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RESUMO 
 
Jesus, SF. TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA, UTILIZANDO 
DIFERENTES SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES: 
AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA E IMUNOHISTOQUÍMICA Ribeirão Preto, 2018. 
89p. Tese [doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo. 
 
O objetivo deste estudo in vivo foi avaliar o reparo periapical e a expressão de 
mediadores inflamatórios após tratamento endodôntico em sessão única, dentes de 
cães com lesão periapical, utilizando protocolos de Irrigação por Pressão Apical 
Negativa, Irrigação Ultrassônica Passiva e Irrigação Convencional por Pressão 
Positiva. Um total de 80 canais radiculares de pré-molares de cães, com lesões 
periapicais experimentalmente induzidas, foram submetidos ao tratamento 
endodôntico em sessão única ou mantidas sem tratamento. Os dentes foram 
aleatoriamente divididos em 4 grupos: Grupo 1 - Irrigação por Pressão Apical 
Negativa (n=20 canais radiculares); Grupo 2 - Irrigação Ultrassônica Passiva (n=20 
canais radiculares), Grupo 3 - Irrigação por Pressão Positiva (n=20 canais 
radiculares) e Grupo IV - Lesão periapical sem tratamento (n = 20 canais 
radiculares). Foi realizado os protocolos de irrigação com NaOCL 5,25% e 
instrumentação, utilizando limas Protaper rotatória F3-F4, em seguida os canais 
foram obturados com cimento AH Plus®. Após 180 dias, os animais foram 
eutanasiados, as peças removidas e submetidas ao processamento histotécnico para 
análise imunohistoquímica para osteopontina, fator de necrose tumoral-α e 
interleucina 1-α. A análise radiográfica do reparo das lesões periapicais foi realizada 
por meio do Índice Periapical, obtido antes e 180 dias após o tratamento 
endodôntico. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística por meio 
do teste de Exato de Fisher ou Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn. O 
nível de significância adotado foi de 5%. Aos 180 dias após o tratamento 
endodôntico, o exame radiográfico mostrou a persistência de áreas radiolúcidas 
periapicais e descontinuidade da lâmina dura em 35% dos espécimes do Grupo 
pressão apical negativa, 40% dos espécimes do Grupo ultrassônica passiva e 40% 
dos espécimes do Grupo pressão positiva. Porém, quando comparado às radiografias 
previamente ao tratamento, em todos os grupos, pôde-se observar uma redução no 
tamanho das lesões periapicais. Não houve diferença entre os grupos, independente 
do protocolo de irrigação utilizado (p > 0,05). O tratamento endodôntico realizado 
em sessão única, resultou na menor síntese do fator de necrose tumoral-α e de 
osteopontina na região periapical, comparativamente à lesão periapical sem 
tratamento (p < 0,05), independente do protocolo de irrigação utilizado (p > 0,05). 
A produção de interleucina-1α não foi modulada pelo tratamento endodôntico (p > 
0,05). Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos no presente 
estudo in vivo, pôde-se concluir que houve reparo da lesão periapical em cerca de 
60% dos casos após tratamento endodôntico realizado em sessão única e menor 
síntese do fator de necrose tumoral-α e de osteopontina na região periapical, 
comparativamente à lesão periapical sem tratamento, independente do protocolo de 
irrigação utilizado (pressão apical negativa, ultrassônica passiva e por pressão 
positiva). 
 
Palavras-chave: periodontite apical, tratamento de canal radicular em sessão 
única, irrigação, pressão negativa apical, pressão positiva, irrigação ultra-sônica 
passiva. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Jesus, SF. Endodontic treatment in single session using different irrigation 
systems of root canals: radiographic and immunohistochemistry 
evaluation Ribeirão Preto, 2018. 89p. Thesis [doctorate]. Faculty of Dentistry of 
Ribeirão Preto, University of São Paulo. 
 
The aim of this in vivo study was to evaluate the periapical repair and the expression 
of inflammatory mediators after endodontic treatment in dogs with periapical lesions 
using Negative Apical Pressure Irrigation, Passive Ultrasonic Irrigation and 
Conventional Positive Pressure Irrigation protocols. A total of 80 root canals of 
premolars of dogs with periapical lesions experimentally induced, were submitted to 
endodontic treatment in a single session, or maintained without treatment. The teeth 
were randomly divided into 4 groups: Group 1 - Irrigation by Pressure, Apical 
Negative (n=20 root canals); Group 2 - Irrigation, Ultrasonic, Passive (n=20 root 
canals), Group 3 - Irrigation by Positive Pressure (n=20 root canals), and Group IV - 
Lesion periapical without treatment (n = 20 root canals). Was done the protocols of 
irrigation with NaOCL 5.25% and instrumentation, using files Protaper rotatory F3-
F4, then the channels were obturados with cement AH Plus®. After 180 days, the 
animals were euthanized, the pieces removed and submitted to histotechnical 
processing for immunohistochemical analysis for osteopontin, tumor necrosis factor-α 
and interleukin 1-α. Radiographic analysis of the repair of the periapical lesions was 
performed using the Periapical Index, obtained before and 180 days after the 
endodontic treatment. The results were submitted to statistical analysis using 
Fisher's exact test or Kruskal-Wallis test followed by Dunn's post-test. The level of 
significance was 5%. At 180 days after the endodontic treatment, the radiographic 
examination showed the persistence of periapical radiolucent areas and discontinuity 
of the lamina dura in 35% of the negative apical pressure group, 40% of the passive 
Ultrasonic Group specimens and 40% of the positive pressure Group specimens. 
However, when compared to radiographs prior to treatment, in all groups, a 
reduction in the size of periapical lesions was observed. There was no difference 
between the groups, regardless of the irrigation protocol used (p> 0.05). Endodontic 
treatment performed in a single session resulted in the lower synthesis of tumor 
necrosis factor-α and osteopontin in the periapical region, compared to untreated 
periapical lesion (p <0.05), regardless of the irrigation protocol used (p> 0.05). The 
production of interleukin-1α was not modulated by endodontic treatment (p> 0.05). 
Based on the methodologies used and the results obtained in the present in vivo 
study, it was concluded that the periapical lesion was repaired in about 60% of cases 
after endodontic treatment performed in a single session and lower synthesis of 
tumor necrosis factor-α and osteopontin in the periapical region, compared to the 
untreated periapical lesion, regardless of the irrigation protocol used (negative apical 
pressure, passive ultrasonic and positive pressure) 
 
