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RESUMO 

 

Objetivos. Avaliar, in vivo, a redução microbiana promovida pela terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (PDTa) realizada durante a cirurgia perirradicular e sua influência no 

sucesso do tratamento. 

Materiais e Métodos. Foram incluídos 46 dentes com lesão perirradicular, 

identificadas através radiografias periapicais. Para o grupo PDTa, após o retropreparo, 

amostras (S1) foram coletadas da superfície radicular seccionada e do interior da 

cavidade de retropreparada usando pontas de papel absorvente estéril, para futura 

análise por PCR real time. Em seguida, o PDTa foi realizado e novas amostras foram 

coletadas (S2). Após o retropreparo, no grupo sem PDTa foi realizado a retro-

obturação com EndoSequence (BC-RRM Putty). Radiografias periapicais foram 

realizadas antes e após a cirurgia e durante o acompanhamento (1-2 anos) e foram 

analisadas por dois endodontistas. Os resultados quanto ao sucesso e fracasso foram 

classificados de forma rígida ou leniente.  

Resultados. Os resultados encontrados demostram que a PDTa aumentou 

significativamente a eliminação bacteriana, tanto na região do retropreparo (97,6%) 

quanto na porção seccionada da raiz (81,5%), no entanto não melhorou o índice de 

sucesso do tratamento, quando comparou o grupo com e sem PDTa.  

Conclusões. A utilização da PDTa como passo adicional na microcirurgia 

perirradicular melhora a desinfecção da superfície seccionada e do retropreparo, no 

entanto, não influencia o sucesso do tratamento, uma vez que o índice de sucesso 

dos grupos sem e com PDTa foi similar. 

Palavras-chave: fracasso; lesão perirradicular; microcirurgia perirradicular; sucesso; 

terapia fotodinâmica antimicrobiana; tratamento endodôntico 
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ABSTRACT 

 

Aim. To evaluate, in vivo, the microbial reduction promoted by Antimicrobial 

Photodynamic Therapy (aPDT) performed during periradicular surgery and the 

influence on the success of the treatment. 

Materials and Methods. It was included 46 teeth with apical periodontitis, identified 

by periapical radiographs. For the aPDT group, after root-end cavity and root-end 

preparation, samples (S1) were collected from the sectioned root surface and from the 

interior of the root-end cavities using absorbent paper tips for future real time PCR 

analysis. Then the aPDT was performed and new samples were collected (S2). The 

microsurgery was performed and after the root end preparation, in the group without 

aPDT was performed the root end filling with EndoSequence (BC-RRM Putty). 

Periapical radiographs were performed before and after surgery and during follow-up 

(1-2 years) and were analyzed by two endodontists. The results for success and failure 

were classified as rigid or lenient. 

Results. The results showed that aPDT significantly increased bacterial elimination, 

both in the root end preparation region (97.6%) and in the sectioned portion of the root 

(81.5%), but did not improve the success rate of the treatment when compared The 

group with and without aPDT. 

Conclusions. The use of aPDT as an additional step in periradicular surgery 

significantly improved the disinfection of the sectioned surface and backfold, but did 

not influence the success of the treatment, since the outcome of the groups without 

and with aPDT was similar. 

Keywords: antimicrobial photodynamic therapy; apical periodontitis; endodontic 

treatment; failure; periradicular microsurgery; success 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A lesão perirradicular é uma doença inflamatória, de origem infecciosa 

causada por microrganismos que colonizam o sistema de canais radiculares (SCR); 

consequentemente, o resultado do tratamento endodôntico depende do controle bem 

sucedido dessa infecção (SJÖGREN et al., 1997). O preparo químico-mecânico 

(PQM) é incapaz de promover a total limpeza, desinfecção e modelagem do canal 

radicular, independente da técnica, instrumento e solução química auxiliar utilizada, 

devido a diversidade de complexidades anatômicas encontradas, como canais 

laterais, istmos e recessos (SIQUEIRA et al., 1997; PETERS et al., 2001; VERA et al., 

2012). 

 Fatores microbianos, como a infecção intrarradicular e/ou extrarradicular, 

além de fatores não microbianos intrínsecos ou extrínsecos, podem estar relacionados 

com a persistência da lesão perirradicular (NAIR et al., 1990; RICUCCI et al., 2009). 

Bactérias que persistem dentro do SCR, após a conclusão do tratamento são as 

principais causas do insucesso endodôntico (SUNDQVIST et al., 1998) e podem não 

ser eliminadas através do retratamento (SIQUEIRA, 2001), por estarem localizadas 

em regiões do SCR inalcançadas durante o procedimento (PETERS et al., 2004; 

NAIR, 2006). Nesse contexto, é possível inferir que a infecção persistente é a principal 

indicação para cirurgia perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 

A cirurgia perirradicular permite a eliminação das principais causas do 

fracasso endodôntico, extra e intrarradiculares, tanto microbianas como não 

microbianas, através da remoção da lesão perirradicular, da apicetomia e do 

retropreparo (FLORATOS & KIM, 2017), além da inserção do um material 

retrobturador que proporciona uma barreira eficaz contra a interação das bactérias 
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localizadas no interior do canal radicular com os tecidos perirradiculares (FRIEDMAN, 

1991). As taxas de sucesso relatadas para a cirurgia perirradicular podem ser de 

96,8%, quando avaliada a curto prazo, e 91,5% a longo prazo (RUBINSTEIN & KIM, 

1999) e, apesar de serem altas, o fracasso pode acontecer principalmente devido à 

dificuldade em eliminar os microrganismos remanescentes na região do retropreparo 

e na superfície radicular seccionada (FRIEDMAN, 1991).  

Os avanços recentes, com o intuito de estabelecer protocolos de tratamento 

que possam melhorar a desinfecção dos canais radiculares têm se concentrado em 

novas tecnologias terapêuticas como a terapia fotodinâmica antimicrobiana (PDTa) 

que consiste na utilização de um fotossensibilizador não tóxico, que é ativado por uma 

luz de baixa energia, e na presença de oxigênio, resulta em uma série de reações que 

produzem tipos diversos de radicais livres e oxigênio singleto, que são citotóxicos às 

células microbianas (HAMBLIN & HASAN, 2004). 

Na literatura há apenas um artigo (GARCEZ et al., 2015) avaliando a redução 

microbiana promovida pela PDTa na cirurgia perirradicular, que utiliza cultura para 

quantificar a redução microbiana. Esse método apresenta algumas limitações que 

dificultam a análise aprofundada da microbiota (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004). Assim, 

avaliar a desinfecção promovida pela PDTa durante a cirurgia, através de métodos 

moleculares se faz necessária. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA DESINFECÇÃO NO SUCESSO DO TRATAMENTO 

ENDODÔNTICO 

 

Os microrganismos presentes no SCR são considerados os agentes 

etiológicos das lesões perirradiculares (KAKEHASHI et al., 1965). As infecções 

endodônticas são geralmente caracterizadas por apresentarem comunidades de 

biofilme misto, até mesmo em dentes com lesão pós-tratamento (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2009a). Biofilme bacteriano pode ser definido como uma comunidade 

microbiana multicelular séssil caracterizada por células firmemente aderidas a uma 

superfície e embebidas em uma matriz extracelular polimérica produzida pelos 

próprios membros da comunidade (COSTERTON et al., 1987). As bactérias 

planctônicas presentes no interior do canal principal podem ser facilmente alcançadas 

e eliminadas pelos instrumentos endodônticos e pelas substâncias químicas auxiliares 

utilizadas durante o tratamento, no entanto, aquelas organizadas em biofilme aderidas 

as paredes do canal radicular ou localizadas em regiões como istmos e ramificações 

são definitivamente mais difíceis de serem atingidas (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a). 

Sendo assim, o tratamento endodôntico tem como objetivos principais: a prevenção 

da infecção, em caso de dentes com pulpite irreversível, ou o seu controle quando já 

estabelecida, através da redução máxima do número de microrganismos presentes 

no interior do SCR, removendo todo o tecido pulpar, necrosado ou não, que possa 

servir como substrato para a proliferação microbiana, e posterior obturação de todo o 

espaço que outrora era ocupado pela polpa, a fim de impedir uma possível 

recolonização microbiana (RICUCCI et al., 2009). Estudos transversais, realizados em 
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diversos países, relatam que a desinfecção mal sucedida durante o tratamento 

endodôntico tem sido considerada um dos fatores mais importantes associada ao 

desfecho desfavorável do caso, ou seja, a persistência da lesão perirradicular 

(SIQUEIRA et al., 2005; GEORGOPOULOU et al., 2008; TAVARES et al., 2009; 

MORENO et al., 2013). Esse fato está relacionado principalmente com a presença de 

microrganismos persistentes no interior do SCR e a dificuldade para eliminá-los ou 

controlá-los (SJÖGREN et al., 1990). 

 

2.2 CAUSAS DO FRACASSO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO  

 

O fracasso endodôntico muitas vezes está associado a realização de 

procedimentos inadequados durante o tratamento, resultando em falhas na 

desinfecção do SCR, que levam a persistência ou o surgimento de uma lesão 

perirradicular (SIQUEIRA, 2001), porém em alguns casos o insucesso está 

relacionado a canais aparentemente bem tratados (SUNDQVIST et al., 1998). 

Evidências indicam que fatores microbianos, incluindo infecção intrarradicular e/ou 

extrarradicular, além de fatores não microbianos intrínsecos ou extrínsecos podem 

estar relacionados com a persistência da doença (NAIR et al., 1990; RICUCCI et al., 

2009). 

 

2.2.1 Fatores microbianos – Infecção intrarradicular  

 

Estudos têm demonstrado que independentemente da técnica, do instrumento 

e da solução química auxiliar utilizada, o preparo químico-mecânico (PQM) é incapaz 

de promover a total limpeza, desinfecção e modelagem do canal radicular, devido a 
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diversas complexidades anatômicas encontradas no SCR (SIQUEIRA et al., 1997; 

PETERS et al., 2001; VERA et al., 2012). Áreas que não são tocadas durante a 

instrumentação e que são de difícil alcance para os irrigantes, tais como istmos, canais 

laterais, ramificações e áreas de recesso, podem abrigar comunidades bacterianas 

que em contato direto ou indireto com os tecidos perirradiculares são capazes de 

sustentar a inflamação e perpetuar a lesão perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008). Sendo assim, bactérias que persistem dentro do SCR, após a conclusão do 

tratamento, são as principais causas do insucesso endodôntico (SUNDQVIST et al., 

1998). 

RICUCCI & SIQUEIRA (2009) avaliaram através de cortes histológicos dentes 

extraídos que possuíam tratamento endodôntico e lesão perirradicular associada e 

observaram o papel essencial da infecção intrarradicular como principal causa da 

doença pós-tratamento, já que em nenhum dos casos foi observada a presença de 

bactérias exclusivamente no interior das lesões. Esse achado foi confirmado em um 

trabalho posterior (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a), indicando que as infecções 

extrarradiculares na forma de biofilme ou bactérias planctônicas, não são uma 

ocorrência comum e quando presentes, são geralmente dependentes da infecção 

intrarradicular.  

O insucesso endodôntico está associado a infecção intrarradicular, que pode 

ser nesse caso persistente ou secundária dependendo do momento em que bactérias 

entram no SCR (SIQUEIRA, 2002). A primeira é causada por bactérias presentes na 

infecção primária, que durante o tratamento não foram eliminadas ou controladas com 

êxito, conseguindo resistir a terapia endodôntica, enquanto que a secundária é 

causada por bactérias que não estavam presentes no canal antes do tratamento e 

foram introduzidas devido a quebra da cadeia asséptica durante o procedimento ou 
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por uma falha no selamento coronário, após a consulta (SIQUEIRA, 2002; SIQUEIRA 

et al., 2014). Diversos estudos (SJÖGREN et al., 1990; ØRSTAVIK et al., 2004; 

RICUCCI et al., 2011) demostraram que o prognóstico do tratamento de um dente que 

não possui lesão perirradicular, é significativamente melhor do que aquele que 

apresenta uma imagem radiotransparente associada ao seu ápice. Assim, é possível 

inferir que a infecção intrarradicular persistente, ao invés da secundária, é a principal 

causa do insucesso do tratamento endodôntico (SIQUEIRA, 2002). Caso a infecção 

secundária, provocada por uma infiltração coronária ou quebra da cadeia asséptica 

durante o tratamento, fosse a principal causa da lesão perirradicular pós-tratamento, 

as taxas de insucesso da terapia em casos de biopulpectomia, necropulpectomia e 

até mesmo retratamento endodôntico seriam semelhantes, o que não é observado 

nos trabalhos em geral (SIQUEIRA, 2002). 

Os dentes com infecção secundária/persistente apresentam diversidade 

microbiana diminuída em comparação com dentes associados a infecção primária, 

exibem geralmente predomínio de bactérias Gram-positivas (SIQUEIRA, 2001). 

Canais aparentemente bem tratados contêm de 1 a 5 espécies, enquanto o número 

de espécies em canais com tratamento inadequado pode chegar a 30, o que é muito 

semelhante ao perfil microbiano de canais não tratados (SUNDQVIST et al., 1998; 

RÔÇAS et al., 2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004).  

Métodos de biologia molecular e cultura têm sido utilizados para detectar e 

identificar espécies bacterianas encontradas em canais radiculares de dentes 

associados a lesão perirradicular persistente (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005b). A 

espécie microbiana mais comumente encontrada é o Enterococcus faecalis (E. 

faecalis), em casos de fracasso do tratamento endodôntico (MOLANDER et al., 1998; 

SUNDQVIST et al., 1998; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; GOMES et al., 2008), 
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sugerindo que esta espécie estaria possivelmente envolvida na patogênese das 

lesões persistentes, e que teria um papel fundamental no insucesso endodôntico. No 

entanto, estudos recentes têm questionado o seu papel na etiologia da doença 

perirradicular pós-tratamento (ROLPH et al., 2001; ZOLETTI et al., 2006; RÔÇAS & 

SIQUEIRA, 2012; ANTUNES et al., 2015) já que alguns  trabalhos demonstraram que 

o E. faecalis não é detectado em todos os casos que avaliam dentes com lesões 

perirradiculares (CHEUNG & HO, 2001; ROLPH et al., 2001). Além disso, em casos 

de retratamento, raramente é uma das espécies dominantes na microbiota associada 

a doença perirradicular (RÔÇAS et al., 2004; ANTUNES et al., 2015).  

 A comunidade microbiana intrarradicular, encontrada nos casos de 

insucesso, possui uma grande variabilidade intraindividual e interindividual 

(BAUMGARTNER et al., 2004; ALVES et al., 2009), sugerindo que combinações 

bacterianas distintas podem desempenhar um papel importante no fracasso do 

tratamento endodôntico, e não apenas uma espécie dominante. Além disso, em 

dentes previamente tratados, outras bactérias de gêneros diferentes, já foram 

predominantemente encontradas incluindo Streptococcus, Dialister, Fusobacterium, 

Filifactor, Parvimonas, Prevotella, Propionibacterium e Pyramidobacter (MOLANDER 

et al., 1998; PINHEIRO et al., 2003; GOMES et al., 2008; RÔÇAS et al., 2008) e uma 

alta porcentagem de filotipos bacterianos ainda não cultivados (SAKAMOTO et al., 

2008).  

Os principais patógenos encontrados nos três tipos de infecção endodôntica 

(primária, persistente/secundária) podem ser visualizados na Tabela 1 (SAKAMOTO 

et al., 2008; RÔÇAS et al., 2011; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012).  
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Tabela 1. Espécies/filotipos bacterianos frequentemente detectados nas infecções 

endodônticas 

Infecção primária Infecção persistente/secundária 

 
Dialister invisus 
Fusobacterium nucleatum  
Porphyromonas endodontalis 
Propionibacterium acnes  
Streptococcus sp 
Parvimonas micra 
Solobacterium moorei  

Bacteroidetes oral clone X083 
Synergistes sp. oral clone BA121 
Fusobacterium nucleatum  
Streptococcus sp. 
Pseudoramibacter alactolyticus 
Corynebacterium durum 
Pseudomonas aeruginosa 
Prevotella nigrescens 
Filotipos ainda não cultiváveis  
 

 

 

2.2.2 Fatores microbianos – Infecção extrarradicular 

 

A lesão perirradicular é uma doença inflamatória e é formada em resposta a 

uma infecção intrarradicular, na tentativa de formar uma barreira contra a 

disseminação da infecção para o osso alveolar e para outros espaços faciais 

(RICUCCI & SIQUEIRA, 2008). Em algumas situações, os microrganismos podem 

ultrapassar essa barreira e invadir os tecidos perirradiculares, resultando em uma 

infecção extrarradicular (NAIR, 2006). A forma mais comum desse tipo de infecção é 

o abscesso perirradicular agudo, caracterizado por uma inflamação purulenta nos 

tecidos de suporte em resposta à migração, para os tecidos perirradiculares de 

bactérias virulentas do canal radicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013), possuindo 

potencial para se disseminar para outros espaços anatômicos faciais e dar origem a 

uma celulite, caracterizada como um processo inflamatório difuso com formação de 

exsudato purulento (BAUMGARTNER et al., 2008). Nesse caso, supõe-se que a 
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infecção extrarradicular seja dependente da intrarradicular, já que uma vez controlada, 

há cura da doença, com remissão dos sintomas (RICUCCI & SIQUEIRA, 2008). 

