficazes agentes estimuladores da reabsorção óssea (SABETI, 2009a).  
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Alguns autores (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SLOTS et 

al., 2003; SLOTS et al., 2004; SLOTS, 2005; SABETI, 2009a) têm relatado que 

a infecção por HCMV apresenta alto potencial na indução do aumento da 

produção de citocinas pró-inflamatórias expressas por monócitos e macrófagos 

perirradiculares, como as IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, Interferon-α/β (INF-α/β), 

Interferon-(INF-)e PGE2 (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; 

SLOTS et al., 2003; SLOTS et al., 2004; SLOTS, 2005; SABETI, 2009a)  

O EBV é um potente ativador policlonal de linfócitos B, capaz de induzir 

proliferação e diferenciação das células secretoras de imunoglobulinas. A 

infecção perirradicular por EBV pode ser uma das responsáveis pela frequente 

presença de linfócitos B nas lesões perirradiculares (SABETI, 2009a). A 

infecção pelo EBV estimula a produção das seguintes citocinas e quimiocinas: 

IL-1β, receptor antagonista de IL-1, IL-6, IL-8, IL-18, TNF-α, INF-α/β, INF-, 

INF-proteína indutora 10 (IP-10) e o Fator de colônias de macrófago e 

granulócitos (GM-CSF). O GM-CSF tende a ocorrer, em elevados níveis, nas 

lesões perirradiculares extensas e sintomáticas. Várias citocinas associadas 

aos herpesvírus têm sido identificadas em lesões perirradiculares, dado que 

apresentam potencial de reabsorção óssea (SABETI et al., 2003a; SABETI et 

al., 2003b; SLOTS et al., 2003; SLOTS et al., 2004; SLOTS, 2005; SABETI, 

2009a). 

A resposta pró-inflamatória visa a superar a infecção ou os agentes 

infecciosos, mas também pode exercer efeitos prejudiciais quando se torna um 

grande desafio, ou quando ocorre em estímulos fisiopatológicos crônicos 

(SABETI, 2009a). No esforço de combater a inflamação em curso, a resposta 
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inicial pró-inflamatória desencadeia a liberação de mediadores anti-

inflamatórios, tais como: o Fator de Crescimento Transformante-β (TGF- β) e 

IL-10. Além disso, os vírus podem desempenhar um papel de relevante 

singularidade, ao desviarem, em benefício próprio, a resposta de potentes 

citocinas antivirais (SABETI, 2009a). A PGE2 é um mediador-chave da resposta 

inflamatória perirradicular, essa citocina aumenta rapidamente em resposta à 

exposição das células inflamatórias ao HCMV e ao lipopolissacarídeo 

bacteriano. As citocinas IL-1β, TNF-α e a PGE2 sob, certas circunstâncias, 

podem favorecer a replicação do HCMV (SABETI & SLOTS., 2004; SABETI, 

2009a). Certamente, a infecção perirradicular pelo HCMV pode induzir a uma 

multiplicidade de reações imunomoduladoras interconectadas e a vários 

estágios da infecção. Assim, essas podem apresentar o envolvimento de 

diferentes mediadores e de células inflamatórias específicas, demonstrando a 

complexidade das interações do hospedeiro com o HCMV em patologias 

perirradiculares (SABETI, 2009a). 

D) Os herpesvírus podem causar danos aos tecidos perirradiculares 

como resultado da resposta imunopatogênica. As células Th1 são células 

predominantes na lesão perirradicular e mediadoras da hipersensibilidade 

tardia. O HCMV tem potencial para induzir a imunossupressão celular, por meio 

da baixa regulação da expressão da maioria dos MHC I presentes na superfície 

dos macrófagos e, assim, interferir na capacidade de reconhecimento dos 

linfócitos T citotóxicos (SABETI, 2009a). O EBV pode induzir à proliferação de 

linfócitos T citotóxicos, com o principal objetivo de reconhecer e destruir as 
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células infectadas pelos vírus. Porém, secundariamente, também inibem vários 

aspectos da resposta imune do hospedeiro (SABETI, 2009a). 

O controle da replicação dos herpesvírus e a prevenção das patologias 

dependem dos mecanismos da resposta imune inata e da adaptativa do 

hospedeiro (SABETI, 2009a). Os anticorpos antivirais podem ajudar a controlar 

os virions infecciosos, e os linfócitos T citotóxicos têm um importante papel em 

limitar a proliferação das células infectadas pelos herpesvírus (SABETI, 2009a). 

A presença frequente das células Natural Killer e linfócitos-T CD8+, em lesões 

perirradiculares crônicas, é consistente com a resposta do hospedeiro contra 

os herpesvírus (SABETI, 2009a). Contudo, enquanto a resposta imune contra 

eles pode ser capaz de proteger contra a doença, essa é insuficiente para 

eliminar os reservatórios persistentes da expressão do gene viral (SABETI, 

2009a). 

 

1.4.1.7- Modelo hipotético relacionado ao papel dos herpesvírus nas 

patologias perirradiculares 

Recentemente, a literatura tem sugerido a hipótese do desenvolvimento 

de alguns tipos de patologias perirradiculares, como o resultado da interação 

entre os herpesvírus, bactérias e a resposta imune do hospedeiro (SABETI et 

al., 2003a; SABETI et al., 2003c; SLOTS et al., 2003, HERNÁDI et al., 2010). 

Esse grupo de autores propõe que a gravidade das patologias agudas 

perirradiculares está associada a eventos fisiopatológicos, nos quais os 

herpesvírus podem ter um papel importante (SABETI et al., 2003a; SABETI et 

al., 2003c; SLOTS et al., 2003, HERNÁDI et al., 2010).  
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No modelo hipotético proposto por SLOTS et al. (2003), o 

desenvolvimento da patologia perirradicular ocorre, inicialmente, com a entrada 

de células inflamatórias perirradiculares, infectadas por herpesvírus no tecido 

pulpar do canal radicular através do forame apical. A migração dessas células 

inflamatórias pode ocorrer devido à infecção bacteriana ou trauma mecânico da 

polpa (SLOTS et al., 2003; SLOTS et al., 2004; SLTOS, 2010a). 

Subsequentemente, eles saem do estado de latência, e a reativação viral pode 

ocorrer espontaneamente ou durante períodos de baixa imunidade do 

hospedeiro, resultante da imunossupressão induzida por medicamento, 

infecção corrente, estresse emocional por período prolongado, mudanças 

hormonais, trauma físico da polpa, entre outros (SABETI et al., 2003c; 

SAYGUN et al. 2004b; SLOTS et al., 2004; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 

2008; LI et al., 2009; SUNDE et al., 2008a; SABETI, 2009a; DAWSON et al., 

2009a; SLOTS, 2010a). Assim, a reativação desses vírus suscita o aumento da 

intensidade da resposta inflamatória na região perirradicular. Reduzindo, então, 

a resistência dos tecidos perirradiculares, proporcionando o aumento 

exacerbado da proliferação das bactérias patogênicas e a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, como IL-1β, TNF-α, PGE2 e Metalo-

proteinases de matriz (MMPs) por macrófagos e outras células de defesa do 

hospedeiro (SLOTS et al., 2003; SABETI et al., 2003c; SABOIA-DANTAS et al., 

2007). 

Os lipopolissacarídeos das bactérias Gram-negativas que estão 

presentes na infecção endodôntica do canal radicular podem estimular as 

células inflamatórias a expressar citocinas. Destarte, a expressão de citocinas 



 
 

60 

pró-inflamatórias pode induzir, diretamente, a reabsorção do osso perirradicular 

ou um ciclo vicioso de reativação dos herpesvírus. Estes diminuem a 

resistência dos tecidos pulpares e perirradiculares devido à liberação dessas 

citocinas, as quais podem proporcionar a imunossupressão do hospedeiro. Por 

conseguinte, ocorre a proliferação acentuada de bactérias da infecção 

endodôntica no segmento apical do canal radicular, ou ainda, a indução da 

citotoxicidade. Todos estes eventos conduzem à necrose do tecido pulpar e à 

destruição dos tecidos perirradiculares (SABETI et al., 2003c; SABETI et al., 

2003a; SLOTS et al., 2003; HERNÁDI et al., 2010). 

Dado o exposto, os herpesvírus têm sido associados a quadros de 

lesões perirradiculares sintomáticas, provavelmente em decorrência da 

imunossupressão relacionada à infecção por eles. É possível que tal 

mecanismo favoreça a atividade bacteriana e altere a resposta do hospedeiro 

ao tratamento endodôntico. Desta forma, parece importante estabelecer a 

associação entre esses vírus e o resultado do tratamento endodôntico como 

modificador ou fator de gravidade da doença. 
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2- PROPOSIÇÃO 

 

Os herpesvírus podem causar imunossupressão, reduzindo a 

capacidade de defesa do hospedeiro contra a infecção bacteriana e, dessa 

forma, alterar a resposta da lesão perirradicular ao tratamento endodôntico. 

Assim, o presente estudo transversal teve por objetivo avaliar, por meio do 

método molecular da reação de PCR, se a presença dos herpesvírus Herpes 

Simplex Tipos 1 e 2 (HSV-1 e 2), Citomegalovírus (HCMV) e Epstein-Barr 

(EBV), nas amostras de salivas coletadas de casos clínicos retrospectivos, 

estava associada a um resultado desfavorável do tratamento endodôntico. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A parte dos critérios de inclusão e da coleta das amostras deste estudo 

foi baseada na metodologia utilizada por PROVENZANO (2008), aprovada pelo 

Comitê de Ética desta Universidade, em Abril de 2008 (Anexo 1), com as 

modificações necessárias de acordo com o objetivo do estudo em questão. O 

protocolo revisado e renovado foi submetido ao Comitê de Ética da UNESA, 

pois o experimento envolveu seres humanos e coleta de seu material biológico 

(saliva). O protocolo de pesquisa foi aprovado por este Comitê de Ética em 

Agosto de 2010 (Anexo 2). Os pacientes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3). 

  

3.1- Seleção dos pacientes 

Os pacientes que participaram deste estudo realizaram tratamento 

endodôntico por especialistas ou por alunos de especialização, há pelo menos 

um ano antes da coleta da amostra em uma das seguintes instituições: 

Universidade Estácio de Sá (UNESA), Odontoclínica Central do Exército 

(OCEX) (Anexo 4) e Hospital Central da Aeronáutica (HCA) (Anexo 5). Foram 

avaliados 24 pacientes referentes a casos retrospectivos, dos quais se 

coletaram as amostras da saliva no momento da prosservação. Também foram 

incluídas, neste estudo, alíquotas das amostras da saliva de 48 pacientes de 

casos retrospectivos, coletadas em estudos prévios (PROVENZANO, 2008; 

SIQUEIRA et al., 2009) (Anexos 6 e 7). Todas as amostras coletadas e 

analisadas seguiram, estritamente, os critérios de inclusão quanto ao 
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tratamento endodôntico e à restauração coronária. Do total de 72 amostras, 45 

corresponderam a casos de sucesso e 27 de fracasso, conforme os critérios de 

inclusão e de classificação do tratamento endodôntico descritos a seguir. 

 

3.2- Critérios de inclusão 

Preencheu-se um Questionário de Acompanhamento Clínico 

Endodôntico (Anexo 8), o qual contém aspectos gerais de saúde e de hábitos 

dos pacientes. Os critérios de inclusão e de classificação do tratamento 

endodôntico propostos para este estudo foram preconizados por SIQUEIRA et 

al. (2009) como descritos a seguir: 

• Cada indivíduo apresentou somente um dente com canal radicular 

tratado, ou mais de um dente tratado, desde que exibissem a mesma condição 

perirradicular na radiografia de acompanhamento do tratamento endodôntico 

(reparado, em reparo ou não reparado).  

Os pacientes que apresentaram mais de um dente com tratamento 

endodôntico foram analisados através de exame radiográfico periapical 

completo com filme radiográfico periapical EktaSpeed Plus da Kodak (EP-21P) 

(Filmes Kodak®, São Paulo, SP, Brasil), ou por exame radiográfico panorâmico. 

• Todos os indivíduos apresentavam diagnóstico inicial de necrose 

pulpar com lesão perirradicular na ocasião do tratamento endodôntico. 

• O tratamento foi concluído, no mínimo, há um ano.  