Key-words: apical periodontitis, single visit root canal treatment, irrigation, apical 
negative pressure, positive pressure, passive ultrasonic irrigation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A lesão periapical representa uma resposta imuno-inflamatória localizada 

contra os micro-organismos presentes no interior do canal radicular (Kakehashi et 

al., 1965; Nair, 1997; Kawashima e Stashenko, 1999; Martón e Kiss, 2014; Paula-

Silva et al., 2016) e é caracterizada pela presença de um infiltrado inflamatório 

misto, composto por linfócitos T e B, neutrófilos, macrófagos e plasmócitos, 

dependendo do estágio da doença  (Stashenko e Yu, 1989; Wang e Stashenko, 

1993; Liapatas et al., 2003; Cotti et al., 2014). 

Os neutrófilos, células polimorfonucleadas, estão presentes na fase inicial do 

desenvolvimento da lesão periapical e sua função na patogênese da doença é 

conhecida (Yamasaki et al., 1994; Nakamura et al., 2002; De-Rossi et al., 2008). 

Com a progressão tempo-dependente da lesão periapical, o processo inflamatório se 

torna crônico e inicia-se o recrutamento de células inflamatórias mononucleares 

(Stashenko e Yu, 1989; Paula-Silva et al., 2009, 2010; Martón e Kiss, 2014). A 

presença de linfócitos T helper (TH) e T citotóxico, tanto nas lesões periapicais de 

humanos e como naquelas experimentalmente induzidas, foi relatada em estudos 

prévios (Stashenko e Yu, 1989; Walker et al., 2000; Liapatas et al., 2003; Kawahara 

et al., 2004), assim como a função protetora ou estimuladora desempenhada pelos 

mediadores produzidos pelos linfócitos TH1, TH2 e Th17 (IL-17) (Waterman-Junior 

et al., 1998; Yamasaki et al., 2006; De-Rossi et al., 2008; Marçal et al., 2010; 

Teixeira-Salum et al., 2010; Brito et al., 2012; Carvalho-Fraga et al., 2013; Araújo-

Pires et al., 2014).  

Clinicamente, o preparo biomecânico do sistema de canais radiculares 

associado à irrigação com uma solução antimicrobiana é uma etapa fundamental do 

tratamento endodôntico e, conjuntamente com o uso da medicação intracanal e com 

a obturação, tem sido empregado com o objetivo de reduzir os níveis de micro-

organismos no sistema de canais radiculares, nos dentes com necrose pulpar e lesão 

periapical (Sjogren et al., 1997; Haapasalo et al., 2005; Vera et al., 2012). O preparo 

biomecânico, quando realizado com instrumentos rotatórios associado ao uso de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,5%, promove a redução do número de micro-

organismos nos canais radiculares e a concentração de endotoxina (Cavalli et al., 
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2017). No entanto, sabe-se que, independentemente da técnica de instrumentação e 

irrigação utilizada, algumas áreas inacessíveis, pode apresentar, ainda, contaminação 

microbiana (Sjogren et al., 1997; De Gregório et al., 2009; Adcock et al., 2011; 

Mohammadzadeh Akhlaghi et al., 2014).  

Embora a utilização de um curativo de demora à base de hidróxido de cálcio 

conduza a um sucesso histopatológico do tratamento endodôntico superior ao 

tratamento efetuado em sessão única (Katebzadeh et al., 1999; Holland et al., 2003; 

Leonardo et al., 2006; Silveira et al., 2007; Paula-Silva et al., 2009; Vera et al., 

2012), novas técnicas que visam eliminar a necessidade da realização do curativo de 

demora tem sido desenvolvidas, incluindo variações na forma de se efetuar a 

irrigação/aspiração durante o preparo biomecânico (Cohenca et al., 2015). Desse 

modo, novos protocolos de irrigação visando a limpeza dos canais radiculares e das 

superfícies não instrumentadas é de grande importância (Gomes-Filho et al., 2008; 

Munoz e Camacho-Cuadra, 2012; Nakamura et al., 2018).  

A eficácia da irrigação convencional por Pressão Positiva (PP) está 

diretamente relacionada à profundidade de inserção da agulha (Chow, 1983), o que 

às vezes representa um desafio para o clínico. Entretanto, embora o sucesso do 

tratamento aumente ao se introduzir a agulha mais próxima ao forame apical, a 

possibilidade de extrusão da solução irrigadora para a região periapical é elevada, 

podendo resultar em injúria aos tecidos periapicais, dor pós-operatória e atraso no 

processo de reparo (Hulsmann e Hahn, 2000; Gondim et al., 2010). Assim, com a 

finalidade de superar estas limitações, novos sistemas de irrigação têm sido 

desenvolvidos, destacando-se a Ativação Ultrassônica Passiva e a Irrigação por 

Pressão Apical Negativa (Haapasalo et al., 2010, Cohenca et al., 2013; Spoorthy et 

al., 2013; Alkahtani et al., 2014; Basrani, 2015; Tanomaru-Filho et al., 2015; Keles et 

al., 2016; Priyatam et al., 2017; Barbosa-Ribeiro et al., 2018).  

Nos anos de 1957, Richman, introduziu pela primeira vez na Endodontia, os 

dispositivos ultrassônicos. Possuem alta potência, com finalidade de desbridar e 

instrumentar mecanicamente os canais radiculares. Os dispositivos possuem alta 

frequência ultrassônica que oscilam entre 25 a 30 kHz e estão além do limite da 

audição humana, os dispositivos executam um padrão de vibração transversal, 

ativada pelo ultrassom (van der Sluis et al., 2007). 
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A Irrigação Ultrassônica Passiva é um método bem estabelecido e consiste 

na ativação ultrassônica da solução irrigadora, tendo sido recomendada para a 

antissepsia do sistema de canais radiculares após a instrumentação (Van der Sluis et 

al., 2007; Gu et al., 2009). Em infecções endodônticas primárias, o protocolo por 

irrigação ultrassônica passiva mostrou-se eficaz na remoção de bactérias dos canais 

radiculares e foi mais eficiente do que o sistema de irrigação por Pressão Positiva 

(Nakamura et al., 2018). 