Entretanto, com exceção dos abscessos, a presença de infecção 

extrarradicular é rara (SIQUEIRA & LOPES, 2001; RICUCCI et al., 2009) e é 

normalmente caracterizada pela ausência de sintomas evidentes. Essa condição se 

desenvolve devido a presença de biofilme aderido à superfície externa da raiz ou de 

microrganismos no interior da lesão inflamatória (RICUCCI & SIQUEIRA, 2008), sendo 

relatada e considerada como uma possível causa da lesão perirradicular pós-

tratamento (TRONSTAD et al., 1987; TRONSTAD et al., 1990; RICUCCI & SIQUEIRA, 

2010a), já que os microrganismos localizados nos tecidos perirradiculares são 

inacessíveis aos procedimentos de desinfecção intracanal realizados durante a 

terapia endodôntica (SIQUEIRA, 2002). Apesar disso, RICUCCI & SIQUEIRA (2010a) 

encontraram uma baixa incidência de biofilme extrarradicular, quando avaliaram 

dentes com e sem tratamento endodôntico associados a lesão perirradicular (6% dos 

casos) e, com exceção de um caso, estava sempre associado ao biofilme 

intrarradicular. Esse achado está de acordo com outros trabalhos (SIQUEIRA & 

LOPES, 2001; RICUCCI et al., 2009) e indica que o biofilme extrarradicular pode 

ocorrer, porém em uma pequena proporção de casos, além de sugerir que, 

geralmente, é dependente da infecção intracanal. O alto índice de sucesso do 

retratamento em dentes com lesão perirradicular (80%) (DE CHEVIGNY et al., 2008b), 

corrobora com esses achados e revela que a principal causa do fracasso endodôntico 

está localizada no interior do SCR. 

Quando a infecção extrarradicular é independente, ou seja, não é mais 

mantida pela infecção intrarradicular, ela pode persistir mesmo após a erradicação 

desta última. Evidências sugerem que os principais microrganismos orais envolvidos 
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nesse tipo de infecção são os membros do gênero Actinomyces e a espécie 

Propionibacterium propionicum, causando uma patologia denominada actinomicose 

perirradicular (SUNDQVIST & REUTERVING, 1980; SJÖGREN et al., 1988; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003b). Os procedimentos de desinfecção intracanal, não 

afetam os microrganismos localizados além do forame apical. Portanto, a infecção 

extrarradicular, quando independente da infecção intrarradicular, deve ser tratada por 

meio de cirurgia perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003b) e curetagem da área 

infectada (HAPPONEN, 1986). 

 

2.2.3 Fatores não microbianos 

 

Apesar da maioria dos fracassos endodônticos estar associada as infecções 

intrarradiculares e em alguns casos extrarradiculares, tem sido sugerido que a 

presença de fatores extrínsecos ou intrínsecos não microbianos podem levar a falha 

do tratamento, com perpetuação da doença (SIQUEIRA, 2001). Estudos tem 

demostrado que cristais de colesterol endógenos depositados na região perirradicular 

(NAIR et al., 1993; NAIR et al., 1998), cistos verdadeiros (NAIR et al., 1993), assim 

como materiais exógenos retidos nessa mesma região (NAIR et al., 1990; KOPPANG 

et al., 1992), como alimentos e cone de papel absorvente, poderiam iniciar uma reação 

de corpo estranho, e sustentar a lesão perirradicular após o tratamento endodôntico 

(NAIR et al., 1990).  

O colesterol é um constituinte importante da membrana celular animal, sendo 

um importante precursor dos ácidos biliares, pró vitamina D3 e diversos hormônios 

(BROWNE, 1971). Acredita-se que os cristais de colesterol sejam formados e 

liberados devido a desintegração de eritrócitos no interior da lesão (BROWNE, 1971), 
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assim como de linfócitos, macrófagos e plasmócitos ou por lipídios circulantes no 

plasma (SHEAR, 1963). Na cavidade oral, o acúmulo de cristais de colesterol pode 

ocorrer em lesões perirradiculares (TROTT et al., 1973; NAIR, 1999), e ser um fator 

etiológico da inflamação crônica (NAIR et al., 1998). Muitas vezes, os cristais podem 

provocar uma reação de corpo estranho e atraírem células gigantes multinucleadas. 

Essas células podem não ser capazes de eliminar os cristais, que continuariam se 

acumulando na região perirradicular, podendo assim perpetuar a doença (SIQUEIRA, 

2001). 

Outra questão muito abordada é se a presença ou o desenvolvimento de um 

cisto perirradicular poderia ser uma possível causa do fracasso endodôntico. Tem sido 

sugerido que os cistos verdadeiros são autossustentáveis (NAIR et al., 1993) em 

virtude de sua dinâmica tecidual, que não permite que a loja cística se comunique com 

o canal radicular, sendo independente da presença ou ausência de infecção 

intrarradicular (SIMON, 1980), apesar de já ter sido revelado que o tratamento 

endodôntico convencional (ortrógado) pode proporcionar, na maioria das vezes, o 

reparo dos cistos perirradiculares (MORSE et al., 1975). Além disso, é bem conhecido 

que quando os microrganismos saem do canal radicular (NAIR, 2006) e entram na 

cavidade cística, são atacados por células e moléculas de defesa do hospedeiro 

(anticorpos e componentes do sistema do complemento) e por polimorfonucleares que 

migram através do epitélio para a região do lúmen do cisto (SIQUEIRA, 2001). Devido 

as características morfológicas do cisto, o combate a infecção pode não ser eficaz e 

as células microbianas e seus produtos podem persistir no interior do cisto, podendo 

sustentar uma inflamação perirradicular em dentes bem tratados. Esse fato pode ser 

a verdadeira causa do fracasso, caracterizando uma infecção extrarradicular ao invés 

da cavidade cística verdadeira propriamente dita (SIQUEIRA, 2001). 
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Além das causas intrínsecas, fatores extrínsecos podem também estar 

relacionados com insucesso endodôntico. Os materiais que podem ficar aprisionados 

nos tecidos perirradiculares durante e após o tratamento endodôntico, como cones de 

papel absorvente e certas partículas alimentares (NAIR et al., 1990; KOPPANG et al., 

1992) podem atingir o ápice e sustentar a lesão perirradicular devido a uma reação de 

corpo estranho (NAIR et al., 1990). 

Os cones de papel absorvente, são constituídos por celulose, componente 

que não pode ser degradado pelas células humanas. São utilizados na Endodontia 

para realizar a secagem do canal, preparando-o para a obturação, bem como para 

realizar coletas microbiológicas (NAIR, 2006). Fragmentos desse material, caso sejam 

empurrados para o interior dos tecidos perirradiculares (WHITE, 1968) poderiam 

induzir uma reação de corpo estranho. Partículas alimentares vegetais, 

particularmente leguminosas como ervilhas, feijões e lentilhas (NAIR et al., 1990), 

podem adentrar nos tecidos perirradiculares através do canal radicular de dentes 

expostos a cavidade oral devido a cárie, trauma ou procedimentos endodônticos, em 

que o profissional inadvertidamente deixa o dente sem curativo de demora para 

drenagem ou que os mesmos perderam a restauração temporária (SIMON et al., 

1982). 

Embora existam suposições sobre o envolvimento dos fatores não 

microbianos no insucesso endodôntico, na maioria dos casos afastar a presença 

concomitante de infecção como a principal causa do fracasso, torna-se muito difícil 

(SIQUEIRA et al., 2014). Partículas infectadas com microrganismos intrarradiculares 

que se projetam através do forame apical para os tecidos perirradiculares podem 

permitir que um biofilme se desenvolva ao seu redor e isso irá sustentar e intensificar 

a lesão perirradicular pós-tratamento (NAIR, 2006). 
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2.3 CIRURGIA PERIRRADICULAR  

 

2.3.1 Indicações  

 

O conhecimento da causa do fracasso endodôntico favorece a escolha da 

terapia apropriada para a eliminação da doença perirradicular. Durante o retratamento 

endodôntico, através da utilização de protocolos adequados, seja utilizando 

substâncias químicas, medicação intracanal ou instrumentos e técnicas que otimizem 

a ação dessas substâncias no interior do SCR, a infecção intrarradicular pode ser 

controlada, e assumindo que esta é a causa mais comum do insucesso, é importante 

a realização, quando possível, deste procedimento antes da cirurgia perirradicular 

(SIQUEIRA, 2001). 

As principais indicações para realização da cirurgia perirradicular são 

biológicas, técnicas ou ambas. A primeira inclui o tratamento de dentes que já 

passaram por um retratamento malsucedido, onde não houve resposta favorável, 

levando a persistência da lesão perirradicular mesmo após a intervenção. Os aspectos 

técnicos compreendem casos que apresentam fatores que dificultam ou 

impossibilitam o retratamento como canais infectados que possuam calcificações, 

canais com transporte apical, presença de pino e coroa (devido a dificuldade de 

remoção e possível risco de fratura radicular ou do ponto de vista estético, em que o 

trabalho encontra-se satisfatório, não havendo interesse do profissional e do paciente 

em substituir), instrumentos fraturados, cone de prata, assim como canais com 

perfuração que não podem ser tratados pelo acesso convencional. A necessidade da 

realização de uma biópsia também pode ser incluída (EL-SWIAH & WALKER, 1996; 

ABRAMOVITZ et al., 2002). 
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Embora o tratamento endodôntico inicial, quando bem executado, apresente 

previsibilidade quanto ao alto grau de sucesso (SJÖGREN et al., 1990; 

TORABINEJAD et al., 2007; DE CHEVIGNY et al., 2008a), falhas podem acontecer e 

a doença pode persistir. Uma revisão sistemática recente (TORABINEJAD et al., 

2009), encontrou taxas de sucesso do retratamento, com acompanhamento de 4-6 

anos, de 83%. É possível observar que mesmo quando há uma nova intervenção, 

existe uma porcentagem de insucesso, e a possível falta de reparo é atribuída a 

persistência da infecção localizada em regiões do SCR inalcançadas durante o 

procedimento, como istmos, canais laterais e túbulos dentinários (PETERS et al., 

2004; NAIR, 2006). Assim, apesar das diversas indicações para a cirurgia 

perirradicular, é possível inferir que a infecção persistente é a principal causa da falha 

do tratamento endodôntico, sendo, portanto, a principal indicação da cirurgia 

perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 

 

2.3.2 Etapas da cirurgia perirradicular envolvidas no controle microbiano 

 

2.3.2.1 Curetagem  

 

A remoção da lesão perirradicular e do tecido de granulação permite a 

visualização do ápice radicular e elimina as possíveis causas do fracasso endodôntico 

extrarradiculares, tanto microbianas como não microbianas (FLORATOS & KIM, 

2017). Além da remoção da própria lesão, que pode conter microrganismos 

(SIQUEIRA, 2001), a curetagem pode eliminar dos tecidos perirradiculares resquícios 

de materiais que possam estar contaminados como: instrumentos fraturados 

(FLORATOS & KIM, 2017), cones de papel absorvente, e guta-percha (NAIR, 2004). 
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Uma vez que o principal fator que influencia na persistência da lesão 

perirradicular é o acesso dos microrganismos aos tecidos perirradiculares, através da 

liberação de toxinas e fatores de virulência, assim como pela própria saída pelo 

forame e foraminas apicais, a curetagem da lesão, muitas vezes, não é suficiente para 

promover a cura da doença. Assim, a eliminação da lesão perirradicular sozinha 

provavelmente não resultará no reparo da lesão (KIM & KRATCHMAN, 2006). 

 

2.3.2.2 Apicetomia  

 

A secção do ápice deve ser realizada com o objetivo principal de remover 

qualquer irritante presente na porção mais apical do canal radicular, seja a infecção 

intrarradicular ou o biofilme extrarradicular. A causa do fracasso do tratamento 

endodôntico, na maioria das vezes, se encontra nessa região, fatores como canais e 

raízes adicionais, instrumentos fraturados e fraturas radiculares podem contribuir para 

a persistência da doença (CARR, 1998; KIM & KRATCHMAN, 2006). Diversos 

estudos têm demonstrado que pelo menos 3 mm da extremidade do ápice radicular 

devem ser removidos, a fim de eliminar o máximo possível de ramificações e deltas 

apicais, canais laterais e foraminas infectadas (KIM et al., 2001; STROPKO et al., 

2005; KIM & KRATCHMAN, 2006). Atualmente, técnicas de microcirurgia endodôntica 

possibilitam a eliminação ou minimização da secção apical em bisel, fato que leva a 

diminuição da exposição de túbulos dentinários (KIM & KRATCHMAN, 2006). 

Os túbulos dentinários expostos, após a apicetomia, podem comunicar os 

tecidos perirradiculares ao espaço intrarradicular. O número de túbulos expostos está 

diretamente relacionado com a angulação que a raiz foi seccionada, assim quanto 

menor a angulação, menor a quantidade de túbulos dentinários expostos (KIM & 
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KRATCHMAN, 2006). A presença de bactérias colonizando o canal principal, 

ramificações apicais, canais laterais, istmos e túbulos dentinários já foi comprovada 

(RICUCCI & SIQUEIRA, 2010b). Os produtos bacterianos podem estar diluídos nos 

fluidos teciduais e migrar através dos túbulos dentinários abertos e ramificações, até 

os tecidos perirradiculares e sustentar a doença (RICUCCI et al., 2009). Assim, 

durante a cirurgia perirradicular, deve-se evitar que se forme um ângulo (bisel) durante 

a apicetomia, tanto do ponto de vista anatômico, quanto biológico (KIM & 

KRATCHMAN, 2006).  

Estudos têm demonstrado que diversas regiões do canal radicular, 

principalmente as complexidades anatômicas, permanecem inalteradas após o PQM, 

independentemente da técnica e dos instrumentos utilizados (LIN et al., 1991; 

SIQUEIRA & LOPES, 2001). Essas regiões podem abrigar microrganismos e caso 

possuam patogenicidade, número suficiente e acesso aos tecidos perirradiculares, 

podem ser responsáveis pela manutenção da doença (SIQUEIRA, 2001; RICUCCI et 

al., 2009), fato que torna a apicetomia indispensável nos dias atuais. 

 

2.3.2.3 Retropreparo  

 

O insucesso endodôntico, na maioria das vezes, é causado pela presença de 

uma infecção persistente, localizada na porção mais apical dos canais radiculares 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). Se os microrganismos permanecem no canal após a 

apicetomia, o retropreparo pode auxiliar para eliminá-los (SIQUEIRA, 2011). Assim, 

essa etapa torna-se um passo de grande importância na cirurgia perirradicular e 

possui como principais objetivos a remoção do material obturador e de possíveis 

irritantes aos tecidos perirradiculares (microrganismos localizados em áreas de 
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complexidades anatômicas), além dos remanescentes de tecido necrosado, criando 

uma cavidade que pode ser devidamente obturada e selada (FLORATOS & KIM, 

2017). O retropreparo apical, pode ser definido como uma cavidade classe 1 que 

apresenta pelo menos 3 mm de profundidade e paredes paralelas, e que segue o 

contorno anatômico do espaço do canal radicular, respeitando a anatomia específica 

(CARR, 1997).  

No passado, o retropreparo era realizado com brocas esféricas ou tronco-

cônicas de baixa rotação, acopladas a um micromotor especial (KIM & KRATCHMAN, 

2006), porém RICHMAN (1957) introduziu o uso de insertos ultrassônicos na 

Endodontia através da adaptação de uma ponta de ultrassom periodontal para realizar 

o debridamento do canal radicular após a apicectomia. Mais tarde foram introduzidas, 

pontas específicas para retropreparo que diminuem o risco de perfuração do canal 

(ENGEL & STEIMAN, 1995), fornecem paredes lisas, livres de smear layer, paralelo 

ao longo eixo do dente e com profundidade controlada (CARR, 1997).  

Em resumo, pontas ultrassônicas revolucionaram a cirurgia perriradicular e 

estão a cada dia sendo melhoradas visando minimizar as microfraturas e ampliar a 

desinfecção da porção apical do canal radicular. A busca por instrumentos 

ultrassônicos mais eficientes continuará e sua aplicação junto ao microscópio e aos 

microinstrumentos tornará ainda mais efetiva a microcirurgia endodôntica (KIM & 

KRATCHMAN, 2006). 

 

2.3.2.4 Retro-obturação 

 

A colocação de um material de preenchimento na cavidade retropreparada 

tem como finalidade principal o estabelecimento uma barreira eficaz contra a interação 
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dos microrganismos, que possam ter persistido no interior do canal radicular, com os 

tecidos perirradiculares (FRIEDMAN, 1991).  

Nos últimos anos, diversos tipos de materiais retrobturadores vêm sendo 

utilizados como: amálgama, cimentos a base de óxido de zinco e eugenol, resinas 

compostas, material restaurador intermediário e o agregado de trióxido mineral (MTA) 

(TORABINEJAD & PITT FORD, 1996). O material ideal deveria possuir características 

como: fácil manipulação e aplicação, tempo de trabalho adequado, possuir 

biocompatibilidade, manter a estabilidade dimensional após a inserção, não ser 

afetado pela umidade, ser radiopaco, entre outras (FLORATOS & KIM, 2017). 

Embora nenhum material apresente todos os requisitos ideais, o MTA tem 

sido amplamente utilizado como material de retro-obturação devido a características 

como ótimo poder de vedação e biocompatibilidade (TORABINEJAD & PARIROKH, 

2010). Porém, apresenta algumas desvantagens que incluem o tempo de 

endurecimento longo, baixa resistência à lavagem e difícil manuseamento 

(PARIROKH & TORABINEJAD, 2010). Assim, a fim de melhorar as propriedades 

negativas do MTA, surgiram no mercado os materiais biocerâmicos como o 

EndoSequence BioCeramic Root Repair (Brasseler, Savannah, GA, EUA), disponível 

para os endodontistas desde 2010. Trata-se de um material biocompatível e pronto 

para uso, composto de silicatos de cálcio, óxido de zircónio, pentóxido de tântalo e 

fosfato de cálcio monobásico e agentes de preenchimento (MA et al., 2011). 

