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RESUMO 
_______________________________________________________________ 

Objetivos: Neste estudo, foi realizada a quantificação da carga bacteriana total 

e a identificação da presença, níveis e abundância relativa de diversos 

patógenos endodônticos, exclusivamente na porção apical do sistema de 

canais radiculares, de dentes com lesão pós-tratamento.  

Materiais e Métodos: 27 fragmentos apicais de dentes com tratamento 

endodôntico radiograficamente adequados foram obtidos durante cirurgia 

perirradicular e pulverizados criogenicamente. DNA foi extraído a partir do pó e 

o método da reação em cadeia da polimerase em tempo real foi utilizado para 

identificar e quantificar as bactérias totais e sete espécies ou grupos 

bacterianos.  

Resultados:  Bactérias foram detectadas em 21/27 espécimes. Streptococcus 

spp. foi o grupo mais prevalente (76%), seguido por membros do filo 

Actinobacteria (52%) e a espécie Pseudoramibacter alactolyticus (19%). A 

média da carga bacteriana total nos fragmentos apicais foi de 5,7 × 10⁴ células 

por ápice (ou 2,1 × 10⁴/100mg do pó). Streptococcus spp. representaram de 

0,02% a 99,9% do total da contagem bacteriana, Actinobacteria de 0,02% a 

84,7%, e P. alactolyticus de 67,9% a 99%. Enterococcus faecalis foi encontrado 

em apenas três (14%) casos, dos quais foi dominante em dois.  

Conclusões: Membros do gênero Streptococcus e do filo Actinobacteria, assim 

como a espécie P. alactolyticus foram os mais prevalentes na região apical do 

sistema de canais e dominaram a população bacteriana em muitos casos. Isto 

sugere participação importante na patogênese de lesões pós-tratamento.  

Palavras-chave: gene do 16S rRNA; retratamento; lesão perirradicular pós-

tratamento; reação em cadeia da polimerase em tempo real. 
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ABSTRACT 

_______________________________________________________________ 

Aim: This study was designed to evaluate the total bacterial counts and the 

presence, levels and relative abundance of candidate endodontic pathogens 

exclusively in the apical root canal system associated with post-treatment apical 

periodontitis. 

Materials and Methods: Apical root specimens obtained during periradicular 

surgery of 27 adequately treated teeth with persistent apical periodontitis were 

cryogenically ground. DNA was extracted from the powder and real-time 

polymerase chain reaction was used to quantify total bacteria and seven 

bacterial taxa. 

Results: Samples from 21 teeth were positive for bacteria. Streptococcus 

species were the most prevalent (76%), followed by members of the 

Actinobacteria phylum (52%) and Pseudoramibacter alactolyticus (19%). The 

mean total bacterial load in the apical root segments was 5.7 × 104 cell 

equivalents per root apex (or 2.1 × 104/100mg of root powder). Streptococci 

comprised from 0.02% to 99.9% of the total bacterial counts, actinobacteria 

from 0.02% to 84.7%, and P. alactolyticus from 67.9 to 99%. Although 

Enterococcus faecalis was found in only 3 (14%) cases, it was dominant in 2. 

Conclusions: Streptococcus species, members of the Actinobacteria phylum 

and P. alactolyticus were the most prevalent taxa in the apical canal system and 

dominated the bacterial populations in many cases of post-treatment apical 

periodontitis. 

Key words: 16S rRNA gene; root canal-treated teeth; post-treatment apical 

periodontitis; quantitative real-time polymerase chain reaction. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

PCR - Reação em cadeia da polimerase 

SCR – Sistema de canais radiculares 

TE- Tris EDTA 

TCFC – Tomografia computadorizada de feixe cônico 

DNA – Ácido desoxirribonucleico 



1 
 

1. INTRODUCÃO 

  

 A lesão perirradicular, também denominada periodontite apical ou lesão 

periapical, é uma doença inflamatória que surge como resposta a uma infecção 

intrarradicular e representa a doença a ser tratada ou prevenida pelo 

endodontista (ANDERSON et al., 2013; SIQUEIRA et al., 2014). Ela pode ser 

classificada como primária ou pós-tratamento, sendo esta última causada 

principalmente por infecções persistentes ou secundárias, que são 

caracterizadas por possuírem uma menor diversidade microbiana, quando 

comparadas à infecção primária (NAIR, 2006; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b). 

 A infecção secundária acontece após a intervenção do profissional, 

sendo os micro-organismos introduzidos no canal durante ou após o tratamento 

endodôntico. Já a infecção persistente se dá em virtude da não eliminação, 

durante a terapia endodôntica, dos micro-organismos que estavam presentes 

na infecção primária ou secundária e que de alguma maneira resistiram ao 

preparo químico-mecânico realizado durante o tratamento endodôntico 

(SIQUEIRA, 2002).  

 A permanência microbiana e o consequente insucesso da terapia 

endodôntica estão também associados a complexidades anatômicas, incluindo 

túbulos dentinários, canais laterais, istmos e outras irregularidades do sistema 

de canais radiculares (SCR) (KISHEN, 2010; RICUCCI & SIQUEIRA, 2011; 

VIEIRA et al., 2012). 

 A complexa anatomia dos canais radiculares dificulta a coleta de 

amostra para estudos microbiológicos por meio de cones de papel estéril, por 
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não atingir áreas do SCR que podem abrigar micro-organismos. 

Consequentemente, algumas espécies bacterianas relacionadas ao fracasso 

endodôntico possivelmente ainda não foram identificadas. Com o objetivo de 

superar esta limitação metodológica, tem sido recomendada uma abordagem 

diferente, ou seja, a pulverização criogênica de fragmentos radiculares, 

removidos durante cirurgias perirradiculares ou após exodontias, seguido pela 

utilização de métodos moleculares para analisar o DNA extraído a partir do pó 

gerado por esta técnica (ALVES et al., 2009; RÔÇAS et al., 2010).  

 Não há estudos prévios na literatura utilizando o método de 

criopulverização seguido de métodos moleculares para a identificação e 

quantificação dos principais patógenos endodônticos na região apical de 

dentes com tratamento endodôntico adequado associados a lesão 

perirradicular. 

A possibilidade de aumentar o conhecimento sobre a microbiota, de 

dentes tratados endodonticamente, associada à lesão perirradicular, permitirá 

uma maior compreensão da doença e criará perspectivas para o 

estabelecimento de novos protocolos de prevenção (durante o tratamento) e de 

correção (durante o retratamento ou cirurgia) do problema.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Infecção Endodôntica 

 O papel dos micro-organismos na etiologia das lesões perirradiculares 

foi inicialmente descrito por MILLER (1864) e confirmado por KAKEHASHI et al. 

(1965). Utilizando um modelo experimental em ratos, estes últimos autores 

observaram que ratos germ-free com polpas expostas à cavidade oral não 

desenvolviam lesão perirradicular, enquanto que os ratos convencionais 

apresentavam lesões após a exposição da polpa à cavidade oral. Inúmeros 

outros trabalhos foram publicados posteriormente confirmando esta relação 

entre as lesões perirradiculares e a infecção do canal radicular (SUNDQVIST, 

1976; BYSTROM & SUNDQVIST, 1981; MÖLLER et al., 1981; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2004; SAKAMOTO et al., 2006; RÔÇAS et al., 2008). 