Outro protocolo de irrigação do sistema de canais radiculares ocorre por 

meio de Pressão Apical Negativa (EndoVac®; Discus Dental, Culver City, CA). O 

sistema EndoVac® engloba duas fases: a macroirrigação e a microirrigação. A ponta, 

que promove a irrigação/aspiração, é adaptada a uma seringa de irrigação e à 

sucção de alta potência do equipo odontológico. Um pequeno tubo prende tanto a 

macro como a microcânula para a sucção. A ponta de irrigação/aspiração libera a 

solução irrigadora na câmara pulpar e remove o excesso para evitar o sobrefluxo. A 

macrocânula é plástica e apresenta uma abertura final medida de acordo com os 

padrões da International Standards Organization (ISO) no calibre de 55 (ou 0,55mm) 

com um taper .02, a qual atua promovendo a sucção do fluido. A microcânula, de 

aço inoxidável e com a extremidade fechada, apresenta doze pequenos orifícios 

posicionados lateralmente, distribuídos em quatro fileiras de três orifícios e calibre de 

acordo com os padrões ISO de 32 (ou 0,32mm) e, do mesmo modo que a 

macrocânula, promove sucção do fluido. Como estas cânulas são colocadas no 

interior dos canais radiculares, a diferença de pressão no interior de cada uma 

promove a sucção do excesso de solução irrigadora, havendo renovação da solução 

irrigadora com um novo suprimento da mesma. A solução irrigadora difunde-se pelo 

canal radicular até a ponta da cânula, circulando dentro e fora desta por meio da 

mangueira de sucção. Este sistema permite a utilização de um volume maior de 

solução irrigadora, quando comparado ao sistema de irrigação convencional 

(seringa/cânula), no mesmo intervalo de tempo (Nielsen e Baumgartner, 2007). 

O protocolo por Pressão Apical Negativa apresenta maior potencial de 

limpeza e de eliminação do conteúdo microbiano dos canais radiculares (Nielsen e 

Baumgartner, 2007; Desai e Himel, 2009; Cohenca et al., 2010; 2013), com a 

vantagem de promover menor extrusão de solução irrigadora para os tecidos 
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periapicais (Fukumoto et al., 2006; Desai e Himel, 2009; Mitchell et al., 2011). 

Comparado à Pressão Positiva, é mais efetivo na remoção de debris e na liberação 

de solução irrigadora no comprimento de trabalho (Shin et al., 2010; Munoz e 

Camacho-Cuadra, 2012; Ribeiro et al., 2012; 2013; Tanomaru-Filho et al., 2015). 

Recentemente, foi demonstrado que esse sistema permite alta profundidade de 

penetração da solução irrigadora nos túbulos dentinários em dentes decíduos, ainda 

que esse efeito tenha sido maior na região cervical comparado aos terços médio e 

apical (Venumbaka et al., 2018). 

Previamente, foi demonstrado in vivo que a irrigação por Pressão Apical 

Negativa, Ultrasônica Passiva e Pressão Positiva não remove todo conteúdo 

microbiano presente nos canais radiculares, porém a Pressão Apical Negativa permite 

uma menor resposta inflamatória na região periapical, após o tratamento em sessão 

única em dentes com lesão periapical (Cohenca et al., 2015). Pelo exposto, o 

presente estudo foi realizado visando avaliar o reparo periapical em dentes com 

lesão periapical após a utilização da irrigação convencional por Pressão Positiva, 

irrigação por Pressão Apical Negativa e irrigação Ultrassônica Passiva por meio de 

radiografia periapical convencional. A seguir, foi avaliada a expressão de mediadores 

inflamatórios na região periapical, por meio de avaliação imunohistoquímica. 
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PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste estudo in vivo foi avaliar o reparo radiográfico e a 

expressão de mediadores inflamatórios TNF-α, IL-1α, OPN, após tratamento 

endodôntico em dentes de cães com lesão periapical, utilizando protocolos de 

Irrigação por Pressão Apical Negativa, Irrigação Ultrassônica Passiva e Irrigação 

Convencional por Pressão Positiva.  

 

Objetivos Específicos: 

- Avaliar, por meio de radiografia periapical convencional, o reparo de 

lesões periapicais após tratamento endodôntico utilizando protocolos de 

Irrigação por Pressão Apical Negativa, Irrigação Ultrassônica Passiva e 

Irrigação Convencional por Pressão Positiva. 

- Avaliar, por meio de imunohistoquímica, a produção dos mediadores 

inflamatórios fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), interleucina 1-alfa 

(IL-1α) e Osteopontina (OPN) na região periapical, utilizando os diferentes 

protocolos de irrigação. 

- Comparar a eficácia dos diferentes protocolos de irrigação no reparo da 

lesão periapical considerando os parâmetros persistência da lesão após 

tratamento e produção de mediadores inflamatórios. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa 

em Animais (CEEPA) da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade 

de São Paulo (USP), sob o protocolo nº 014/2012 (Anexo).  

 

Obtenção dos animais 

 

Para experimentação, foram utilizados 4 cães da raça Beagle, com 12 meses 

de idade. Todos os animais foram mantidos alojados no Biotério II da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (FORP/USP) com livre 

acesso à ração padrão do laboratório durante todo estudo. Antes do início dos 

experimentos, os animais foram mantidos em quarentena e receberam vermífugos, 

suplementos vitamínicos, vacinas antirrábica e tríplice. 

 

Grupos Experimentais 

 

Um total de 40 dentes (80 canais radiculares) de segundos e terceiros pré-

molares superiores e segundos, terceiros e quartos pré-molares inferiores, dos cães, 

foram selecionados para esse estudo e divididos, aleatoriamente em 4 grupos 

(Tabela 1) 

 

Tabela 1. Distribuição dos grupos experimentais e controles  

     Grupos  Procedimento N° 
Dentes/Canais 

      Grupo 1 Irrigação com pressão apical negativa (ANP) 
(EndoVac®) 

10 / 20 canais 

      Grupo 2 Irrigação Ultrassônica Passiva (PUI) 10 / 20 canais 

      Grupo 3 Irrigação Convencional por Pressão Positiva 
(PP) 

10 / 20 canais 

    Grupo 4 Dentes com lesão periapical sem tratamento 10 / 20 canais 
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Administração anestésica 

      

Os animais foram pré-anestesiados por meio de injeção endovenosa de 

Neozine (1 mg/kg de peso; Farmácia Aventis Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e, 

posteriormente, anestesiados com injeção endovenosa de cloridrato de 

tiletamina/cloridrato de zolazepam (0,1 mL/kg de peso; Zoletil 50; Virbac do Brasil 

Ind. e Com Ltda., São Paulo, SP, Brasil) para facilitar a passagem do tubo 

endotraqueal. A anestesia inalatória com isoflurano (Abbott Laboratories Ltd., St. 

