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RESUMO

Neste trabalho realizou-se uma revisão literária sobre os conceitos mais relevantes a
respeito das lesões endodiintico-periodontais. Para uma melhor compreensão das mesmas,
deve-se levar em conta um diagnóstico diferencial preciso através da determinação dos fatores
etiológicos primários e secundários, considerando as relações biológicas e patológicas entre a
polpa e o periodonto, o desenvolvimento das lesões periodontais e pulpares, a inter-relação
dessas duas lesões e a determinação de uma modalidade terapêutica adequada.
Palavras-chave — Infecção endodlintica. Doença periodontal. Lesões endodõnticoperiodontais.
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ABSTRACT

In this work, a literary revision about the most relevant concepts regarding the
endodontic-periodontal lesions was done. For a better understanding of the same ones, a
differential and precise diagnosis should be taken into consideration through the
determination of the primary and secondary etiological factors, considering the biological and
pathological relationships between the pulp and the periodonto, the development of the
periodontal and pulpal lesions, the interrelation of these lesions and the determination of an
appropriate therapeutic modality.
Key words - Endodontic infection. Periodontal disease. Endodontic-periodontal lesions.
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1 INTRO DU ÇÃO

Nas últimas décadas observou-se uma crescente preocupação na Odontologia em se
considerar um conjunto de especialidades afins, procurando assim ampliar as possibilidades
de sucesso no tratamento das doenças e preservação da saúde da população.
Os problemas de natureza endodOntica ou periodontal têm sido tratados
separadamente, porém, a ocorrência concomitante de lesões de origem endodkintica

e

periodontal, no mesmo dente, salienta a necessidade de endodontistas e periodontistas uniremse de forma a chegar a um resultado terapêutico que leve ao equilíbrio do dente.
A Academia Americana de Periodontia (AAP) propôs um novo sistema de
Classificação para a Periodontite Associada com Lesão EndodOntica, onde se inclui um grupo
de lesões endodtintico-periodontais combinadas, quando um dente com periodontite também
apresenta lesão endodiintica. Essa terminologia adotada pela AAP, não elimina as
indefinições das classificações utilizadas até o momento, já que não é baseada na etiologia
inicial, e assim não diferencia a origem das lesões, se primariamente endodônticas ou
periodontais, daquelas combinadas.
A literatura odontológica tem refletido consistentemente sobre a controvérsia
relacionada ao efeito da doença periodontal na polpa dental e, também, o efeito da necrose
pulpar na iniciação e progressão da perda óssea marginal. Duas questões básicas continuam
sendo um assunto em discussão.
A doença periodontal causa necrose pulpar?
Pode um dente desvitalizado ser a causa de uma doença periodontal?
As respostas a essas questões básicas são de máxima importância clinica. Por
exemplo, deveria o tratamento de canal ser feito profilaticamente em dentes associados A

lo
moderada ou avançada doença periodontal? Um dente desvitalizado deveria ser removido e
substituído por um implante osseointegrado?
A polpa

e o periodonto,

encontram-se intimamente relacionados. Pelo

desenvolvimento do dente e formação da raiz, três principais vias de comunicação são
criadas: tóbulos dentinários, canais laterais e acessórios e o forame apical.
Uma lesão que envolve ambos os tecidos periodontal e pulpar pode ser de origem
endodemtica primária, periodontal primária ou de origens separadas (significando que a lesão
endodiintica e a lesão periodontal marginal tarn desenvolvimento independente).
Para que se chegue a um diagnóstico diferencial preciso é necessário à determinação
dos fatores etiológicos primários e secundários e a determinação da modalidade e seqüência
apropriadas da terapia para eliminação das lesões primárias e combinadas, através da
compreensão das relações biológicas entre a polpa e o periodonto, da etiopatogênia do
desenvolvimento das lesões periodontais e pulpares, da inter-relação das duas patologias, de
suas formas de manifestação clinica e de suas possibilidades terapêuticas.

II
2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Consideravdes Anatômicas

A transferência da flora bacteriana entre os tecidos periodontal e pulpar pode ser
observada no diagrama esquemático.