 A infecção endodôntica tem como principal causa a cárie dentária 

(WARFVINGE & BERGENHOLTZ, 1986; FALKER et al., 1987). Quando micro-

organismos presentes na lesão cariosa penetram na dentina, começam a 

acontecer alterações pulpares que se intensificam à medida que o processo 

carioso avança, fazendo com que a resposta inflamatória da polpa seja cada 

vez maior (REEVES & STANLEY, 1966; TROWBRIDGE, 2009). 

 Diante do conhecimento dessa dinâmica pode-se entender que, em um 

primeiro momento, os micro-organismos que irão colonizar o SCR são 

sacarolíticos e geralmente anaeróbios facultativos. Com o passar do tempo, o 

avanço da infecção em direção ao ápice radicular e o contato dos micro-

organismos com os fluidos provenientes da região perirradicular, espécies 
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anaeróbias estritas e proteolíticas passam a predominar (FABRICIUS et al., 

1982; FIGDOR & SUNDQVIST, 2007). 

 As infecções endodônticas são comumente classificadas em 

intrarradicular e extrarradicular. As infecções extrarradiculares podem ser 

dependentes ou independentes da intrarradicular e não são muito comuns. 

Geralmente as infecções extrarradiculares são uma continuação das 

intrarradiculares, sendo o abscesso perirradicular agudo o principal exemplo 

destas (SIQUEIRA, 2002; RICUCCI et al., 2015). 

 As infecções intrarradiculares podem ser divididas em primária, 

secundária e persistente. As infecções primárias são aquelas em que ainda 

não houve a intervenção do profissional, também chamada de infecção inicial 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a; HONG et al., 2013). Neste tipo de infecção 

pode-se encontrar de dez a vinte espécies bacterianas (MUNSON et al., 2002; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a), com um número variando de 103 a 108 células, 

compondo uma infecção polimicrobiana, com predomínio de bactérias 

anaeróbias estritas, principalmente proteolíticas (BLOME et al., 2008). 

 As infecções intrarradiculares secundárias e persistentes são os 

principais agentes etiológicos dos fracassos endodônticos. Essas infecções 

geralmente são indistinguíveis clinicamente e são conhecidas como as 

principais causas de flare-ups entre as sessões de tratamento e da persistência 

de exsudato e sintomatologia. A infecção endodôntica secundária é causada 

por micro-organismos que não estavam presentes na infecção primária, mas 

foram introduzidos no canal em algum momento após a intervenção do 

profissional (SIQUEIRA, 2002). A infecção endodôntica persistente é causada 

por micro-organismos que participaram das infecções primária ou secundária e 
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de alguma maneira conseguiram resistir à terapia endodôntica e suportaram 

períodos de privação de nutrientes (SIQUEIRA et al., 2014). Nos dentes com 

lesão pós-tratamento, pode-se encontrar de uma a cinco espécies em casos de 

tratamentos adequados e de duas a trinta espécies em casos de tratamentos 

inadequados. O número pode variar de 103 a 107 células bacterianas, sendo 

também caracterizadas por infecções polimicrobianas, mas com menos 

espécies que as infecções primárias (MUNSON et al., 2002; BLOME et al., 

2008). 

 As populações microbianas são provenientes da proliferação dos micro-

organismos, podendo interagir entre si e formar comunidades aderidas a um 

substrato, conhecidas como biofilmes. 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 (DONLAN & 

COSTERTON, 2002). Biofilmes têm a capacidade de suportar e enfrentar as 

condições ambientais, permitindo a sobrevivência e o crescimento dos micro-

organismos que os compõem. Tornou-se claro que nas infecções 

polimicrobianas, o todo é muito maior do que a simples soma de suas partes e 

cada componente tem que ser entendido em sua relação com outros membros 

da comunidade (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a). As bactérias vivem em 

comunidades e tem um comportamento coletivo, interagindo e se comunicando 

umas com as outras, através de um fenômeno de intercomunicação intracelular 

(intra e interespécies) – o sistema quorum sensing (MILLER & BASSLER, 

2001). Este sistema regula a virulência, produção metabólica secundária e 

formação de biofilme bacteriano (PARSEK & GREENBERG, 2005). Em 



6 
 

situações adversas, todo esse sistema regulador atrasa a produção de fatores 

de virulência, reduz a atividade metabólica até que a comunidade atinja um 

número de células suficiente para assegurar que a secreção de fatores de 

virulência irá resultar em uma infecção que gere danos ao hospedeiro 

(BASSLER, 1999; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a). 

 Alguns estudos definiram que uma doença causada por biofilme 

preenche os seguintes critérios: apresenta bactérias aderidas ou associadas a 

uma superfície; o tecido infectado contém bactérias formando microcolônias 

embebidas em matriz extracelular; a infecção é confinada a um sítio específico 

e a disseminação é um evento secundário; a infecção é difícil ou impossível de 

erradicar com antibióticos usados sistemicamente; as defesas do hospedeiro 

são ineficazes na eliminação bacteriana; a eliminação ou desorganização da 

estrutura e ecologia do biofilme leva à remissão da doença (PARSEK & 

SINGH, 2003; HALL-STOODLEY & STOODLEY, 2009; RICUCCI & SIQUEIRA, 

2010). Baseado nestes critérios, a lesão perirradicular pode ser incluída na lista 

de doenças causadas ou fortemente associadas a biofilmes bacterianos 

(RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). 

 

2.2. Fracasso Endodôntico 

 Para entender o fracasso endodôntico é importante compreender o 

sucesso. De acordo com o dicionário Oxford da língua inglesa, sucesso pode 

ser definido como quando são alcançados os objetivos ou o que se pretende. O 

objetivo do endodontista é prevenir a lesão perirradicular quando esta está 

ausente ou tratá-la, quando presente (SIQUEIRA, 2011). 
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 Em endodontia, o sucesso pode ser determinado pelos métodos 

histológicos, radiográficos e clínicos. Histologicamente, considera-se sucesso 

quando não há inflamação nos tecidos perirradiculares. Os achados na 

literatura são um pouco divergentes, variando a taxa de sucesso histológico 

entre 7% a 49% (BRYNOLF, 1967; GREEN et al., 1997; BARTHEL et al., 

2004). Embora os critérios histológicos permitam uma visualização 

microscópica do que está de fato acontecendo nos tecidos afetados, tal 

avaliação não pode ser aplicada na rotina clínica, uma vez que demanda a 

remoção cirúrgica dos tecidos. 

 Radiograficamente, uma lesão pode desaparecer em um período de um 

a quatro anos, sendo que estudos epidemiológicos revelam índices de sucesso 

que variam de 64%, entre os clínicos gerais, a 95%, entre os especialistas 

(ERIKSEN, 1991; WEIGNER et al., 1998; ERIKSEN et al., 2002). A 

permanência da lesão do mesmo tamanho ou o seu aumento em um período 

de dois anos pode ser considerado fracasso. Na maioria dos casos em que as 

lesões diminuem num período de um a dois anos, esta diminuição irá continuar 

até o completo desaparecimento. Porém, se esse completo desaparecimento 

não acontecer, será considerado fracasso, podendo esta diminuição do 

tamanho da lesão ser explicada pela simples redução, mas sem completa 

eliminação ou controle eficaz da carga microbiana (FRIEDMAN, 2008).   