Recentemente, foi disponibilizado no comércio uma nova versão do EndoSequence 

que possui uma nova formulação e administração melhorada através de seringa, o 

EndoSequence BioCeramic Root Repair Material Fast Set Putty (BC-RRM Putty). 
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2.3.3 Causas do fracasso da cirurgia  

 

O insucesso da cirurgia perirradicular ocorre quando a tentativa de selar os 

microrganismos remanescentes no interior do SCR é ineficaz, havendo persistência 

da infecção tanto na região do retropreparo quanto na área seccionada da raiz. Caso 

as bactérias tenham acesso aos tecidos perirradiculares, elas podem manter a doença 

(FRIEDMAN, 1991).  

As complexidades anatômicas como canais acessórios e istmos podem não 

ser seladas pela retro-obturação (HSU & KIM, 1997). Quando os últimos 3 mm apicais 

de molares foram avaliados, 90% das raízes mésio-vestibulares dos primeiros molares 

superiores e mais de 80% das raízes mesiais dos primeiros molares inferiores 

apresentaram istmos (KIM et al., 2001). Assim, uma das razões pelas quais a cirurgia 

perirradicular falha, quando o retropreparo e a retro-obturação não são realizados, é 

devido aos altos índices de istmos em dentes posteriores, especialmente em molares 

(KIM & KRATCHMAN, 2006). 

A obturação retrógrada da extremidade radicular pode não ser capaz de vedar 

por completo o canal radicular, seja pela má aplicação ou pela baixa capacidade de 

vedação do material (FRIEDMAN, 1991). E é na porção apical onde há maior 

prevalência de biofilme intrarradicular, devido a maior concentração de exsudato 

inflamatório, que fornece aos microrganismos da região nutrientes na forma de 

proteínas e glicoproteínas (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a). Se essas bactérias 

interagirem com os tecidos perirradiculares, podem levar ao insucesso do tratamento 

cirúrgico. Contudo, a cirurgia perirradicular moderna utiliza diversas ferramentas 

técnicas de última geração, como o microscópio cirúrgico, insertos ultrassônicos e 

materiais biocompatíveis para retro-obturação que facilitam respectivamente a 
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inspeção visual do campo cirúrgico, a preparação precisa da extremidade radicular e 

o selamento da região do retropreparo, conferindo a cirurgia elevado índice de 

sucesso (FLORATOS & KIM, 2017). 

 

2.6 TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA  

 

2.6.1 O que é PDTa? 

 

O surgimento da resistência a antibióticos de bactérias patogênicas tem 

levado a um aumento das pesquisas para encontrar alternativas terapêuticas 

antibacterianas (CASSELL & MEKALANOS, 2001). A PDTa é considerada uma das 

modalidades de tratamento potencial de infecções localizadas, independentemente 

dos microrganismos causadores, incluindo os que são resistentes às terapêuticas 

antimicrobianas convencionais (JORI & BROWN, 2004). 

Funciona através da utilização de um fotossensibilizador não tóxico, que 

quando ativado por uma luz de baixa energia, na presença de oxigênio, resulta em 

uma série de reações que produzem tipos diversos de radicais livres e oxigênio 

singleto, que são citotóxicos a determinadas células (HAMBLIN & HASAN, 2004). 

Uma das vantagens significativas da PDTa é o efeito antibacteriano dirigido. A escolha 

de um fotossensibilizador com alta afinidade por células microbianas e irradiação na 

área específica da infecção pode resultar no efeito direcionado (HAMBLIN & HASAN, 

2004). 
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2.6.2 Mecanismo de ação  

 

O fotossensibilizador é um produto químico que só pode ser ativado por uma 

luz com comprimento de onda específico, capaz de ser absorvida por ele. Quando 

excitado é capaz de transferir a energia absorvida para compostos próximos, que por 

sua vez, geram espécies metaestáveis muito reativas (OCHSNER, 1997). O estado 

de excitação do fotossensibilizador libera energia através de dois mecanismos 

básicos: tipo I – envolve a transferência de elétrons do fotossensibilizador excitado 

para o substrato, produzindo radicais livres que são citotóxicos como superóxidos, 

radical hidroxila e radicais derivados de lipídios; tipo II – ocorre através de 

transferência de energia, do fotossensibilizador excitado produzindo oxigênio singleto, 

capaz de oxidar diversos constituintes celulares e moléculas biológicas como 

proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, possuindo assim citotoxicidade (HAMBLIN & 

HASAN, 2004). 

O efeito antimicrobiano da PDTa é devido principalmente a reação de tipo II. 

O oxigênio singleto é um agente oxidante forte e altamente reativo, que pode se 

difundir a uma distância de aproximadamente 100 nm, apresentando uma vida útil de 

menor que 0,04 μs em um ambiente biológico (MOAN & BERG, 1991). Já foi 

demostrado que a PDTa induz a quebra do DNA de cadeia dupla e proporciona o 

desaparecimento da fração superenovelada do plasmídeo, quando avaliadas 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (BERTOLONI et al., 2000). Assim, as 

reações do oxigênio singleto com os alvos celulares levam à morte da célula, porém 

como atinge locais bacterianos diversos como a parede celular, os ácidos nucleicos e 

as proteínas da membrana, este mecanismo permite que a PDTa tenha ação de amplo 
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espectro, além de causar menor risco do desenvolvimento de resistência (GEORGE 

& KISHEN, 2008).  

Os fotossensibilizadores utilizados na PDTa são escolhidos com base na sua 

especificidade para células bacterianas. A grande maioria são ativados por luz 

vermelha entre um comprimento de onda de 630 e 700 nm. Alguns dos 

fotossensibilizadores comumente utilizados para realização da PDTa incluem 

corantes fenotiazínicos (azul de metileno e azul de toluidina) e a rosa bengala 

(GEORGE et al., 2009). O efeito oxidativo causado pelo fotossensibilizador, como o 

azul de metileno, induz danos às bactérias em múltiplos alvos celulares bacterianos, 

como o DNA (MENEZES et al., 1990) e a membrana (WAKAYAMA et al., 1980). A 

eficácia do efeito fotodinâmico ou a extensão do dano tecidual/celular depende do 

tipo, dose, tempo de interação com os patógenos e a localização do 

fotossensibilizador, além da disponibilidade de oxigênio na região, o comprimento de 

onda da luz (nm) e a influência da energia luminosa (CHREPA et al., 2014). O 

fotossensibilizador, utilizado para tratamento de infecções localizadas, é aplicado 

localmente através de métodos como aplicação tópica, injeção intersticial ou na forma 

aerossol (DAI et al., 2009). 

 

2.6.3 PDTa na desinfecção do canal radicular 

 

A redução do número de microrganismos no interior do SCR é conseguida por 

uma combinação de medidas, tais como a ação mecânica dos instrumentos e da 

irrigação, a ação antimicrobiana da solução irrigadora e da utilização de medicação 

intracanal entre sessões (BYSTRÖM et al., 1987). Devido a presença de inúmeras 

complexidades anatômicas, torna-se impossível alcançar a esterilização dos canais 
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através das técnicas de preparo, substâncias e instrumentos disponíveis na 

atualidade. Assim, um dos principais objetivos do profissional durante o PQM é limpar 

o SCR, eliminando o máximo possível de microrganismos, a um nível inferior ao 

necessário para induzir ou manter a doença (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). Os 

avanços recentes, para alcançar o estabelecimento de protocolos de tratamento que 

possam previsivelmente desinfetar os canais radiculares em uma única consulta, têm 

se concentrado em novas tecnologias terapêuticas alternativas como a PDTa.  

Algumas limitações específicas da PDTa na desinfecção endodôntica são: a 

dificuldade de penetração da energia luminosa no tecido infectado, a falta de 

concentração ideal do fotossensibilizador no tecido infectado, a baixa tensão de 

oxigênio no interior dos canais radiculares e a descoloração da dentina promovida 

pelo fotossensibilizador (SOUKOS et al., 2006). A PDTa tem o potencial de destruir 

células microbianas, sem provocar efeitos significativos sobre as células dos 

mamíferos. Diversas células já foram testadas, sob o efeito do fotossensibilizador 

ativado como queratócitos e fibroblastos e foi observado que não sofreram influência 

ou foram pouco afetadas pelo procedimento (GEORGE & KISHEN, 2007; SHRESTHA 

et al., 2014), sugerindo que a PDTa poderia apresentar eficácia na eliminação de alvos 

específicos. 

Como a técnica da PDTa não promove a ampliação do canal radicular, tem 

sido recomendada como uma abordagem de desinfecção suplementar ao PQM. 

Diversos estudos in vitro (WILLIAMS et al., 2006; UPADYA & KISHEN, 2010, SOUZA 

et al., 2010), ex vivo (NG et al., 2011) avaliaram a eficácia da PDTa na eliminação de 

microrganismos.  

WILLIAMS et al., 2006 avaliaram a ação antibacteriana da PDTa em bactérias 

planctônicas como Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Prevotella 
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intermedia e Streptococcus intermedius, e observaram a eliminação significativa das 

bactérias endodônticas. Apesar disso, UPADYA & KISHEN (2010) avaliaram o efeito 

da PDTa utilizando azul de metileno sobre E. faecalis, Pseudomonas aeruginosa e 

Actinomyces israelii, tanto na forma suspensa (planctônica) como na forma de biofilme 

bacteriano e concluíram que foi necessária uma dose mais elevada de energia para 

eliminar as bactérias organizadas em biofilme.  

Em um trabalho de SOUZA et al. (2010) sobre os efeitos antibacterianos da 

PDTa, como complemento ao PQM de canais radiculares contaminados com E. 

faecalis, foi observado que adicionar um passo após o preparo, como a PDTa não foi 

suficiente para suplementar significativamente os efeitos antibacterianos do PQM 

utilizando hipoclorito de sódio (NaOCl) como um irrigante. Porém, NG et al. (2011) 

encontraram resultados conflitantes, avaliando dentes recém-extraídos com necrose 

pulpar e lesão perirradicular associada, que foram divididos em dois grupos. No 

primeiro foi realizado o PQM com NaOCl 6%, e o segundo seguiu o mesmo protocolo, 

porém ao final do PQM foi realizada a PDTa com azul de metileno. Os resultados 

indicaram que a associação da PDTa ao PQM reduz significativamente as bactérias 

residuais dentro do sistema de canais radiculares, quando comparado ao outro grupo 

(86,5% das culturas negativas em comparação com 49% quando a PDTa não foi 

utilizada). Os autores também concluíram que a PDTa, se passar por melhorias 

técnicas, pode servir como um auxiliar ao PQM. Mesmo assim, é importante salientar 

que os efeitos de um dado procedimento sob condições in vitro devem ser 

extrapolados para a clínica com cautela, pois possuem baixo nível de evidência 

científica (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2001). 

Diferentes estudos in vivo também avaliaram a eficácia da PDTa na 

desinfecção do canal radicular. BONSOR et al. (2006a) publicaram um trabalho que 
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tinha como objetivo principal comparar o efeito da utilização de um novo protocolo de 

desinfecção, medindo a carga bacteriana em diversas etapas do procedimento. A 

amostra total foi de 64 canais que apresentavam pulpite irreversível ou lesão 

perirradicular, sendo a distribuição dos dentes dentro de cada grupo muito semelhante 

(73% do grupo 1 e 76% do grupo 2 eram molares). Amostras microbiológicas do canal 

foram coletadas, através de instrumentos endodônticos manuais, no grupo 1 logo 

após o acesso (amostra X), outra depois do PQM (irrigação alternada com ácido cítrico 

20% e agua destilada) (amostra Y), realizado à 2 mm aquém do comprimento de 

trabalho (CT), e PDTa, e finalmente após a o preparo no CT e irrigação alternada com 

NaOCl 2,25% e ácido cítrico 20% (amostra Z). O grupo 2 procedeu pela coleta das 

amostras após o acesso (amostra A), depois do PQM (irrigação alternada de NaOCl 

2,5% e ácido cítrico 20%), 2 mm aquém do CT (amostra B) e por fim, após o preparo 

no CT com ácido cítrico 20% e PDTa (amostra C). Os resultados encontrados 

demostraram que após as etapas Y e B, não foi observado diferenças significativas 

quanto a redução microbiana. Ainda, a combinação de ácido cítrico 20% e PDTa 

resultou em morte bacteriana completa em 91% das amostras, enquanto que ácido 

cítrico 20% associado a NaOCl 2,25% provocaram a eliminação completa em 81% 

das amostras. Apesar disso, não é mencionado se a comparação entre os grupos 

possui ou não diferença estatística. Assim, os autores sugerem que seria possível 

desinfetar o SCR sem o auxílio do NaOCl, seguindo a técnica alternativa descrita 

anteriormente.  

Os mesmos autores (BONSOR et al., 2006b), publicaram outro trabalho 

clínico onde avaliaram 32 canais, que possuíam indicação para tratamento 

endodôntico devido a apresentarem sintomas de pulpite irreversível ou lesão 

perirradicular. Uma amostra microbiológica do canal radicular foi coletada logo após 
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o acesso, outra depois do PQM, e finalmente após a PDTa com azul de toluidina. O 

método de cultura foi selecionado para avaliar a carga bacteriana dos microrganismos 

mais encontrados nos canais radiculares. Foi observado que a limpeza e modelação 

resultaram em eliminação bacteriana completa em 86,7% das amostras, enquanto que 

o PQM associado a PDTa, causou eliminação completa em 96,7% das amostras. Os 

autores concluíram que os resultados da PDTa foram bem-sucedidos quanto a 

eliminação de bactérias cultiváveis, quando há combinação correta de 

fotosensibilizador e da fonte de energia. 

Em outro estudo clínico BONSOR et al., (2006a) possuíam como objetivo 

principal comparar o efeito da utilização de um novo protocolo de desinfecção, 

medindo a carga bacteriana em diversas etapas do procedimento. A amostra total foi 

de 64 canais que apresentavam pulpite irreversível ou lesão perirradicular, sendo a 

distribuição dos dentes dentro de cada grupo muito semelhante (73% do grupo 1 e 

76% do grupo 2 eram molares). Amostras microbiológicas do canal foram coletadas, 

através de instrumentos endodônticos manuais, no grupo 1 logo após o acesso 

(amostra X), outra depois do PQM (irrigação alternada com ácido cítrico 20% e agua 

destilada) (amostra Y), realizado à 2 mm aquém do comprimento de trabalho (CT), e 

PDTa, e finalmente após a o preparo no CT e irrigação alternada com NaOCl 2,25% 

e ácido cítrico 20% (amostra Z). O grupo 2 procedeu pela coleta das amostras após o 

acesso (amostra A), depois do PQM (irrigação alternada de NaOCl 2,5% e ácido 

cítrico 20%), 2 mm aquém do CT (amostra B) e por fim, após o preparo no CT com 

ácido cítrico 20% e PDTa (amostra C). Os resultados encontrados demostraram que 

após as etapas Y e B, não houveram diferenças significativas quanto a redução 

microbiana. Ainda, a combinação de ácido cítrico 20% e PDTa resultou em morte 

bacteriana completa em 91% das amostras, enquanto que ácido cítrico 20% 
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associado a NaOCl 2,25% provocaram a eliminação completa em 81% das amostras. 

Apesar disso, não é mencionado se a comparação entre os grupos possue ou não 

diferença estatística. Assim, os autores sugerem que seria possível desinfetar o SCR 

sem o auxílio do NaOCl, seguindo a técnica alternativa descrita anteriormente.  

GARCEZ et al. (2008), em um estudo clínico, avaliaram a redução microbiana 

da terapia endodôntica convencional seguida por PDTa em pacientes que 

necessitavam de tratamento endodôntico. Foram selecionados 20 dentes (incisivos e 

caninos) que possuíam polpa necrosada e lesão perirradicular. Na primeira consulta, 

amostras microbiológicas foram coletadas após três etapas: acesso, PQM e PDTa. 

Foi colocada medicação intracanal, com pasta de hidróxido de cálcio e na consulta 

subsequente, uma semana depois, uma segunda intervenção endodôntica foi feita, 

com uma nova sessão da PDTa, além disso, foram realizadas novas coletas. O 

método de cultura foi selecionado para avaliar a carga microbiana de aeróbios comuns 

e anaeróbios facultativos tais como Enterococcus sp, Candida sp, Lactobacillus sp e 

Porphyromonas sp. Através da análise dos dados, foi observado que a primeira 

sessão em geral produziu 98,5% de redução bacteriana, sendo significativamente 

maior do que a alcançada pela terapia endodôntica sozinha. Além disso, todos os 

canais radiculares mostraram recolonização bacteriana após 1 semana, mas a carga 

microbiana foi apenas cerca de 40% da encontrada originalmente. A segunda sessão 

da PDTa apresentou redução significativamente maior de microrganismos que a 

obtida pela primeira.  Desse modo, os autores concluíram que a segunda sessão da 

PDTa é ainda mais eficaz do que a primeira, devido provavelmente ao biofilme 

formado ser menos maduro, em comparação com a infecção inicial, permitindo que o 

fotossensibilizador penetre com mais facilidade. Uma outra explicação poderia ser a 

mudança de pH, promovida pelo hidróxido de cálcio, que otimizaria a foto-reação. 
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Como no segundo tratamento, o número de microrganismos viáveis foi menor do que 

no primeiro, o oxigênio singleto formado durante A PDTa, apresentou maior chance 

de produzir um estresse oxidativo irreparável devido à razão entre ele e os 

microrganismos. Portando, a PDTa oferece um meio não tóxico eficiente para eliminar 

microrganismos que persistem dentro do SCR após a terapia endodôntica 

convencional. 

Um trabalho de GARCEZ et al. (2010) avaliou in vivo, o efeito antimicrobiano 

da PDTa em 30 casos de retratamento endodôntico, que estavam associados ao uso 

de antibiótico. As amostras microbiológicas foram coletadas após o acesso ao canal 

radicular, após o PQM e PDTa. As espécies bacterianas foram identificadas com base 

na coloração de Gram, aerotolerância, morfologia das colônias, entre outras. Os 

resultados indicaram que as primeiras amostras, de todos os dentes, continham pelo 

menos 1 microrganismo resistente, indicando a possível causa de insucesso devido a 

um tratamento prévio e/ou antibioticoterapia malsucedida. Apesar disso, 10 dos 

canais radiculares tratados apresentaram 100% de eliminação bacteriana após 

tratamento endodôntico, enquanto que todos os 30 dentes mostraram ausência total 

de microrganismos após a combinação (PQM + PDTa). Portanto, ainda que o 

tratamento endodôntico convencional isolado produza uma redução significativa do 

número de espécies microbianas, apenas 3 dentes estavam livres de bactérias. 