Via de transferência bacteriana

Foram apical
Fratura rdicular vertical

Forainc apical
anais laterais
lóbulos dentinairios
ratura radicular vertical
Foratne
C. anais laterais
Tfibulos dentin:trios
Perfurarào radicular
Fratura radicular vertical
Foram apical
anais laterais
l'erturaelin radicular
ratura radicular vertical

Per iodonto
SaudáN el

Adaptado de ZENHNDER; GOLD; HASSELGREN (2002)
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Os caminhos para comunicação, através dos tdbulos dentinários, canais laterais e
acessórios e forame apical, constituem um relacionamento funcional entre dentes e tecidos de
suporte, mas também servem de extensão da doença de uma bolsa periodontal à polpa ou
vice-versa.
importante destacar que existem outras condições de inter-relação entre polpa e
periodonto, denominadas de "patológicas", como a presença de cárie, sulcos congênitos,
perfurações, trincas e fraturas radiculares,

que podem servir como "ponte" para a

contaminação do tecido pulpar, a partir da superficie radicular afetada pela doença
periodontal, induzindo à formação de dentina reacional, alterações inflamatórias, chegando
até a necrose pulpar, bem como levar a alterações no periodonto marginal, a partir de
alterações pulpares (CHEN; WANG; GLICKMAN, 1997).
Em condições normais, os envoltórios naturais do dente, isto 6, esmalte e cemento,
protegem e isolam a dentina e a polpa dental da agressão por parte de bactérias e seus
subprodutos. Contudo, em determinadas situações, estes tecidos perdidos, criam potencial
para a invasão do tecido pulpar por bactérias, e a conseqüente instalação de um processo
infeccioso. As principals vias de acesso que as bactérias utilizam para atingir a polpa são:
tábulos dentinários, exposição pulpar, periodonto e anacorese hematogênica (MENG, 1999).
A anacorese hematogênica pode ser definida como a atração que tecidos inflamados
ou necrosados exercem sobre bactérias presentes na circulação sangüínea durante uma
bacteremia. Exemplo clássico é o de dentes traumatizados que, mesmo sem apresentarem
exposição pulpar, podem desenvolver uma infecção pulpar e conseqüente lesão perirradicular.
Após o trauma, o feixe vdsculo-nervoso que penetra pelo forarne apical pode ser lesionado
resultando em necrose pulpar. Se a necrose permanecer estéril, não há o desenvolvimento de
uma patologia perirradicular. Contudo, o trauma pode acarretar uma lesão no ligamento
periodontal, rompendo vasos sangüíneos, o que é caracterizado clinicamente pela hemorragia
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sulcular. As bactérias que colonizam o sulco gengival podem, então, ter acesso à corrente
sangiiinea pelo rompimento destes vasos, ocorrendo uma bacteremia. Se a polpa foi afetada

pelo trauma, estas bactérias serão atraidas para este tecido que, uma vez desprovido de sua
circulação, não oferece maiores resistências A sua colonização (TOLEDO; FIGUEIREDO;
SAMPAIO, 2001).

2.1.1 Tabulos Dentindrios

Os tAbulos dentinários são formados ou, melhor, deixados durante o desenvolvimento
do dente através dos odontoblastos (GARBEROGLIO; BRANNSTROM, 1976).
Na raiz, os tabulos dentinários estendem-se da polpa até a junção cemento-dentina.
diâmetro dos tAbulos dentinários varia de 1 a 3 micrometros. Esse diâmetro diminui com a