 Clinicamente, considera-se sucesso quando o dente está em função, 

sem sintomatologia, sem fístula, sem tumefação e ausência ou diminuição de 

rarefação óssea perirradicular (ESTRELA et al., 2014a; ESTRELA et al., 

2014b). Não pode ser considerada como sucesso a permanência de uma 
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lesão, já que entende-se que o objetivo do tratamento endodôntico é prevenir 

ou tratar a doença perirradicular (JANG et al., 2015). 

 A ausência de sinais e sintomas e ausência de imagem radiográfica são 

os principais fatores considerados para definir o resultado do tratamento 

endodôntico (FRIEDMAN, 2008). As lesões perirradiculares presentes em 

decorrência de fracassos no tratamento endodôntico podem ser emergentes, 

quando aparecem após o tratamento, persistentes, quando permanecem a 

despeito do tratamento e recorrentes, quando desaparecem e após um tempo, 

tornam a aparecer (SIQUEIRA et al., 2014). As infecções persistentes são as 

principais causas das lesões perirradiculares persistentes, enquanto as 

infecções secundárias são provavelmente a principal causa das lesões 

perirradiculares emergentes assim como, das lesões recorrentes (VIEIRA et al., 

2012). 

 Para uma melhor compreensão dos objetivos a serem alcançados no 

tratamento endodôntico de dentes com lesões perirradiculares é importante 

levar em conta a observação clássica de SMITH (1934), de que a doença 

depende do número de micro-organismos multiplicado pela virulência dos 

mesmos e divididos pela resposta do hospedeiro. De acordo com esta teoria, 

se o nível bacteriano estiver abaixo de um determinado limiar a doença não 

existirá. Porém, se por algum motivo houver o aumento desse nível bacteriano, 

automaticamente a lesão perirradicular aparecerá. Sabe-se que o objetivo ideal 

para o tratamento endodôntico é a esterilização do SCR. Como este objetivo 

não é possível através das técnicas atuais de desinfecção, o tratamento visa 

uma redução bacteriana a níveis máximos compatíveis com a cura 

perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2007; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 
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 O fracasso do tratamento endodôntico normalmente ocorre quando os 

procedimentos de desinfecção não alcançam níveis satisfatórios para prevenir 

ou controlar a infecção endodôntica (RAY & TROPE, 1995; GEORGOPOULOU 

et al., 2008; RÔÇAS et al., 2008). Portanto, é possível entender claramente que 

dentes com tratamento endodôntico radiograficamente adequado podem falhar 

no objetivo de prevenir ou erradicar a lesão perirradicular, já que a infecção 

endodôntica pode não ter sido controlada eficazmente.  

  Estudos revelam que a microbiota do canal radicular do dente tratado 

endodonticamente associado à lesão perirradicular persistente difere 

substancialmente da microbiota de dentes com polpas necrosadas e não 

tratados (HONG et al., 2013; TZANETAKIS et al., 2015). A microbiota dos 

canais com fracasso endodôntico é composta por um número bastante limitado 

de espécies bacterianas, que podem se apresentar mais resistentes aos 

métodos de combate à infecção utilizados na endodontia (HONG et al., 2013; 

KARYGIANNI et al., 2015). 

 Independente da qualidade do tratamento endodôntico, a causa do 

fracasso está basicamente relacionada a bactérias normalmente envolvidas na 

infecção intrarradicular secundária ou persistente e algumas vezes na infecção 

extrarradicular. Obviamente, dentes com tratamentos endodônticos realizados 

de forma insatisfatória têm maior chance de insucesso do que aqueles dentes 

que foram submetidos a tratamentos endodônticos adequados (SIQUEIRA, 

2011). Raramente, a etiologia será não microbiana e quando isso acontece, as 

causas podem ser diversas como sugerido por KOPPANG et al. (1989), que 

identificaram fibras de celulose dos cones de papel absorvente como possíveis 

causadoras de lesões perirradiculares persistentes. NAIR (1999) sugeriu que 
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cristais de colesterol poderiam favorecer uma resposta óssea inflamatória e 

contribuir para a manutenção da inflamação na região perirradicular mesmo na 

ausência de infecção concomitante. No entanto, não existe ainda comprovação 

suficiente do papel de fatores não microbianos na indução de lesões 

perirradiculares persistentes (SIQUEIRA et al. 2014). Existe a possibilidade da 

origem de uma lesão óssea com imagem radiográfica próxima à região 

perirradicular não ser endodôntica. De acordo com KONTOGIANNIS et al. 

(2015), em um estudo onde avaliaram 1521 biopsias, a ocorrência de lesões de 

origem não endodôntica é de apenas 3,4%, sendo o ceratocisto odontogênico o 

mais prevalente nesses casos.  

 A infecção está presente em praticamente todos os casos de fracasso. 

RICUCCI et al. (2013) observaram bactérias presentes nos túbulos dentinários 

e canais acessórios de um dente bem tratado. VIEIRA et al. (2012) 

encontraram bactérias nos túbulos dentinários, em um caso de lesão recorrente 

após doze anos de sucesso aparente. Segundo os autores, a dissolução do 

cimento endodôntico e o contato dos fluidos teciduais com bactérias, que 

permaneceram em estado de privação de nutrientes por todos esses anos, a 

provável causa desse reaparecimento da lesão.  

 RICUCCI et al. (2009) avaliaram histologicamente 24 dentes tratados 

endodonticamente com lesão perirradicular (doze assintomáticos e doze 

sintomáticos), que foram extraídos ou sujeitos à apicectomia. Bactérias foram 

identificadas em todos os casos, exceto em um dente assintomático, no qual 

existia extrusão de material obturador. As bactérias foram encontradas na 

porção apical do SCR, principalmente nas ramificações, canais laterais, istmos 

e túbulos dentinários.  
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 Alguns estudos mostram que, a presença de bactérias que foram 

capazes de sobreviver aos procedimentos de desinfecção e permaneceram no 

momento da obturação influencia significativamente o resultado do tratamento 

endodôntico (ENGSTRÖM et al., 1964; SJÖGREN et al., 1997). Tal 

persistência pode ser explicada pela dificuldade imposta pela anatomia do SCR 

e pela resistência do biofilme bacteriano. Bactérias apresentam inúmeras 

estratégias para resistir ao tratamento. Estes micro-organismos podem aderir-

se às paredes dos canais e se acumular sob a forma de biofilme, ou estarem 

localizados em áreas inacessíveis aos instrumentos e às substâncias químicas 

utilizadas no tratamento (DISTEL et al., 2002; NAIR et al., 2005; CARR et al., 

2009; RICUCCI et al., 2009; ARNOLD et al., 2013). Além disso, podem se 

adaptar às condições de redução drástica de nutrientes e permanecerem assim 

até que consigam novamente substrato para sua proliferação (LIN et al.,1992; 

PINHEIRO et al., 2003; GOMES et al., 2008; RÔÇAS et al., 2008). 