• Incluíram-se, neste estudo, pacientes com tratamento endodôntico 

realizado há mais de quatro anos e que exibiram lesão perirradicular, 

independentemente do diagnóstico na ocasião do tratamento endodôntico. 
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• Os dentes incluídos neste estudo, por sua vez, apresentavam 

obturação endodôntica adequada. Considerou-se tratamento endodôntico 

adequado quando todos os canais radiculares estavam obturados, sem espaço 

vazio (obturação homogênea) e com limite apical da obturação de 0 a 2 mm 

aquém do ápice radiográfico. Foi considerado tratamento endodôntico 

inadequado quando os canais radiculares estavam obturados a mais de 2 mm 

aquém do ápice radiográfico, apresentavam sobreobturação grosseira, 

estavam com obturação apresentando espaços vazios, densidade radiográfica 

inadequada ou dentes multirradiculares com algum canal radicular não tratado. 

• Nos casos de fracasso, foram incluídos apenas dentes com 

restauração coronária adequada. Considerou-se restauração coronária 

adequada aquela isenta de lesão cariosa, clínica e radiograficamente intacta e 

com adaptação marginal, independentemente de ser restauração definitiva ou 

provisória; inadequada quando a restauração exibia excessos, falta de 

selamento marginal ou cárie recorrente. 

• Excluíram-se os dentes com tratamento endodôntico inadequado.  

 

3.3- Exames clínico e radiográfico 

A condição perirradicular dos dentes em questão, bem como a condição 

do tratamento endodôntico e da restauração coronária, foram avaliados por 

exames clínico e radiográfico. 

Para a realização do exame clínico, empregaram-se sonda nº 5, espelho 

bucal e pinça; no radiográfico, foram realizadas radiografias periapicais com o 

filme radiográfico periapical Kodak EP-21P (Filmes Kodak®, São Paulo, SP), 
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com o auxílio de posicionadores radiográficos (Maquira, Maringá, PR) 

devidamente isolados com filme PVC para a manutenção dos padrões de 

biossegurança. As radiografias foram avaliadas por dois examinadores 

previamente calibrados, e as dimensões das lesões perirradiculares, 

medidas com uma régua milimétrica de acetato (JON®, São Paulo, SP). 

Após mensurar as dimensões das lesões perirradiculares na radiografia de 

acompanhamento, obteve-se como referência seu maior diâmetro. Por fim, 

os casos foram classificados de acordo com a metodologia proposta 

como sucesso ou fracasso do tratamento endodôntico (SIQUEIRA et al., 

2009). 

 

3.4- Classificação do resultado do tratamento endodôntico 

O resultado do tratamento endodôntico foi classificado com base em 

evidências clínicas e radiográficas. Utilizou-se a radiografia final ao término do 

tratamento e a radiografia de acompanhamento do dente tratado para 

categorizar o resultado do tratamento endodôntico das seguintes formas: 

a) Reparado: contorno e espessura do espaço do ligamento periodontal 

normais, ou o contorno do espaço do ligamento periodontal espessado, 

principalmente em torno de excesso da obturação (se presente). Nos casos de 

sobreobturação, o osso circunvizinho ao material extravasado deveria 

apresentar aparência normal. 

b)  Em reparo: radioluscência perirradicular claramente em processo de 

redução de tamanho. Também se classificaram como em reparo casos com 

menos de quatro anos em que a radioluscência perirradicular diminuía. 
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c) Não reparado: radioluscência perirradicular inalterada ou aumentada 

na radiografia de acompanhamento clínico, quando comparada com a 

radiografia final ao término do tratamento endodôntico. Também foram 

categorizados como não reparados os casos com mais de quatro anos em que 

a radioluscência perirradicular tenha diminuído, mas não desaparecido 

totalmente.  

Em dentes com mais de um canal radicular, a referência do resultado do 

tratamento endodôntico foi o canal que apresentou o resultado menos 

favorável. 

Desta forma, após o exame clínico e radiográfico, julgaram-se como 

sucesso os casos em que ocorreu reparo ou regressão evidente do diâmetro 

inicial da lesão perirradicular, quando comparado ao exame radiográfico inicial 

à época do tratamento endodôntico. Portanto, esse grupo foi considerado como 

grupo controle. 

Por outro lado, nos casos tidos como fracassos houve presença de dor 

espontânea, sensibilidade dolorosa à percussão ou à palpação da região 

apical, desconforto à mastigação, presença de tumefação, fístula, e/ou o 

diâmetro inicial da lesão perirradicular permaneceu igual ou aumentou, quando 

comparado ao diâmetro à época do tratamento endodôntico. Os casos que 

apresentaram lesões perirradiculares que reduziram de tamanho, mas não 

desapareceram após quatro anos, também foram considerados como fracasso. 

Todos os casos de fracasso foram agrupados em lesão perirradicular ≤ 5mm e 

lesão maior que (>) 5mm. 
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Todas as informações clínicas e de interesse para o estudo relativas ao 

paciente, tais como, idade, sexo, etnia, elemento dentário envolvido, condição 

sistêmica, hábitos, data do tratamento e da prosservação, bem como a 

caracterização do sucesso ou do fracasso, foram registradas em uma planilha 

de Excel 2007 (Microsoft Brasil, São Paulo, SP, Brasil). 

 

3.5- Coleta da amostra 

Os procedimentos de coleta das amostras clínicas para a identificação 

de HSV-1/2, HCMV e EBV foram realizados de acordo com método descrito 

por SIQUEIRA et al. (2009). Cada indivíduo realizou um bochecho com 10 ml 

de solução salina estéril a 0.9% (NaCl a 0.9%) por 1 minuto, coletado em um 

coletor universal estéril. As amostras foram armazenadas a uma temperatura 

de -20ºC até a etapa da extração do DNA. Coletaram-se 24 amostras 

referentes a casos retrospectivos. Também foram utilizadas neste estudo, 

alíquotas de 48 amostras coletadas em estudos prévios de casos 

retrospectivos (PROVENZANO, 2008; SIQUEIRA et al., 2009) (Anexos 6 e 7). 

Cada amostra foi identificada com o nome do paciente e instituição de origem. 

Elas receberam um número sequencial por uma planilha de Excel 2007 

(Microsoft Brasil, São Paulo, SP, Brasil). 

 

3.6- Extração do DNA  

As amostras foram descongeladas por 10 minutos a uma temperatura de 

37˚C; então, as células epiteliais orais foram centrifugadas na centrífuga 

(Eppendorf 5415 C, Hamburg, Alemanha) a 300 x g por 10 minutos. O pellet foi 
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lavado duas vezes, por centrifugação, em tampão de Tris [hidróxido metil] 

aminometano (Tris-ácido) (USB, Cleveland, OH, EUA) e ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) (USB) (TE) em (10 mmol/L Tris-HCl, 1 mmol/L EDTA, pH 

7.6). Ele foi novamente lavado em solução salina a 0,9%, ressuspenso em 100 

µl de hidróxido de sódio (NaOH) a 50 mM e fervido por 10 minutos. As 

amostras de saliva foram neutralizadas com 14 µl de tampão Tris a 1 mol/L (pH 

7,5) e centrifugadas em 14.000 x g por 3 minutos; os sobrenadantes, coletados 

e armazenados a -20º C até a análise posterior. Os procedimentos realizados 

para extração do DNA foram propostos por LAINE et al. (2000). 

 

3.7- Amplificação do DNA extraído pela técnica Multiple Displacement 

Amplification (MDA) 

A técnica de MDA foi realizada para a amplificação total do DNA extraído 

da saliva, com o intuito de proporcionar um melhor desempenho nos ensaios 

da PCR (TELES et al., 2007). Para tanto, utilizou-se o Kit Illustra GenomiPhiTM 

V2 DNA Amplification (GE Healthcare, Piscataway, NJ, EUA), conforme as 

instruções do fabricante. A cada 1 µl do template de DNA extraído da saliva, 

foram adicionados 9 µl de tampão fornecidos no Kit (50 mM Tris-HCL pH 8.2, 

0,5 mM EDTA contendo primers aleatórios) em tubos de microcentrífuga de 

200 µl (Stratagene, La Jolla, CA, EUA), e essa mistura foi aquecida e 

desnaturada a uma temperatura de 95°C, por 3 minutos, no termociclador 

(Eppendorf Mastercycler Gradient, Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha). Em 

seguida, foi resfriada em gelo a 4°C. Então, 1 µl da solução da enzima Phi29 

DNA polimerase, incluindo também primers aleatórios adicionais, foi adicionada 
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no gelo a 9 µl de reação de tampão contendo desoxirribonucleosídeo 

trifosfatado (dNTP). Tal mistura foi acrescida à amostra desnaturada até 

completar o volume final de 20 µl e, então, incubada a 30°C por 90 minutos. A 

reação de amplificação foi finalizada pela incubação das amostras a 65°C por 

10 minutos para a inativação da enzima. Armazenou-se o material amplificado 

a -20°C até o uso. 

 

3.8- Polymerase Chain Reaction (PCR) específica para o gene da β-

globina humana 

Após a realização do MDA, empregou-se o gene da β-globina como 

controle nas reações, a fim de serem verificadas a presença e a integridade do 

DNA extraído, de acordo com o protocolo descrito por BOULET et al. (2008). 

Um fragmento do gene da β-globina humana (GenBank- número de acesso- 

EU760957) foi amplificado, usando os primers F1(GH20) (5’-GAA GAG CCA 

AGG ACA GGT AC-3’) e R1(PC04) (5’-CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3’), 

que apresentam, como resultado da PCR, um amplicon de 268 pares de base 

(pb) (BOULET et al., 2008). 

Procedeu-se à reação de PCR com a mistura contendo 0,2 mM de cada 

dNTP (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA), 1U de Taq DNA 

polimerase (Biotools, Madrid, Espanha), 10 tampão de PCR (Biotools), 5 

mmol/L de MgCl2, 0,4 µM dos primers F1(GH20) e R1(PC04) e ainda 2 μl do 

DNA após o MDA e água ultrapura estéril até completar um volume final de 25 

µl. Inseriu-se a mistura no termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient, 

Eppendorf AG), submetida aos ciclos de amplificação.  
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O perfil de temperatura dos ciclos para PCR consistiu em uma etapa de 

desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos, seguida de 35 ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 1 minuto, anelamento dos primers a 55ºC por 1 

minuto e extensão a 72ºC por 1 minuto, com uma etapa final de extensão a 

72ºC por 5 minutos (BOULET et al., 2008).  

Após a amplificação, analisaram-se os produtos da PCR. Para tanto, 

foram aplicadas alíquotas de 10μl dos amplicons em gel de agarose a 2% em 

tampão TBE 1X (0,89 M Tris, 0,89M ácido bórico, 2,5 mM EDTA, pH 8,2), para 

confirmar a presença dos produtos esperados da PCR. Empregou-se um 

marcador de 100 pb DNA ladder (New England Biolabs, Madrid, Espanha) 

como padrão de tamanho molecular. Após a eletroforese, o gel foi corado em 

0,5g/ml de GelRed (Biotium, Hayward, CA, EUA) e observado em 

transiluminador de luz ultravioleta Benchtop UV Transiluminator- UV P® 

(General Laboratory Supply, Pasadena, TX, EUA) para visualização das 

bandas. A imagem foi obtida em fotodocumentador Bio Imaging Systems 

MiniBis Pro (BioAmérica Inc., San Diego, CA, EUA). Procedeu-se as reações 

em duplicata.  

 

3.9- Análise para vírus  

O DNA extraído das amostras clínicas e amplificado pela técnica MDA 

foi utilizado como template em reações de PCR específicas para os 

herpesvírus estudados. Inicialmente, efetuou-se a reação de Multiplex Nested 

PCR para a detecção concomitante do HSV-1/2, HCMV e EBV (TAFRESHI et 

al., 2005). Em uma segunda etapa, foi realizada a reação de Nested PCR para 
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a detecção do HCMV e do EBV (CHEN et al., 2009). Todos os experimentos 

foram realizados em duplicata. 

 

3.9.1- Multiplex Nested Polymerase Chain Reaction (PCR) para HSV-1/2, 

HCMV e EBV  

A identificação inicial do HSV- 1/2, HCMV e EBV foi realizada por meio 

da reação de multiplex nested PCR (TAFRESHI et al., 2005). Na primeira 

reação, empregaram-se os primers HHV-F1 (5’-GTC GTG TTT GAC TTT GCC 

AGC-3’) e HHV-R1 (5’-GTC TTG CGC ACC AGA TCC AC-3’), que amplificam 

uma região genômica altamente conservada do gene da DNA polimerase do 

HSV-1 (GenBank - número de acesso - M10792), HSV-2 (GenBank - número 

de acesso - AY038367), HCMV (GenBank - número de acesso - AF133627) e 

EBV (GenBank - número do acesso - V01555). Os produtos da amplificação 

dessas regiões genômicas na primeira reação correspondem, respectivamente, 

aos amplicons de 742pb, 817pb e 748pb para HSV- 1/2, HCMV e EBV. Na 

segunda reação, foram utilizados os primers HHV-F2 (5’-GCA TCA TCC TGG 

CTC ACA ACC-3’) e HHV-R2 (5’-GTC CGT GTC CCC GTA GAT G-3’). Os 

produtos da segunda reação do multiplex nested PCR correspondem aos 

amplicons de 493pb (HSV- 1/2), 565pb (HCMV) e 499pb (EBV) (TAFRESHI et 

al., 2005).  