Laurent, Quebec, Canada) foi efetuada usando o aparelho Takaoka KT-20 (Takaoka 

Indústria e Comércio Ltda, São Paulo, SP, Brasil). Durante todo o procedimento 

operatório, os animais foram mantidos com solução salina isotônica (NaCl 0,9% - 

Glicolabor Indústria Farmacêutica Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil).  

 

Indução de lesões periapicais 

 

Os dentes foram examinados radiograficamente antes do início do estudo e 

submetidos à abertura coronária com pontas esféricas diamantadas (KG Sorensen, 

São Paulo, SP, Brasil). Após a remoção do tecido pulpar, os canais radiculares foram 

deixados expostos à cavidade bucal por 7 dias, permitindo a contaminação 

microbiana. Após esse período, a câmara pulpar foi fechada com cimento de óxido 

de zinco e eugenol (S.S. White, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), para promover a indução 

das lesões periapicais (Leonardo et al., 1993; Cohenca et al., 2015). Todo o 

protocolo experimental foi executado em quadrantes alternados e de modo 

randomizado. 

 

Protocolo de Irrigação dos canais radiculares por grupo experimental  

 

Os dentes foram então isolados com dique de borracha e o campo operatório 

submetido à antissepsia com peróxido de hidrogênio a 30%. Em seguida, a 

restauração temporária foi removida. O comprimento de trabalho (CT) foi 

estabelecido 1 mm aquém do ápice radiográfico e confirmado por meio da utilização 

de localizador eletrônico foraminal. (Root ZXII, J Morita Corp. Kyoto, Japan). Após 
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ter realizado o desbridamento foraminal, foi iniciado a instrumentação realizada com 

limas do Sistema Protaper Universal (Dentsply/Maillefer, Oklahoma, USA), com motor 

X-Smart (Dentsply/Maillefer, Oklahoma, USA), até a lima F3 ou F4, de acordo com o 

calibre do canal radicular. A irrigação do sistema de canais foi efetuada com 2,0mL 

de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 5,25% a cada troca de instrumento. Durante a 

instrumentação, cada canal radicular foi irrigado de acordo com o protocolo 

estabelecido para cada grupo: 

 

- Grupo 1 - Irrigação com Pressão Apical Negativa (Sistema EndoVac®; Discus 

Dental, Culver City, CA, USA). Neste grupo foi utilizada a irrigação com pressão 

apical negativa durante toda a instrumentação, englobando as duas fases 

principais (macro e microirrigação), de acordo com as recomendações do 

fabricante. A sequência de irrigação final foi realizada com 2,0mL de hipoclorito de 

sódio (NaOCl) a 5,25% por 30 segundos (macroirrigação), 30 segundos de EDTA 

a 17% (microirrigação) e 2,0mL de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 5,25% por 30 

segundos (microirrigação). 

 

- Grupo 2 - Irrigação Ultrassônica Passiva. Durante a instrumentação, a irrigação 

foi realizada utilizando agulha convencional de calibre 30G (Max-i-Probe; Dentsply 

/ Tulsa Dental, York, PA). A sequência de irrigação final foi realizada com2,0mL de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 5,25% por 30 segundos seguida pela irrigação 

ultrassônica passiva por 20 segundos, 30 segundos de EDTA a 17% seguida pela 

irrigação ultrassônica passiva por 20 segundos e 2,0mL de hipoclorito de sódio 

(NaOCl) a 5,25% 30 segundos, também seguida pela irrigação ultrassônica 

passiva por 20 segundos. A irrigação ultrassônica passiva foi efetuada por meio de 

pontas especificamente projetadas Irrisafe (Satelec, Acteon Group Merignac 

cedex, França), montadas em uma unidade ultrassônica P5 Neutron XS (Satelec, 

Acteon Group Merignac, França), na configuração de potência 10, como 

recomendado por Jiang et al. (2011).  

 

- Grupo 3 - Irrigação convencional com pressão apical positiva (PP). Neste 

grupo, a irrigação foi realizada, por meio de agulha convencional de calibre 30G e 
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pressão positiva. A irrigação final foi realizada com 2,0mL de hipoclorito de sódio 

(NaOCl) a 5,25% 30 segundos, 30 segundos de EDTA a 17% e 2,0mL de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 5,25% 30 segundos . 

 

Obturação dos Canais Radiculares 

 

Os canais radiculares foram então secos e obturados com cones de guta-

percha e cimento AH Plus® (Dentsply – De Trey, Konstanz, Germany), utilizando a 

técnica de condensação lateral, com uso do espaçador digital e cones acessórios, 

para o preenchimento dos canais radiculares. Em seguida, radiografias periapicais 

foram tomadas para avaliar a qualidade da obturação final e as entradas dos canais 

foram seladas com MTA ProRoot (Dentsply Tulsa Dental, Johnson City, TN) e 

efetuada a restauração dos elementos dentais com amálgama de prata (Sybraloy; 

Kerr Corporation, Orange, CA).   

No Grupo 4, foram induzidas lesões periapicais nos dentes de cães, porém 

não foi realizado o tratamento endodôntico.  

Durante todo o experimento e período pós-operatório, os cães foram 

monitorados diariamente, para verificação da possível ocorrência de dor relacionada 

com os procedimentos odontológicos. 