 Nas infecções persistentes há maior prevalência de bactérias Gram-

positivas facultativas, sendo caracterizada principalmente pela presença de 

Enterococcus faecalis e espécies de Streptococcus. A espécie E. faecalis tem 

sido encontrada com frequência em dentes com fracasso endodôntico e lesão 

persistente (SUNDQVIST et al., 1998; PINHEIRO et al., 2003; RÔÇAS et al., 

2004; ZERELLA et al., 2005; SEDGLEY et al., 2006; GOMES et al., 2008; 

RÔÇAS et al., 2008; TENNERT et al., 2014). O E. faecalis, assim como a 

Candida albicans, esta um fungo, podem ser resistentes à medicação 

intracanal, inclusive ao hidróxido de cálcio (BYSTRÖM et al., 1985; WALTIMO 

et al., 1999). Contudo, a condição do E. faecalis como principal agente 

causador de fracassos endodônticos (PORTENIER et al., 2003) tem sido 
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questionada atualmente em vários estudos em função de que, quando está 

presente, esta raramente é uma das espécies dominantes na microbiota 

associada a casos de retratamento (RÔÇAS et al., 2004; RÔÇAS et al., 2008; 

SAKAMOTO et al., 2008). Além disso, apesar de ser facilmente cultivado, o E. 

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

perirradiculares (CHEUNG & HO, 2001; ROLPH et al., 2001) e sua prevalência 

não difere em dentes com ou sem lesão (KAUFMAN et al., 2005; ZOLETTI et 

al., 2006).  

 Estreptococos e muitas espécies anaeróbias também têm sido 

encontradas, incluindo Propionibacterium propionicum, Filifactor alocis, 

Pseudoramibacter alactolyticus, e espécies dos gêneros Dialister e 

Actinomyces, geralmente compondo uma comunidade mista (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2004; RÔÇAS et al., 2008; SAKAMOTO et al., 2008; RÔÇAS & 

SIQUEIRA, 2012). 

 A grande maioria dos estudos que tratam da microbiota de dentes com 

fracasso endodôntico e lesão perirradicular estão restritos a análises de 

prevalência. A relevância patogênica e ecológica de uma determinada espécie 

no processo da doença também se relaciona com suas contagens absolutas e 

abundância relativa em relação à comunidade bacteriana total (CHEUNG & 

HO, 2001; ROLPH et al., 2001; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; RÔÇAS et al., 

2008; SAKAMOTO et al., 2008; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012). 

 Parece evidente que dentes com tratamento endodôntico inadequado e 

com condições propícias de acesso coronário são bons candidatos para o 

retratamento endodôntico. No entanto, canais bem tratados, nos quais o 

retratamento não oferece melhor prognóstico que o tratamento, casos em que 
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o acesso coronário não é possível ou com risco de acidentes (fratura radicular 

na tentativa de remoção de um núcleo intrarradicular) e condições que exigem 

biópsia são indicações para a cirurgia perirradicular (SIQUEIRA et al., 2014). 

Além desses fatores, a cirurgia está indicada se, após um período mínimo de 

um ano de acompanhamento, a lesão perirradicular permanecer com a imagem 

radiográfica do mesmo tamanho quando comparada ao exame realizado logo 

após a intervenção, ou se tiver aumentado, bem como se aparecer uma lesão 

emergente (WU et al., 2006). 

 

2.3. Métodos moleculares 

 É essencial identificar as principais espécies bacterianas envolvidas nos 

fracassos endodônticos (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2010). Inúmeros trabalhos têm 

sido realizados com a finalidade de identificar as espécies microbianas 

envolvidas na infecção endodôntica, sendo a maior parte desses se baseia em 

métodos de cultura (SUNDQVIST et al., 1998; PINHEIRO et al., 2003). Estes 

métodos apresentam algumas limitações quando se trata de diagnóstico 

microbiológico, como baixa sensibilidade, erro na identificação de certas 

espécies cultiváveis com fenótipo ambíguo, dificuldade na detecção de 

espécies de difícil cultivo e incapacidade de crescimento de muitas espécies 

orais nas condições artificiais de laboratório (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011).  

 Nos últimos anos, têm ocorrido avanços significativos nos estudos da 

microbiota endodôntica, com a utilização de métodos moleculares como o 

checkerboard para hibridização DNA-DNA e a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) e os seus derivados (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005b; MURAD et al., 2014; 

ROSA et al., 2015). 
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 A utilização de métodos moleculares tem permitido não só a confirmação 

da associação de diversas bactérias já identificadas pelos métodos de cultura, 

mas também tem incluído inúmeras espécies de difícil cultivo ou até mesmo 

não cultiváveis na lista de patógenos endodônticos putativos. Esta lista tem se 

expandido de forma considerável com a inserção dos métodos moleculares na 

busca de um melhor conhecimento da infecção endodôntica (MUNSON et al., 

2002; TANG et al., 2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a; SEDGLEY et al., 2006; 

WILLIAMS et al., 2006; SIQUEIRA et al., 2007; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011). O 

impacto destes métodos no conhecimento da microbiota bucal em condições 

saudáveis e doentes, assim como da microbiota endodôntica, é surpreendente 

e inconteste (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a). 

 Bactérias que persistem após o tratamento endodôntico estão 

usualmente localizadas nas irregularidades das paredes do canal principal ou 

em áreas como canais laterais, ramificações apicais, túbulos dentinários e 

istmos (NAIR et al., 2005; RICUCCI et al., 2009; VERA et al., 2012). Na maioria 

dessas áreas, as bactérias são inacessíveis aos instrumentos endodônticos e 

às substâncias utilizadas no tratamento. Da mesma forma, procedimentos de 

coleta microbiológica convencionais usando cones de papel, também não 

alcançam essas áreas, e consequentemente, espécies bacterianas envolvidas 

com o fracasso endodôntico não são coletadas e identificadas (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2004).  

 Com a possibilidade de importantes patógenos endodônticos passarem 

despercebidos pela coleta convencional, uma abordagem diferente tem sido 

recomendada. Esta consiste em uma pulverização (trituração) da raiz utilizando 

um moinho criogênico, com posterior utilização de métodos moleculares para 
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analisar o DNA extraído, a partir do pó dentinário produzido durante a 

pulverização (RÔÇAS et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2011). TRAN et al. (2013) 

realizaram a pulverização criogênica manualmente com gral e pistilo e 

compararam com a coleta bacteriológica utilizando cones de papel. Os 

resultados mostraram que a coleta com cones de papel foi significativamente 

inferior à pulverização criogênica na recuperação de bactérias das amostras. 

ALVES et al. (2009) realizaram a pulverização criogênica de fragmentos dos 

terços apical e médio/coronário de dentes recém-extraídos para comparar o 

perfil genético da comunidade bacteriana nestes segmentos. Os dentes 

estudados apresentavam evidências de infecção endodôntica primária. Os 

resultados demonstraram que o perfil da comunidade bacteriana do terço apical 

é tão diverso, quanto o da porção média/coronária, porém, um número muito 

maior de espécies foi detectada em comparação com estudos prévios usando 

cones de papel para coleta (TANG et al., 2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a; 

SEDGLEY et al., 2006; WILLIAMS et al., 2006; SIQUEIRA et al., 2007; RÔÇAS 

& SIQUEIRA, 2011).  