Efetuo-se a reação de PCR em mistura contendo 0,2 mM de cada dNTP 

(Invitrogen Life Technologies), 1U de Taq DNA polimerase (Biotools), 10 

tampão de PCR (Biotools), 1,5 mmol/L de MgCl2, 0,4 µM dos primers HHV-

F1/HHV-R1 na primeira reação, 2 μl do DNA que foi obtido a partir do MDA 
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realizado no DNA extraído das amostras clínicas e água ultrapura estéril até 

completar um volume final de 25 µl. Na segunda reação do multiplex nested 

PCR, a mistura foi utilizada com as mesmas concentrações descritas 

anteriormente, dessa vez com 0,4 µM dos primers HHV-F2/HHV-R2, 2 μl dos 

produtos da primeira PCR como template e água ultrapura estéril até completar 

um volume final de 25 µl. A mistura foi posta em termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient, Eppendorf AG) e submetida aos ciclos de amplificação 

da PCR. As reações foram realizadas em duplicata.  

O perfil de temperatura dos ciclos da primeira e da segunda reação para 

PCR consistiu em uma etapa de desnaturação inicial a 94ºC por 3 minutos, 

seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 45 segundos, anelamento 

dos primers a 65ºC por 1 minuto e extensão a 72ºC por 1 minuto, com uma 

etapa final de extensão a 72ºC por 7 minutos (TAFRESHI et al., 2005). 

Após a amplificação, analisaram-se dos produtos da PCR por meio de 

eletroforese em gel de agarose da mesma forma descrita em 3.8.  

 

3.9.2- Nested Polymerase Chain Reaction (PCR) para HCMV e EBV 

Devido ao grande número de evidências na literatura que detectaram o 

HCMV e o EBV como os vírus mais comumente encontrados nas lesões 

perirradiculares (SABETI et al., 2003; SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 

2003b; SABETI & SLOTS, 2004; SLOTS et al., 2004; SABOIA-DANTAS et al., 

2007; YAZDI et al., 2008; LI et al., 2009; HERNÁDI et al., 2010), outras reações 

de nested PCR foram realizadas para a confirmação da presença de tais vírus 

nas amostras de saliva, utilizando o protocolo proposto por CHEN et al. (2009). 
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3.9.2.1- Nested Polymerase Chain Reaction (PCR) específica para HCMV 

Para a primeira reação do nested PCR, utilizaram-se os primers 

F1(HCMV) (5’-TCA CCT GCA TCT TGG TTG CG-3’) e R1(HCMV) (5’-TGC 

CGC TCA AGA TGC TGA AC-3’) que amplificam o gene da menor 

fosfoproteína da matriz (GenBank- número de acesso - NC001347). O 

resultado da primeira reação para HCMV corresponde a um amplicon de 

309pb; na segunda reação do nested PCR, os primers F2(HCMV) (5’- GGA 

AAC ACG AAC GCT GAC GT –3’) e R2(HCMV) (5’- TCA ACG TGC ACC ACT 

ACC GC –3’), que apresentam, como resultado da amplificação, os fragmentos 

de 180pb (CHEN et al., 2009). 

Procedeu-se à reação de PCR em mistura contendo 0,2 mM de cada 

dNTP (Invitrogen Life Technologies), 1U de Taq DNA polimerase (Biotools), 

10 tampão de PCR (Biotools), 1,5 mmol/L de MgCl2, 0,4 µM dos primers 

F1(HCMV)/R1(HCMV) na primeira reação, 2 μl do DNA que foi obtido a partir 

do MDA realizado no DNA extraído das amostras clínicas e água ultrapura 

estéril até completar um volume final de 25 µl. Na segunda reação do nested 

PCR, a mistura foi utilizada com as mesmas concentrações descritas 

anteriormente, desta vez com 0,4 µM dos primers F2(HCMV) e R2(HCMV), 2 μl 

dos produtos da primeira PCR e água ultrapura estéril até completar um 

volume final de 25 µl. A mistura foi posta em termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient, Eppendorf AG) e submetida aos ciclos de amplificação 

da PCR. As reações foram realizadas em duplicata.  

O perfil de temperatura dos ciclos da primeira e da segunda reação para 

PCR consistiu em uma etapa de desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos, 
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seguida de 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento 

dos primers a 57ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 30 segundos, com 

uma etapa final de extensão a 72ºC por 5 minutos (CHEN et al., 2009). 

Após a amplificação, foi realizada a análise dos produtos da PCR por 

meio de eletroforese em gel de agarose da mesma forma que descrita em 3.8. 

 

3.9.2.2- Nested Polymerase Chain Reaction (PCR) específica para EBV 

Em relação ao EBV, foram utilizados, na primeira reação da PCR, os 

primers F1(EBV) (5’- CAG CTC CAC GCA AAG TCA GAT -3’) e R1(EBV) (5’- 

ATC AGA AAT TTG CAC TTT CTT T –3’), que amplificam o produto do gene 

BLR F2 (GenBank- número de acesso - NC007605). O resultado da primeira 

reação para EBV foi um amplicon de 482pb. Na segunda reação do nested 

PCR, utilizaram-se os primers F2(EBV) (5’- TTG ACA TGA GCA TGG AAG AC 

-3) e R2(EBV) (5’- CTC GTG GTC GTG TTC CCT CAC -3’), que amplificam um 

fragmento de 363pb. No que tange aos resultados dos fragmentos amplificados 

do EBV tipo 1 e do tipo 2, esses apresentam o mesmo peso molecular (CHEN 

et al., 2009). 

A reação de PCR foi realizada com a mistura contendo 0,2 mM de cada 

dNTP (Invitrogen Life Technologies), 1U de Taq DNA polimerase (Biotools), 

10 tampão de PCR (Biotools), 1,5 mmol/L de MgCl2, 0,4 µM dos primers 

F1(EBV)/R1(EBV) na primeira reação, 2 μl do DNA que foi obtido a partir do 

MDA realizado no DNA extraído das amostras clínicas e água ultrapura estéril 

até completar um volume final de 25 µl. Na segunda reação do nested PCR, 

fez-se a mistura com as mesmas concentrações descritas anteriormente, desta 



 
 

75 

vez com 0,4 µM dos primers e F2(EBV)/R2(EBV), 2 μl dos produtos da primeira 

PCR e água ultrapura estéril até completar um volume final de 25 µl. A mistura 

foi colocada em termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient, Eppendorf 

AG) e submetida aos ciclos de amplificação da PCR. As reações foram 

realizadas em duplicata.  

O perfil de temperatura dos ciclos na primeira e segunda reação 

consistiu em uma etapa de desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos, seguida 

de 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento dos primers 

a 57ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 30 segundos, com uma etapa 

final de extensão a 72ºC por 5 minutos (CHEN et al., 2009). 

Após a amplificação, foi realizada a análise dos produtos da PCR por 

meio de eletroforese em gel de agarose da mesma forma descrita em 3.8. 

 

3.10- Análise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados, estatisticamente, pelos testes 

não-paramétricos do Qui-Quadrado de Pearson (X2) e Exato de Fisher para 

avaliar se a presença dos vírus HSV-1/2, HCMV e EBV nas amostras de saliva 

influenciaram o resultado do tratamento endodôntico como modificadores, ou 

como fatores de gravidade da doença. O teste Exato de Fisher foi utilizado 

quando, pelo menos uma casela da tabela de contingência 2X2 apresentava 

valores menores que cinco; para os demais casos foram utilizados o teste do 

Qui-Quadrado de Pearson. O nível de significância estabelecido para este 

estudo foi de 5% (p<0,05). 

As seguintes avaliações foram realizadas: 
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• prevalência geral dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e EBV nas amostras de 

saliva; 

 

• presença dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e EBV nas amostras de saliva em 

associação com o resultado do tratamento endodôntico (sucesso/fracasso); 

 

• associação das condições sistêmicas dos pacientes com o resultado do 

tratamento endodôntico (sucesso/fracasso)- as condições sistêmicas avaliadas 

foram hipertensão e diabetes;  

 

• associação do tabagismo com o resultado do tratamento endodôntico 

(sucesso/fracasso); 

 

• associação do gênero do paciente com o resultado do tratamento endodôntico 

(sucesso/fracasso); 

 

• correlação entre a prevalência do HSV-1/2, HCMV e EBV em conjunto com 

cada condição sistêmica ou tabagismo e o resultado do tratamento endodôntico 

(sucesso/fracasso); 

 

• correlação entre os casos de fracasso do tratamento endodôntico com o 

tamanho da lesão perirradicular e a frequência dos vírus nas amostras de 

saliva. 
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4- RESULTADOS 

 

Foram avaliados 24 pacientes referentes a casos retrospectivos, dos 

quais se coletaram amostras de saliva. Acrescentaram-se a este estudo 48 

alíquotas da saliva de pacientes coletadas em estudos prévios 

(PROVENZANO, 2008; SIQUEIRA et al., 2009) (Anexos 6 e 7). Os pacientes 

foram avaliados por PROVENZANO, (2008) e SIQUEIRA et al. (2009) à época 

da coleta das amostras. Todas as amostras coletadas e analisadas seguiram, 

estritamente, os critérios de inclusão quanto ao tratamento endodôntico e à 

restauração coronária. No total, foram avaliadas 72 amostras de saliva 

referentes a casos clínicos retrospectivos (Anexo 9), das quais 45 (62,5%), 

corresponderam a casos de sucesso e 27 (37,5%), de fracasso, conforme os 

critérios de inclusão e de classificação do tratamento endodôntico propostos 

por SIQUEIRA et al. (2009). Todas as 72 amostras de saliva foram positivas 

para a reação de PCR específica para o gene da β-globina humana. Esse gene 

foi utilizado após a realização da extração do DNA e amplificação do mesmo 

pelo MDA.  

Ao analisar da presença dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e EBV nas 

amostras de saliva, foram encontradas as seguintes frequências: HSV-1/2 = 

0/72 (0%), HCMV = 18/72 (25%) e do EBV= 12/72 (16,7%). Do total das 72 

amostras de saliva avaliadas, constatou-se o HCMV individualmente, em 15/72 

(20,8%) das amostras e na forma de coinfecção com o EBV em 3/72 (4,2%) 

das amostras. Por conseguinte, o EBV foi observado individualmente em 9/72 

(12,5%) das amostras de saliva (Tabela 3). 
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Tabela 3- Frequência dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e EBV nas amostras de 

saliva coletadas dos pacientes com e sem lesão perirradicular (N=72) 

 

*Coinfecção por HCMV e EBV  

 

A presença desses herpesvírus também foi avaliada em associação a 

casos categorizados como fracasso e sucesso, de acordo com a metodologia 

proposta para este estudo. Dos 27 casos de fracasso, obtiveram-se as 

seguintes frequências: HSV-1/2 em 0/27 (0%) amostras de saliva, HCMV em 

8/27 (29,6%) e EBV em 5/27 (18,5%). Dois casos apresentaram a coinfecção 

de HCMV/EBV (Tabela 4). Com relação ao grupo sucesso, esses herpesvírus 

foram observados nas respectivas frequências: HSV-1/2 em 0/45 (0%) 

amostras, HCMV 10/45 (22,2%) e EBV em 7/45 (15,6%). Apenas 1/45 (2,2%) 

caso de sucesso mostrou coinfecção de HCMV/EBV (Tabela 4). 