 

Avaliação Radiográfica 

 

O exame radiográfico periapical dos dentes utilizados neste estudo foi 

realizado de acordo com a técnica do paralelismo, previamente à indução das lesões 

periapicais, 45 dias após a contaminação inicial dos canais radiculares e 180 dias 

após o tratamento endodôntico, utilizando um dispositivo para padronização de 

tomadas radiográficas em cães (Cordeiro et al., 1995). Foram utilizados filmes 

periapicais Ultraspeed® de tamanho 2 (Siemens, New York, EUA), com 60 kVp e 10 

mA e tempo de exposição de 1 segundo. As radiografias foram reveladas 

manualmente pelo método tempo / temperatura e arquivadas em cartelas plásticas. 

As imagens radiográficas periapicais foram utilizadas para comparação e 

determinação dos estágios da lesão periapical, antes e após o tratamento 
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endodôntico, por meio do Índice Periapical (PAI) (Delano et al., 2001; Maia Filho et 

al., 2018). O índice é baseado na correlação entre achados histológicos com 

radiográficos descritos previamente e classifica a alteração periapical em um sistema 

de escores que utiliza uma escala de 1 a 5 (Brynolf, 1967; Orstavik et al., 1986): (1) 

Estrutura óssea periapical normal, (2) Pequenas mudanças na estrutura óssea não 

patognomômicas de perda mineral, (3) Mudanças na estrutura óssea com perda de 

mineral, (4) Lesão periapical com área radiolúcida bem definida; (5) Lesão periapical 

severa com características exacerbadas. Para definição do sucesso ou insucesso do 

tratamento endodôntico, os dados foram analisados de forma dicotomizada, na qual 

os escores 1 e 2 correspondem ao sucesso do tratamento e os escores 3, 4 e 5 

correspondem ao insucesso (Orstavik et al., 2004; Marquis et al., 2006). 

A avaliação radiográfica foi realizada por dois examinadores calibrados 

(k=0,81) e cegos para o tratamento realizado. Os dados dicotômicos referentes ao 

sucesso ou insucesso do tratamento endodôntico foram analisados por meio do teste 

Exato de Fisher. Os escores obtidos para cada grupo antes e após o tratamento 

endodôntico foram comparados por meio do teste dos postos sinalizados de 

Wilcoxon. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

Processamento Histotécnico e Imunohistoquímica 

 

Decorridos 180 dias, os animais foram submetidos à eutanásia por sobredose 

endovenosa de pentobarbital sódico, sendo as maxilas e mandíbulas contendo os 

dentes, foram dissecadas, seccionadas para se obter raízes individuais. Em seguida 

as peças foram fixadas por imersão em formol tamponado a 10% por 24 horas à 

temperatura ambiente e, em seguida, lavadas por aproximadamente 4 horas em 

água corrente.  

Para a desmineralização das peças, foi utilizada solução à base de EDTA a 

4,13% (pH 7-7,4). As peças foram mantidas nesta solução, à temperatura ambiente, 

trocada semanalmente, até sua completa desmineralização. O grau de 

desmineralização das estruturas mineralizadas foi testado por meio da penetração de 

uma agulha nos tecidos, para verificação da sua consistência. Após esse 

procedimento, as peças foram submetidas ao processamento histotécnico de rotina, 
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sendo lavadas em água corrente por 2 horas, desidratadas em álcool de 

concentrações crescentes (70% e 95% por 30 minutos cada; 2 trocas de 100% por 

20 minutos cada e 2 trocas de álcool 100% por 40 minutos cada), diafanizadas em 

xilol (2 banhos de 20 minutos e 1 de 40 minutos) e incluídas em parafina.  

Os blocos contendo os dentes foram cortados longitudinalmente em 

micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) no 

sentido mésio-distal. Cortes semi-seriados de 5μm, com intervalos de 15μm, foram 

obtidos em toda a extensão da lesão periapical, exceto na região do forame apical, 

onde todos os cortes foram coletados sem intervalos.  

As reações de imunohistoquímica foram realizadas por meio da técnica da 

imunoperoxidase. Os cortes histológicos foram desparafinizados, hidratados e o 

bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio a 3%, 

por 20 minutos. O bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com solução de 

albumina do soro bovino (BSA) em salina fosfatada tamponada (PBS) a 1%, por 30 

minutos. A seguir, as lâminas foram incubadas overnight com os anticorpos 

primários, anti fator necrose tumoral-alfa (1:200; ab6671 - rabbit polyclonal; Abcam 

Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-interleucina 1-α (1:100; PAA071Ca01 - rabbit 

polyclonal; Cloud-Clone Corp., Katy, TX, EUA), anti-osteopontina (1:200; ab8448 - 

rabbit polyclonal; Abcam Inc., Cambridge, MA, EUA) e, diluídos em BSA 1%. Após 

retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas e incubadas com 

anticorpo secundário biotinilado (1:1000), por 1 hora, quando então foi adicionado o 

complexo avidina-biotina-peroxidase por 30 minutos, seguida da revelação da reação 

com solução de diaminobenzidina (DAB) e H2O2 a 3% em PBS, por 1 minuto. As 

lâminas foram contra-coradas com Hematoxilina.  

A análise dos cortes foi efetuada em microscópio AXIO IMAGER.M1 (Zeiss, 

Göttingen, Germany) acoplado a uma câmera AXIOCAM MRc5 (Zeiss, Göttingen, 

Germany).. A avaliação da presença de marcação positiva, foi realizada por meio de 

escores: suave (1), moderada (2) ou intensa (3), na região da lesão periapical e 

tecidos circunjacentes como descrito previamente (Daltoé et al., 2016; Barreiros et 

al., 2018). Para a comparação dos resultados obtidos, nos diferentes grupos, foi 

aplicado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, quando necessário, foi realizado 

o pós-teste de Dunn. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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 O teste de Kruskal-Wallis, não paramétrico, é utilizado na comparação de 

três ou mais amostras independentes. Ele nos indica se há diferença entre pelo 

menos dois deles. A aplicação do teste utiliza os valores numéricos transformados 

em postos e agrupados num só conjunto de dados). O Teste de Dunn (1964), teste 

de comparações múltiplas de Dunn é utilizado após o teste de Kruskal-Wallis, se e 

somente se o teste de K-W permite rejeitar H0. Por este motivo, é às vezes chamado 

de pós-teste de Dunn ou teste post-hoc de Dunn.  
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RESULTADOS 

 

Avaliação radiográfica 

 