idade ou como resposta a um estimulo continuo de baixa intensidade (deposição de dentina
peritubular altamente mineralizada). 0 número de tAbulos dentinários varia de
aproximadamente 8000 por mm 2 na junção cemento-dentina para 57000 por mm 2 junto A
polpa (MJ6R, 1996). Na Area cervical da raiz lid aproximadamente 15000 ttibulos dentinários
por mm2 (HARRINGTON; STEINER, 2002).
TAbulos dentinários expostos em Areas sem cemento podem servir como caminho de
comunicação entre a polpa e o periodonto. A exposição desses tabulos pode-se dar por
defeitos no desenvolvimento, doença periodontal ou procedimentos periodontais
(ROTSTEIN; SIMON, 2004).
Quando não há encontro de cemento-esmalte na região cervical, a exposição de
dentina representa uma Area de importância na propagação de patógenos endodemticos. Um
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estudo demonstrou que a exposição de dentina na junção cemento-esmalte ocorre em 18% dos
dentes em geral e destes 25 % ocorre em dentes anteriores (MULLER; VAN WYK, 1984).

2.1.2 Canais Laterais e Acessórios

Foi especulado que estes canais são criados pela interferência de vasos sangüineos
persistentes durante o desenvolvimento do germe dentário. Esta hipótese é confirmada pelo
achado que canais acessórios normalmente contêm vasos sangUineos (RUSSEL; 'CRAMER,
1956). A ocorrência desses canais mostra que a formação de dentina e cemento respeita a

presença de vasos e nervos preexistentes (MENG, 1999).
Seltzer; Bender; Zionitz (1963) realizaram um trabalho em 85 dentes com doença
periodontal que foram extraídos e submetidos à análise histológica, para comprovar a relação
entre lesão endodõntica e pulpar. Eles mostraram que a inflamação pulpar pode causar uma
reação inflamatória nos tecidos periodontais inter-radiculares, através dos canais acessórios.

Além disso, observações parecem indicar que as lesões periodontais produzem um efeito
degenerativo na polpa.
De Deus (1975) em um trabalho com 1140 dentes humanos de adultos para verificar a
freqüência, local, e direção dos canais laterais e acessórios localizados na area do ápice
radicular, no corpo da raiz, e na base da raiz, encontrou 27,4% de algum tipo de ramificação

nos dentes estudados. Os pré-molares

e molares mostraram a maior variedade de

ramificações. Foi observado que 17% dos canais laterais e acessórios estão no terço apical,
9% estão no terço médio e menos de 2% no terço coronal. No entanto, parece que a

prevalência da doença periodontal associada com canais laterais é relativamente baixa.
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Kirkham (1975) em um estudo com 100 dentes humanos que foram extraídos devido a
uma extensa doença periodontal, analisou a prevalência de canais acessórios na extensão da
bolsa periodontal. A profundidade de sondagem era registrada antes da extração, sendo que
essa medida era obtida da junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa. Após a exodontia,
removeu-se a polpa e injetou-se um material radiopaco no interior do canal. 0 dente era então
radiografado por diferentes ângulos, para verificar a presença dos canais acessórios. Após a
radiografia, comparava-se As medidas de profundidade de sondagem com a localização dos
canais laterais. Foi encontrado apenas 2 % de canais laterais na extensão da bolsa periodontal.
Os canais acessórios podem estar presentes ao longo da raiz, sendo que 30 a 40 % dos
dentes têm canais laterais ou acessórios e a maioria deles são encontrados no terço apical
(HARRINGTON; STEINER, 2002).
Canais acessórios na furca de molares podem também ser um caminho direto de
comunicação entre a polpa e o periodonto (LOWMAN; BURKE; PELLEU, 1973).

Gutmann (1978) realizou um trabalho com 102 molares permanentes que foram
debridados em H202 a 3%, tinham o ápice fechado, e foram corados com Tintura de Safranin,

que era introduzida no interior da raiz. Foram feitas observações da superfície externa da raiz
para determinar qualquer mancha devido a canais acessórios. Esses canais foram encontrados
na região de furca em 28,4% da amostra total; 29,4% em molares mandibulares, e 27,4% em
molares maxilares. Do total da amostra, 25,5% exibiram somente canais na furca, enquanto
10,2% exibiram canais na superfície lateral da raiz. Comunicação entre a câmara pulpar e a
superfície externa da raiz era notável através de tau los dentindrios, especialmente quando a
superfície radicular estava sem a cobertura de cemento.