 

 
VÍRUS 

 POSITIVO % N 

 
HSV- 1/2 

 
 
 

0 0% 0 

 
HCMV 

 

 
 

18 25% 18 

 
EBV 

 
 
 

12 16,7% 12 

 
HCMV/EBV * 

 
 3 4,2% 3 
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Tabela 4- Relação da frequência dos herpesvírus HSV-1/2, HCVM e do EBV 

nas amostras de saliva coletadas dos pacientes e o resultado do tratamento 

endodôntico (N=72) 

 

* Coinfecção por HCMV e EBV 
** Valor do P para o teste do Qui-Quadrado de Pearson 
*** Valor do P para o teste Exato de Fisher 
 

Os testes estatísticos não-paramétricos utilizados foram o Qui-Quadrado 

de Pearson e o Exato de Fisher para avaliar a influência de HSV-1/2, HCMV e 

EBV no resultado do tratamento endodôntico. De acordo com os testes 

aplicados, os resultados obtidos foram estes: a frequência do aparecimento do 

vírus HCMV nos grupos sucesso e fracasso foi semelhante, portanto não houve 

diferença estatisticamente significativa para o HCMV (valor de P para o teste 

do Qui-Quadrado de Pearson = 0,482) (Tabela 4); quanto à frequência do EBV 

nos grupos sucesso e fracasso, esta também foi semelhante, logo não houve 

diferença estatisticamente significativa para o EBV (valor de P para o teste do 

Qui-Quadrado de Pearson = 0,743). A ocorrência da coinfecção por HCMV e 

VÍRUS 
 

SUCESSO 
(N=45) 

 
FRACASSO 

(N=27) 
VALOR DO P 

 
TOTAL 
(N=72) 

 
HSV- 1/2 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) ____ 0 (0%) 

 
HCMV 

 

 
10 (22,2%) 

 
8 (29,6%) 0,48** 18 (25%) 

 
EBV 

 
7 (15,6%) 

 
5 (18,5%) 0,74**  12 (16,7%) 

 
HCMV/EBV * 

 

 
1 (2,2%) 

 
2 (7,4%) 0,55*** 3 (4,2%) 
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EBV nos grupos sucesso e fracasso também foi semelhante, por conseguinte 

não se constatou diferença estatisticamente significativa (valor de P para o 

teste Exato de Fisher =0,55) (Tabela 4). 

No que tange à condição sistêmica dos pacientes, foi observado que, do 

total das amostras avaliadas, houve ocorrência de 14 (19,4%) pacientes 

hipertensos: 3 (21,4%) casos de fracasso e 11 (78,6%) de sucesso (Tabela 5). 

Não houve diferença estatística significante para essa condição sistêmica 

(p=0,22). Ainda de acordo com as condições sistêmicas do paciente, foram 

encontrados 7 (9,7%) pacientes diabéticos: 4 (57,1%) casos de fracasso e 3 

(42,9%) de sucesso (Tabela 6). Também não houve diferença estatística 

significante para esta condição sistêmica (p=0,4). Ao avaliar os hábitos dos 

pacientes, observaram-se 9 (12,5%) pacientes fumantes: 6 (66,7%) casos de 

fracasso e 3 (33,3%) de sucesso (Tabela 7). Esses resultados também não 

foram significantes (p=0,07). 

 

Tabela 5- Relação entre hipertensão e o resultado do tratamento endodôntico 

 

(Valor do P para o teste Exato de Fisher = 0,22) 
 
 

 
CONDIÇÃO SISTÊMICA SUCESSO FRACASSO 

 
TOTAL 
(N=72) 

 
HIPERTENSOS 

 
11 (78,6%) 3 (21,4%) 

 
14 (19,4%) 

    
 

NÃO-HIPERTENSOS 
 

34 (58,6%) 24 (41,4%) 
 

58 (80,6%) 
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Tabela 6- Relação entre diabetes e o resultado do tratamento endodôntico  

 

(Valor do P para o teste Exato de Fisher = 0,4) 
 

 

Tabela 7- Relação entre tabagismo e o resultado do tratamento endodôntico 

 

(Valor do P para o teste Exato de Fisher = 0,07) 
 

Em relação ao gênero dos pacientes, observou-se que 40/72 (55,6%) 

amostras foram do sexo feminino: 13/27 (48,1%) de fracasso e 27/45 (67,5%) 

de sucesso; as outras 32/72 (44,4%) amostras foram de pacientes do sexo 

masculino: 14/27 (43,7%) de casos de fracasso e 18/45 (56,3%) de sucesso 

(Tabela 8). Não houve diferença estatística entre os grupos (p=0,34).  

 
CONDIÇÃO SISTÊMICA SUCESSO FRACASSO 

 
TOTAL 
(N=72) 

 
DIABÉTICOS 

 
3 (42,9%) 4 (57,1%) 

 
7 (9,7%) 

    
 

NÃO-DIABÉTICOS 
 

42 (64,6%) 23 (35,4%) 
 

65 (90,3%) 

 
HÁBITOS SUCESSO FRACASSO 

 
TOTAL 
(N=72) 

 
FUMANTES 

 
3 (33,3%) 6 (66,7%) 

 
9 (12,5%) 

    
 

NÃO-FUMANTES 
 

42 (66,7%) 21(33,3%) 
 

63 (87,5%) 
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Tabela 8- Relação entre gênero e o resultado do tratamento endodôntico 

 

(Valor do P para o teste Exato de Fisher = 0.34) 
 

Também se correlacionaram o resultado do tratamento endodôntico e a 

frequência de cada vírus nas amostras de saliva associados a fatores como: 

hipertensão, diabetes, tabagismo e tamanho da lesão perirradicular. Desta 

forma, nas amostras de saliva dos pacientes hipertensos (14/72), o HCMV foi 

encontrado em 1/3 (33%) casos de fracasso e em 1/11(9,1%) dos de sucesso. 

O EBV foi encontrado em 3/11 (27,3%) casos de sucesso e em nenhum dos 

casos de fracasso (Tabela 9). Na avaliação estatística, não houve diferença 

significativa entre tal condição sistêmica e o resultado do tratamento 

endodôntico (p>0,05).  

Dos 7 pacientes diabéticos, 4 (57,1%) corresponderam ao grupo 

fracasso. Nesse grupo, o HCMV foi identificado em 2 (50%) amostras. Nos 3 

casos de sucesso em pacientes diabéticos, corroboraram-se as seguintes 

frequências: HVCM = 1/3 (33,3%) amostras e o EBV = 2/3 (66,7%) (Tabela 9). 

Não houve correlação entre diabetes, a presença dos vírus nas amostras de 

saliva e o resultado do tratamento endodôntico (p>0,05). 

 
SEXO SUCESSO FRACASSO 

 
TOTAL 
(N=72) 

 
MASCULINO 

 
18 (56,3%) 14 (43,7%) 

 
32 (44,4%) 

    
 

FEMININO 
 

27 (67,5%) 13 (32,5%) 
 

40 (55,6%) 
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Das 9 amostras de pacientes fumantes, 6 (66,7%) delas pertenceram ao 

grupo fracasso. O HCMV e o EBV foram detectados em 1/6 (16,7%) e 2/6 

(33,3%), respectivamente. No grupo sucesso, encontrou-se o EBV em 1 caso 

(33,3%) (Tabela 9). Na avaliação estatística, não houve correlação entre 

tabagismo e a presença dos vírus nas amostras de saliva e o resultado do 

tratamento endodôntico (p>0,05).  

Quanto à lesão perirradicular, foi realizada uma correlação entre os 

casos de fracasso do tratamento endodôntico (N=27) com tamanho (maior 

diâmetro) da lesão perirradicular e a frequência dos vírus estudados nas 

amostras de saliva (Tabela 10):  

a) Subgrupo fracasso com lesão ≤ 5mm – Observou-se um total de 20/27 

(74,1%) casos, nos quais o HCMV foi identificado em 4/20 (20%) amostras; o 

EBV, em 2/20 (10%) amostras; a coinfecção por HCMV/EBV, em 2/20 (10%). 

 

b) Subgrupo fracasso com lesão > 5mm - Foi observado um total de 7/27 

(25,9%) casos: foram identificados em 1/7 (14,3%) amostras o HCMV; em 1/7 

(14,3%), o EBV; em 1/7 (14,3%), a coinfecção por HCMV/EBV. Na avaliação 

estatística desses subgrupos, não existiu correlação entre o tamanho da lesão 

e a presença dos vírus (p>0,05). 
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Tabela 9- Correlação entre a frequência de cada vírus na saliva, resultado do 

tratamento, condição sistêmica e hábitos 

 

* coinfecção por HCMV e EBV 
(Valor do P para o teste Exato de Fisher> 0,05) 
 
 

 

 

 

 

 

 
VÍRUS 

 
RESULTADO 

DO 
TRATAMENTO 

HIPERTENSÃO DIABETES TABAGISMO 

 
 

HSV- 1/2 

 
SUCESSO 

 
FRACASSO 

 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

 
HCMV 

 

 
SUCESSO 

 
FRACASSO 

 

1 
 

1 

1 
 

2 

0 
 

1 

 
EBV 

 
SUCESSO 

 
FRACASSO 

 

3 
 

0 

2 
 

0 

1 
 

2 

 
HCMV/EBV* 

 

 
SUCESSO 

 
FRACASSO 

 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

 
AMOSTRA 
SEM VÍRUS 

 
SUCESSO 

 
FRACASSO 

 

7 
 

2 

0 
 

2 

2 
 

3 
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Tabela 10- Correlação entre os casos de fracasso do tratamento endodôntico 

com o tamanho da lesão perirradicular e a frequência dos vírus nas amostras 

de saliva 

 
 

* coinfecção por HCMV e EBV 
(Valor do P para o teste Exato de Fisher> 0,05) 

 
CASOS DE 
FRACASSO 

DO 
TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO 

 

 
 

HCMV 

 
LESÃO  

 
≤ 5 mm           > 5 mm 

 
 

 
 

EBV 

 
LESÃO  

 
≤ 5 mm            > 5 mm 

 

 
HCMC/EBV* 

 
LESÃO  

 
≤ 5 mm           > 5 mm 

 

 
POSITIVO 

 
4                          1 

 
2                        1 2                         1 
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5- DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar, por meio do método 

molecular da PCR, se a presença do HSV-1/2, HCMV e do EBV nas amostras 

de saliva coletadas influenciou o resultado do tratamento endodôntico. 

Recentemente, diversos estudos têm investigado a ocorrência dos herpesvírus 

em patologias perirradiculares (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; 

SABETI et al., 2003c; SABETI & SLOTS, 2004; SLOTS et al., 2004; YILDIRIM 

et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 2007; YAZDI et al., 

2008; CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; SABETI, 2009a; SABETI et al., 2009b; 

HERNÁDI et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2010). Esses autores propõem que os 

herpesvírus podem estar envolvidos em tais patologias como resultado direto 

da infecção e replicação viral, ou como comprometimento da resposta do 

hospedeiro induzido pela virose, com o subsequente aumento da virulência das 

bactérias patogênicas residentes na infecção endodôntica (SABETI et al., 

2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et al., 2003c; SABETI & SLOTS, 2004; 

SLOTS et al., 2004; YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; SABOIA-

DANTAS et al., 2007; YAZDI et al., 2008; CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; 

SABETI, 2009a; SABETI et al., 2009b; HERNÁDI et al., 2010; SIQUEIRA et al., 

2010). 

Os herpesvírus HCMV e EBV têm sido fortemente associados à doença 

periodontal por meio de uma coinfecção com bactérias periodontopatogênicas 

(SAYGUN et al., 2004a; SAYGUN et al., 2004b; KUBAR et al., 2005; SLOTS, 

2005; CHALABI et al., 2008; COMBS et al., 2008; SUNDE et al., 2008a; 
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SUNDE et al., 2008b; BILICHODMATH et al., 2009; DAWSON et al., 2009a; 

DAWSON et al., 2009b; GRENIER et al., 2009; LIN & LI, 2009; NIBALI et al., 

2009; CHALABI et al., 2010; SLOTS, 2010a; SLOTS, 2010b). Do ponto de vista 

sistêmico, os herpesvírus, de interesse para este estudo, são associados a 

manifestações clínicas, tais como: gengivoestomatite herpética (HSV-1), 

infecção da orofaringe (HSV-1 ou 2), infecção genital (HSV-2 ou 1), 

ceratoconjuntivite herpética (HSV-1 ou 2), infecção congênita ou neonatal 

(HSV-1 ou 2, HCMV), lesões de pele como eczema herpético (HSV-1 ou 2) 

(WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a, SLOTS, 2009); 

carcinoma de nasofaringe (EBV), linfoma de Burkitt (EBV), linfoma de Hodgkin 

(EBV), linfoma nasal da célula T (EBV), linfoadenopatia angioimunoblástica 

(EBV), linfomas do SNC em pacientes imunocomprometidos (EBV) 

(ROMANOS et al., 2008; SABETI, 2009a); infecção perinatal (HCMV), infecção 

em pacientes imunocomprometidos (HCMV) como a retinite, pneumonia 

intersticial, hepatite, artrite, cardite, infecção gastrointestinal crônica, várias 

doenças do SNC e infecção generalizada (WIGG et al., 2008; SABETI, 2009a; 

SLOTS, 2009). Em pacientes imunocompetentes, a infecção sintomática por 

HCMV ocorre na forma da Síndrome mononucleose-like (WIGG et al., 2008; 

SLOTS, 2009).  