Previamente à indução das lesões periapicais, a lâmina dura apresentava-se 

íntegra em todos os dentes de todos os grupos e não existiam áreas radiolúcidas 

indicativas de lesão periapical em nenhum espécime. Aos 45 dias após a 

contaminação dos canais radiculares, nos espécimes de todos os grupos foi 

detectada descontinuidade da lâmina dura e presença de áreas radiolúcidas 

sugestivas de lesão periapical. Aos 180 dias após o tratamento endodôntico, o 

exame radiográfico mostrou a persistência de áreas radiolúcidas periapicais e 

descontinuidade da lâmina dura em 35% dos espécimes do grupo pressão apical 

negativa, 40% dos espécimes do grupo passiva ultrassônica e 40% dos espécimes 

do grupo pressão positiva. Não houve diferença entre os grupos, independente do 

protocolo de irrigação utilizado (p > 0,05) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Avaliação radiográfica pós tratamento 
endodôntico. Dados são apresentados em porcentagem: 
"Sucesso" corresponde aos escores 1 e 2 do Índice 
Periapical e “Insucesso" corresponde aos escores 3, 4 e 5 
do Índice Periapical. 
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Quando comparado às radiografias previamente ao tratamento, em todos os 

grupos, pôde-se observar uma redução no tamanho das lesões periapicais e a 

presença de trabeculado ósseo mais denso, sugerindo uma melhora na resposta 

tecidual periapical (p < 0,05). Não houve diferença entre os protocolos de irrigação 

utilizados (p > 0,05) (Figuras 2 e 3). 

 
Figura 2 – Avaliação radiográfica antes e após o tratamento endodôntico utilizando diferentes 
protocolos de irrigação. Todos os espécimes são apresentados nos gráficos e barras indicam primeiro 
quartil, mediana, terceiro quartil. PAI= Índice Periapical. Asteriscos indicam que houve diferença 
estatisticamente significante antes e após o tratamento. 
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Figura 3 – Imagens radiográficas representativas do grupos antes e após o tratamento 
endodôntico utilizando diferentes protocolos de irrigação. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pressão apical negativa 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ultrassônica passiva 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pressão positiva 

 

 

Avaliação Imunohistoquímica 

 

Com relação à avaliação das imunomarcações para osteopontina (Figuras 4 e 

5), foi evidenciada uma marcação mais intensa nos dentes com lesão periapical sem 

tratamento (p < 0,05), porém não foi possível encontrar diferença estatisticamente 

significante entre os grupos submetidos a diferentes protocolos de irrigação (p > 

0,05). Em porcentagem e considerando a intensidade da marcação positiva para 

osteopontina como suave, moderada e intensa, foram obtidos os seguintes 

resultados, respectivamente: 0%, 50% e 50% para o grupo lesão periapical sem 

tratamento e 37,5%, 62,5% e 0% para os grupos submetidos à irrigação por 

pressão apical negativa, ultrassônica passiva e pressão positiva. 
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Figura 4 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para osteopontina na região 
periapical de dentes com lesão periapical sem tratamento e após tratamento endodôntico utilizado 
diferentes protocolos de irrigação. Aumentos originais de 10x (esquerda) e 20x (direita).  
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Figura 5 – Escores obtidos após a avaliação da 
intensidade das imunomarcações para osteopontina e 
comparação entre os grupos. Escore 1 = suave; 2= 
moderada; 3 = intensa. Asteriscos indicam que houve 
diferença estatisticamente significante entre os 
tratamentos comparados com a lesão periapical sem 
tratamento. 

 
 

Com relação à avaliação das imunomarcações para interleucina-1α (Figuras 6 

e 7), não foi possível encontrar diferença estatisticamente significante entre o grupo 

lesão periapical sem tratamento comparado com os grupos submetidos a diferentes 

protocolos de irrigação (p > 0,05). Em porcentagem e considerando a intensidade da 

marcação positiva para interleucina-1α como suave, moderada e intensa, foram 

obtidos os seguintes resultados, respectivamente: 0%, 62,5% e 37,5% para o grupo 

lesão periapical sem tratamento;  25%, 62,5% e 12,5% para o grupo irrigação por 

pressão apical negativa; 37,5%, 50% e 12,5% para o grupo irrigação ultrassônica 

passiva e 25%, 50% e 25% para o grupo pressão positiva.  
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Figura 6 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para interleucina-1α na região 
periapical de dentes com lesão periapical sem tratamento e após tratamento endodôntico utilizado 
diferentes protocolos de irrigação. Aumentos originais de 10x (esquerda) e 20x (direita). 
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Figura 7 – Escores obtidos após a avaliação da 
intensidade das imunomarcações para interleucina-1α e 
comparação entre os grupos. Escore 1 = suave; 2= 
moderada; 3 = intensa. 

 
 

Com relação à avaliação das imunomarcações para o fator de necrose 

tumoral-α (Figuras 8 e 9), foi evidenciada uma marcação mais intensa nos dentes 

com lesão periapical sem tratamento (p < 0,05), porém não foi possível encontrar 

diferença estatisticamente significante entre os grupos submetidos a diferentes 

protocolos de irrigação (p > 0,05). Em porcentagem e considerando a intensidade da 

marcação positiva para o fator de necrose tumoral-α como suave, moderada e 

intensa, foram obtidos os seguintes resultados, respectivamente: 0%, 37,5% e 

62,5% para o grupo lesão periapical sem tratamento; 37,5%, 52,5% e 0% para o 

grupo irrigação por pressão apical negativa; 50%, 50% e 0% para o grupo irrigação 

ultrassônica passiva e 50%, 50% e 0% para o grupo irrigação com pressão positiva. 