 Estes estudos demonstraram que a utilização da pulverização criogênica 

na avaliação da microbiota endodôntica é eficaz e permite verificar o SCR em 

sua totalidade. Porém, apesar deste método permitir uma avaliação mais 

completa apenas é aplicável em dentes extraídos ou em ápices que foram 

coletados após apicectomia (TZANETAKIS et al., 2015). Outra dificuldade 

apresentada é a necessidade de uma descontaminação da superfície externa 

do fragmento radicular com a finalidade de permitir que a coleta microbiana 

seja realizada apenas no SCR, já que existe a possibilidade de uma 

contaminação da superfície externa da raiz por micro-organismos provenientes 
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da saliva ou do sulco gengival, durante a extração ou cirurgia perirradicular 

(RÔÇAS et al., 2010; ÖZOK et al., 2012). 

 Os avanços recentes na identificação por métodos moleculares 

associados ou não com a pulverização criogênica têm alterado de forma 

significativa a compreensão do fracasso endodôntico e permitido uma visão 

mais ampla dessa complexa microbiota associada às infecções endodônticas 

(ZEHNDER & BELIBASAKIS, 2015). 
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3. JUSTIFICATIVA 
_______________________________________________________________ 

 

Não há estudos prévios na literatura utilizando o método de 

criopulverização seguido de métodos moleculares para identificação e 

quantificação dos principais patógenos endodônticos na região apical de 

dentes com tratamento endodôntico adequado e com lesão perirradicular. 
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4. HIPÓTESE 

 

A identificação e a quantificação de bactérias presentes no terço apical 

em dentes bem tratados endodonticamente e com lesões perirradiculares 

associadas podem ser mais acuradas utilizando-se espécimes criopulverizados 

e submetidos à análise pelo método molecular PCR em tempo real, quando 

comparado aos métodos convencionais.  
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5. OBJETIVOS 

 

 Avaliar a contagem total de bactérias, assim como a presença, níveis e 

abundância relativa de diversos patógenos endodônticos na porção apical do 

SCR em dentes com tratamento endodôntico adequado associados a lesão 

perirradicular. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo clínico quantificou os níveis de bactérias totais e de 

diferentes patógenos endodônticos no terço apical do SCR de dentes com 

tratamento endodôntico radiograficamente adequado e portadores de lesão 

perirradicular. Considerando-se que as bactérias localizadas no terço apical do 

canal radicular estão em posição estratégica para causar danos ao hospedeiro 

e perpetuar uma lesão perirradicular, é curioso o fato de não existirem muitos 

estudos sobre a microbiota apenas dessa região. Estudos morfológicos têm 

mostrado a localização bacteriana em casos de insucesso endodôntico (CARR 

et al., 2009; RICUCCI et al., 2009; ARNOLD et al., 2013), porém, não fornecem 

informações sobre a identificação e quantificação bacteriana nesses casos. A 

maioria dos estudos sobre a microbiota especificamente do terço apical 

avaliaram dentes com infecções intrarradiculares primárias (BAUMGARTNER 

& FALKLER, 1991; SIQUEIRA et al., 2004; ALVES et al., 2009; SIQUEIRA et 

al., 2009; RÔÇAS et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2011; ÖZOK et al., 2012). 

Apenas alguns poucos estudos avaliaram casos de infecções 

persistentes ou secundárias em dentes tratados endodonticamente associados 

com lesão pós-tratamento (SUBRAMANIAN & MICKEL, 2009; CHUGAL et al., 

2011; WANG et al., 2012). Destes, dois analisaram os segmentos apicais 

obtidos durante cirurgia perirradicular, nos quais as bactérias foram coletadas 

após agitação e centrifugação dos ápices (SUBRAMANIAN & MICKEL, 2009; 

WANG et al., 2012). No outro estudo, a coleta das amostras foi realizada no 

terço apical de dentes extraídos, utilizando-se instrumentos endodônticos e 

pontas de papel absorventes (CHUGAL et al., 2011). No método de coleta 
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convencional usando cones de papel absorvente estéril somente as bactérias 

localizadas no canal principal e na dentina adjacente são coletadas e 

detectadas impedindo a avaliação de bactérias presentes no interior dos 

túbulos dentinários, ramificações, istmos e irregularidades 

 Neste estudo, foi utilizada a pulverização criogênica dos fragmentos 

apicais coletados durante cirurgia perirradicular, sendo assim, possível 

incorporar para análise todas as bactérias presentes na complexa anatomia do 

SCR. Usando essa abordagem, uma amostra muito mais representativa pode 

ser obtida. Um estudo confirmou que a pulverização fornece resultados 

superiores quando comparado a coleta com pontas de papel absorvente para a 

detecção bacteriana (TRAN et al., 2013). Além disso, essa metodologia 

permitiu que apenas as bactérias presentes no terço apical do SCR fossem 

avaliadas. 

A principal desvantagem da pulverização criogênica está no fato de só 

poder ser realizada em dentes com indicação de cirurgias perirradiculares ou 

extração (TZANETAKIS et al., 2015), não podendo ser usada para acompanhar 

longitudinalmente os casos, como por exemplo, verificar a eliminação 

bacteriana após o retratamento.  Além disso, é de suma importância que seja 

realizada a desinfecção cuidadosa da superfície externa da raiz, para eliminar 

contaminações externas e evitar resultados falso positivos (RÔÇAS et al., 

2010; ÖZOK et al., 2012).  Neste estudo foi realizado um controle da 

descontaminação da superfície externa ao esfregar, em cada fragmento, um 

cone de papel absorvente estéril, número 80, embebido com solução tampão 

Tris EDTA (TE). A análise por PCR em tempo real apresentou resultados 
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negativos confirmando que o protocolo de desinfecção foi executado com 

sucesso.   

É importante salientar que essa abordagem pode ter eliminado bactérias 

que constituem o biofilme extrarradicular, ou seja, possíveis causas da doença 

perirradicular pós-tratamento.  Levando em conta os risco de detecção de 

contaminantes caso a desinfecção radicular externa não fosse adequadamente 

realizada e considerando que o biofilme extrarradicular não é muito comum 

(RICUCCI et al., 2009), optamos por analisar apenas a microbiota 

intrarradicular desses dentes. 

Vários estudos têm demonstrado que a microbiota relacionada ao 

fracasso de dentes com tratamento endodôntico adequado difere 

substancialmente da microbiota de dentes com infecção primária ou de dentes 

com tratamento endodôntico inadequado (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009c; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012; HONG et al., 2013; 

TZANETAKIS et al., 2015). A infecção primária se caracteriza por ser uma 

infecção polimicrobiana, tendo um certo equilíbrio entre bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, com predomínio de bactérias anaeróbias estritas, 

principalmente proteolíticas (FIDGOR & SUNDQVIST, 2007; BLOME et al., 

2008). Na infecção relacionada aos casos de fracasso endodôntico encontra-se 

uma menor diversidade bacteriana, aparentemente sem um predomínio de 

anaeróbios estritos ou facultativos (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012; HONG et al., 

2013; TZANETAKIS et al., 2015). Inúmeros estudos têm revelado que bactérias 

Gram-positivas são encontradas com mais frequência nos casos de fracasso 

(RÔÇAS et al., 2004; ZERELLA et al., 2005; SEDGLEY et al., 2006; GOMES et 

al., 2008; SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA, 2011; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012; 
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HONG et al., 2013; TENNERT et al., 2014; KARYGIANNI et al., 2015; 

TZANETAKIS et al., 2015). Tal fato sugere que estes micro-organismos podem 

ser mais resistentes aos procedimentos antimicrobianos realizados durante a 

terapia endodôntica e portanto capazes de se adaptarem às condições 

ecológicas dos canais radiculares tratados (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012). 