Assim, a combinação do PQM com a PDTa se mostrou uma boa alternativa para 

eliminar espécies resistentes à múltiplos fármacos, proporcionando uma maior 

redução da carga microbiana. 

ASNAASHARI et al. (2016), em um trabalho clínico mais recente, avaliaram o 

efeito antimicrobiano da PDTa, sobre E. faecalis após o retratamento convencional, 

comparando com medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio por 2 semanas. 
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A amostra total foi de 20 dentes que apresentavam lesão perirradicular e tratamento 

endodôntico prévio (há mais de 2 anos). Após a remoção do material obturador, a 

primeira amostra microbiológica foi coletada, sendo considerada a amostra inicial dos 

canais radiculares.	Os pacientes então foram divididos igualmente em dois grupos: 

PDTa (n=10) e hidróxido de cálcio (n=10). Novas amostras microbiológicas foram 

coletadas após cada procedimento suplementar e avaliadas através do método de 

cultura (contagem de unidades formadoras de colônias). Os resultados obtidos 

demostraram uma diferença significativa entre os resultados de antes e após o 

tratamento de ambos os grupos, indicando a eficácia de ambos os protocolos de 

desinfecção. Porém, quando avaliada a diferença entre os grupos a PDTa foi mais 

eficaz. Sendo assim, a PDTa é capaz de ser um auxiliar importante na desinfecção 

dos canais quando o tratamento endodôntico é realizado em apenas uma consulta. 

Atualmente, existem informações clínicas limitadas sobre o uso da PDTa na 

desinfecção do canal radicular. Porém todos os estudos disponíveis mostraram um 

efeito positivo na redução da carga microbiana durante o tratamento endodôntico. 

Assim, é possível concluir que a PDTa pode oferecer um potencial benefício aditivo 

na desinfecção, especialmente na presença de bactérias multirresistentes. Apesar 

disso, a necessidade da realização de futuros ensaios clínicos controlados e 

randomizados, que irão evidenciar os resultados do tratamento clínico é evidente 

(CHREPA et al., 2014). 

Uma possível melhora na PDTa é o uso de nanopartículas encapsuladas com 

medicamentos fotoativos. As nanopartículas têm propriedades policatiônicas e uma 

grande área superficial, com densidade de carga positiva, que aumentam a sua 

atividade antibacteriana (JAVIDI et al., 2014). AFKHAMI et al. (2017) avaliaram e 

compararam os efeitos de nanopartículas de prata associadas à PDTa com um 
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fotossensibilizador (indocianina verde) e a PDTa convencional sobre E. faecalis em 

canais radiculares contaminados experimentalmente. Os autores relataram que houve 

redução significativa na contagem das colônias de E. faecalis em ambos os grupos e 

apesar da maior redução (99,12%) ter sido observada no grupo da PDTa e 

nanopartículas, a diferença entre grupos não foi significativa. Novos estudos, in vitro 

e in vivo, são necessários para comparar a PDTa convencional usando 

fotossensibilizadores, com a PDTa associado a nanopartículas carregadas com 

fotossensibilizadores. 

 

2.6.4 PDTa na cirurgia perirradicular  

 

Na literatura há apenas um artigo sobre o efeito da PDTa associada à cirurgia 

perirradicular, avaliando a redução microbiana promovida por esse passo adicional ao 

tratamento. GARCEZ et al. (2015) avaliaram 28 dentes, de 22 pacientes, que 

apresentavam lesões perirradicular em dentes com tratamento endodôntico prévio. A 

cirurgia foi realizada como tratamento cirúrgico convencional e após o retropreparo, 

as cavidades receberam uma solução aquosa de azul de metileno por 3 minutos, 

irradiado por um laser de diodo vermelho por 3 minutos. A cavidade foi então seca e 

a ponta do laser foi alterada, por uma fibra ótica, para permitir o acesso à cavidade 

retrógrada. Após essa etapa, foi realizada a obturação retrógrada com MTA. As 

amostras microbiológicas, foram coletadas através de esfregaço com swabs, após 

osteotomia e acesso à lesão, após o procedimento cirúrgico e após PDTa, para serem 

analisadas pelo método de cultura. O acompanhamento foi realizado após 36 meses 

através de radiografias periapicais para avaliar a diminuição da área radiolúcida. Os 

resultados demostraram que todos os dentes possuíam contaminação na amostra 
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inicial. A redução logarítmica média global após as terapias combinadas foi de 5 logs 

e esta foi significativamente maior do que a obtida apenas pela cirurgia convencional. 

Foi possível observar também que nenhum caso apresentou redução microbiana de 

100% após o tratamento cirúrgico, porém, em 8 dentes não foi possível detectar 

bactérias após a combinação do tratamento e PDTa. O acompanhamento radiográfico 

mostrou diminuição da área da lesão em todos os dentes. Portanto, os resultados 

sugerem que o uso da PDTa como coadjuvante à cirurgia endodôntica convencional 

leva a uma redução significativamente maior da carga bacteriana, sendo um método 

alternativo para eliminação de microrganismos após o uso da terapia convencional. 

A cultura é, tradicionalmente, um método de referência para identificação e 

avaliação da microbiota associada a diversas doenças infecciosas, incluindo as de 

origem endodôntica (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a). Através desse método, os 

microrganismos se multiplicam em laboratório, pois é oferecido a eles os nutrientes 

necessários e as condições físico-químicas adequadas, tais como temperatura, 

umidade, pressão atmosférica, concentração de sais e pH (SLOTS, 1986). No entanto, 

apresenta algumas limitações que dificultam a análise aprofundada da microbiota 

endodôntica, como a dificuldade da manutenção de um meio ideal para os 

microrganismos crescerem e a baixa sensibilidade do método que impossibilita a 

identificação de algumas bactérias (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003a). Além disso, devido 

a anatomia complexa do SCR, a obtenção de uma amostra representativa dos 

microrganismos que compõem a infecção torna-se difícil. Durante a coleta, o número 

de células da amostra pode ficar aquém da taxa de detecção por cultura e a 

prevalência de uma determinada espécie pode ser subestimada (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2004). Devido a essas limitações, a cultura foi recentemente questionada 
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como “padrão ouro" para identificação bacteriana nos casos de infecções 

endodônticas (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003a).   

 

2.7 MÉTODOS MOLECULARES DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA 

 

Uma nova era tem sido anunciada com o advento de técnicas que utilizam 

biologia molecular, auxiliando na identificação dos microrganismos, através da 

detecção do DNA, sem a necessidade de cultivo. O gene 16S do RNAr das bactérias, 

pode ser amplificado pela reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando primers 

(específicos ou universais), que são complementares a esse gene. A PCR é baseada 

na replicação in vitro do DNA através de ciclos repetidos de desnaturação, anelamento 

dos primers e extensão da fita de DNA que está sendo sintetizada. Os ensaios que 

utilizam PCR são muito sensíveis e permitem a identificação das espécies 

microbianas que são difíceis ou mesmo impossíveis de cultivo, em amostras que 

possuam poucas células (SIQUEIRA, 2002).  

Inúmeras tecnologias derivadas da PCR foram desenvolvidas, como a PCR 

real time. Trata-se de um método quantitativo, que realiza medição contínua dos 

produtos da amplificação ao longo de toda reação, através da marcação com corantes 

fluorescentes que se ligam ao DNA de cadeia dupla. A fluorescência é medida no final 

de cada extensão a cada ciclo da PCR, a fim de monitorar o aumento da quantidade 

de DNA amplificado, permitindo a quantificação bacteriana da amostra (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2005a).  

Os métodos moleculares contribuíram para confirmar e reforçar a associação 

de muitas espécies bacterianas cultiváveis com a lesão perirradicular e também 

identificaram novos patógenos endodônticos associados a doença (SIQUEIRA & 
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RÔÇAS, 2005b). Foi demostrado uma diversidade anteriormente imprevista da 

microbiota endodôntica (LI et al., 2010). Cerca de 40% a 56% da microbiota 

endodôntica é composta por bactérias que ainda não foram cultivadas (MUNSON et 

al., 2002; SAKAMOTO et al., 2006).  

É possível estimar, com base nos trabalhos realizados por métodos 

moleculares que, um canal radicular infectado associado ou não a sintomatologia, 

pode abrigar de 10 a 30 espécies de bactérias, e ocasionalmente, até 50 espécies 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a). Estes números são muito mais elevados do que os 

anteriormente relatados por trabalhos de cultura, que encontravam um número médio 

de 3 a 6 espécies por canal radicular (SUNDQVIST, 1992; PETERS et al., 2002). 

Através da PCR pela primeira vez foi detectado Treponema denticola, um patógeno 

periodontal reconhecido, infectando canais radiculares com alta prevalência 

(SIQUEIRA et al., 2000). Outro patógeno periodontal, Tannerella forsythia, uma 

bactéria anaeróbia Gram-negativa, que nunca havia sido detectada anteriormente em 

canais radiculares por cultura, foi identificada em infecções endodônticas por PCR em 

um número de casos elevados (CONRADS et al., 1997). Assim, os métodos 

moleculares, têm contribuído significativamente para o conhecimento da microbiota 

endodôntica, permitindo o reconhecimento de novos patógenos, além de reforçar a 

associação de algumas bactérias anaeróbias difíceis de serem cultivadas (SIQUEIRA 

& RÔÇAS, 2009a). 

Apesar dos grandes avanços e da revolução provocada pelos métodos 

moleculares, a microbiologia endodôntica ainda está passando por uma mudança da 

era da cultura para a dos métodos moleculares (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a). As 

infecções endodônticas apresentam um perfil microbiano claramente mais complexo 

do que demonstrado pelos métodos de cultura (SUNDQVIST, 1992), esse fato não a 
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desmerece, já que esforços devem ser direcionados para o cultivo de espécies 

bacterianas ainda não cultivadas, na tentativa de especificar os seus papéis na 

patogênese da doença perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a). 

 

2.8 ÍNDICE DE SUCESSO DA CIRURGIA PERIRRADICULAR  

 

O tratamento endodôntico tem como principais objetivos a prevenção e o 

controle da lesão perirradicular, através da redução máxima do número de 

microrganismos presentes no interior do SCR. (RICUCCI et al., 2009). Acredita-se que 

a terapia endodôntica convencional é a melhor estratégia para tratar a lesão 

perirradicular, apresentando taxas de sucesso na faixa de 48% a 98% (FRIEDMAN, 

1998). Quando ocorre a persistência da doença, o retratamento não-cirúrgico, quando 

possível, é considerado o tratamento de escolha (BERGENHOLTZ et al., 1979; 

MOLANDER et al., 1998). No entanto, a cirurgia perirradicular continua a ser uma 

opção alternativa para o manejo de casos onde o retratamento não é possível ou foi 

malsucedido em controlar a infecção (RAHBARAN et al., 2001). 

No contexto da cirurgia endodôntica, o objetivo principal é remover qualquer 

irritante presente na porção mais apical do canal radicular, permitindo o reparo da 

lesão (CARR, 1998; KIM & KRATCHMAN, 2006). Uma classificação de reparo foi 

introduzida por RUD et at. (1972) e MOLVEN et al. (1987), para interpretar os 

resultados após a cirurgia endodôntica através de radiografias periapicais, com o 

auxílio de ilustrações, que foi utilizada em diversos trabalhos para avaliar o sucesso 

cirúrgico (SETZER et al., 2010; SETZER et al., 2012; LUI et al., 2014).	Os quatro 

grupos seguintes foram descritos: grupo 1, reparação completa, formação de lâmina 

dura ao redor do dente, onde a cavidade óssea deve estar preenchida com osso, 
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embora possa não possuir a mesma radiopacidade e estrutura que o osso não 

envolvido no reparação; grupo 2, reparação incompleta, onde a rarefação óssea 

reduziu de tamanho ou permaneceu estacionária formando uma cicatriz, 

apresentando formato irregular e localizada assimetricamente em torno do ápice 

radicular; grupo 3, reparação incerta, a rarefação óssea diminuiu de tamanho e 

apresenta forma circular, localizada simetricamente em torno do ápice radicular; grupo 

4, reparação insatisfatória, a rarefação óssea aumentou ou permaneceu inalterada. 

As taxas de sucesso relatadas para a cirurgia perirradicular variam de 44% a 

95% (MOLVEN et al., 1991; RUBINSTEIN & KIM, 1999). Essa discrepância entre os 

números pode ser explicada pelas diferenças entre natureza do estudo, pelo tamanho 

das amostras, pelo período de acompanhamento e pelos critérios utilizados para 

avaliar a evolução clínica e os parâmetros radiográficos de reparação. Além disso, 

uma série de outros fatores podem afetar o prognóstico, como as características 

gerais do paciente e sua condição sistêmica, o dente envolvido (tipo, número e 

localização), a quantidade e a posição da perda óssea, materiais e técnicas cirúrgicas, 

e a habilidade do profissional (HARTY et al., 1970; RUD & ANDREASEN, 1972; RUD 

et al., 1972a; RUD et al., 1972b; ALLEN et al., 1989; LUSTMANN et al., 1991; 

AUGUST, 1996).  

Poucos procedimentos na Odontologia em geral evoluíram substancialmente 

como a cirurgia endodôntica. Diversas técnicas foram sugeridas para tornar o 

procedimento mais fácil de executar, mais seguro para o paciente e possuindo maior 

previsibilidade quanto ao resultado (FRIEDMAN, 2005). Durante muitos anos, a 

técnica tradicional foi realizada com brocas cirúrgicas e amálgama como material 

retrobturador (HARTY et al., 1970; DORN & GARTNER, 1991; OGINNI & OLUSILE, 

2002). Técnicas modernas incorporam o uso de pontas ultrassônicas e materiais para 
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retro-obturação que possuem maior biocompatibilidade, como material restaurador 

intermediário (IRM), SuperEBA e MTA (TSESIS et al., 2009).  

BADER & LEJEUNE (1998), em um trabalho clínico, avaliaram o prognóstico 

de 320 dentes após cirurgia perirradicular. Os dentes foram divididos em 2 grupos 

tratados por técnicas tradicionais e outros 2 grupos com ultrassom, porém o único 

material utilizado para realizar o retropreparo foi o IRM. Como resultado observaram 

que o sucesso do reparo com a técnica ultrassônica foi de 95% e de 65% com as 

técnicas tradicionais. TESTORI et al. (1999) compararam as taxas de sucesso de duas 

diferentes técnicas, a técnica cirúrgica tradicional (grupo 1) e a técnica moderna 

(grupo 2), com o auxílio de insertos ultrassônicos, porém as cavidades do retropreparo 

foram preenchidas com amálgama no grupo 1 e Super-EBA no grupo 2. Obtiveram 

como resultado que 68% dos dentes tratados com as técnicas tradicionais 

cicatrizaram e 85% com a técnica ultrassônica, com o tempo de acompanhamento 

variando entre 1 – 6 anos. Contudo, o quanto dessa diferença foi resultado do material 

utilizado não está claro. 

CHEN et al. (2015), em um trabalho em cachorros, compararam a reparação 

após cirurgia perirradicular e retropreparo com MTA e o EndoSequence, já que 

naquele momento apenas estudos in vitro haviam demonstraram que a citotoxicidade 

e a capacidade de selamento entre esses dois materiais eram comparáveis. Para 

simular as condições clínicas, a lesão perirradicular foi induzida e as lesões foram 

confirmadas por radiografias periapicais antes da cirurgia. Através da avaliação 

radiográfica, foi observado que a taxa de reparação completa era de 92,6% no grupo 

EndoSequence e de 75% no grupo MTA, porém essa diferença não foi 

estatisticamente significativa. Assim, o EndoSequence pode ser considerado um 

material biocompatível, que apresenta boa capacidade de vedação. SHINBORI et al. 
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(2015) confirmaram os achados anteriores ao realizarem um estudo retrospectivo in 

vivo, através da análise de registros clínicos e radiografias periapicais coletados de 

pacientes submetidos à microcirurgia endodôntica, com acompanhamento mínimo de 

1 ano (n=94), com o objetivo de determinar o sucesso radiográfico da cirurgia radicular 

quando o EndoSequence BC Root Repair foi utilizado como material de retro-

obturação. Os autores encontraram uma alta taxa de sucesso (92,0%), evidenciando 

que o EndoSequence é um material biocompatível que pode ser utilizado durante a 

cirurgia perirradicular. 

A microcirurgia endodôntica é o passo mais recente na evolução da cirurgia 

perirradicular, aplicando não só modernos materiais de preparo e obturação, mas 

também incorporando instrumentos microcirúrgicos, alta magnificação e iluminação 

(KIM & KRATCHMAN, 2006). Após a introdução do microscópio operatório, o 

desenvolvimento de novas técnicas, instrumentos e materiais, pode-se afirmar que, 

quando bem diagnosticada, indicada e realizada, a microcirurgia perirradicular 

apresenta extrema previsibilidade e possui altíssimo índice de sucesso (RUBINSTEIN 

& KIM, 1999; RUBINSTEIN & KIM, 2002; ZUOLO et al. 2000; SETZER et al., 2010; 

SETZER et al., 2012). 

O sucesso clínico de casos microcirúrgicos foi relatado por RUBINSTEIN & 

KIM (1999) que avaliaram o resultado da microcirurgia endodôntica em dentes 

anteriores, pré-molares e molares, e observaram 96,8% de sucesso em um 

acompanhamento a curto prazo (1 ano). Os mesmos autores em 2002, avaliaram o 

sucesso a longo prazo (5 a 7 anos) desses mesmos casos e observaram 91,5% de 

sucesso, enquanto que 8,5% apresentaram evidências de deterioração apical.  