De acordo com a literatura, esses vírus podem ser transferidos de um 

hospedeiro que apresenta a infecção para um hospedeiro susceptível através 

do contato íntimo e pessoal com a pele ou mucosa oral e/ou genital do 

hospedeiro infectado. Contudo, esse contágio ainda pode ocorrer por meio de 

transplante de órgãos e do contato com fluidos biológicos como: sêmem, 
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secreção cervical, transfusão de sangue, lágrima, urina, leite materno e saliva 

(ROMANOS et al., 2008; WIGG et al., 2008; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 

2008; SABETI, 2009a).  

Dentre as secreções e fluidos orgânicos que abrigam os herpesvírus, a 

saliva é um meio importante para transmissão de vários deles. A literatura tem 

relacionado a quantidade e frequência dos herpesvírus na saliva com risco de 

transmissão destes vírus (MILLER et al., 2005; SLOTS et al., 2006; MILLER & 

DANAHER et al., 2008, ROMANOS et al., 2008; WIGG et al., 2008; WIGG & 

SOUZA DE MIRANDA, 2008; SABETI, 2009a; WANG et al., 2010a; SLOTS & 

SLOTS, 2011). Assim, a saliva constitui um meio biológico comum de 

transmissão do HSV-1/2, HCMV e do EBV (SLOTS et al., 2006; ROMANOS et 

al., 2008; WIGG et al., 2008; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; SABETI, 

2009a; WANG et al., 2010a; SLOTS & SLOTS, 2011). Por outro lado, de 

acordo com LAINE et al.(2000) e PROVENZANO (2008), a utilização da saliva 

para a extração do DNA constituiu um método rápido, prático e não-invasivo. 

Logo, ela pode ser empregada para a obtenção do DNA desses vírus, pois 

representa um meio de fácil obtenção de agentes infecciosos localizados em 

vários sítios do meio oral, como a mucosa oral, a placa sub e supragengival 

(IDESAWA et al., 2004; SLOTS & SLOTS, 2011), facilitando, assim, a 

viabilidade da coleta da amostra para a análise e a execução do estudo. 

Do ponto de vista epidemiológico, o HSV-1 e 2 estão distribuídos por 

todo o mundo, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Não 

há prevalência de soropositividade para o HSV-1 em nenhum grupo racial. Em 

relação ao HSV- 2, a prevalência é maior em mulheres e a soropositividade é 
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maior naquelas com vida sexual ativa. A soroconversão para o HSV-1 em 

países desenvolvidos ocorre, geralmente, na adolescência, ao passo que, em 

países em desenvolvimento, ocorre na primeira infância. No que concerne à 

soroconversão para o HSV-2, os fatores que influenciam são a quantidade de 

parceiros sexuais e a promiscuidade (WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008).         

De acordo com WIGG & SOUZA DE MIRANDA (2008), em áreas mais pobres, 

por volta dos cinco anos de idade, mais de um terço das crianças já estão 

infectadas pelo HSV-1. Quando se compara essa mesma faixa etária em áreas 

com melhores condições sócio-econômicas, 20% das crianças foram 

infectadas pelo HSV-1. Contudo, 60% dessa população mais beneficiada 

chegam aos 30 anos infectadas. Após os 40 anos de idade, não há diferença 

no número de pessoas infectadas em função da condição sócio-econômica 

(WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008). 

De acordo com os relatos de WIGG et al. (2008), a epidemiologia do 

HCMV demonstra que este vírus ocorre em todas as regiões do mundo. Com o 

aumento da idade, ocorre o aumento de anticorpos para o HCMV. Assim, pode-

se correlacionar o aumento da infecção no período perinatal e na maturidade 

sexual. A infecção pelo HCMV tem caráter endêmico, nenhum genótipo foi 

relacionado com determinada região geográfica, nem foi definido um perfil 

sazonal (WIGG et al., 2008). De acordo com a região geográfica, o índice de 

infecção pelo HCMV varia. Na América do Norte, ocorre em torno de 50%; na 

Europa, cerca de 40-80%; no Japão, alguns países da América do Sul e África, 

os índices de infecção pelo HCMV estão próximos de 100%. De modo geral, 

em países em desenvolvimento, a prevalência da infecção pelo HCMV é maior 
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e a idade em que ocorre a infecção, menor. Na Europa e Estados Unidos, a 

maior prevalência da infecção surge entre indivíduos com uma menor condição 

sócio-econômica, não pertencentes à raça branca e imigrantes de países em 

desenvolvimento (WIGG et al., 2008) Os resultados relacionados à infecção 

desse vírus quanto ao gênero dos indivíduos afetados têm indicado que os dois 

sexos estão incluídos, porém relatam uma maior incidência entre as mulheres, 

pois elas são infectadas mais precocemente que os homens (WIGG et al., 

2008). 

Acerca da distribuição epidemiológica do EBV, observa-se que muitos 

adultos são soropositivos em torno dos 25 anos de idade e estão suscetíveis à 

reinfecção (ROMANOS et al., 2008). Aproximadamente 90-95% da população 

mundial adulta está infectada pelo EBV. Esse vírus pode permanecer por toda 

a vida do paciente na forma latente, tanto nas células epiteliais quanto nos 

linfócitos B, e a reativação viral pode ocorrer constantemente (ROMANOS et 

al., 2008). O EBV pode ser detectado na saliva de pacientes assintomáticos em 

15 a 20% dos casos, e tal porcentagem, pode aumentar em pacientes 

imunocomprometidos e com a mononucleose infecciosa (ROMANOS et al., 

2008). A infecção pelo EBV está distribuída geograficamente da seguinte 

forma: O EBV-1 apresenta uma maior prevalência na América do Norte e 

Europa e o EBV-2, maior frequência na Europa (ROMANOS et al., 2008). No 

que se refere aos resultados da detecção do EBV na saliva de pacientes 

assintomáticos, os resultados do presente estudo assemelham-se aos 

resultados relatados por ROMANOS et al. (2008), pois o EBV foi encontrado 

em 16,7% das amostras de saliva analisadas. 
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A lesão perirradicular é uma desordem inflamatória que acomete os 

tecidos perirradiculares (KIRKEVANG et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 

2007; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a). Essa doença pode ter origem em fatores 

químicos, físicos e, principalmente, microbianos (FOUAD & LEVIN, 2007; 

SIQUEIRA et al., 2010). O estabelecimento da lesão perirradicular, a partir de 

micro-organismos que colonizam o sistema de canais radiculares, conduzindo 

a alterações do tecido pulpar, necrose pulpar e o desenvolvimento dessa lesão 

caracterizam a etiologia infecciosa de tal doença (KAKEHASHI et al., 1965; 

MÖLLER, 1966; SUNDQVIST, 1976; MÖLLER et al., 1981; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2005). Desta forma, o tratamento endodôntico tem por princípio a 

eliminação ou a redução de micro-organismos do sistema de canais radiculares 

e a prevenção da reinfecção por novos micro-organismos (SIQUEIRA, 2008; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b). Esses princípios visam à redução de micro-

organismos a níveis compatíveis com o reparo dos tecidos perirradiculares 

para que ocorra o sucesso da terapia endodôntica (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2005; FABRICIUS et al., 2006; SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008b). 

Assim, o fracasso do tratamento endodôntico em casos aparentemente 

bem realizados tem sido atribuído a fatores microbianos como a presença de 

uma infecção intra ou extrarradicular (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA, 2002; 

SUNDE et al., 2002; SIQUEIRA, 2003 FABRICIUS et al., 2006; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008b; SIQUEIRA et al., 2010). Destarte, os micro-organismos podem 

induzir ou perpetuar a alteração inflamatória perirradicular, propiciando o 

fracasso da terapia endodôntica, pois impedem que ocorra o reparo dos tecidos 
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perirradiculares (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA, 2002, SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2004; RICUCCI & SIQUEIRA, 2008; SOARES et al., 2010). Também tem sido 

apontada na literatura, como fatores predisponentes ao fracasso da terapia 

endodôntica, acidentes e complicações durante o preparo químico e mecânico. 

Porém, a literatura associa essas ocorrências ao fracasso do tratamento 

endodôntico à presença concomitante de uma infecção por micro-organismos 

no sistema de canais radiculares (LAMBRIANIDIS, 2009; LOPES et al., 2010). 

A literatura sugere, ainda, que alguns fatores não microbianos também 

estejam relacionados à falha no tratamento endodôntico. Podem ser divididos 

em fatores intrínsecos, como o epitélio cístico e cristais de colesterol e 

extrínsecos, como material obturador contaminado com substância irritante, 

tais como a celulose e alimentos. Desta forma, tem sido atribuída, aos fatores 

não microbianos, a capacidade de desenvolver uma reação de corpo estranho 

que pode induzir ou perpetuar a lesão perirradicular após o tratamento 

endodôntico (SJÖGREN et al., 1995; NAIR et al., 1996 ; SIQUEIRA, 2001; 

SJÖGREN et al ., 2002; NAIR, 2003a; NAIR, 2003b; NAIR, 2006; NAIR, 2007; 

LOPES et al., 2010). 

Assim, fica evidente a necessidade da eliminação e/ou redução dos 

micro-organismos do sistema de canais radiculares, para que ocorra a cura dos 

tecidos perirradiculares (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005; FABRICIUS et al., 2006; 

SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b). Ademais, a literatura também 

tem correlacionado os fatores sistêmicos do hospedeiro com a resposta 

imunológica deles frente à infecção (SIQUEIRA, 2002; SUNDQVIST & 

FIDGOR, 2003). Essas alterações sistêmicas podem alterar a resposta do 
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hospedeiro frente ao agente infeccioso, ou podem influenciá-la no tratamento 

da lesão perirradicular. Tais fatores são considerados como fatores 

modificadores da doença ou de suscetibilidade/gravidade. Entre eles, estão a 

diabetes, o polimorfismo genético, o hábito do fumo do tabaco, infecção por 

HIV, entre outros fatores (FOUAD, 2003; FOUAD & BURLESON, 2003; 

KIRKEVANG & WENZEL, 2003; SUNDQVIST & FIDGOR, 2003; BERGSTRÖM 

et al., 2004; QUESNELL et al., 2005; SEGURA-EGEA et al., 2005; ARMANDA-

DIAS et al., 2006; KRALL et al., 2006; SUCHINA et al., 2006; SEGURA-EGEA 

et al., 2008; FOUAD, 2009; NEVES DE BRITO et al., 2009; SIQUEIRA et al., 

2009). 

Entre os possíveis fatores modificadores da doença, foram avaliados, no 

presente estudo, a hipertensão, a diabetes e o tabagismo. Ao relacioná-los com 

o resultado do tratamento endodôntico não houve diferença estatística 

(p>0,05). Da mesma forma, quando foram associados, individualmente, à 

presença dos herpesvírus e ao resultado do tratamento endodôntico, também 

não se observou diferença estatística significante (p>0,05). 

Com relação à diabetes e ao resultado do tratamento endodôntico, os 

resultados obtidos neste estudo diferem dos resultados obtidos por SEGURA-

EGEA et al. (2005), nos quais se demonstrou, em estudo clínico, a alta 

prevalência de lesão perirradicular após tratamento endodôntico em pacientes 

diabéticos; e dos resultados de FOUAD & BURLESON (2003), que 

observaram, em estudo, que os pacientes diabéticos apresentavam mais casos 

sintomáticos, e aqueles os quais tinham lesão perirradicular prévia ao 

tratamento endodôntico tiveram menores índices de sucesso da terapia 
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endodôntica, quando comparados aos não diabéticos. Em outro estudo, 

FOUAD (2003) relacionou a diabetes mellitus como fator modulador da 

infecção endodôntica. Esse autor (FOUAD, 2003) observou que os pacientes 

diabéticos portadores de patologias perirradiculares pré-existentes ao 

tratamento foram menos propensos ao reparo da lesão e ao sucesso dele. Por 

outro lado, WANG et al. (2010b) identificaram, em estudo clínico, a diabetes, a 

hipertensão e a doença artério-coronariana como fatores de risco para 

exodontia de dentes com canal tratado. Embora o atual estudo tenha 

observado 7 (9,7%) pacientes diabéticos, sendo 4 (57,1%) casos de fracasso e 

3 (42,9%) casos de sucesso (Tabela 4), não houve diferença estatística 

significante para esta condição sistêmica (p=0,4). Estatisticamente, os 

resultados encontrados (p=0,4) neste estudo, diferem dos resultados 

encontrados por FOUAD (2003); FOUAD & BURLESON (2003); SEGURA-

EGEA et al. (2005); WANG et al. (2010b). 