O fato do tratamento endodôntico estar radiograficamente adequado 

sugere que a instrumentação do canal foi devidamente realizada. Porém, 

alguns poucos micro-organismos são capazes de sobreviver às condições de 

escassez de nutrientes geradas pelos procedimentos realizados durante a 

terapia endodôntica, ou estão presentes em áreas que não são afetadas pelo 

tratamento, já que a anatomia do SCR é bastante complexa, podendo possuir 

inúmeras ramificações, istmos, além dos túbulos dentinários (VIEIRA et al., 

2012; ARNOLD et al., 2013). 

 Sendo assim, para identificar os micro-organismos que compõem a 

microbiota persistente em casos de fracassos endodônticos, todos os ápices 

avaliados neste estudo foram removidos de dentes que possuíam tratamentos 

endodônticos julgados adequados (como determinado através de exame 

radiográfico e de tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC)) e 

associados à lesão perirradicular pós-tratamento. 

Neste trabalho, o período mínimo de acompanhamento para determinar 

o insucesso foi de um ano, pois estudos têm demonstrado que nos casos de 

sucesso, o desaparecimento ou pelo menos a diminuição da lesão poderá ser 

notada em um período de um a dois anos. As lesões que não diminuem ou que 

aumentam neste prazo, geralmente resultam em fracasso (WEIGNER et al., 

1998; ERIKSEN et al., 2002; FRIEDMAN, 2008).  
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 Não foi possível avaliar se as medidas de assepsia e desinfecção do 

SCR aplicadas durante o tratamento endodôntico prévio foram adequadas, já 

que a maior parte dos tratamentos não foi realizada pelos autores. No entanto, 

dentes com uma qualidade de obturação radiograficamente adequada estão 

geralmente associados a um maior índice de sucesso do que aqueles com 

obturações inadequadas (FRIEDMAN, 2008). Neste estudo, a qualidade do 

tratamento também foi inferida com base em TCFC, o que, indiscutivelmente, 

melhora a análise. Todos os casos foram considerados como insucesso do 

tratamento ou retratamento, levando em consideração o relato de cada 

paciente sobre a história pregressa, bem como o aumento ou a permanência 

do tamanho da lesão quando comparada a exames anteriores. Todos os 

dentes apresentavam indicação para cirurgia perirradicular considerando que o 

retratamento já havia sido realizado, ou o retratamento não poderia ser 

realizado por impossibilidade de acesso à porção apical do SCR ou o 

retratamento não ofereceria melhores resultados (SIQUEIRA et al., 2014). 

Bactérias foram detectadas em 21 dos 27 fragmentos apicais 

analisados. Nos casos positivos, a média total de carga bacteriana foi de 

5,7×104 células bacterianas. Esta contagem se aproximou bastante da 

encontrada em um estudo, onde foi realizada coleta com cones de papel 

absorvente durante o retratamento de dentes com lesão perirradicular 

(RODRIGUES et al., 2015). É importante fornecer as contagens absolutas para 

que se possa ter uma ideia do total dos níveis bacterianos no terço apical do 

SCR de dentes com tratamento endodônticos adequados radiograficamente. 

No entanto, os dados também foram ajustados para contagens por 100mg de 

pó gerado pela pulverização, a fim de permitir uma comparação com estudos 
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futuros. Isto foi feito porque o comprimento dos espécimes variou, o que pode 

influenciar a contagem absoluta em cada caso e dificultar comparações. 

Estudos anteriores, usando coleta convencional com pontas de papel 

absorvente apresentaram contagens bacterianas em dentes tratados 

endodonticamente variando de 103 a 107 células bacterianas (SEDGLEY et al., 

2006; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012).  

Um estudo usando qPCR para analisar ápices radiculares de dentes 

tratados endodonticamente revelou um número médio de 107 células 

bacterianas (SUBRAMANIAN & MICKEL, 2009). É difícil comparar as 

contagens bacterianas entre estudos utilizando diferentes métodos e critérios 

de inclusão, uma vez que estes fatores certamente influenciam os resultados. 

O presente estudo não encontrou contagens bacterianas superiores a 105 

células bacterianas. Porém, esses valores menores quando comparados com 

outros estudos podem ser explicados pelo fato de somente ápices de dentes 

com tratamento endodôntico adequado terem sido avaliados. Espera-se que 

esses dentes mostrem uma contagem bacteriana mais baixa do que nos 

dentes com tratamento endodôntico inadequado. É importante salientar que a 

magnitude do número de bactérias observada foi aparentemente suficiente 

para manter a doença perirradicular. 

 Neste estudo, o grupo bacteriano encontrado em maior prevalência foi o 

gênero Streptococcus, seguido por membros do filo Actinobacteria e a espécie 

Pseudoramibacter alactolyticus. Estes resultados corroboram estudos 

anteriormente realizados, nos quais utilizaram métodos de cultura e métodos 

moleculares para avaliar a microbiota de todo o canal principal (SUNDQVIST et 
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al., 1998; PINHEIRO et al., 2003; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; CHUGAL et al., 

2011; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012; WANG et al., 2012).  

No presente estudo, foram utilizados primers para identificar o gênero 

Streptococcus, pois inúmeras pesquisas encontraram representantes deste 

gênero em dentes com lesão perirradicular pós-tratamento (SUNDQVIST et al., 

1998; PINHEIRO et al., 2003; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; RÔÇAS & 

SIQUEIRA, 2012). Porém, a maioria destes trabalhos não mostra uma espécie 

específica envolvida com a doença pós-tratamento. Streptococcus spp. 

corresponderam a mais de 95% do total da população bacteriana nos seis de 

dezesseis casos nos quais foram encontrados. As altas prevalência e 

abundância relativa em inúmeros casos sugerem que os Streptococcus são 

bactérias diretamente relacionadas ao fracasso endodôntico. 

Actinobacteria é um filo geralmente representado nas infecções 

endodônticas pelos gêneros Actinomyces e Propionibacterium, os quais têm 

sido encontrados em inúmeros estudos que avaliaram infecções 

persistentes/secundárias (SUNDQVIST et al., 1998; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2004; CHUGAL et al., 2011; WANG et al., 2012). Espécies de Actinomyces e 

Propionibacterium propionicum podem estar relacionadas aos casos de 

fracasso endodôntico por serem causadoras da actinomicose perirradicular. 

Nenhum trabalho realizado para analisar actinomicose perirradicular verificou 

de forma consistente, as condições microbiológicas da porção apical do canal. 

Por isso, não é possível concluir se esta seria um tipo de infecção 

extrarradicular dependente ou independente da intrarradicular (RICUCCI & 

SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA et al., 2015). No presente estudo, foi realizada 

uma descontaminação da superfície radicular externa, ou seja, estes micro-
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organismos foram encontrados no interior do SCR. Actinomyces têm sido 

identificados em cerca de 10% dos casos de fracasso (SIQUEIRA et al., 2002), 

porém alguns estudos têm apresentado prevalências mais elevadas (TANG et 

al. 2003; XIA & BAUMGARTNER, 2003), podendo variar de 3% a 24% para 

Actinomyces (MOLANDER et al. 1998; SUNDQVIST et al. 1998; CHEUNG & 

HO, 2001; HANCOCK et al. 2001; PINHEIRO et al. 2003) e 2% a 8% para 

Propionibacterium propionicum (SUNDQVIST et al., 1998; PINHEIRO et al. 