SETZER et al. (2010) compararam a taxa de sucesso da cirurgia perirradicular 

tradicional (CT) e da microcirurgia endodôntica (MC), determinada por meio de uma 



	
38	

meta-análise e revisão sistemática da literatura. Eles encontraram uma porcentagem 

maior de sucesso da microcirurgia (94%) do que da cirurgia tradicional (59%), e 

concluíram que as diferenças significativas se devem aos materiais de acesso 

utilizados (diâmetro da padrão de broca cirúrgica versus pontas de ultrassom para 

osteotomia piezo), ao tamanho da osteotomia (grande versus pequeno), aos 

instrumentos (grandes versus microinstrumentos), ângulo de chanfro da apicetomia 

(agudo versus raso), aos materiais de retro-obturação (amálgama versus cimentos 

biocompatíveis), e a possibilidade de identificação de microfraturas e canais adicionais 

sob magnificação de alta potência de um microscópio. 

SETZER et al. (2012) avaliaram o desfecho da cirurgia perirradicular, 

comparando a técnica de cirurgia endodôntica realizada sem magnificação ou apenas 

com lupas e a técnica microcirúrgica que utiliza microscópio operatório, através de 

uma meta-análise e revisão sistemática da literatura. Encontraram que as taxas de 

sucesso para a cirurgia convencional eram de 88% enquanto que para a microcirurgia 

era de 94%, observando diferenças significativas entre os grupos. A magnificação 

permite uma melhor identificação de istmos e canais acessórios, e aumenta a 

possibilidade de visualização e tratamento de alterações anatômicas, iatrogênicas 

anteriores, fraturas ou obstruções do canal radicular, como instrumentos fraturados e 

calcificações. Assim, puderam concluir que a magnificação de alta potência 

proporcionada pelo microscópio cirúrgico dentário apresenta maior superioridade, 

quanto ao sucesso do tratamento, que a cirurgia convencional com nenhuma ou 

pequena ampliação. 

Além disso, para obter um resultado bem-sucedido, com relação ao reparo da 

patologia perirradicular existente, juntamente com um bom prognóstico a longo prazo, 

a seleção rigorosa dos casos é de suma importância (FLORATOS & KIM, 2017). 
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ZUOLO et al. (2000), em um trabalho prospectivo, avaliaram o prognóstico da 

cirurgia perirradicular de 102 dentes que apresentavam infecção persistente e que 

passaram por pelo menos um retratamento endodôntico. Um total de 91,2% de 

sucesso foi observado, com acompanhamento de 1 a 4 anos. Os casos foram 

considerados sucesso quando o paciente não possuísse sinais ou sintomas clínicos 

e houvesse evidência radiográfica de reparação completa ou incompleta (tecido 

cicatricial).  

WANG et al. (2004) avaliaram o desfecho de cirurgias perirradiculares 

realizadas em 155 dentes com 4 a 8 anos de acompanhamento, além de avaliar os 

preditores que influenciam no sucesso cirúrgico. Da amostra total, 98 dentes (63%) 

possuíam infecção persistente ao tratamento inicial e 57 dentes (37%), após o 

retratamento ortógrado. Em 13 dentes (8%), a cirurgia foi realizada devido a 

persistência da doença após cirurgia prévia. O resultado foi dicotomizado para refletir 

ausência ou presença da doença. A taxa de reparação global encontrada foi de 74%, 

menor que a encontrada por ZUOLO et al. (2000), porém se as lesões que reduziram 

de diâmetro fossem incluídas na definição sucesso neste estudo, a taxa aumentaria 

para 87%. Os preditores que influenciaram no desfecho foram o limite apical de 

obturação (dentes sobre-obturados apresentaram maior taxa de sucesso) e o 

tamanho da lesão pré-operatória, com melhores resultados em dentes com lesões 

menores (≤ 5 mm) do que com lesões maiores. Quanto ao tratamento das lesões 

persistentes após o tratamento inicial, ou retratamento ortógrado, diferenças na taxa 

de reparação (10%) foram observadas, porém não foram estatisticamente 

significantes, talvez pelo tamanho da amostra ser pequena.  

KIM & KRATCHMAN (2006) propuseram uma classificação cirúrgica de A – 

F, considerando a condição inicial do dente para avaliar a probabilidade de sucesso. 
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Classes A, B e C representam dentes com ausência de comprometimento periodontal 

(sem bolsas ou mobilidade dentária), porém com lesões perirradiculares primárias. 

Classes D, E e F são compostas por dentes que possuem lesão perirradicular, com 

envolvimento periodontal, que apresenta maiores dificuldades, já que o tratamento 

bem-sucedido requer não somente técnicas utilizadas na microcirúrgica endodôntica. 

Mesmo assim, SKOGLUND & PERSSON (1985), em um estudo retrospectivo, 

avaliaram o resultado após apicectomia de dentes que apresentavam perda óssea 

vestibular total no momento da operação e observaram que a taxa de sucesso não foi 

tão baixa (37% reparação completa, 33% reparação incompleta), para contraindicar a 

cirurgia perirradicular.  

Portanto, com base nos resultados destes estudos, a realização de um 

protocolo cirúrgico endodôntico rigoroso e o uso de técnicas e materiais 

contemporâneos resultam em um prognóstico previsivelmente bem-sucedido em uma 

ampla gama de dentes (KIM & KRATCHMAN, 2006). Apesar disso, o desafio para o 

futuro será o gerenciamento do insucesso da cirurgia perirradicular, devido a 

persistência da infecção na região do retropreparo ou na área seccionada da raiz, 

mesmo possuindo menor chance de ocorrer (FRIEDMAN, 1991). 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

Embora não seja esperado alto índice de insucesso da cirurgia endodôntica, 

a persistência microbiana pode acontecer e perpetuar a lesão perirradicular. Até o 

momento existe apenas um estudo sobre a PDTa e sua influência no sucesso do 

tratamento endodôntico cirúrgico, porém utilizou cultura para quantificar a carga 

microbiana e não métodos moleculares.  
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4. HIPÓTESE  

 

Com base nos achados de que a PDTa possui ação antimicrobiana e 

considerando que o fracasso da cirurgia endodôntica pode estar relacionado com a 

persistência de microrganismos na cavidade retrógrada ou na área seccionada, a 

expectativa será de que a PDTa promoverá um melhor prognóstico no manejo dos 

casos de fracasso da terapia endodôntica. 
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5. OBJETIVOS  

 

Este estudo teve como objetivos avaliar, in vivo, a redução microbiana 

promovida pela PDTa realizada durante a cirurgia perirradicular e sua influência no 

sucesso do tratamento.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS   

 

6.1 SELEÇÃO DOS CASOS  

 

Foram incluídos nesse estudo 41 pacientes e 46 dentes (18 homens e 23 

mulheres, que apresentavam idade entre 14-83 anos, idade média = 48,5 anos) que 

haviam sido encaminhados para um consultório particular, localizado em Petrópolis – 

Rio de Janeiro – Brasil, que pertence a um dos orientadores (H.S.A.) para realização 

de cirurgia perirradicular. Todos os dentes possuíam evidências radiográficas de 

destruição óssea na região perirradicular, que foram confirmadas através de 

tomografia computadorizada de feixe cônico, com a finalidade de auxiliar no 

planejamento da cirurgia. A maioria dos pacientes não apresentavam sintomatologia 

(43 casos), entretanto alguns casos possuíam fístula (17 casos). Além da presença 

da lesão perirradicular pós-tratamento, outros critérios de inclusão foram adotados 

como: dentes com restauração coronária e sem exposição a cavidade oral do canal 

radicular; pacientes com ausência de comprometimento sistêmico. O protocolo de 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá e está no 

Anexo 1 (página 75). 

 

6.2 ETAPAS CIRÚRGICAS E COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Para a descontaminação prévia à cirurgia o biofilme da placa supragengival 

foi removido através de limpeza com pedra-pomes e o paciente realizou bochecho 

com clorexidina 0,12% por 2 minutos e a área a ser operada foi então esfregada com 

a mesma solução.  
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Dando início as etapas cirúrgicas, foi realizado o afastamento atraumático do 

retalho cirúrgico, através de uma incisão triangular, ou seja, uma incisão vertical 

seguida por uma intrasulcular. Todas as próximas etapas foram realizadas com 

extrema cautela a fim de evitar contaminação com saliva. Nos casos onde não houve 

perfuração da cortical alveolar, foi realizado a osteotomia para visualização dos ápices 

radiculares. A lesão perirradicular foi curetada e depositada em um recipiente 

contendo solução de formalina tamponada 10% para posterior exame histopatológico. 

Realizou-se então a ressecção radicular através de uma broca estéril Zekrya FG de 

28 mm (Maillefer, Ballaigues, Suíça) sob refrigeração com salina estéril. Foi realizado 

o retropreparo na extremidade radicular com o auxílio de um inserto ultrassônico P1 

(Helse, Santa Rosa de Viterbo, SP), sob irrigação constante com solução salina 

estéril, respeitando a anatomia do canal radicular. 

 No grupo sem PDTa o protocolo seguiu com a realização da retro-obturação 

com material biocerâmico BC-RRM Putty (Brasseler, Savannah, GA, EUA). Para o 

grupo PDTa, após a apicetomia e retropreparo, amostras distintas (S1) foram 

coletadas da superfície radicular seccionada e da cavidade do retropreparo, sendo 

cada região avaliada de forma independente, como pode ser visualizado na Figura 1 

(A e B). Para isso, foram utilizadas pontas de papel absorvente estéreis, esfregadas 

na superfície e colocadas no interior do retropreparo, embebidos em tampão TE (10 

mM Tris-HCl, 1 mM de EDTA, pH 7,6).  
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Figura 1. Coleta da amostra S1 na superfície radicular seccionada (A) e no interior do 

retropreparo (B) 

 

          

 

Em seguida, para realização da PDTa, a superfície seccionada e o 

retropreparo receberam uma solução aquosa de azul de metileno Chimiolux 0,01% 

(DMC, São Carlos, SP), depositada através de seringa e agulha gengival 27 gauge 

longa (InJex, Ourinhos, SP), ativada por um laser diodo vermelho (µ= 660 nm, P= 40 

mW, E= 7,2J) por 3 minutos. A ponta do laser foi trocada por uma fibra ótica (Φ= 200 

mm, MMOptics, São Carlos, SP), para permitir seu acesso à cavidade retrógrada, e 

uma nova ativação foi realizada por 3 minutos conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Ativação do laser diodo na cavidade retrógrada 

 

 

A B 
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Após essa etapa, novas amostras foram coletadas (S2), nas mesmas regiões 

e foram armazenadas em tubos contendo 1 mL de tampão TE, sendo imediatamente 

congeladas a - 20°C. Foi realizado então, nesse grupo, a retro-obturação com o 

mesmo material do grupo sem PDTa. Todos os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados com o auxílio de um microscópio operatório. 

 

6.3 EXTRAÇÃO DO DNA 

 

As amostras foram descongeladas a temperatura ambiente e o DNA foi 

extraído utilizando um kit QIAamp DNA Mini (Qiagen, Valencia, CA), seguindo o 

protocolo indicado pelo fabricante.  

 

6.4 PCR REAL TIME  

 

Para quantificar a carga bacteriana total, antes e após a PDTa, PCR real time 

foi realizado para o gene 16S rRNA, com a mistura Power SYBR Green PCR Master 

(Applied Biosystems, Foster City, CA), em um amplificador ABI 7500 Real-time PCR 

(Applied Biosystems), com um volume total de reação de 20 μL. Os primers universais 

foram utilizados como descrito e validado previamente por SIQUEIRA et al. (2014). 

Suas temperaturas de anelamento, assim como suas sequências básicas constam no 

anexo 2 (página 76). Os primers iniciadores numa concentração de 0,5 mmol/ L cada 

e 2 mL do DNA extraído de cada amostra (S1 e S2, para as duas regiões) foram 

adicionados à mistura principal da PCR em placas de reação MicroAmp Optical de 96 

poços. As placas foram vedadas, centrifugadas e submetidas posteriormente a 
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amplificação. As condições dos ciclos, para a PCR real time, incluíram temperatura 

de 95 ° C/10 min e 40 repetições dos passos a seguir: 95°C/1 min, anelação durante 

52°C/1 minuto e por fim 72°C/1 min. A cada ciclo, a emissão de compostos 

fluorescentes gera um sinal, que é observado em tempo real, e aumenta na proporção 

direta da quantidade de produtos da PCR (DNA de cadeia dupla SYBR Green). Todas 

as mensurações foram realizadas em triplicata para amostras e padrões. Em todas as 

amostras, as triplicatas do controle negativo, que não continham DNA foram sujeitas 

aos mesmos procedimentos para excluir ou detectar qualquer possível contaminação. 

Após a amplificação, foi realizado a análise da curva de fusão dos produtos da PCR 

a fim de determinar a especificidade dos produtos amplificados. A curva de fusão foi 

obtida entre as temperaturas de 60°C-95°C, com mensuração da fluorescência 

contínua tomadas a cada aumento de 1% da temperatura. A aquisição e análise dos 

dados foram realizadas utilizando o programa ABI 7500 v2.0.4 (Applied Biosystems).  

 

6.5 AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 

 

As radiografias pré e pós-operatórias, além das radiografias de 

acompanhamento (entre 12-28 meses), realizadas com posicionador radiográfico, 

foram analisadas de forma independente por dois endodontistas de forma cega. 

Quando existiu um desacordo com as avaliações finais, buscou-se a opinião de um 

terceiro endodontista e as diferentes interpretações foram reavaliadas até que um 

consenso fosse alcançado. As raízes dos dentes posteriores foram avaliadas como 

uma única unidade. É possível observar as radiografias nos anexos 3 (página 77) e 4 

(página 81).  

A interpretação radiográfica utilizada foi a de RUD et at. (1972) e MOLVEN et 
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al. (1987), dividida nas seguintes categorias: 

 - Grupo 1: reparação completa. Há formação da lâmina dura ao redor do 

dente, e a cavidade óssea deve esta preenchida com osso, embora possa não possuir 

a mesma radiopacidade e estrutura que o osso não envolvido no reparo;  

- Grupo 2: reparação incompleta. É observado que a rarefação óssea reduziu 

de tamanho ou permaneceu estacionária formando uma cicatriz, que apresenta 

formato irregular e localizada assimetricamente em torno do ápice radicular; 

- Grupo 3: reparação incerta. A rarefação óssea diminuiu de tamanho e 

apresenta forma circular, localizada simetricamente em torno do ápice radicular;  

- Grupo 4, reparação insatisfatória. Quando a rarefação óssea aumentou ou 

permaneceu inalterada no acompanhamento.  

 

6.6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a avaliação clínica e radiográfica, os resultados foram classificados de 

forma rígida ou leniente. 

- Rígida: O sucesso foi considerado apenas quando o caso se enquadrou nos 

grupos 1 (reparação completa) e 2 (reparação incompleta), com ausência de sinais e 

sintomas clínicos.  Os grupos 3 e 4 foram considerados como fracasso. 

- Leniente: O sucesso foi considerado quando o caso se enquadrou nos 

grupos 1 (reparação completa), 2 (reparação incompleta) e 3 (reparação incerta), com 

ausência de sinais e sintomas clínicos. O grupo 4 foi considerado fracasso.  
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6.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SPSS 

(Statistical Packsge for Social Sciences 21.0, IBM Brasil, São Paulo, SP). Para os 

testes de normalidade para as variáveis quantitativas, utilizou-se os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapira-Wilk, além das análises gráficas. Os dados 

quantitativos paramétricos foram expressos como média ± desvio padrão (sd), 

enquanto os não paramétricos como mediana (mínimo – máximo). Os dados 

qualitativos foram expressos em frequência absoluta (n) e relativa (%). Os grupos 

(PDTa e Não PDTa) foram comparados através da utilização do teste t de Student 

para dados não pareados quando a variável quantitativa apresentava distribuição 

normal, do contrário foi usado o teste U de Mann-Whitney.  Quando a comparação foi 

realizada para variáveis qualitativas, aplicou-se o teste exato de Fisher. Para análise 

dos dados microbiológicos, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. O nível 

de significância estabelecido para todas as análises foi de 5% (p < 0,05).  
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7. RESULTADOS  

 
No presente estudo, foram incluídos 42 pacientes, 16 no grupo PDTa e 26 no 

grupo não PDTa. No grupo não PDTa, 5 pacientes contribuíram com 2 dentes, enquanto 

que no grupo PDta apenas 3, totalizando 50 dentes. No grupo PDTa, não foi possível 

realizar o acompanhamento radiográfico de 3 pacientes (representando 4 dentes), pois 

mudaram de localidade ou não responderam ao chamado, via telefone ou e-mail. As 

comparações das características demográficas entre os dois grupos estudados (PDTa e 

Não PDTa) estão demonstradas na Tabela 2, onde foram incluídos somente os 

pacientes que possuíam acompanhamento radiográfico (N = 39).  

 

Tabela 2. Comparação das características demográficas entre os pacientes dois grupos 

estudados 

Variáveis PDTa 
(N=13) 

Não PDTa 
(N=26) 

Valor de p 

Idade¶ – média ± dp 48,2 ± 15,2 44,0 ± 13,8 0,825 

GêneroΩ – n (%)   0,044 

Feminino 04 (39,8)  17 (65,4)  
Masculino 09 (69,2)   09 (34,6)  

¶O valor de p refere-se ao teste t de Student não pareado; ΩO valor de p refere-se ao teste exato 
de Fisher. 