  



56 | Resultados 
 

 

Figura 8 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para o fator de necrose tumoral-α 
na região periapical de dentes com lesão periapical sem tratamento e após tratamento endodôntico 
utilizado diferentes protocolos de irrigação. Aumentos originais de 10x (esquerda) e 20x (direita). 
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Figura 9 – Escores obtidos após a avaliação da intensidade das 
imunomarcações para o fator de necrose tumoral-α e comparação 
entre os grupos. Escore 1 = suave; 2= moderada; 3 = intensa. 
Asteriscos indicam que houve diferença estatisticamente 
significante entre os tratamentos comparados com a lesão 
periapical sem tratamento. 
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DISCUSSÃO 

 

Diversas técnicas e dispositivos para irrigação têm sido utilizados com o 

objetivo de melhorar a antissepsia do sistema de canais radiculares. Os sistemas de 

irrigação por pressão apical negativa juntamente com a irrigação ultrassônica passiva 

apresentam resultados bastante satisfatórios, principalmente com relação à limpeza 

do terço apical (Shin et al., 2010; De Gregório et al., 2010; Blank-Gonçalves et al., 

2011). No presente estudo foi avaliado radiograficamente o reparo periapical em 

dentes com lesão periapical após tratamento endodôntico utilizando esses sistemas, 

em comparação à irrigação convencional realizada com pressão positiva. A resposta 

dos tecidos apicais e periapicais também foi investigada por meio de 

imunohistoquímica para identificar mediadores inflamatórios na região. 

De modo geral, foi observado que após 180 dias do tratamento endodôntico, 

realizado em sessão única, houve reparo radiográfico parcial da lesão periapical, 

independente do sistema de irrigação utilizado. 

O exame radiográfico, apesar de suas limitações, é extremamente utilizado 

pela maioria dos cirurgiões-dentistas. Em diversos estudos é utilizado com a 

finalidade de determinar o sucesso do tratamento endodôntico, tanto em dentes com 

ou sem lesão periapical e também para avaliar os materiais e técnicas empregadas 

clinicamente (Katebzadeh et al., 2000; De Rossi et al., 2005, Paula-Silva et al., 

2009). Neste estudo foi utilizado o Índice Periapical como ferramenta diagnóstico da 

lesão periapical, com base em estudos clínicos e epidemiológicos que visam avaliar o 

resultado de tratamentos endodônticos e as mudanças na extensão e severidade da 

lesão periapical (Brynolf, 1967; Orstavik et al., 1986; Delano et al., 2001; Dorasani et 

al., 2013; Kalender et al., 2013; Huumonen e Orstavik, 2013; Tsesis et al., 2013; 

Ureyen et al., 2013; Maia Filho et al., 2018). Frequentemente, o aumento do 

tamanho da radiolucência periapical nas radiografias depois do tratamento 

endodôntico indica insucesso do tratamento enquanto que a diminuição ou a 

ausência significam reparo (European Society of Endodontics, 2006; Ng et al., 2007). 

Como empregado neste estudo, o Índice Periapical pode ser utilizado de forma 

dicotomizada em sucessos (PAI 1 e 2) e fracasso (PAI 3, 4 e 5) (Marquis et al., 2006; 

Orstavik et al., 2004). Todavia, deve-se considerar que a análise radiográfica não 
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retrata o que de fato ocorre com tridimensionalmente nas lesões apicais (Paula-Silva 

et al., 2009; Rizzi-Maia et al., 2016). Ainda, lesões periapicais com mesmo volume 

tem a possibilidade de serem classificadas em diferentes escores do Índice 

Periapical, subestimando ou superestimando a extensão das lesões (Maia-Filho et al., 

2018). 

Com relação à resposta inflamatória, foi identificada menor produção dos 

mediadores inflamatórios fator de necrose tumoral-α e osteopontina na região 

periapical do que na lesão periapical sem tratamento, independente do protocolo de 

irrigação utilizado durante o tratamento endodôntico. Por outro lado, a produção de 

interleucina-1α não foi modulada pelo tratamento. 

A eficácia da irrigação com pressão apical negativa na remoção microbiana foi 

demonstrada in vitro (Parente et al., 2009, Heilborn et al., 2010., Mitchell et al., 

2011., Howard et al., 2010, Malentacca., et al., 2012), porém poucos estudos foram 

realizados in  vivo (Silva et al., 2010; Cohenca et al., 2015). In vivo, Cohenca et al. 

(2015) demonstraram que a irrigação por pressão apical negativa resultou em 

resposta inflamatória mais suave em comparação ao grupo controle, porém, 

semelhante à irrigação ultrassônica passiva. Nos demais aspectos, a resposta dos 

tecidos apicais e periapicais, após irrigação por pressão apical negativa ou irrigação 

ultrassônica passiva, foi semelhante a irrigação convencional. Em dentes com 

rizogênese incompleta, o sistema EndoVac® foi considerado um protocolo de 

desinfecção propício em dentes com lesão periapical, pois a análise histopatológica 

da região periapical evidenciou a presença de tecido conjuntivo bem estruturado, 

com densidade no infiltrado de fibroblastos e rico em vasos sanguíneos (Silva et al., 

2010). Em alguns casos, houve formação de tecido mineralizado na região periapical 

com intensa revascularização e processo de reparo em estágio avançado, após 90 

dias da realização do tratamento. Todavia, os resultados deste estudo não devem ser 

diretamente comparados ao presente estudo, uma vez que dentes com rizogênese 

incompleta apresentam morfologia radicular distinta de dentes com formação 

radicular completa. Os resultados do presente estudo, em dentes com rizogênese 

completa, estão de acordo com outras pesquisas, nas quais a ausência de resposta 

apical e periapical favorável têm sido relatadas após preparo biomecânico, incluindo 

a irrigação com pressão positiva e a obturação do canal radicular em dentes com 
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lesão periapical em uma sessão única (Leonardo et al., 1995; Trope et al., 1999; 

Katebzadeh et al., 1999; Tanomaru-Filho et al., 2002; Holland et al., 2003; De Rossi 

et al., 2005; Panzarini et al., 2006; Paula- Silva et al., 2009; Vera et al., 2012). 

O uso da irrigação ultrassônica passiva resulta em melhor condição de 

desbridamento do sistema de canais radiculares, maior efetividade na liberação da 

solução irrigadora no comprimento de trabalho e maior remoção de smear layer em 

comparação à irrigação com pressão positiva (Sabins et al., 2003; Lee et al., 2004; 

De Gregório et al., 2010; Malenttaca et al., 2012; Agrawal e Kapoor, 2012; Andrabi 

et al., 2014). In vivo, em um estudo clínico randomizado em humanos, a irrigação 

ultrassônica passiva foi efetiva na redução do número de bactérias, porém não foi 

capaz de remover a endotoxina bacteriana (Nakamura et al., 2018), o que pode 

representar um fator importante para a persistência da lesão periapical refratária ao 

tratamento endodôntico, como observado no presente estudo. 