2003; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003b). No presente estudo, em quatro dos onze 

casos nos quais a Actinobacteria foi detectada, estas bactérias correspondiam 

a mais de 50% do total da população bacteriana.  

Pseudoramibacter alactolyticus tem sido encontrado com frequência em 

dentes tratados endodonticamente (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; RÔÇAS & 

SIQUEIRA, 2012). É uma espécie bacteriana que muitas vezes é difícil de 

cultivar. Tal dificuldade pode ter por muito tempo ofuscado a sua importância 

como um patógeno endodôntico. Nas infecções primárias, esta espécie Gram-

positiva pode ser encontrada em prevalência tão alta quanto os mais 

frequentes Gram-negativos (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003a; SIQUEIRA et al., 

2015). Estudos que avaliaram a microbiota associada ao fracasso endodôntico 

relataram a ocorrência de Pseudoramibacter alactolyticus, porém em 

prevalência mais baixa, quando comparada à microbiota dos dentes sem 

tratamento endodôntico (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003; SIQUEIRA et al., 2015). 

Usando cultura, SUNDQVIST et al. (1998) encontraram esta espécie em 

apenas 1 dos 24 (4,2%) casos, enquanto MOLANDER et al. (1998) isolaram P. 

alactolyticus somente em 1 dos 68 (1,5%) casos. Comumente ocorre em 

infecções mistas, sendo inteiramente possível que esta espécie bacteriana 
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possa atuar, juntamente com outras bactérias, na indução da doença 

perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003a). No presente estudo, esta espécie 

foi dominante nos quatro casos nos quais foi detectada. 

Enterococcus faecalis tem sido detectado em infecções intrarradiculares 

primárias e persistentes. De acordo com os estudos, a frequência de detecção 

utilizando a método de cultura nas infecções primárias e persistentes varia de 

2% a 13% e de 8% a 71%, respectivamente (GOMES et al., 2004; GOMES et 

al., 2006; SEDGLEY et al., 2006; GUO et al., 2011). No método de PCR, o 

índice variou de 5% a 82% e de 10% a 76% respectivamente (RÔÇAS et al., 

2004; FOSCHI et al., 2005; GOMES et al., 2006; SEDGLEY et al., 2006; 

PIRANI et al., 2008; OZBEK et al., 2009; DUMANI et al., 2012; GONG & BOU, 

2012). Estas diferenças podem ser atribuídas ao tamanho da amostra, à 

qualidade do tratamento inicial, ao material de obturação e às diferentes 

técnicas de identificação.  

Tradicionalmente, as bactérias que participam nas infecções 

endodônticas têm sido estudadas usando a técnica de cultura, que se baseia 

no isolamento, crescimento e identificação laboratorial, de acordo com testes 

morfológicos e bioquímicos. No entanto, a última década trouxe muitos 

avanços na identificação microbiológica utilizando métodos moleculares. O uso 

desses métodos permite identificar de forma rápida e mais precisa várias 

espécies bacterianas (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005a). O método molecular PCR 

em tempo real pode ser quantitativo e também tem sido aplicado para detectar 

a prevalência do Enterococcus faecalis (SEDGLEY et al., 2006; OZBEK et al., 

2009). 
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RÔÇAS et al. (2004) afirmaram que o Enterococcus faecalis está mais 

associado a casos assintomáticos do que a casos sintomáticos. Uma possível 

explicação para o resultado está no fato dos Enterococcus possuírem baixa 

virulência (KOCH et al., 2004). Eles conseguem se adaptar ao ambiente do 

canal radicular alterado pelo tratamento endodôntico, mas a participação na 

patogênese tem sido questionada (ZOLETTI et al., 2006; ZHANG et al., 2015). 

A prevalência do Enterococcus faecalis não foi acentuada (14%) quando 

comparada com estudos anteriores (PORTENIER et al., 2003; ZERELLA et al., 

2005; SEDGLEY et al., 2006; GOMES et al., 2008; RÔÇAS et al., 2008; 

TENNERT et al., 2014). O papel dessa espécie como principal patógeno, 

relacionado ao fracasso endodôntico tem sido questionado (KAUFMAN et al., 

2005; ZOLETTI et al., 2006; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012). Embora os 

resultados apresentados possam estar relacionados a questões técnicas, tais 

como os primers utilizados, é importante salientar que métodos moleculares 

menos sensíveis, usando os mesmos primers, detectaram esta espécie em 

uma prevalência muito maior (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012). Se o Enterococcus 

faecalis realmente for um membro de infecções intrarradiculares secundárias, a 

sua baixa prevalência neste estudo está provavelmente relacionada com a 

qualidade, considerada adequada radiograficamente, do tratamento dos canais 

radiculares e das restaurações coronárias dos dentes avaliados. Em casos 

como estes, os riscos de infecções secundárias são, consideravelmente, 

reduzidos. Outra razão para a diferença na prevalência do Enterococcus 

faecalis pode estar no fato de que outros estudos avaliaram as condições 

bacteriológicas de todo o canal (SEDGLEY et al., 2006; GOMES et al., 2008; 

RÔÇAS et al., 2008; TENNERT et al., 2014), enquanto este estudo restringiu-
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se ao terço apical do SCR. Mesmo assim, em dois casos nos quais o 

Enterococcus faecalis foi detectado, esta espécie foi amplamente dominante, 

correspondendo a mais de 98% do total da população bacteriana. Isto significa 

que, em alguns casos, o Enterococcus faecalis pode realmente ser o principal 

agente patogênico associado à doença. 

Este estudo está em consonância com os resultados das análises 

moleculares anteriores, realizadas em dentes com tratamento endodôntico, nos 

quais comunidades bacterianas mistas foram encontradas na maioria das 

amostras (SAKAMOTO et al., 2008; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012). 

Considerando que foram avaliados apenas sete grupos de bactérias ou 

espécies, não é possível inferir quantas espécies estavam presentes em cada 

caso. É importante ressaltar que, somente em 2 dos 21 casos nos quais 

bactérias foram encontradas, nenhum dos grupos alvo foi dominante no total da 

população bacteriana. As espécies mais prevalentes na microbiota tem o 

potencial de serem os principais agentes patogênicos em cada caso, embora a 

importância das outras espécies, na ecologia dos biofilmes associados à lesão 

perirradicular não possa ser subestimada. Outros trabalhos devem explorar 

toda a diversidade bacteriana em amostras pulverizadas do terço apical do 

SCR de dentes com tratamento endodôntico adequado.  

Neste estudo foram utilizados 27 ápices coletados durante cirurgias 

perirradiculares. Em seis ápices, não foram encontradas bactérias no SCR. 