 

Somente a variável gênero (p = 0,044, teste t de Student não pareado) 

demonstrou diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. O grupo Não 

PDTa apresentou frequência absoluta e relativa significativamente maior de indivíduos 

do gênero feminino [17 (65,5%)] e frequência relativa menor do gênero masculino [09 

(34,6%)] quando comparado com o grupo PDTa [4 (39,8%) e 09 (69,2%), 

respectivamente]. 
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As comparações das características clínicas e histológicas entre os dentes 

selecionados para cada grupo (PDTa e Não PDTa) estão apresentadas na Tabela 3. 

Foram incluídos somente os dentes dos pacientes que possuíam acompanhamento 

radiográfico (N = 46). 

  

Tabela 3. Comparação das características clínicas e histológicas entre os dentes 

selecionados para cada grupo estudado 

Variáveis PDTa                     
(N = 15) 

Não PDTa 
(N = 31) 

Valor 
de p 

Tamanho da Lesão§ – mediana (mín – máx) 7 (4 – 18) 6 (3 – 17) 0,451 

Tempo de proservação§ – mediana (min – max) 13 (12 – 21) 12 (7 – 26) 0,126 

SintomatologiaΩ – n (%)   0,157 

Não 15 (100) 26 (83,9)  

Sim 0 5 (16,1)  

Presença de fístulaΩ – n (%)   0,024 

Não 7 (46,7) 26 (80,6)  

Sim 8 (53,3) 6 (19,4)  

Qualidade da restauraçãoΩ – n (%)   0,030 

Adequada 12 (80,0) 31 (100)  

Inadequada 3 (20,0) 0  

Laudo histopatológicoΩ – n (%)   0,307 

Granuloma 10 (76,9) 19 (63,3)  

Cisto 3 (23,1) 11 (36,7)  

§O valor de p refere-se ao teste U de Mann-Whitney; ΩO valor de p refere-se ao teste exato de 
Fisher; yDados referentes a 45 dentes 
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Somente as variáveis presença de fístula (p = 0,024, teste exato de Fisher) e 

qualidade das restaurações (p = 0,030, teste exato de Fisher) demonstraram 

diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos. A frequência relativa 

da presença de fístula foi maior no grupo PDTa (53,3%) do que Não PDTa (19,4%). 

Além disso, todos os indivíduos do grupo Não PDTa apresentavam restaurações 

adequadas, enquanto 20% dos indivíduos do Grupo PDTa tinham restaurações 

inadequadas. 

As análises microbiológicas foram realizadas somente no grupo PDTa. Foram 

incluídos 16 pacientes, dos quais 3 foram responsáveis por contribuir com 2 dentes 

(N=19). Na Tabela 4, é possível observar a redução do número de bactérias, na região 

do retropreparo, após a PDTa. O valor de p refere-se ao teste de Wilcoxon. 

 
Tabela 4. Comparação entre a quantidade microbiana na região do 

retropreparo antes e após a PDTa 
Caso Dente Retropreparo 

Antes (S1) 
Retropreparo 
Depois (S2) 

Retropreparo 
Redução 

1 21 7,02E+03 0 100 
2 21 0 0  
3 11 0 0  
4 11 1,90E+02 1,74E+02 8,5 
5 12 6,12E+03 3,39E+02 94,5 
6 21 3,28E+03 0 100 
7 23 0 0  
8 12 0 0  
9 12 0 0  
10 25 2,54E+04 0 100 
11 11 1,74E+02 0 100 
12 22 0 0  
13 11 0 0  
14 21 0 0  
15 11 3,23E+02 0 100 
16 11 5,60E+02 5,30E+02 5,5 
17 16 0 0  
18 11 0 0  
19 12 0 0  
Média 
Mediana 
Mínimo 
Máximo 
Positivo 

2,27E+03 5,49E+01 97,6 
0 0 100,0 
0 0 5,5 
2,54E+04 5,30E+02 100,0 
8 3  

O valor de p refere-se ao teste de Wilcoxon (p=0,01) 
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Apenas 8 dentes obtiveram resultados positivos, quanto a presença de 

bactérias na região do retropreparo. Esse fato foi confirmado pela amostra S2, desses 

mesmos dentes, que também deram resultados negativos. Após a utilização desse 

protocolo adicional, houve redução significativa do número de bactérias na região do 

retropreparo (p=0,01). 

A Tabela 5 evidencia a redução do número de bactérias na superfície 

radicular seccionada após a PDTa. O valor de p refere-se ao teste de Wilcoxon. 

 
Tabela 5. Comparação entre a quantidade microbiana na superfície radicular antes e 

após a PDTa 

Caso Dente Superfície 
Antes (S1) 

Superfície 
Depois (S2) 

Superfície 
Redução 

1 21 4,52E+02 0 100 
2 21 2,02E+02 1,97E+02 2,5 
3 11 0 0  
4 11 1,00E+02 3,66E+02 -264,5 
5 12 6,92E+02 0 100 
6 21 1,08E+03 1,29E+02 88,0 
7 23 4,70E+02 0 100 
8 12 4,61E+02 2,52E+02 45,4 
9 12 0 0  
10 25 2,10E+02 0 100 
11 11 0 0  
12 22 0 0  
13 11 0 0  
14 21 0 0  
15 11 0 0  
16 11 1,45E+03 0 100 
17 16 0 0  
18 11 0 0  
19 12 0 0   
Média 
Mediana 
Mínimo 
Máximo 
Positivo 

2,69E+02 4,97E+01 81,5 
0 0 100,0 
0 0 -264,5 
1,45E+03 3,66E+02 100,0 
9 4  

O valor de p refere-se ao teste de Wilcoxon (p=0,03) 

Na amostra inicial, nove dentes obtiveram resultados positivos quanto a 

presença de bactérias, reduzindo para apenas 4 em S2. É possível observar que 
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houve diferença estatisticamente significante, após a utilização do protocolo com 

PDTa (p=0,03). 

A Tabela 6 demonstra a comparação entre os dois grupos com relação ao 

desfecho após o tratamento (fracasso e sucesso). Foram incluídos nesses grupos 

somente os dentes que possuíam acompanhamento radiográfico (N=46). 

 

Tabela 6. Comparação entre os dois grupos estudados com relação ao desfecho após 

o tratamento (fracasso e sucesso) 

      Variáveis    PDTa                           
(N = 15) 

Não PDTa 
(N = 31) 

Valor de p 

Desfecho leniente – n (%)            0,704 

Fracasso 1 (6,7) 2 (6,5)  

Sucesso 14 (93,3) 29 (93,5)  

Desfecho rígido – n (%)            0,516 

Fracasso 4 (26,7) 7 (22,6)  

Sucesso    11 (73,3)    24 (77,4)  

O valor de p refere-se ao teste exato de Fisher 

 

Para ambas as variáveis (desfecho dicotômico leniente ou rígido), não houve 

diferença estatisticamente significante entre os dois grupos estudados.  
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8. DISCUSSÃO  

 

O presente estudo avaliou pela primeira vez in vivo a redução microbiana 

promovida pela PDTa realizado durante a cirurgia perirradicular, utilizando para 

quantificação microbiana o PCR quantitativo (qPCR), e sua influência no sucesso do 

tratamento. Considerando que o insucesso cirúrgico ocorre pela persistência de 

microrganismos na porção apical do canal radicular (FRIEDMAN, 1991), o 

desenvolvimento de estratégias que otimizem a desinfecção durante o procedimento 

poderia ser interessante. Apesar disso, os resultados encontrados demostram que a 

PDTa aumentou significativamente a eliminação bacteriana, tanto na região do 

retropreparo (97,6%) quanto na porção seccionada da raiz (81,5%), no entanto não 

melhorou o índice de sucesso do tratamento.  

Uma das principais questões que preocupa, quanto ao manejo de doenças 

infeciosas, é a eliminação de microrganismos resistentes a terapêutica antimicrobiana 

convencional (SMITH, 2005). A PDTa, por agir sobre diferentes alvos celulares como 

a parede celular, os ácidos nucleicos e as proteínas da membrana, possui ação de 

amplo espectro, causando um menor risco do desenvolvimento de resistência 

(GEORGE & KISHEN, 2008). Assim, a PDTa surge como um protocolo relativamente 

novo e promissor para no campo dos protocolos de desinfecção. Já demostrou possuir 

ação potente para o tratamento de tumores (ALLISON et al., 2006), para a terapia 

periodontal e lesões orais (CHRISTODOULIDES et al., 2008), além de ser uma opção 

na Endodontia para realizar desinfecção suplementar pós PQM (NG et al., 2011). No 

presente estudo, foi possível observar que a PDTa promoveu a redução significativa 

da população bacteriana durante a cirurgia perirradicular, e esse dado está de acordo 

com diversos trabalhos, em diferentes áreas, que demostram que este procedimento 
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possui potente ação antimicrobiana (MATEVSKI et al., 2003; SOUZA et al., 2010). 

A PDTa age através da utilização de um corante ou fotossensibilizador não 

tóxico, que quando combinado com uma luz visível e de baixa energia, na presença 

de oxigênio, produz uma série de reações que produzem tipos diversos de radicais 

livres e oxigênio singleto. Essas espécies reativas de oxigênio são responsáveis pela 

ação citotóxica a determinadas células (HAMBLIN & HASAN,  2004). O oxigênio 

singleto é um agente oxidante forte e altamente reativo, que pode se difundir a uma 

distância de aproximadamente 100 nm, com uma meia vida menor que 0,04 μs 

(MOAN & BERG, 1991). A ação bactericida dessa espécie citotóxica é atribuída a 

duas vias principais: danificação da membrana plasmática celular e/ou danificação do 

DNA celular. Ambos os resultados resultam na morte celular (GURSOY et al., 2013). 

 Uma das vantagens significativas da PDTa é o efeito antibacteriano dirigido, 

pois o fotossensibilizador é escolhido com base na alta afinidade por células 

microbianas e a irradiação é realizada em uma área específica da infecção (HAMBLIN 

& HASAN, 2004). Além disso, possui alta relevância clínica porque possui ausência 

de efeitos térmicos sobre os tecidos perirradiculares (SOUKOS et al., 2006), já que 

sua ação é baseada em eventos fotoquímicos, ao contrário de muitas técnicas de 

terapia a laser (AMYRA et al., 2000).  

O efeito fotodinâmico ou a extensão do dano tecidual/celular depende do tipo, 

dose, tempo de incubação e localização do fotossensibilizador, da presença de 

oxigênio, do comprimento de onda da luz do laser (nm) e da potência luminosa 

(CHREPA et al., 2014). Alguns trabalhos (GEORGE & KISHEN, 2007; XU et al., 2009; 

SHRESTHA et al., 2014), já demostram o potencial da PDTa em eliminar células 

microbianas, sem provocar efeitos significativos sobre as células de mamíferos como 
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queratócitos e fibroblastos, sugerindo a eficácia da PDTa na eliminação de alvos 

específicos, dependendo do fotossensibilizador escolhido. 

É surpreendente que na literatura exista apenas um trabalho (GARCEZ et al., 

2015) que associa o PDTa e a cirurgia perirradicular, tendo este utilizado o método de 

cultura para avaliar a redução microbiana promovida por esse protocolo. A cultura é, 

tradicionalmente, um método de referência para identificação e avaliação da 

microbiota (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005b), mas apresenta algumas limitações, como 

sua baixa sensibilidade (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003a). Durante a coleta, o número de 

células da amostra pode ficar aquém da taxa de detecção por cultura e a quantificação 

microbiana pode ser subestimada (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004). 

Nesse estudo, para avaliar a redução microbiana, foi utilizado um método 

molecular quantitativo, a PCR real time. Através dele, os microrganismos podem ser 

identificados e quantificados pela detecção do DNA, sem a necessidade de cultivo, 

podendo detectar também bactérias não cultiváveis (SIQUEIRA, 2002). O fato de 

todas as amostras S1, do grupo PDTa terem dado negativo, e esses resultados serem 

os mesmos nas amostras S2, confirma que o protocolo da coleta foi realizado 

corretamente (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003b). Apesar disso, a principal desvantagem 

do método é aquisição da amostra com cone de papel absorvente, onde as bactérias 

são coletadas seletivamente do canal principal e da superfície seccionada. Áreas 

como ramificações apicais, istmos, irregularidades e túbulos dentinários, podem não 

ter sido incluídas e dificultaram a aquisição de uma amostra representativa (TRAN et 

al., 2013). 

O presente estudo retrospectivo avaliou o desfecho cirúrgico usando o BC-

RRM Putty como material retro-obturador, nos casos com PDTa e sem PDTa.	O 

período médio de acompanhamento entre 1 e 2 anos foi escolhido porque estudos 
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anteriores demonstraram que os resultados encontrados no primeiro ano são 

altamente preditivos dos resultados futuros, os dentes que apresentam reparo 

completo em um ano provavelmente permanecerão no mesmo estado em futuras 

revisões (HALSE et al., 1991; RUBINSTEIN et al., 2002). Todas as cirurgias foram 

realizadas por um único operador, com experiência em Endodontia, reduzindo assim 

as variáveis relacionadas ao procedimento cirúrgico, que podem afetar o resultado. 

Além disso, todas as intervenções foram realizadas sob magnificação com 

microscópio operatório e com auxílio de microinstrumentos.  

Após o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, com a introdução do 

microscópio operatório, instrumentos e materiais modernos, pode-se afirmar que a 

microcirurgia perirradicular apresenta extrema previsibilidade e possui altíssimo índice 

de sucesso quando comparada a cirurgia tradicional (RUBINSTEIN & KIM, 1999; 

ZUOLO et al. 2000; RUBINSTEIN & KIM, 2002; SETZER et al., 2010; SETZER et al., 

2012). SETZER et al. (2010) comparam a taxa de sucesso da CT e da MC, 

determinada por meio de uma meta-análise e revisão sistemática da literatura e 

encontraram uma porcentagem maior de sucesso da microcirurgia (94%) do que da 

cirurgia tradicional (59%), demonstrando a evolução do sucesso que o procedimento 

pode alcançar com técnicas e instrumentos contemporâneos. Assim, a magnificação 

de alta potência proporcionada pelo microscópio cirúrgico apresenta maior 

superioridade, quanto ao sucesso do tratamento. 

O índice de sucesso do grupo PDTa foi alto, 93% para o desfecho leniente, e 

está de acordo com os trabalhos de CHEN et al. (2015) que observaram 92,6%, 

quando avaliaram a cicatrização das lesões perirradiculares em um modelo animal, e 

SHINBORI et al. (2015) que obtiveram 92,0% de sucesso, em uma avaliação clínica 

com acompanhamento mínimo de um ano. Ambos utilizaram o mesmo material retro-



	
60	

obturador. Além desses, outros trabalhos demostram taxas de sucesso similares e 

elevadas quando utilizaram técnicas cirúrgicas modernas (TSESIS et al., 2009; 

SETZER et al., 2010; SETZER et al., 2012; SONG et al., 2014).  

No entanto, o resultado do tratamento quanto ao sucesso, quando 

comparados os grupos com e sem PDTa, não foi estatisticamente significante. 

Idealmente, os procedimentos realizados durante o tratamento endodôntico deveriam 

esterilizar o canal radicular, isto é eliminar todos os microrganismos vivos presentes 

no SCR, no entanto, dada a complexidade anatômica encontrada, é amplamente 

reconhecido que com o PQM, cumprir este objetivo é impossível na maioria dos casos. 

Portanto, o objetivo alcançável do tratamento é reduzir as populações bacterianas 

para um nível abaixo do necessário para induzir ou sustentar a lesão perirradicular 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). Assim, o nível de contaminação que persiste na porção 

seccionada da raiz e na região do canal radicular preparada, após a apicetomia e o 

retropeparo respectivamente, podem não ser suficientes para causar a persistência 

da doença, o que tornaria questionável a necessidade da realização de um passo 

adicional com efeito antimicrobiano, como a PDTa, durante a cirurgia perirradicular. 

Além disso, a terapia com laser necessita de equipamentos especiais e dispendiosos 

que aumentam o tempo cirúrgico e que não influenciaram o índice de sucesso 

(FLORATOS & KIM, 2017).  

As principais causas do fracasso cirúrgico são a presença de infecção nas 

complexidades anatômicas presentes no interior do SCR, como istmos e canais 

laterais, que não foi eliminada durante o retropreparo (FRIEDMAN, 1991), a presença 

de microrganismos em túbulos dentinários (KIM & KRATCHMAN, 2006) e a infiltração 

de fluidos teciduais pelo material retro-obturador (FRIEDMAN, 1991). Contudo, a 

cirurgia perirradicular moderna utiliza diversas ferramentas técnicas de última geração 
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que diminuem a possibilidades de insucesso (FLORATOS & KIM, 2017). Apesar disso, 

a terapia a laser talvez pudesse ser uma alternativa para o tratamento de dentes com 

anatomia complexa durante a cirurgia perirradicular, podendo ter um impacto 

significativo no sucesso, já que a PDTa reduziu significativamente a contagem de 

bactérias nas amostras analisadas no presente estudo, aumentando a possibilidade 

de investigações futuras.  
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9. CONCLUSÃO  

 

Em conclusão, a utilização da PDTa como passo adicional na cirurgia 

perirradicular significativamente melhorou a desinfecção da superfície seccionada e 

do retropreparo, no entanto não influenciou no sucesso do tratamento, uma vez que 

o índice dos grupos sem e com PDTa foi similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
63	

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Abramovitz I, Better H, Shacham A, Shlomi B, Metzger Z (2002). Case selection for 
apical surgery: a retrospective evaluation of associated factors and rational. J Endod 
28(7), 527-530. 

Afkhami F, Akbari S, Chiniforush N (2017). Enterococcus faecalis elimination in root 
canals using silver nanoparticles, photodynamic therapy, diode laser, or laser-
activated nanoparticles: an in vitro study. J Endod 43(2), 279-282. 

Allen RK, Newton CW, Brown CE Jr (1989). A statistical analysis of surgical and 
nonsurgical endodontic retreatment cases. J Endod 15(6), 261-266. 