A prevalência dos canais acessórios na furca pode variar de 23 a 76% (BURCH;
HULEN, 1974). Eles contain tecido conjuntivo e vasos que conectam o sistema circulatório

da polpa com o periodonto.
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Existe uma certa variabilidade na freqüência com que são encontrados os canais
acessórios na regido de furca em humanos, variação essa que pode ser explicada pela
diferença na metodologia empregada nos estudos, dentes examinados e mesmo a idade dos
indivíduos (PERLICH; READER; FOREMAN, 1981), mas é inegável a sua importância no
comprometimento das condições pulpares ou periodontais (SALLUM et al., 1993).
A presença de canais acessórios é um caminho potencial para expansão de produtos
bacterianos e tóxicos, resultando em um processo inflamatório no ligamento periodontal.

2.1.3 Forame Apical

Desde o inicio da odontogenese, há uma continuidade entre as estruturas que originam
a polpa e o periodonto.

A medida que a raiz e os tecidos de suporte do dente vão se formando,

a ampla comunicação entre a polpa e o periodonto vai diminuindo até configurar-se no forame
apical (OSBORN; TEM CATE, 1988).
0 forame apical é a principal e mais direta rota de comunicação entre a polpa e o
periodonto.
Bactérias e subprodutos inflamatórios podem sair pelo forame apical e causar lesão no
peridpice. 0 ápice também é uma porta de entrada dos subprodutos inflamatórios do fundo da
bolsa periodontal para a polpa.
Inflamação na polpa ou necrose pulpar pode estender-se para os tecidos periapicais
causando uma resposta inflamatória local acompanhada de reabsorção óssea e radicular
(ROTSTEIN; SIMON, 2004).
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2.2 Fatores EtioKmiec's

Embora outros fatores sejam co-responsáveis pela instalação de lesões endodõnticas
ou periodontais, não restam dúvidas do importante papel representado pela presença dos
microorganismos no seu estabelecimento e progressão, a ponto de podermos considerar as
duas lesões como doenças infecciosas derivadas da placa bacteriana dentária (biofilme).

2.2.1 Bactérias

As últimas décadas testemunharam uma revolução sobre a patogênese microbiana da
doença periodontal humana. Com os estudos de gengivite experimental de Löe et al. (1965),
ficou evidente a natureza infecciosa dessa doença.
Também emergiu uma nova idéia de especificidade microbiana na etiologia da doença
periodontal. Anteriormente, acreditava-se que a doença periodontal resultava do grande
acúmulo de placas dentais que eram essencialmente as mesmas. As muitas formas diferentes
da doença periodontal, contudo, agora são consideradas como associadas às placas dentais
qualitativamente diferentes, e considera-se que bactérias especificas sejam responsáveis pelo
inicio e progressão das doenças periodontais.
A doença periodontal 6, segundo a maioria dos investigadores, causada por uma
microbiota anaeróbica mista, modulada por uma interação complexa com fatores locais e do
hospedeiro. Semelhantemente, a infecção endodOntica com tecido pulpar necrótico é de
natureza anaeróbia (SUNDQVIST, 1976).
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Os estudos transversais e longitudinais da microbiota cultivável predominantemente
revelam que das 300-400 espécies bacterianas que podem habitar a cavidade bucal de
humanos, apenas algumas espécies estão associadas à doença periodontal, destacando-se

Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Treponema denticola, Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia entre outros (LOESCHE et al., 1990).
Quanto à flora endodõntica, foi observado que esta pode aparecer em agrupamentos
contendo bactérias mistas semelhante ao arranjo visto dentro da placa subgengival (NAIR,

1987). Essas comunidades de bactérias estão inclusas em uma matriz, permitindo a
sobrevivência de todas elas, constituindo o biofilme (COSTERTON et al., 1994).
A maioria das infecções endodõnticas é mista e polimicrobiana, com predomínio de

microrganismos anaeróbios estritos. Até o momento não foi possível definir o papel de um
microrganismo especifico na patogênese das alterações pulpo-perirradiculares. Todavia,
algumas espécies dos gêneros Porphyromonas e Prevotella têm sido relacionadas à presença
de sinais e sintomas das patologias endodõnticas (HAAPASALO, 1993).