Ao se analisarem os hábitos dos pacientes, constatou-se a ocorrência de 

9 (12,5%) pacientes fumantes, dentre os quais 6 (66,7%) casos de fracasso e 3 

(33,3%) de sucesso (Tabela 5); esses resultados não foram significantes 

(p=0,07). Os resultados do presente estudo divergem dos estudos dos de 

KIRKEVANG & WENZEL (2003); KRALL et al. (2006); DOYLE et al. (2007); 

SEGURA-EGEA et al. (2008) e FOUAD (2009), os quais relacionaram o 

tabagismo como fator de risco para a lesão perirradicular e para o tratamento 

endodôntico. No entanto, os resultados deste estudo estão de acordo com 

BERGSTRÖM et al. (2004), pois não foi encontrada associação estatística 

entre o tabagismo e a lesão perirradicular. 
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Quanto à hipertensão, foi verificado que, do total das amostras 

avaliadas, houve o ocorrência de 14 (19,4%) pacientes hipertensos: 3 (21,4%) 

casos de fracasso e 11 (78,6%) de sucesso (Tabela 3); não sendo observada 

diferença estatística significante (p=0,22). Os resultados deste estudo estão de 

acordo com os resultados achados por SEGURA-EGEA et al. (2010), uma vez 

que esses autores (SEGURA-EGEA et al., 2010) realizaram estudo transversal, 

no qual investigaram a prevalência da lesão perirradicular e do tratamento 

endodôntico em pacientes hipertensos e sem hipertensão (grupo controle). 

SEGURA-EGEA et al. (2010) não encontraram diferença estatística significante 

em ambos os grupos com relação às seguintes prevalências: lesão 

perirradicular, pacientes com dentes tratados endodonticamente com e sem 

lesão perirradicular. Em contrapartida, MINDIOLA et al. (2006) propuseram que 

a diabetes e/ou a hipertensão podem diminuir a permanência de dentes com 

tratamento endodôntico na cavidade oral. 

Do total de 72 amostras de saliva avaliadas, o HSV- 1/2, HCMV e EBV 

encontraram-se nas seguintes frequências: HSV- 1/2 = 0/72 (0%), HCMV = 

18/72 (25%) e o EBV= 12/72 (16,7%). Ao se avaliarem, comparativamente, a 

prevalência do HCMV e do EBV presentes neste estudo com os resultados 

encontrados na literatura referente às patologias perirradiculares (SABETI et 

al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et al., 2003c; SABETI & SLOTS, 

2004; SLOTS et al., 2004; YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; 

SABOIA-DANTAS et al., 2007; YAZDI et al., 2008; CHEN et al., 2009; LI et al., 

2009; SABETI et al., 2009b; HERNÁDI et al., 2010), os resultados do presente 

estudo, quanto à frequência de aparecimento do HCMV e do EBV, de modo 
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geral, estão de acordo com os resultados encontrados por SABETI et al. 

(2003a); SABETI et al. (2003b); SABETI et al., (2003c); SABETI & SLOTS 

(2004); SLOTS et al. (2004); YILDIRIM et al. (2006); ANDRIC et al. (2007); 

SABOIA-DANTAS et al. (2007); YAZDI et al. (2008); CHEN et al. (2009); LI et 

al. (2009); SABETI et al. (2009b) e HERNÁDI et al., (2010). Em relação às 

patologias perirradiculares sintomáticas, não foi possível estabelecer um 

critério de comparação dos resultados do presente estudo com a literatura 

(SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et al., 2003c; SLOTS et 

al., 2004; YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; YAZDI et al., 2008; 

CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; HERNÁDI et al., 2010), pois observa-se uma 

variação quanto ao resultado da prevalência do HCMV e do EBV nas 

patologias perirradiculares sintomáticas. No presente estudo, somente em 2/72 

amostras coletadas apresentaram sintomatologia, as quais revelaram resultado 

positivo para a presença do HCMV. 

Com relação à frequência do HSV-1/2, os resultados deste estudo se 

assemelham com os resultados encontrados por HELING et al. (2001); SABETI 

et al. (2003a); SABETI et al. (2003b) e ROSALINE et al. (2009), os quais não 

os detectaram nas amostras analisadas. No entanto, divergem dos resultados 

encontrados por SABETI & SLOTS, (2004); CHEN et al. (2009) e LI et al. 

(2009). Desta forma, a ausência da identificação do HSV-1/2 (0/72) nas 

amostras de saliva coletadas pode ser explicada, de acordo com WIGG & 

SOUZA DE MIRANDA (2008), pelo fato de que os vírus, durante o estado de 

latência, podem não ser transmitidos. Os vírus não estariam, pois, nas 

amostras de saliva coletadas, uma vez que os pacientes envolvidos neste 
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estudo não apresentavam manifestações clínicas para a infecção do HSV-1/2 

no momento da coleta.  

Contudo, algumas vezes, as partículas virais em estado de latência 

podem começar a replicar sem causar sintomas (shedding) e provocar a 

transmissão do vírus a um indivíduo susceptível à infecção (WIGG & SOUZA 

DE MIRANDA, 2008; SLOTS & SLOTS, 2011). De acordo com WIGG & 

SOUZA DE MIRANDA (2008), esse fato é relevante, pois cerca de um terço 

das infecções é transmitido nesse estágio de infecção latente persistente. 

Estudos recentes têm investigado tal forma de infecção latente persistente e 

assintomática (shedding), por intermédio da identificação do DNA viral em 

amostras da cavidade oral (MILLER et al., 2005; MILLER & DANAHER, 2008; 

WANG et al., 2010a; SLOTS & SLOTS, 2011). De acordo com MILLER & 

DANAHER (2008), pelo menos 70% da população portam o HSV-1 de maneira 

assintomática. No entanto, os episódios de shedding ocorrem dentro de poucos 

dias. De modo geral, os trabalhos relacionados a esse tipo de infecção latente 

mostram que somente uma parcela da população infectada apresenta os 

episódios de shedding e que dura poucos dias (1-3 dias) (MILLER & 

DANAHER, 2008; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; WANG et al., 2010a; 

SLOTS & SLOTS, 2011). Esse fato poderia ser mais uma possível explicação 

para o fato de o HSV-1/2 não ter sido detectado em nenhuma das amostras, 

uma vez que os indivíduos participantes deste estudo poderiam não estar 

apresentando o shedding, não obstante os relatos da duração e a frequência 

dos episódios de shedding são contraditórios (MILLER et al., 2005; MILLER & 

DANAHER, 2008; WIGG & SOUZA DE MIRANDA, 2008; WANG et al., 2010a). 
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MILLER et al. (2005) reportaram que o HSV-1 não foi detectado 

frequentemente na saliva dos pacientes, mesmo após consecutivas visitas. 

Talvez os relatos dos referidos autores (MILLER et al., 2005), juntamente com 

os do presente trabalho em relação ao HSV-1/2, estejam vinculados à hipótese 

levantada por VÄLIMMA et al. (2002), a qual sugere que a saliva contenha 

fatores que neutralizam o HSV. 

Vale ressaltar que a metodologia empregada nos estudos que fazem 

menção a uma associação positiva dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV e EBV 

com o fracasso da terapia endodôntica partem do princípio da análise do 

material da lesão perirradicular coletada (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 

2003b; SABETI et al., 2003c; SABETI & SLOTS, 2004; SLOTS et al., 2004; 

YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 2007; 

YAZDI et al., 2008; CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; SABETI et al., 2009b; 

HERNÁDI et al., 2010). Logo, todas as amostras avaliadas por esses estudos 

se relacionam a casos de fracasso do tratamento endodôntico (SABETI et al., 

2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et al., 2003c; SABETI & SLOTS, 2004; 

SLOTS et al., 2004; YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC et al., 2007; SABOIA-

DANTAS et al., 2007; YAZDI et al., 2008; CHEN et al., 2009; LI et al., 2009; 

SABETI et al., 2009b; HERNÁDI et al., 2010). Diferentemente deles, o presente 

estudo, estabeleceu, dentro da metodologia, um critério de ponto de partida, ou 

seja, dentes com diagnóstico inicial de necrose e com lesão perirradicular 

tratados há, pelo menos, 1 ano. Foram coletadas as amostras de saliva desses 

pacientes, independentemente do diagnóstico final de o caso ser de sucesso 

ou de fracasso. Essa diferença na metodologia empregada pode ter sido o 
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grande fator diferencial para a diferença dos resultados encontrados na 

literatura (SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI et al., 2003c; 

SABETI & SLTOS, 2004; SLOTS et al., 2004; YILDIRIM et al., 2006; ANDRIC 

et al., 2007; SABOIA-DANTAS et al., 2007; YAZDI et al., 2008; CHEN et al., 

2009; LI et al., 2009; SABETI et al., 2009b; HERNÁDI et al., 2010), os quais 

sugerem associação positiva da presença do HCMC e do EBV com o fracasso 

da terapia endodôntica quando comparado aos resultados encontrados no 

presente estudo.  

Analogamente, em Periodontia, têm sido realizados alguns estudos nos 

quais se utiliza a saliva dos pacientes com doença periodontal com o intuito de 

investigar a prevalência do HCMV e/ou EBV nela, e determinar se a carga viral 

presente na saliva está relacionada à carga viral na placa bacteriana e/ou a 

gravidade da doença periodontal (IDESAWA et al., 2004; SAYGUN et al., 2005; 

IMBRONITO et al., 2008; DAWSON et al., 2009a; SAHIN et al., 2009) De modo 

geral, os percentuais do DNA viral encontrados na saliva, consoante IDESAWA 

et al. (2004), SAYGUN et al. (2005), IMBRONITO et al. (2008), DAWSON et al. 

(2009a), SAHIN et al., (2009), diferem dos percentuais encontrados no 

presente estudo. Assim, não há um consenso a cerca do vírus mais prevalente 

nas amostras de saliva dos respectivos estudos (IDESAWA et al., 2004; 

SAYGUN et al. 2005; IMBRONITO et al., 2008; DAWSON et al., 2009a; SAHIN 

et al., 2009). Contudo, a similaridade entre o resultado deste estudo com os 

estudos de IMBRONITO et al. (2008) e SAHIN et al. (2009) reside na maior 

prevalência do HCMV na saliva quando comparada com o EBV.  
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Ainda com relação à metodologia utilizada, procedeu se a dois tipos de 

PCR. Primeiramente, foi realizada a Multiplex Nested PCR para detectar o 

HSV- 1/ 2, o HCMV e o EBV, pois, segundo MARKOULATOS et al. (2001) e 

TAFRESHI et al. (2005), este tipo de ensaio molecular permite a identificação 

simultânea dos principais herpesvírus. Além disso, a Multiplex Nested PCR 

constitui um método molecular rápido, sensível e econômico para a 

identificação dos agentes infecciosos (MARKOULATOS et al., 2001; 

TAFRESHI et al., 2005). Apresenta, ainda, a vantagem de reduzir o número de 

primers na Multiplex PCR e apresenta sensibilidade aumentada devido às 

propriedades do Nested PCR (TAFRESHI et al., 2005). Em uma segunda 

etapa, efetuaram-se outras reações de Nested PCR específicas para os vírus 

HCMV e EBV, devido ao grande número de evidências na literatura que os 

aponta como os vírus mais prevalentes nas lesões perirradiculares (SABETI et 

al., 2003; SABETI et al., 2003a; SABETI et al., 2003b; SABETI & SLOTS, 2004; 

SLOTS et al., 2004; SABOIA-DANTAS et al., 2007; YAZDI et al., 2008; LI et al., 

2009; HERNÁDI et al., 2010). Escolheu-se o Nested PCR visto que essa 

modalidade de PCR é indicada quando a amostra investigada apresenta uma 

quantidade de material genético extremamente reduzido (ALMEIDA et al., 

2004; ROTOLA et al., 2008; SLOTS, 2010a). Desta forma, a reação de Nested 

PCR foi empregada com o propósito de aumentar a fidedignidade dos 

resultados obtidos pelo presente estudo, e a escolha deste método molecular 

está de acordo os critérios do estudo de FERREIRA et al. (2010). Vale 

ressaltar, ainda, que a metodologia de diagnóstico empregada para a 

identificação do agente infeccioso, o estado clínico dos sujeitos envolvidos na 
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pesquisa e as diferenças geográficas na distribuição epidemiológica da 

infecção pelos herpesvírus podem interferir no resultado do estudo em questão 

(FERREIRA et al., 2010; SLOTS, 2010a). 
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6- CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia empregada neste estudo, não foi possível 

estabelecer uma associação entre a presença dos herpesvírus HSV-1/2, HCMV 

e EBV nas amostras de saliva com o fracasso do tratamento endodôntico, uma 

vez que, estatisticamente, não houve diferença na frequência do aparecimento 

desses vírus nos grupos sucesso e fracasso. Logo, segundo a metodologia 

utilizada, não foi possível associar esses herpesvírus como possíveis 

modificadores da doença em relação à resposta dos tecidos perirradiculares ao 

tratamento endodôntico.  
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 ANEXO 1 