Allison RR, Bagnato VS, Cuenca R, Downie GH, Sibata CH (2006). The future of 
photodynamic therapy in oncology. Future Oncol 2(1), 53-71. 

Alves FR, Siqueira JF Jr, Carmo FL, Santos AL, Peixoto RS, Rôças IN, Rosado AS 
(2009). Bacterial community profiling of cryogenically ground samples from the apical 
and coronal root segments of teeth with apical periodontitis. J Endod 35(4), 486-492. 

Amyra T, Walsh LT, Walsh LJ (2000). An assessment of techniques for dehydrating 
root canals using infrared laser radiation. Aust Endod J 26(2), 78-80. 

Antunes HS, Rôças IN, Alves FR, Siqueira JF Jr (2015). Total and specific bacterial 
levels in the apical root canal system of teeth with post-treatment apical periodontitis. 
J Endod 41(7), 1037-1042. 

Asnaashari M, Godiny M, Azari-Marhabi S, Tabatabaei FS, Barati M (2016). 
Comparison of the antibacterial effect of 810 nm diode laser and photodynamic therapy 
in reducing the microbial flora of root canal in endodontic retreatment in patients with 
periradicular lesions. J Lasers Med Sci 7(2), 99-104 

August DS (1996). Long-term, postsurgical results on teeth with periapical 
radiolucencies. J Endod 22(7), 380-383. 

Bader G, Lejeune S (1998). Prospective study of two retrograde endodontic apical 
preparations with and without the use of CO2 laser. Endod Dent Traumatol 14(2), 75-
78. 

Baumgartner JC, Siqueira JF Jr, Xia T, Rôças IN (2004). Geographical differences in 
bacteria detected in endodontic infections using polymerase chain reaction. J Endod 
30(3), 141-144. 

Baumgartner JC, Siqueira JF Jr, Sedgley CM, Kishen A (2008). Microbiology of 
endodontic disease. Decker, Hamilton, Canadá: 221–308. 

Bergenholtz G, Lekholm U, Milthon R, Heden G, Odesjo B, Engstrom B (1979). 
Retreatment of endodontic fillings. Scand J Dent Res 87(3), 217-224. 



	
64	

Bertoloni G, Lauro FM, Cortella G, Merchat M (2000). Photosensitizing activity of 
hematoporphyrin on Staphylococcus aureus cells. Biochim Biophys Acta 1475(2), 169-
174. 

Bonsor SJ, Nichol R, Reid TM, Pearson GJ (2006a). An alternative regimen for root 
canal disinfection. Br Dent J 201(2), 101-105; discussion 198; quiz 120. 

Bonsor SJ, Nichol R, Reid TM, Pearson GJ (2006b). Microbiological evaluation of 
photo-activated disinfection in endodontics (an in vivo study). Br Dent J 200(6), 337-
341, discussion 329. 

Browne RM (1971). The origin of cholesterol in odontogenic cysts in man. Arch Oral 
Biol 16(1), 107-113. 

Byström A, Happonen RP, Sjögren U, Sundqvist G (1987). Healing of periapical 
lesions of pulpless teeth after endodontic treatment with controlled asepsis. Endod 
Dent Traumatol 3(2), 58-63. 

Carr GB (1997). Ultrasonic root end preparation. Dent Clin North Am 41(3), 541-554. 

Carr G, Bentkover S (1998). Surgical Endodontics. In: Cohen S, Burns R, editors. 
Pathways of the pulp. St Louis, MO: Mosby Inc: 608–664 

Cassell GH, Mekalanos J (2001). Development of antimicrobial agents in the era of 
new and reemerging infectious diseases and increasing antibiotic resistance. JAMA 
285(5), 601-605. 

Chen I, Karabucak B, Wang C, Wang HG, Koyama E, Kohli MR, Nah HD, Kim S 
(2015). Healing after root-end microsurgery by using mineral trioxide aggregate and a 
new calcium silicate-based bioceramic material as root-end filling materials in dogs. J 
Endod 41(3), 389-399. 

Cheung GS, Ho MW (2001). Microbial flora of root canal-treated teeth associated with 
asymptomatic periapical radiolucent lesions. Oral Microbiol Immunol 16(6), 332-337. 

Chrepa V, Kotsakis GA, Pagonis TC, Hargreaves KM (2014). The effect of 
photodynamic therapy in root canal disinfection: a systematic review. J Endod 40(7), 
891-898. 

Christodoulides N, Nikolidakis D, Chondros P, Becker J, Schwarz F, Rossler R, 
Sculean A (2008). Photodynamic therapy as an adjunct to non-surgical periodontal 
treatment: a randomized, controlled clinical trial. J Periodontol 79(9), 1638-1644. 

Conrads G, Gharbia SE, Gulabivala K, Lampert F, Shah HN (1997). The use of a 16s 
rDNA directed PCR for the detection of endodontopathogenic bacteria. J Endod 23(7), 
433-438. 

Costerton JW, Cheng KJ, Geesey GG, Ladd TI, Nickel JC, Dasgupta M, Marrie TJ 
(1987). Bacterial biofilms in nature and disease. Annu Rev Microbiol 41, 435-464. 

Dai T, Huang YY, Hamblin MR (2009). Photodynamic therapy for localized infections-
-state of the art. Photodiagnosis Photodyn Ther 6(3-4), 170-188. 



	
65	

de Chevigny C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M, Abitbol S, Friedman S 
(2008a) Treatment outcome in endodontics: the Toronto study - phase 4: initial 
treatment. J Endod 34(3), 258-263. 

de Chevigny C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M, Abitbol S, Friedman S 
(2008b). Treatment outcome in endodontics: the Toronto study - phases 3 and 4: 
orthograde retreatment. J Endod 34(2), 131-137. 

Dorn SO, Gartner AH (1991). Surgical endodontic and retrograde procedures. Curr 
Opin Dent 1(6), 750-753. 

el-Swiah JM, Walker RT (1996). Reasons for apicectomies. A retrospective study. 
Endod Dent Traumatol 12(4), 185-191. 

Engel TK, Steiman HR (1995). Preliminary investigation of ultrasonic root end 
preparation. J Endod 21(9), 443-445. 

Floratos S, Kim S (2017). Modern endodontic microsurgery concepts: a clinical update. 
Dent Clin North Am 61(1), 81-91. 

Friedman S (1991). Retrograde approaches in endodontic therapy. Endod Dent 
Traumatol 7(3), 97-107. 

Friedman S (1998). Treatment outcome and prognosis of endodontic therapy. In: 
Ørstavik D, Pitt Ford TR, editors. Essential endodontology, 368-377.   

Friedman S (2005). The prognosis and expected outcome of apical surgery. Endod 
Topics 11, 219-262. 

Garcez AS, Arantes-Neto JG, Sellera DP, Fregnani ER (2015). Effects of antimicrobial 
photodynamic therapy and surgical endodontic treatment on the bacterial load 
reduction and periapical lesion healing. Three years follow up. Photodiagnosis 
Photodyn Ther 12(4), 575-580. 

Garcez AS, Nunez SC, Hamblim MR, Suzuki H, Ribeiro MS (2010). Photodynamic 
therapy associated with conventional endodontic treatment in patients with antibiotic-
resistant microflora: a preliminary report. J Endod 36(9), 1463-1466. 

Garcez AS, Nunez SC, Hamblin MR, Ribeiro MS (2008). Antimicrobial effects of 
photodynamic therapy on patients with necrotic pulps and periapical lesion. J Endod 
34(2), 138-142. 

George S, Hamblin M, Kishen A (2009). Uptake pathways of anionic and cationic 
photosensitizers into bacteria. Photochem Photobiol Sci 8(6), 788-795. 

George S, Kishen A (2007). Advanced noninvasive light-activated disinfection: 
assessment of cytotoxicity on fibroblast versus antimicrobial activity against 
Enterococcus faecalis. J Endod 33(5), 599-602. 

George S, Kishen A (2008). Influence of photosensitizer solvent on the mechanisms 
of photoactivated killing of Enterococcus faecalis. Photochem Photobiol 84(3), 734-
740. 



	
66	

Georgopoulou MK, Spanaki-Voreadi AP, Pantazis N, Kontakiotis EG, Morfis AS 
(2008). Periapical status and quality of root canal fillings and coronal restorations in a 
Greek population. Quintessence Int 39(2), e85-92. 

Gomes BP, Pinheiro ET, Jacinto RC, Zaia AA, Ferraz CC, Souza-Filho FJ (2008). 
Microbial analysis of canals of root-filled teeth with periapical lesions using polymerase 
chain reaction. J Endod 34(5), 537-540. 

Gursoy H, Ozcakir-Tomruk C, Tanalp J, Yilmaz S (2013). Photodynamic therapy in 
dentistry: a literature review. Clin Oral Investig 17(4), 1113-1125. 

Halse A, Molven O, Grung B (1991). Follow-up after periapical surgery: the value of 
the one-year control. Endod Dent Traumatol 7(6), 246-250. 

Hamblin MR, Hasan T (2004). Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach 
to infectious disease? Photochem Photobiol Sci 3(5), 436-450. 

Happonen RP (1986). Periapical actinomycosis: a follow-up study of 16 surgically 
treated cases. Endod Dent Traumatol 2(5), 205-209. 

Harty FJ, Parkins BJ, Wengraf AM (1970). The success rate of apicectomy. A 
retrospective study of 1,016 cases. Br Dent J 129(9), 407-413. 

Hsu YY, Kim S (1997). The resected root surface. The issue of canal isthmuses. Dent 
Clin North Am 41(3), 529-540. 

Javidi M, Afkhami F, Zarei M, Ghazvini K, Rajabi O (2014). Efficacy of a combined 
nanoparticulate/calcium hydroxide root canal medication on elimination of 
Enterococcus faecalis. Aust Endod J 40(2), 61-65. 

Jori G, Brown SB (2004). Photosensitized inactivation of microorganisms. Photochem 
Photobiol Sci 3(5), 403-405. 

Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ (1965). The effects of surgical exposures of 
dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 20, 340-349. 

Kim S, Pecora G, Rubinstein RA (2001). Color atlas of microsurgery in endodontics. 
philadelphia: W.B. Saunders Company. The resected root surface and isthmus: 98–
104. 

Kim S, Kratchman S (2006). Modern endodontic surgery concepts and practice: a 
review. J Endod 32(7), 601-623. 

Koppang HS, Koppang R, Stolen SO (1992). Identification of common foreign material 
in postendodontic granulomas and cysts. J Dent Assoc S Afr 47(5), 210-216. 

Li L, Hsiao WW, Nandakumar R, Barbuto SM, Mongodin EF, Paster BJ, Fraser-Liggett 
CM, Fouad AF (2010). Analyzing endodontic infections by deep coverage 
pyrosequencing. J Dent Res 89(9), 980-984. 



	
67	

Lin LM, Pascon EA, Skribner J, Gangler P, Langeland K (1991). Clinical, radiographic, 
and histologic study of endodontic treatment failures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
71(5), 603-611. 

Lustmann J, Friedman S, Shaharabany V (1991). Relation of pre- and intraoperative 
factors to prognosis of posterior apical surgery. J Endod 17(5), 239-241. 

Ma J, Shen Y, Stojicic S, Haapasalo M (2011). Biocompatibility of two novel root repair 
materials. J Endod 37(6), 793-798. 

Matevski D, Weersink R, Tenenbaum HC, Wilson B, Ellen RP, Lepine G (2003). Lethal 
photosensitization of periodontal pathogens by a red-filtered Xenon lamp in vitro. J 
Periodontal Res 38(4), 428-435. 

Menezes S, Capella MA, Caldas LR (1990). Photodynamic action of methylene blue: 
repair and mutation in Escherichia coli. J Photochem Photobiol B 5(3-4), 505-517. 

Moan J, Berg K (1991). The photodegradation of porphyrins in cells can be used to 
estimate the lifetime of singlet oxygen. Photochem Photobiol 53(4), 549-553. 

Molander A, Reit C, Dahlen G, Kvist T (1998). Microbiological status of root-filled teeth 
with apical periodontitis. Int Endod J 31(1), 1-7. 

Molven O, Halse A, Grung B (1987). Observer strategy and the radiographic 
classification of healing after endodontic surgery. Int J Oral Maxillofac Surg 16(4), 432-
439. 

Molven O, Halse A, Grung B (1991). Surgical management of endodontic failures: 
indications and treatment results. Int Dent J 41(1), 33-42. 

Moreno JO, Alves FR, Goncalves LS, Martinez AM, Rôças IN, Siqueira JF Jr (2013). 
Periradicular status and quality of root canal fillings and coronal restorations in an 
urban Colombian population. J Endod 39(5), 600-604. 

Morse DR, Wolfson E, Schacterle GR (1975). Nonsurgical repair of electrophoretically 
diagnosed radicular cysts. J Endod 1(5), 158-163. 

Munson MA, Pitt-Ford T, Chong B, Weightman A, Wade WG (2002). Molecular and 
cultural analysis of the microflora associated with endodontic infections. J Dent Res 
81(11), 761-766. 

Nair PN (1999). Cholesterol as an aetiological agent in endodontic failures - a review. 
Aust Endod J 25(1), 19-26. 

Nair PN (2004). Pathogenesis of apical periodontitis and the causes of endodontic 
failures. Crit Rev Oral Biol Med 15(6), 348-381. 

Nair PN (2006). On the causes of persistent apical periodontitis: a review. Int Endod J 
39(4), 249-281. 

Nair PN, Sjögren U, Krey G, Sundqvist G (1990). Therapy-resistant foreign body giant 
cell granuloma at the periapex of a root-filled human tooth. J Endod 16(12), 589-595. 



	
68	

Nair PN, Sjögren U, Schumacher E, Sundqvist G (1993). Radicular cyst affecting a 
root-filled human tooth: a long-term post-treatment follow-up. Int Endod J 26(4), 225-
233. 

Nair PN, Sjögren U, Sundqvist G (1998). Cholesterol crystals as an etiological factor 
in non-resolving chronic inflammation: an experimental study in guinea pigs. Eur J Oral 
Sci 106(2 Pt 1), 644-650. 

Ng R, Singh F, Papamanou DA, Song X, Patel C, Holewa C, Patel N, Klepac-Ceraj V, 
Fontana CR, Kent R et al. (2011). Endodontic photodynamic therapy ex vivo. J Endod 
37(2), 217-222. 

Ochsner M (1997). Photophysical and photobiological processes in the photodynamic 
therapy of tumours. J Photochem Photobiol B 39(1), 1-18. 

Oginni AO, Olusile AO (2002). Follow-up study of apicectomised anterior teeth. SADJ 
57(4), 136-140. 

Ørstavik D, Qvist V, Stoltze K (2004). A multivariate analysis of the outcome of 
endodontic treatment. Eur J Oral Sci 112(3), 224-230. 

Parirokh M, Torabinejad M (2010). Mineral trioxide aggregate: a comprehensive 
literature review--Part III: Clinical applications, drawbacks, and mechanism of action. 
J Endod 36(3), 400-413. 

Peters LB, Wesselink PR, van Winkelhoff AJ (2002). Combinations of bacterial species 
in endodontic infections. Int Endod J 35(8), 698-702. 

Peters OA, Barbakow F, Peters CI (2004). An analysis of endodontic treatment with 
three nickel-titanium rotary root canal preparation techniques. Int Endod J 37(12), 849-
859. 

Peters OA, Schonenberger K, Laib A (2001). Effects of four Ni-Ti preparation 
techniques on root canal geometry assessed by micro computed tomography. Int 
Endod J 34(3), 221-230. 

Pinheiro ET, Gomes BP, Ferraz CC, Sousa EL, Teixeira FB, Souza-Filho FJ (2003). 
Microorganisms from canals of root-filled teeth with periapical lesions. Int Endod J 
36(1), 1-11. 

Rahbaran S, Gilthorpe MS, Harrison SD, Gulabivala K (2001). Comparison of clinical 
outcome of periapical surgery in endodontic and oral surgery units of a teaching dental 
hospital: a retrospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
91(6), 700-709. 

Richman MJ (1957). The use of ultrasonics in root canal therapy and resection. J Dent 
Med 12, 12-18. 

Ricucci D, Russo J, Rutberg M, Burleson JA, Spangberg LS (2011). A prospective 
cohort study of endodontic treatments of 1,369 root canals: results after 5 years. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 112(6), 825-842. 



	
69	

Ricucci D, Siqueira JF Jr (2008). Apical actinomycosis as a continuum of intraradicular 
and extraradicular infection: case report and critical review on its involvement with 
treatment failure. J Endod 34(9), 1124-1129. 

Ricucci D, Siqueira JF Jr (2010a). Biofilms and apical periodontitis: study of prevalence 
and association with clinical and histopathologic findings. J Endod 36(8), 1277-1288. 

Ricucci D, Siqueira JF Jr (2010b). Fate of the tissue in lateral canals and apical 
ramifications in response to pathologic conditions and treatment procedures. J Endod 
36(1), 1-15. 

Ricucci D, Siqueira JF Jr, Bate AL, Pitt Ford TR (2009). Histologic investigation of root 
canal-treated teeth with apical periodontitis: a retrospective study from twenty-four 
patients. J Endod 35(4), 493-502. 

Rôças IN, Hulsmann M, Siqueira JF Jr (2008). Microorganisms in root canal-treated 
teeth from a German population. J Endod 34(8), 926-931. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr, Debelian GiJ (2011). Analysis of symptomatic and 
asymptomatic primary root canal infections in adult norwegian patients. J Endod 37(9), 
1206-1218. 
 
Rôças IN, Siqueira JF Jr (2012). Characterization of microbiota of root canal-treated 
teeth with posttreatment disease. J Clin Microbiol 50(5), 1721-1724. 