Os resultados do estudo de Cohenca et al. (2015) mostraram que em todos os 

grupos, independente do protocolo de irrigação utilizado, houve presença de 

bactérias nas raízes dos canais radiculares e na região periapical, demonstrando que 

nenhuma técnica de irrigação promoveu a eliminação total dos micro-organismos. A  

presença de bactérias nas paredes do canal radicular, no interior dos túbulos 

dentinários e na região do forame apical foi demonstrada previamente em dentes de 

cães com lesão periapical submetidos ao tratamento em sessão única utilizando 

airrigação com pressão positiva como método de irrigação (Silveira et al., 2007). Em 

dentes de humanos com lesão periapical, todos os espécimes do grupo tratado com 

irrigação com pressão positiva, em sessão única, apresentaram bactérias residuais no 

sistema de canais radiculares (Vera et al., 2012). 

A lesão periapical representa a resposta imune do hospedeiro frente a uma 

infecção e caracterizada pela presença de um infiltrado inflamatório misto composto 

por linfócitos, neutrófilos, macrófagos e plasmócitos (Liapatas et al., 2003; Cotti et 

al., 2014; Martón e Kiss, 2014). Se os patógenos no canal radicular não forem 

eliminados, a doença progredirá para inflamação crônica, resultando na destruição 

dos tecidos mineralizados ao redor do ápice radicular (Graves et al., 2011; Lin e 

Huang, 2011). Neste cenário, diversos mediadores inflamatórios são produzidos 

localmente para regular o sistema imune, determinando a extensão da resposta no 
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hospedeiro (Menezes et al., 2008; Harizi et al., 2008; Kondo e Ishida, 2010; Graves 

et al., 2011). Embora os mecanismos envolvidos na progressão da lesão periapical 

sejam relativamente bem conhecidos, a natureza molecular das lesões persistentes é 

pouco explorada. 

No presente estudo, com relação à avaliação das imunomarcações para 

osteopontina, foi evidenciada uma marcação mais intensa nos dentes com lesão 

periapical sem tratamento, porém não foi possível encontrar diferença 

estatisticamente significante entre os grupos submetidos aos diferentes protocolos 

de irrigação. A osteopontina é uma fosfoproteína secretada por linfócitos T e 

macrófagos, importante tanto para a regulação da resposta imune (recrutamento de 

leucócitos e ativação de células dendríticas) quanto na mediação da reabsorção 

óssea (Li et al., 2009; Chatakun et al., 2014). No tecido ósseo, o papel da 

osteopontina é controverso, uma vez que a molécula pode funcionar como uma 

proteína de ancoragem do osteoclasto aumentando o catabolismo ósseo (Reinholt et 

al., 1990) ou como um fator de proteção no recrutamento de fagócitos frente à 

infecção polimicrobiana (Rittling et al., 2010). 

O recrutamento de células inflamatórias nas regiões apical e periapical é 

ocasionado pela liberação local de fatores quimiotáticos (quimicinas) e citocinas, 

como a interleucina-1α e o fator de necrose tumoral-α (Stashenko, 1990; Wang e 

Stashenko, 1991; Wang e Stashenko, 1993; Silva et al., 2007). Localmente, estas 

citocinas induzem a reabsorção do tecido ósseo e podem estimular à distância, uma 

resposta de fase aguda (Nakashima e Takayanagi, 2008; Lee et al., 2014; Sasaki et 

al., 2016). 

Com relação à avaliação das imunomarcações para IL-1α, não foi possível 

encontrar diferença estatisticamente significante entre o grupo lesão periapical sem 

tratamento comparado com os grupos submetidos a diferentes protocolos de 

irrigação. Uma vez que a citocina pró-inflamatória interleucina-1 é um regulador-

chave das respostas do hospedeiro à infecção microbiana, aumentando a reabsorção 

e inibindo a formação óssea (Ng et al., 2008), a persistência da lesão neste estudo 

pode estar correlacionada a não modulação dessa citocina pelo tratamento 

endodôntico. Em lesões periapicais de dentes decíduos de humanos, IL-1α e IL-1β 

foram expressas por diferentes tipos celulares em granulomas e cistos radiculares, 
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tais como células inflamatórias, células epiteliais e no endotélio vascular (Yang et al., 

2018). 

Com relação à avaliação das imunomarcações para o fator de necrose 

tumoral-α, foi evidenciada uma marcação mais intensa nos dentes com lesão 

periapical sem tratamento, porém não foi possível encontrar diferença 

estatisticamente significante entre os grupos submetidos a diferentes protocolos de 

irrigação. Alguns estudos tiveram como objetivo comparar os níveis de fator de 

necrose tumoral-α, interleucina-1β e interleucina-6 em lesões periapicais com 

diferentes características clínicas. Níveis significativamente mais elevados de 

interleucina-1β e interleucina-6 foram encontrados lesões sintomáticas em 

comparação com as lesões assintomáticas (Safavi e Rossomando, 1991, Barkhordar 

et al., 1992, 1999; Jakovljevic et al., 2015). 

De um modo geral, os resultados desta pesquisa indicam que houve reparo 

parcial após o tratamento endodôntico. Na resposta imuno-inflamatória periapical 

foram produzidos mediadores inflamatórios que regulam positivamente a reabsorção 

óssea, o que resultou em lesão persistente 180 dias após a contaminação dos canais 

radiculares. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Conclusão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão | 69 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos no 

presente estudo in vivo, pôde-se concluir que: 

- Por meio de avaliação radiográfica periapical convencional, foi observado 

reparo da lesão periapical em cerca de 60% dos casos após tratamento 

endodôntico realizado em sessão única, independente do protocolo de 

irrigação utilizado (pressão apical negativa, ultrassônica passiva e por 

pressão positiva). 

- Por meio de avaliação imunohistoquímica, o tratamento endodôntico 

realizado em sessão única, resultou na menor síntese do fator de 

necrose tumoral-α e de osteopontina na região periapical, 

comparativamente à lesão periapical sem tratamento, independente do 

protocolo de irrigação utilizado. A produção de interleucina-1α não foi 

modulada pelo tratamento endodôntico. 
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