 

 APROVAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA POR PROVENZANO (2008) 
PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNESA 

 

Título do Projeto de Pesquisa 

 
IDENTIFICAÇÃO DE FATORES RELACIONADOS AO SUCESSO DO TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO  

 

 
Projeto - CAAE - 0018.0.308.000-08  

Situação Data Inicial no CEP Data Final no CEP 
Data Inicial 
na CONEP 

Data Final 
na CONEP 

Aprovado no 
CEP  

18/03/2008 
07:50:58  

16/04/2008 
11:05:41  

  

 

   

Descrição Data Documento Nº do Doc Origem 

2 - Recebimento de 
Protocolo pelo CEP 
(Check-List)  

18/03/2008 
07:50:58  

Folha de 
Rosto 

0018.0.308.000-
08  

CEP  

1 - Envio da Folha de 
Rosto pela Internet  

10/03/2008 
14:49:57  

Folha de 
Rosto 

FR180529  Pesquisador  

3 - Protocolo Aprovado no 
CEP  

16/04/2008 
11:05:41  

Folha de 
Rosto 

0029  CEP  
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ANEXO 2 

APROVAÇÃO DO ESTUDO NO COMITÊ DE ÉTICA DA UNESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projeto - CAAE - 0068.0.308.308-10 

Título do Projeto de Pesquisa 

A INFLUÊNCIA DOS HERPESVÍRUS HUMANO TIPO1 (HERPES SIMPLEX TIPO 1), TIPO 4 (EPSTEIN-BARR) E 
TIPO 5 (CITOMEGALOVÍRUS) NO RESULTADO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO  

 

Situação 
Data Inicial no 
CEP 

Data Final no 
CEP 

Data Inicial na 
CONEP 

Data Final na 
CONEP 

Aprovado no CEP  
04/08/2010 
14:08:23  

12/08/2010 
16:02:31    

 

 

Descrição Data Documento Nº do Doc Origem 

1 - Envio da Folha de Rosto pela Internet  
03/08/2010 
22:22:51  

Folha de 
Rosto 

FR360082  Pesquisador  

2 - Recebimento de Protocolo pelo CEP (Check-
List)  

04/08/2010 
14:08:23  

Folha de 
Rosto 

0068.0.308.308-10  CEPV  

3 - Protocolo Aprovado no CEP  
12/08/2010 
16:02:31  

Folha de 
Rosto 

0081  CEP  
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ANEXO 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS-
INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA, CONFORME 
RESOLUÇÃO NÚMERO 196 DE 10/10/96, DO CONSELHO NACIONAL DE 
SAÚDE. 
 
Título da pesquisa: Fatores modificadores da doença em Endodontia  
 
 
Pesquisador responsável: Bianca Poncioni Santos Guilherme 
                                                     
 
Orientadores: Isabela das Neves Rôças Siqueira 
                        José Freitas Siqueira Júnior 
 
 
Introdução: Antes de consentir com a sua participação nesta pesquisa como 
voluntário(a) é importante e necessário que você leia atentamente as informações 
contidas neste documento. Aqui estão os esclarecimentos sobre os objetivos, os 
benefícios, os riscos, os desconfortos e os procedimentos deste estudo. Esclarece-se 
também o seu direito de interromper a sua participação no estudo a qualquer 
momento, bem como liberdade de se recusar a participar sem qualquer prejuízo para 
você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 
telefone de contato dos pesquisadores responsáveis e, se necessário, por meio do 
telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
 
Objetivos: Este estudo tem por objetivo avaliar se algumas condições sistêmicas 
apresentadas pelo paciente como diabetes do tipo 2, tabagismo ou infecção por 
diferentes herpesvírus influenciam o resultado do tratamento endodôntico como 
fatores de severidade da doença ou modificadores da doença. 
 

Procedimentos: Foram selecionados para esta pesquisa indivíduos que apresentem 
tratamento endodôntico realizado há pelo menos um ano. Estes deverão ter o 
diagnóstico inicial de necrose pulpar com lesão perirradicular na época da realização 
do tratamento. Será realizado exame clínico e radiográfico, com o intuito de verificar as 
condições clínicas e radiográficas do(s) dente(s) em questão, para certificar que estes 
estão dentro do “critério de inclusão” proposto no protocolo de pesquisa. Após os 
exames clínico e radigráfico, cada indivíduo deverá realizar um bochecho com 10 ml 
de solução salina estéril a 0.9% (soro fisiológico) por 1 minuto, que será coletado em 
um frasco coletor universal estéril.  
 
Riscos e Desconforto: Os procedimentos realizados nesta pesquisa não oferecem 
risco e desconforto para você. Estes obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa 
com Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – 
Brasília – DF 
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Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. Os dados do(a) voluntário(a) serão identificados com um código, e não 
com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, 
assegurando assim sua privacidade.  
 
Benefícios: Estes procedimentos irão avaliar se o resultado do tratamento 
endodôntico pode ser alterado por condições sistêmicas apresentadas pelo pacientes. 
Desta forma estas podem atuar como fatores de severidade ou modificadores da 
doença. Esperamos que este estudo traga informações importantes sobre os fatores 
de severidade da doença em Endodontia, de forma que o conhecimento que será 
construído a partir desta pesquisa possa contribuir para um diagnóstico mais preciso 
evitando  a indicação errônea da necessidade de retratamento endodôntico e a perda 
do dente permanente. Deste modo, os pesquisadores se comprometem a divulgar os 
resultados obtidos. 
 

Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação 
nesta pesquisa, bem como não receberá qualquer remuneração por esta participação.  
 
Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar 
seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem 
penalidades. 
 
Contato com os pesquisadores: Poderá ser feito através da secretaria de PPGO da 
UNESA cujo telefone é 2497-8988. Em caso de dúvidas quanto aos seus direitos 
como participante da pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa 
da UNESA cujo telefone é 3231-6153. 
 
Consentimento: Li e entendi as informações contidas neste documento. Tive a 
oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas 
satisfatoriamente. Estou participando desta pesquisa por minha vontade, até que eu 
decida o contrário. 

 
 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 
para permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que 
seguem: 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Eu                                                                     , RG_________________ após 

a leitura e compreensão destas informações, entendo que a participação do(a) menor,                       

                                                                           sob minha responsabilidade, é 
voluntária, e que ele(a) pode sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. 
Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 
trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Rio de Janeiro, ________/_________/_________ 

Telefone para contato:__________________________ 

Nome do Voluntário:____________________________________________________ 

Assinatura do Voluntário ou do Responsável pelo Voluntário:____________________ 
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Assinatura do Pesquisador:_______________________________________________ 

 

Assinatura do Orientador:_________________________________________________ 
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ANEXO 4 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO 

 EXÉRCITO 
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ANEXO 5 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA 
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ANEXO 6 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA USO DE ALÍQUOTAS DAS AMOSTRAS 

PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ODONTOLOGIA 

DA UNESA 
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ANEXO 7 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ALÍQUOTAS DAS AMOSTRAS 

PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ODONTOLOGIA 

DA UNESA 
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ANEXO 8 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU EM ODONTOLOGIA 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO ENDODÔNTICO 
Nome:                                                              Matrícula: 
Endereço: 
Idade: 
Sexo: (  ) Fem. (  )Masc. 
Telefones: 
Fumante: (  )  SIM  (  ) NÃO Ex-fumante há ________ anos 
Etnia: 
Condição Sistêmica: 
 
PRÉ-TRATAMENTO (Caso Clínico à época do Tratamento Endodôntico) 
Elemento Dentário: 
Diagnóstico: 
Lesão Perirradicular: (  ) Ausente  (  ) Presente - Diâmetro (em mm xmm): 
Sintomático Assintomático VAS 
Presença de tumefação: (  ) SIM (  )  NÃO 
Observações 
Presença de fístula: (  )  SIM  (  ) NÃO 
 
TRATAMENTO 
Início do Trat. Endodôntico: ______/ ______ /_________  
Término do Trat. Endodôntico: ______/ ______ /_________ 
Técnica de Instrumentação: 
Preparo Apical: 
Medicação Intracanal: Sensibilidade Pós-PQM: (  ) SIM (  )  NÃO 
VAS: 
Técnica de Obturação: 
Material Obturador:                        Cimento: 
Limite Apical da Obturação: (  ) 0 a 2 mm  (  ) aquém Sobreobturação 
Sensibilidade Pós-Obturação: (  ) SIM  (  ) NÃO 
VAS: 
Observações: 
 
PÓS-TRATAMENTO (Prosservação 1) 
Data do Retorno: ______/ ______ /_________ 
Dor Espontânea: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Sensibilidade à Percussão: (  ) SIM  (  ) NÃO  
Sensibilidade à Palpação: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Mobilidade: (  ) SIM  (  ) NÃO  
Presença de: • Tumefação: (  ) SIM  (  ) NÃO    • Fístula: (  ) SIM (  ) NÃO 
Restauração Coronária: (  ) Presente (  )  Ausente  (  ) Boa (  )  Ruim (  ) Definitiva   
(  ) Temporária 
Presença de Núcleo: (  ) SIM  (  ) NÃO Reabsorção Radicular: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Lesão Perirradicular: (  ) Ausente  (  ) Presente - Diâmetro (em mm x mm): 
Observações: 
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PÓS-TRATAMENTO (Prosservação 2) 
Data do Retorno: ______/ ______ /_________ 
Dor Espontânea: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Sensibilidade à Percussão: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Sensibilidade à Palpação: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Mobilidade: (  )  SIM  (  ) NÃO  
Presença de: • Tumefação: (  ) SIM  (  ) NÃO • Fístula: (  )  SIM  (  ) NÃO 
Restauração Coronária: (  )  Presente  (  ) Ausente  (  ) Boa  (  ) Ruim  (  ) Definitiva  (  ) 
Temporária 
Presença de Núcleo: (  ) SIM  (  ) NÃO Reabsorção Radicular: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Lesão Perirradicular: (  ) Ausente (  )  Presente - Diâmetro (em mm x mm): 
Observações: 
 
PÓS-TRATAMENTO (Prosservação 3) 
Data do Retorno: ______/ ______ /_________ 
Dor Espontânea: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Sensibilidade à Percussão: (  ) SIM  (  ) NÃO  
Sensibilidade à Palpação: (  )  SIM  (  ) NÃO 
Mobilidade: (  ) SIM (  )  NÃO  
Presença de:  
• Tumefação: (  )  SIM  (  ) NÃO • Fístula: (  )  SIM (  )  NÃO 
Restauração Coronária: (  )  Presente  (  ) Ausente (  )  Boa  (  ) Ruim  (  ) Definitiva  (  ) 
Temporária  
Presença de Núcleo: (  ) SIM  (  ) NÃO    Reabsorção Radicular: (  ) SIM  (  ) NÃO 
Lesão Perirradicular: (  )  Ausente  (  ) Presente - Diâmetro (em mm x mm): 

Observações:  
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ANEXO 9 

ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO DOS CASOS RETROSPECTIVOS 

RADIOGRAFIA 
PROSSERVAÇÃO 

DADOS GERAIS DADOS CLÍNICOS VÍRUS RESULTADO 

 

 
Caso: 1P 
Idade: 65 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 31 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim 

( 5mm X 3 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Sim 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa definitiva 

 
HCMV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 2P 
Idade: 48 
Sexo: Feminino 
Etnia: Afro-brasileira 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 15 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa definitiva 

 
HCMV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 3P 
Idade: 14 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 12  
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: 12 – Boa  

 
HCMV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 4P 
Idade: 12 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 22 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: além 
Restauração: Boa definitiva 

 
HCMV 

 

 
Sucesso 
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RADIOGRAFIA 

PROSSERVAÇÃO 
DADOS 
GERAIS 

DADOS CLÍNICOS VÍRUS RESULTADO 

 

 
Caso: 5P 

Idade: 50 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 12 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim ( Em 

reparo)-  (3mm X 2 mm) 
 Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa definitiva 

 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 6P 
Idade: 49 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertireoidismo 
Hábitos: Não 