Rôças IN, Siqueira JF Jr, Aboim MC, Rosado AS (2004). Denaturing gradient gel 
electrophoresis analysis of bacterial communities associated with failed endodontic 
treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 98(6), 741-749. 

Rolph HJ, Lennon A, Riggio MP, Saunders WP, MacKenzie D, Coldero L, Bagg J 
(2001). Molecular identification of microorganisms from endodontic infections. J Clin 
Microbiol 39(9), 3282-3289. 

Rubinstein RA, Kim S (1999). Short-term observation of the results of endodontic 
surgery with the use of a surgical operation microscope and super-EBA as root-end 
filling material. J Endod 25(1), 43-48. 

Rubinstein RA, Kim S (2002). Long-term follow-up of cases considered healed one 
year after apical microsurgery. J Endod 28(5), 378-383. 

Rud J, Andreasen JO (1972). A study of failures after endodontic surgery by 
radiographic, histologic and stereomicroscopic methods. Int J Oral Surg 1(6), 311-328. 

Rud J, Andreasen JO, Jensen JE (1972a). A follow-up study of 1,000 cases treated by 
endodontic surgery. Int J Oral Surg 1(4), 215-228. 

Rud J, Andreasen JO, Jensen JF (1972b). A multivariate analysis of the influence of 
various factors upon healing after endodontic surgery. Int J Oral Surg 1(5), 258-271. 

Sakamoto M, Rôças IN, Siqueira JF Jr, Benno Y (2006) Molecular analysis of bacteria 
in asymptomatic and symptomatic endodontic infections. Oral Microbiol Immunol 
21(2), 112-122. 



	
70	

Sakamoto M, Siqueira JF Jr, Rôças IN, Benno Y (2008). Molecular analysis of the root 
canal microbiota associated with endodontic treatment failures. Oral Microbiol 
Immunol 23(4), 275-281. 

Setzer FC, Kohli MR, Shah SB, Karabucak B, Kim S (2012). Outcome of endodontic 
surgery: a meta-analysis of the literature - Part 2: Comparison of endodontic 
microsurgical techniques with and without the use of higher magnification. J Endod 
38(1), 1-10. 

Setzer FC, Shah SB, Kohli MR, Karabucak B, Kim S (2010). Outcome of endodontic 
surgery: a meta-analysis of the literature - part 1: Comparison of traditional root-end 
surgery and endodontic microsurgery. J Endod 36(11), 1757-1765. 

Shear M (1963) The histogenesis of dental cysts. Dental Practitioner: 238– 281 

Shinbori N, Grama AM, Patel Y, Woodmansey K, He J (2015). Clinical outcome of 
endodontic microsurgery that uses EndoSequence BC root repair material as the root-
end filling material. J Endod 41(5), 607-612. 

Shrestha A, Hamblin MR, Kishen A (2014). Photoactivated rose bengal functionalized 
chitosan nanoparticles produce antibacterial/biofilm activity and stabilize dentin-
collagen. Nanomedicine 10(3), 491-501. 

Simon JH (1980). Incidence of periapical cysts in relation to the root canal. J Endod 
6(11), 845-848. 

Simon JH, Chimenti RA, Mintz GA (1982). Clinical significance of the pulse granuloma. 
J Endod 8(3), 116-119. 

Siqueira JF Jr (2001). Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth 
can fail. Int Endod J 34(1), 1-10. 

Siqueira JF Jr (2002). Endodontic infections: concepts, paradigms, and perspectives. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 94(3), 281-293. 

Siqueira JF Jr (2011). Treatment of endodontic infections. London: Quintessence 
Publishing. 

Siqueira JF Jr, Araujo MC, Garcia PF, Fraga RC, Dantas CJ (1997). Histological 
evaluation of the effectiveness of five instrumentation techniques for cleaning the 
apical third of root canals. J Endod 23(8), 499-502. 

Siqueira JF Jr, Lopes HP (2001). Bacteria on the apical root surfaces of untreated teeth 
with periradicular lesions: a scanning electron microscopy study. Int Endod J 34(3), 
216-220. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2003a). PCR methodology as a valuable tool for identification 
of endodontic pathogens. J Dent 31(5), 333-339. 

 



	
71	

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2003b). Polymerase chain reaction detection of 
Propionibacterium propionicus and Actinomyces radicidentis in primary and persistent 
endodontic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 96(2), 215-
222. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2004). Polymerase chain reaction-based analysis of 
microorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 97(1), 85-94. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2005a). Exploiting molecular methods to explore endodontic 
infections: Part 1--current molecular technologies for microbiological diagnosis. J 
Endod 31(6), 411-423. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2005b). Exploiting molecular methods to explore endodontic 
infections: Part 2--Redefining the endodontic microbiota. J Endod 31(7), 488-498. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2008). Clinical implications and microbiology of bacterial 
persistence after treatment procedures. J Endod 34(11), 1291-1301 e1293. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2009a). Community as the unit of pathogenicity: an emerging 
concept as to the microbial pathogenesis of apical periodontitis. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 107(6), 870-878. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2009b). Diversity of endodontic microbiota revisited. J Dent 
Res 88(11), 969-981. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2013). Microbiology and treatment of acute apical 
abscesses. Clin Microbiol Rev 26(2), 255-273. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Alves FR, Campos LC (2005). Periradicular status related to 
the quality of coronal restorations and root canal fillings in a Brazilian population. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 100(3), 369-374. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Favieri A, Santos KR (2000). Detection of Treponema 
denticola in endodontic infections by 16S rRNA gene-directed polymerase chain 
reaction. Oral Microbiol Immunol 15(5), 335-337. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Ricucci D, Hulsmann M (2014). Causes and management of 
post-treatment apical periodontitis. Br Dent J 216(6), 305-312. 

Sjögren U, Figdor D, Persson S, Sundqvist G (1997). Influence of infection at the time 
of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical periodontitis. 
Int Endod J 30(5), 297-306. 

Sjögren U, Hagglund B, Sundqvist G, Wing K (1990). Factors affecting the long-term 
results of endodontic treatment. J Endod 16(10), 498-504. 

Sjögren U, Happonen RP, Kahnberg KE, Sundqvist G (1988). Survival of Arachnia 
propionica in periapical tissue. Int Endod J 21(4), 277-282. 

Skoglund A, Persson G (1985). A follow-up study of apicoectomized teeth with total 
loss of the buccal bone plate. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 59(1), 78-81. 



	
72	

Slots J (1986). Rapid identification of important periodontal microorganisms by 
cultivation. Oral Microbiol Immunol 1(1), 48-57. 

Smith AW (2005). Biofilms and antibiotic therapy: is there a role for combating bacterial 
resistance by the use of novel drug delivery systems? Adv Drug Deliv Rev 57(10), 
1539-1550. 

Song M, Nam T, Shin SJ, Kim E (2014). Comparison of clinical outcomes of endodontic 
microsurgery: 1 year versus long-term follow-up. J Endod 40(4), 490-494. 

Soukos NS, Chen PS, Morris JT, Ruggiero K, Abernethy AD, Som S, Foschi F, 
Doucette S, Bammann LL, Fontana CR et al. (2006). Photodynamic therapy for 
endodontic disinfection. J Endod 32(10), 979-984. 

Souza LC, Brito PR, de Oliveira JC, Alves FR, Moreira EJ, Sampaio-Filho HR, Rôças 
IN, Siqueira JF Jr (2010). Photodynamic therapy with two different photosensitizers as 
a supplement to instrumentation/irrigation procedures in promoting intracanal 
reduction of Enterococcus faecalis. J Endod 36(2), 292-296. 

Stropko JJ, Doyon GE, Gutmann JL (2005). Root-end management: resection, cavity 
preparation, and material placement. Endodontic Topics 11(1), 131-151. 

Sundqvist G (1992). Associations between microbial species in dental root canal 
infections. Oral Microbiol Immunol 7(5), 257-262. 

Sundqvist G, Figdor D, Persson S, Sjögren U (1998). Microbiologic analysis of teeth 
with failed endodontic treatment and the outcome of conservative re-treatment. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 85(1), 86-93. 

Sundqvist G, Reuterving CO (1980). Isolation of Actinomyces israelii from periapical 
lesion. J Endod 6(6), 602-606. 

Tavares PB, Bonte E, Boukpessi T, Siqueira JF Jr, Lasfargues JJ (2009). Prevalence 
of apical periodontitis in root canal-treated teeth from an urban French population: 
influence of the quality of root canal fillings and coronal restorations. J Endod 35(6), 
810-813. 

Testori T, Capelli M, Milani S, Weinstein RL (1999). Success and failure in periradicular 
surgery: a longitudinal retrospective analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 87(4), 493-498. 

Torabinejad M, Anderson P, Bader J, Brown LJ, Chen LH, Goodacre CJ, Kattadiyil MT, 
Kutsenko D, Lozada J, Patel R et al. (2007). Outcomes of root canal treatment and 
restoration, implant-supported single crowns, fixed partial dentures, and extraction 
without replacement: a systematic review. J Prosthet Dent 98(4), 285-311. 

Torabinejad M, Corr R, Handysides R, Shabahang S (2009). Outcomes of nonsurgical 
retreatment and endodontic surgery: a systematic review. J Endod 35(7), 930-937. 

Torabinejad M, Parirokh M (2010). Mineral trioxide aggregate: a comprehensive 
literature review--part II: leakage and biocompatibility investigations. J Endod 36(2), 
190-202. 



	
73	

Torabinejad M, Pitt Ford TR (1996). Root end filling materials: a review. Endod Dent 
Traumatol 12(4), 161-178. 

Tran KT, Torabinejad M, Shabahang S, Retamozo B, Aprecio RM, Chen JW (2013). 
Comparison of efficacy of pulverization and sterile paper point techniques for sampling 
root canals. J Endod 39(8), 1057-1059. 

Tronstad L, Barnett F, Cervone F (1990). Periapical bacterial plaque in teeth refractory 
to endodontic treatment. Endod Dent Traumatol 6(2), 73-77. 

Tronstad L, Barnett F, Riso K, Slots J (1987). Extraradicular endodontic infections. 
Endod Dent Traumatol 3(2), 86-90. 

Trott JR, Chebib F, Galindo Y (1973). Factors related to cholesterol formation in cysts 
and granulomas. J Can Dent Assoc (Tor) 39(8), 550-555. 

Tsesis I, Faivishevsky V, Kfir A, Rosen E (2009). Outcome of surgical endodontic 
treatment performed by a modern technique: a meta-analysis of literature. J Endod 
35(11), 1505-1511. 

Upadya MH, Kishen A (2010). Influence of bacterial growth modes on the susceptibility 
to light-activated disinfection. Int Endod J 43(11), 978-987. 

Vera J, Siqueira JF Jr, Ricucci D, Loghin S, Fernandez N, Flores B, Cruz AG (2012). 
One- versus two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a 
histobacteriologic study. J Endod 38(8), 1040-1052. 

Wakayama Y, Takagi M, Yano K (1980). Photosensitized inactivation of E. coli cells in 
toluidine blue-light system. Photochem Photobiol 32(5), 601-605. 

Wang N, Knight K, Dao T, Friedman S (2004). Treatment outcome in endodontics-The 
Toronto Study. Phases I and II: apical surgery. J Endod 30(11), 751-761. 

White E (1968). Paper point in mental foramen. Report of a case. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol 25(4), 630-632. 

Williams JA, Pearson GJ, Colles MJ (2006). Antibacterial action of photoactivated 
disinfection {PAD} used on endodontic bacteria in planktonic suspension and in 
artificial and human root canals. J Dent 34(6), 363-371. 

Xu Y, Young MJ, Battaglino RA, Morse LR, Fontana CR, Pagonis TC, Kent R, Soukos 
NS (2009). Endodontic antimicrobial photodynamic therapy: safety assessment in 
mammalian cell cultures. J Endod 35(11), 1567-1572. 

Zoletti GO, Siqueira JF Jr, Santos KR (2006). Identification of Enterococcus faecalis in 
root-filled teeth with or without periradicular lesions by culture-dependent and-
independent approaches. J Endod 32(8), 722-726. 

Zuolo ML, Ferreira MO, Gutmann JL (2000). Prognosis in periradicular surgery: a 
clinical prospective study. Int Endod J 33(2), 91-98. 

  



	
74	

11. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Anexo 2. 

  

Anexo 3. 

 

Anexo 4. 

 

Comitê de ética  ............................................................................................ 

Primer universal da PCR utilizado para quantificar as bactérias no 

retropreparo e na superfície seccionada ...................................................... 

Dados dos pacientes e radiografias iniciais e de acompanhamento do 

grupo PDTa ................................................................................................ 

Dados dos pacientes e radiografias iniciais e de acompanhamento do 

grupo Não PDTa ....................................................................................... 

 

        75 

 

   76 

 
   77 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
75	

ANEXO 1 - Comitê de ética 
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ANEXO 2 - Primer universal da PCR utilizado para quantificar as bactérias no 

retropreparo e na superfície seccionada 

 

Taxa Sequência do primer Temperatura de 
anelamento 

Comprimento 
do fragmento 

Gene universal 
 16S rRNA 

5´-TAC CTT GTT ACG ACT-3´ 52 °C 733 bp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
77	

ANEXO 3 - Dados dos pacientes e radiografias iniciais e de acompanhamento do 

grupo PDTa 

 

Caso 1 

  

Dente  21 

Sexo  M 

Idade  36 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 2 

  

Dente  21 

Sexo  M 

Idade  48 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 3 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  33 

Tempo de proservação 12 

 
 

Caso 4 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  51 

Tempo de proservação 21 
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Caso 8 

  

Dente  12 

Sexo  M 

Idade  33 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 9 

  

Dente  12 

Sexo  F 

Idade  68 

Tempo de proservação 13 

 

Caso 10 

  

Dente  25 

Sexo  F 

Idade  55 

Tempo de proservação 13 

 

Caso 11 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  54 

Tempo de proservação 18 

 

Caso 12 

  

Dente  22 

Sexo  F 

Idade  83 

Tempo de proservação 12 
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Caso 14 

  

Dente  21 

Sexo  F 

Idade  45 

Tempo de proservação 18 

 

Caso 15 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  29 

Tempo de proservação 12 

  

Caso 16 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  40 

Tempo de proservação 20 

 
Caso 17 

  

Dente  16 

Sexo  F 

Idade  52 

Tempo de proservação 21 

 
Caso 18 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  33 

Tempo de proservação 20 
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Caso 19 

  

Dente  12 

Sexo  F 

Idade  45 

Tempo de proservação 19 
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ANEXO 4 - Dados dos pacientes e radiografias iniciais e de acompanhamento do 

grupo Não PDTa 

 

Caso 1 

  

Dente  22 

Sexo  F 

Idade  36 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 2 

  

Dente  24 

Sexo  F 

Idade  24 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 3 

  

Dente  34 

Sexo  F 

Idade  52 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 4 

  

Dente  21 

Sexo  F 

Idade  52 

Tempo de proservação 14 
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Caso 5 

  

Dente  22 

Sexo  F 

Idade  60 

Tempo de proservação 16 

 

Caso 6 

  

Dente  26 

Sexo  F 

Idade  38 

Tempo de proservação 16 

 

Caso 7 

  

Dente  24 

Sexo  F 

Idade  35 

Tempo de proservação 16 

 

Caso 8 

  

Dente  46 

Sexo  F 

Idade  42 

Tempo de proservação 12 

 

Caso 9 

  

Dente  22 

Sexo  F 

Idade  14 

Tempo de proservação 19 
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Caso 10 

  

Dente  21 

Sexo  F 

Idade  14 

Tempo de proservação 19 

	
Caso 11 

  

Dente  34 

Sexo  F 

Idade  44 

Tempo de proservação 15 

	
	
Caso 12 

  

Dente  15 

Sexo  M 

Idade  50 

Tempo de proservação 11 

	
Caso 13 

  

Dente  21 

Sexo  F 

Idade  39 

Tempo de proservação 12 

	
Caso 14 

  

Dente  21 

Sexo  M 

Idade  62 

Tempo de proservação 12 
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Caso 15 

  

Dente  16 

Sexo  F 

Idade  55 

Tempo de proservação 12 

	
Caso 16 

  

Dente  12 

Sexo  F 

Idade  50 

Tempo de proservação 12 

	
	
	
Caso 17 

  

Dente  24 

Sexo  F 

Idade  46 

Tempo de proservação 12 

	
Caso 18 

  

Dente  36 

Sexo  M 

Idade  24 

Tempo de proservação 12 

	
Caso 19 

  

Dente  12 

Sexo  F 

Idade  35 

Tempo de proservação 15 
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Caso 20 

  

Dente  24 

Sexo  M 

Idade  50 

Tempo de proservação 19 

	
Caso 21 

  

Dente  21 

Sexo  M 

Idade  50 

Tempo de proservação 19 

	
	
Caso 22 

  

Dente  36 

Sexo  M 

Idade  27 

Tempo de proservação 14 

	

Caso 23 

  

Dente  24 

Sexo  F 

Idade  46 

Tempo de proservação 12 

	
Caso 24 

  

Dente  25 

Sexo  F 

Idade  46 

Tempo de proservação 12 
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Caso 25 

  

Dente  22 

Sexo  M 

Idade  29 

Tempo de proservação 7 

	
	
Caso 26 

  

Dente  12 

Sexo  F 

Idade  38 

Tempo de proservação 11 

	
	
Caso 27 

  

Dente  11 

Sexo  M 

Idade  34 

Tempo de proservação 26 

	
Caso 28 

  

Dente  12 

Sexo  M 

Idade  34 

Tempo de proservação 26 

	
Caso 29 

  

Dente  23 

Sexo  M 

Idade  70 

Tempo de proservação 12 
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Caso 30 

  

Dente  14 

Sexo  M 

Idade  52 

Tempo de proservação 12 

	
Caso 31 

  

Dente  22 

Sexo  F 

Idade  74 

Tempo de proservação 12 
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