Estes dentes possuíam tratamentos endodônticos realizados entre dois e oito 

anos antes do procedimento cirúrgico, sendo que, em dois desses casos, as 

lesões apresentavam o seu maior diâmetro acima de 5mm e os outros quatro 

casos apresentavam o maior diâmetro abaixo de 5mm. É possível que algumas 
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dessas lesões pudessem ser, na realidade, uma área de cicatrização. No 

entanto, o fato de terem permanecido do mesmo tamanho ou, até mesmo, 

aumentado em um período mínimo de dois anos, além de, no exame 

histopatológico, o resultado da análise ter identificado as lesões como 

granulomas perirradiculares, indicam o contrário. O fato de bactérias não terem 

sido identificadas, não caracteriza sua ausência no SCR dos respectivos 

dentes. Mesmo tendo utilizado um método molecular altamente sensível, as 

bactérias podem ter passado despercebidas ou estavam localizadas em 

regiões mais coronárias, permanecendo fora da área de ressecção radicular 

ou, ainda, além do forame apical, caracterizando uma infecção extrarradicular. 

Existe a possibilidade, nesta última opção, das bactérias estarem presentes na 

lesão, não tendo a mesma sido avaliada quanto à presença de bactérias, ou 

poderiam estar na superfície externa da raiz, que foi desinfetada antes da 

análise.  

Na verdade, o protocolo experimental e as técnicas utilizadas neste 

estudo não permitem especulações sobre as possíveis causas dos fracassos 

endodônticos nestes seis casos em que indícios de infecção não foram 

encontrados.  
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8. CONCLUSÕES 

_______________________________________________________________ 

 

O presente estudo realizou a análise quantitativa de bactérias totais e de 

vários patógenos endodônticos na região apical do SCR de dentes com 

tratamento endodôntico radiograficamente adequado e associados com 

periodontite apical. Este tipo de análise não só mostra a prevalência, mas 

também a abundância e é crucial para confirmar a associação de algumas 

espécies com a etiologia da doença. Deste modo, membros do gênero 

Streptococcus e do filo Actinobacteria, bem como a espécie Pseudoramibacter 

alactolyticus foram os mais prevalentes e muitas vezes dominantes nas 

comunidades bacterianas apicais, indicando que os mesmos podem exercer 

papel importante na persistência de lesões inflamatórias perirradiculares após 

tratamento endodôntico aparentemente bem executado. 

   A baixa prevalência de Enterococcus faecalis na porção apical de 

dentes com lesão pós-tratamento leva ao questionamento quanto ao status 

desta espécie como o principal patógeno deste tipo de doença. 
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10.1. Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Escl arecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS-

INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA, CONFORME  

RESOLUÇÃO NÚMERO 196 DE 10/10/96, DO CONSELHO NACIO NAL DE 

SAÚDE. 

Título da pesquisa: Avaliação histopatológica, micr obiológica e 

imunológica de lesões perirradiculares e de ápices radiculares removidos 

durante cirurgia perirradicular 

Pesquisador responsável:  Henrique dos Santos Antunes – Cirurgião-dentista 

graduado pela Universidade do Grande Rio “PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY 

(UNIGRANRIO), especialista em Endodontia pela faculdade de UNIGRANRIO, 

Mestre em Odontologia pela Universidade de Taubaté (UNITAU) e doutorando 

em Odontologia pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). 

Introdução:  Antes de consentir com a sua participação nesta pesquisa, é 

importante e necessário que você leia atentamente as informações contidas 

neste documento. Aqui estão os esclarecimentos sobre os objetivos, os 

benefícios, os riscos, os desconfortos e os procedimentos deste estudo. 

Esclarece-se também o seu direito de interromper a sua participação no estudo 

a qualquer momento. 

Resumo: . A periodontite apical é uma doença inflamatória, de origem 

microbiana, causada principalmente por uma infecção dos sistemas de canais 

radiculares, desprovidos de defesa do hospedeiro. Para este estudo, serão 

selecionados pacientes com lesões perirradiculares causadas por fracassos 

endodônticos. Durante a cirurgia perirradicular, as lesões serão removidas e 

armazenadas em frascos com formol 10% tamponado, para serem submetidas 

à análise histológica e imunológica.  

Este estudo foi desenhado para avaliar os micro-organismos causadores da 

doença relacionada as infecções no sistema de canais radiculares, assim como 
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a prevalência de cistos e granulomas e realizar uma avaliação imunológica das 

lesões perirradiculares. 

Objetivos:  O objetivo deste trabalho será realizar uma contagem total de 

bactérias, assim como a presença, níveis e abundância relativa de diversos 

patógenos endodônticos no interior de canais nos fragmentos apicais retirados 

durante cirurgia perirradicular de dentes com fracasso endodôntico e lesão 

perirradicular detectadas em tomografias computadorizadas por feixe cônico, 

utilizando a pulverização criogênica desses fragmentos e a identificação dos 

micro-organismos com o método molecular PCR-real time. 

Realizar uma análise imunológica e histopatológica dessas lesões 

perirradiculares. 

Procedimentos:  Selecionamos pessoas que tenham dentes com canais 

tratados e que apresentem lesão perirradicular que necessitam de cirurgia dos 

tecidos perirradiculares. As coletas são realizadas durante as cirurgias. Vale 

lembrar que o conteúdo coletado já seria enviado para exame histopatológico, 

não havendo nenhum passo diferente na forma do tratamento. 

Desconforto:  Poderá haver ligeiro desconforto transitório, como ocorre após 

qualquer outra intervenção odontológica de rotina.  

Riscos:  Não haverá risco adicional para você. 

Benefícios:  Possui o benefício de o paciente receber o laudo histopatológico 

de sua lesão sem custo financeiro adicional. 

Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa extra ao autorizar sua 

participação nesta pesquisa, bem como não receberá qualquer remuneração 

por esta participação. 

Confidencialidade:  As informações fornecidas sobre você serão acessíveis 

apenas aos pesquisadores. Dentro dos limites da lei, os dados serão mantidos 

em sigilo. 

Contato com o pesquisador:  Poderá ser feito com Henrique dos Santos 

Antunes, telefone 24-99213-9067. Em caso de dúvida quanto aos seus direitos 

como participante da pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNESA, através do número 21- 3231-6135. 
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Consentimento:  Li e entendi as informações contidas neste documento. Tive a 

oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas 

satisfatoriamente. Estou participando desta pesquisa por minha vontade, até 

que eu decida o contrário. 

 

Eu _______________________________ RG _______________, após a 

leitura e compreensão destas informações, entendo que minha participação é 

voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo sem prejuízo 

algum. Confirmo que recebi uma cópia deste termo de consentimento e 

autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos 

neste estudo. 

 

 

 

Rio de janeiro,             de                                               de                       . 
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10.2. ANEXO B – Artigos publicados (ou aceitos para  publicação)  
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Artigo 02 
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(2014). Immunoexpression of Interleukin 17 in Apical Periodontitis Lesions. J 
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Artigo 03 

Rodrigues RCV, Antunes HS, Neves MAS, Siqueira JF Jr., Rôças IN (2015). 

Infection Control in Retreatment Cases: In Vivo Antibacterial Effects of 2 
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Artigo 4 

Antunes HS, Gominho LF, Andrade-Junior CV, Dessaune-Neto N, Alves FRF, 

Rôças IN, Siqueira JF Jr (2015). Sealing ability of two root-end filling materials 

in a bacterial nutrient leakage model. Int End J doi:10.1111/iej.12543 
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