 
Dente: 12 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa definitiva 

 
HCMV 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 7P 
Idade: 34 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 45 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Ruim 

provisória 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 8P 
Idade: 57 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Dente: 34 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 10P 
Idade: 48 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 12 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração:Ausente 

 

 
HCMV 

 

 
Sucesso 
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RADIOGRAFIA 

PROSSERVAÇÃO 
DADOS 
GERAIS 

DADOS 
CLÍNICOS 

VÍRUS RESULTADO 

 

 
Caso: 11P 
Idade: 11 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 46 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Ruim 

definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 12P 
Idade: 52 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Dente: 14 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

 
EBV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 13P 
Idade: 54 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Dente: 11 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Ausente 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 14P 
Idade: 30 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: 

Fumante 

 
Dente: 22 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

 
EBV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 15P 
Idade: 48 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: 

Fumante 

 
Dente: 44 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim 

(15 mm x 10 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Fracasso 
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Caso: 18P 
Idade: 14 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

Dente: 11 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Ausente 

  
Sucesso 

  
Caso: 19P 
Idade: 45 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dente: 12 / 26 
Sessões: 1 
Lesão após:Sim (Em  

reparo)  
12- (7 mm X  4mm) 
26- (6 mm X 3 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 12 – 

Satisfatória / 26 - aquém 
Restauração: Boa 

provisória 

 
HCMV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 20P 
Idade: 41 
Sexo: 

Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Onicofagia 

 
Dente: 15 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa 

provisória 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 21P 
Idade: 10 
Sexo: 

Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 36 

Sessões: 1 
Lesão após: Sim (Em 

reparo)- (4mm X 3 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Ausente 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 22P 
Idade: 32 
Sexo: 

Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Onicofagia 

 
Dente: 14 / 15 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: 14 - Boa 

provisória / 15 – Ausente 

  
Sucesso 
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Caso: 23P 
Idade: 35 
Sexo: 

Feminino 
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Bruxismo 

 
Dente: 35 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Ausente 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 24P 
Idade: 41 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Onicofagia 

 
Dente: 25 
Sessões: 1 
Lesão após: Sim 

(3mm X 2mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Sim 
Obturação: Satisfatória  
Restauração: Boa 

provisória 

 
 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 25P 
Idade: 18 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Fumante 

 
Dente: 45 
Sessões: 1 
Lesão após: Sim (em 

reparo )- (5mm X 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Ausente 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 26P 
Idade: 22 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Diabetes 
Hábitos: 

Bruxismo 

 
Dente: 36 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim  

(2mm X  1mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Sim 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa 

provisória 

  
Fracasso 

 

 
Caso: 28P 
Idade: 22 
Sexo: 

Feminino 
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Bruxismo 

 
Dente: 46 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração:Boa 

definitiva 

  
Sucesso 
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Caso: 29P 
Idade: 22 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 37 
Sessões: 1 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória  
Restauração: Ruim 

provisória 
 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 30P 
Idade: 46 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Fumante 

 
Dente: 16 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim 

( 3mm X 1mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

 
 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 31P 
Idade: 66 
Sexo: 

Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Dente: 41 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim (Em 
reparo) – (10 mm X 6 

mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 32P 
Idade: 23 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 21 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 33P 
Idade: 43 
Sexo: 

Masculino 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 46 
Sessões: 1 
Lesão após: Sim 

(10mm X 5mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração:Boa 

definitiva 
 

  
Fracasso 
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Caso: 34P 
Idade: 56 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 45 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória  
Restauração: 

Ausente 
 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 35P 
Idade: 65 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão/ 
Diabetes 
Hábitos: Não 

 
Dente: 14 
Sessões: 1 
Lesão após: Sim 

(3mm x 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Fracasso 

 

 
Caso: 36P 
Idade: 77 
Sexo: Masculino 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 26 
Sessões: 1 
Lesão após: Sim 

(4mm X  2mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 
 

 
 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 37P 
Idade: 40 
Sexo: Feminino 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 41 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 38P 
Idade: 62 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 44 
Sessões: 2 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração:Boa 

definitiva 

  
Sucesso 
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Caso: 39P 
Idade: 44 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Fumante 

 
Dente: 43 / 44 
Sessões: 1 
Lesão após: 

Sim 
43- (4mm X 
2mm) 
44- (5mm X 2 
mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: 

Não 
Fístula: Não 
Obturação: 43-

aquém/ 44-além 
Restauração: 

Boa definitiva 

  
Fracasso 

 

 
Caso: 40P 
Idade: 65 
Sexo: Feminino 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 37 
Sessões: 2 
Lesão após: 

Não 
Dor: Não 
Mobilidade: 

Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 42P 
Idade: 73 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branca 
Doenças: Câncer 

de próstata 
Hábitos: Não 

 
Dente: 34 
Sessões: 2 
Lesão após: 

Não 
Dor: Não 
Mobilidade: 

Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 43P 
Idade: 68 
Sexo: Masculino 
Etnia: Afro-brasileira 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Dente: 32 
Sessões: 2 
Lesão após: 

Não 
Dor: Não 
Mobilidade: 

Não 
Fístula: Não 

Obturação: 
Satisfatória 
Restauração:Bo
a definitiva 

  
Sucesso 
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Caso: 44P 
Idade: 31 
Sexo: Masculino 
Etnia: Afro-brasileira 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 34 
Sessões: 2 
Lesão após: Sim 

(3 mm X 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Fracasso 

 

 
Caso: 1R 
Idade: 27 
Sexo: Feminino 
Dente: 26 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Sim 

( 3 mm X 3mm ) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Fracasso 

 

 
Caso: 2R 
Idade: 24 
Dente: 22 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 3R 
Idade: 30 
Sexo: Masculino 
Dente: 25 e 15 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Fumante 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 4R 
Idade: 25 
Sexo: Masculino 
Dente 13 
Etnia: Branca 
Doenças: Febre 

reumática 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: aquém 
Restauração: Boa 

definitiva 

  
Sucesso 
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Caso: 7R 
Idade: 45 
Sexo: Feminino 
Dente:13 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: 

Sim 
(2 mm X 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

 
HCMV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 10R 
Idade: 32 
Sexo: Feminino 
Dente: 11 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: Não  
Hábitos: Não 

 
Lesão após: 

Não 
Dor: Sim 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

 
HCMV 

 
 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 11R 
Idade: 53 
Sexo: Feminino 
Dentes 37 e 38 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Diabetes 
Hábitos: 

Fumante 

 
Lesão após: 

Sim 
(3 mm X 2 mm) 
Dor: Sim 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

 
HCMV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 12R 
Idade: 50 
Sexo: Feminino 
Dente 22 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: 

Fumante 

 
Lesão após: 

Sim 
(3 mm X 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Sim 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

 
EBV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 13R 
Idade: 30 
Sexo: Masculino 
Dente: 36 
Etnia: Afro-

brasileira 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: 

Sim 
(2 mm X 1 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

  
Fracasso 
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Caso: 16R 
Idade: 31 
Sexo: Feminino 
Dente:36 
Etnia: Branca 
Doenças: Não  
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Sim 

(3mm X 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa definitiva 

 
 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 18R 
Idade: 52 
Sexo: Feminino 
Dente: 13  
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipotireoidismo 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa e Definitiva 

 
EBV 

 

 
Sucesso 

 
 

 
Caso: 19R 
Idade: 40 
Sexo: Feminino 
Dente: 24 
Etnia: Negra 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa e Definitiva 

  
Sucesso 

 

 
Caso: 20R 
Idade: 36 
Sexo: Feminino 
Dente: 11 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Temporária 

 
EBV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 21R 
Idade: 62 
Sexo: Feminino 
Dente: 12 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Sim  

(Em reparo)-  
(2 mm X 0,5 mm) 
Dor: Não  
Mobilidade: Não 
Fístula: Não  
Obturação: 

Satisfatória 
Restauração: 

Boa e Definitiva 

 
HCMV 

 
Sucesso 
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Caso: 22R 
Idade: 50 
Sexo:Feminin

o  
Dente: 45 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hipotireoidism
o 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Definitiva 

 
 
 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 23R 
Idade: 50 
Sexo: 

Masculino 
Dente: 25 
Etnia: Pardo 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não  

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
HCMV 
EBV 

 

 
Sucesso 

 

 

 
Caso: 24R 
Idade: 50 
Sexo: 

Feminino  
Dente: 45  
Etnia: Branca 
Doenças: 

Diabetes 
Hipertensa 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
HCMV 

 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 25R 
Idade: 34 
Sexo: 

Feminino 
Dente: 37 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não  
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
HCMV 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 26R 
Idade: 74 
Sexo: 

Masculino 
Dente: 43 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Diabetes 
Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Sim 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
EBV 

 

 
Sucesso 



 
 

151 

 
RADIOGRAFIA 

PROSSERVAÇÃO 
DADOS  
GERAIS 

DADOS  
CLÍNICOS 

VÍRUS RESULTADO 

 

 
Caso: 27R 
Idade: 49 
Sexo: 

Masculino 
Dente: 27 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não  

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

  
Sucesso 

 

 

 
Caso: 28R 
Idade: 72 
Sexo: 

Feminino 
Dente: 15 
Etnia: Branca 
Doenças:  

Diabetes  
Nódulos na 
Tireóide 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula:Não  
Obturação:Satisfatória  
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
EBV 

 
 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 29R 
Idade: 56 
Sexo: 

Masculino 
Dente: 22  
Etnia: Branco 
Doenças: 

Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Sim ( usa 

prótese com apoio neste 
dente) 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

definitiva  

  
Sucesso 

 

 
Caso: 30R 
Idade: 59 
Sexo: 

Feminino 
Dente: 45 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Hipertensão 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Não 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
 

 
Sucesso 

 

 
Caso: 31R 
Idade: 38 
Sexo: 

Feminino 
Dente: 11 
Etnia: Negra 
Doenças: 

Não  
Hábitos: 

Fumante 

 
Lesão após: Sim 

(3 mm X 2 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Definitiva 

 
EBV 

 
Fracasso 
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Caso: 32R 
Idade: 45 
Sexo: 

Masculino 
Dente: 11 
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Não 

 
Lesão após: Sim 

(9 mm X 5 mm) 
Dor:Não  
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração:Boa e 

Definitiva  

  
Fracasso 

 

 
Caso: 33R 
Idade: 33 
Sexo: 

Feminino 
Dente: 12  
Etnia: 

Negra 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Não 

 
Lesão após: Sim 

(7 mm X 3 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não  
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
EBV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 34R 
Idade: 67 
Sexo: 

Feminino 
Dente:32  
Etnia: 

Branca 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Não 

 
Lesão após: Sim 

(12 mm X 6 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Sim 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
HCMV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 35R 
Idade: 41 
Sexo: 

Masculino 
Dente: 41/ 

31 
Etnia: 

Pardo 
Doenças: 

Não 
Hábitos: 

Não 

 
Lesão após:  

41- Sim (13 mm X 7 mm)                                                                                                                                           
31- Sim (2 mm X 1 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: 41 e 31- Sim 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva  

 
HCMV 
EBV 

 
 

 
Fracasso 
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PROSSERVAÇÃO 
DADOS  
GERAIS 

DADOS  
CLÍNICOS 

VÍRUS RESULTADO 

 

Caso: 36R 
Idade: 39 
Sexo: Feminino 
Dente: 16 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não  

 
Lesão após: Sim 

(2 mm X 1 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva  

  
Fracasso 

 

 
Caso: 38R 
Idade: 54  
Sexo: Masculino 
Dente: 22 
Etnia: Branca 
Doenças: Não  
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Sim 

(7 mm X 5mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 39R 
Idade: 69 
Sexo: Masculino 
Dente: 23/22 
Etnia: Branca 
Doenças: 

Diabetes 
Hipertensão            
Hábitos: Não 

 
Lesão após:Sim 

 23 (5 mm X 3 mm) 
22 (4 mm X 3 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Boa e 

Definitiva 

 
HCMV 

 

 
Fracasso 

 

 
Caso: 40R 
Idade: 45 
Sexo: Masculino 
Dente: 41 
Etnia: Branca 
Doenças: Não  
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Sim 

(5 mm X 5 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: sim 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Temporária 

  
Fracasso 

 

 
Caso: 41R 
Idade: 78 
Sexo: Feminino 
Dente: 22/23 
Etnia: Branca 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Lesão após: Sim 

22( 2 mm X 2 mm) 
23(2mm X 1 mm) 
Dor: Não 
Mobilidade: Não 
Fístula: Não 
Obturação: Satisfatória 
Restauração: Definitivas 

 
HCMV 
EBV 

 

 
Fracasso 
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ANEXO 10 

ARTIGO PUBLICADO 
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