Sundqvist et al. (1994) relataram que Fusobacterium nucleatum é a espécie mais
comumente encontrada em canais contendo polpas necrosadas, tendo sido isolado em cerca
de 48% dos casos. Peptostreptococcus micros (34% dos casos), Eubacterium alactolyticum

(34%) e Peptostreptococcus anaerobius (31%) também são espécies freqüentemente
isoladas de canais infectados.
Bactérias do gênero Actinomyces,

principalmente Actinomyces Israel/i, tem sido

isoladas de canais com sintomatologia persistente e de casos refratários à terapia endodõntica,
muitas das vezes requerendo cirurgia perirradicular para a resolução do problema

(HAPPONEM, 1986). Espiroquetas, usualmente do gênero Treponema, também podem ser
isoladas de canais radiculares, contudo, em uma freqüência relativamente baixa (TROPE et
al., 1992).
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Espiroquetas são organismos raros no canal radicular, mas são encontrados com
freqüência na placa subgengival das bolsas periodontais. Vários estudos revelaram uma
larga diversidade de treponemas orais presentes no biofilme subgengival de bolsas
periodontais (CHOI et al., 1994). Em abscessos clinicamente diagnosticados como
periodontais existe a predominância de espiroquetas, com poucos microrganismos cocos.
No abscesso endodõntico ocorre o contrário. Portanto, a presença de espiroquetas pode
auxiliar no diagnostico diferencial entre abscessos endodõnticos ou periodontais (TROPE
et al., 1988).
Teoricamente, qualquer bactéria presente na cavidade oral pode invadir

o canal

radicular e participar da instalação de um processo infeccioso. Entretanto, um fato curioso é
que, embora mais de 400 espécies bacterianas diferentes sejam encontradas como
componentes da microbiota da cavidade oral, o número de bactérias presentes em um canal
radicular infectado é muito restrito, limitando-se a, em média, quatro a sete espécies, levando
a afirmações de que a microbiota endodõntica seria menos complexa do que a periodontal
(MENG, 1999).
As bactérias causam doença endodõntica levando ao envolvimento dos tecidos
periapicais pela necrose total ou parcial da polpa. A relação entre a presença de bactérias na
polpa e a lesão periapical foi demonstrada por Kakehashi; Stanley; Fitzgerald (1965) em um
trabalho clássico. Neste estudo, polpas de ratos normais eram expostas ao ambiente oral
resultando em necrose pulpar seguido por inflamação do periápice e formação de lesão,
porém, quando o mesmo procedimento foi executado em ratos "germ-free", não só a polpa
permaneceu vital e relativamente não inflamada, mas o local de exposição foi reparado
através de dentina. Este trabalho demonstrou que sem bactérias e seus subprodutos, lesões de
origem endodõntica não ocorrem.
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Miller et al. (1981), confirmaram estes resultados em macacos (polpa não infectada
não induz lesões no peridpice). Korzen; Krakow; Green (1974) encontraram resultados

semelhantes e sugeriram que infecções pulpares são, por natureza, infecções normalmente
mistas.
Clinicamente, lesões endodõntico-periodontais são consideradas como uma lesão
única, independentemente de qual é a origem da infecção. A microbiota endodõntica é

menos complexa que a periodontal (número maior de espécies na bolsa periodontal que no
canal radicular). Na microbiota de bolsas periodontais predominam os bastonetes e os
organismos com motilidade.
Kurihara et al. (1995) demonstraram que, em lesões endodõntico-periodontais, a
microbiota do canal radicular é mais complexa e patogênica do que quando a lesão é

puramente endodõntica, e verificaram também que enquanto na bolsa periodontal o
número de espécies bacterianas isoladas era elevado, no canal radicular este número era

reduzido. As espécies que predominaram na bolsa nem sempre foram As mesmas que
predominaram no canal radicular do mesmo dente. Isto pode ser facilmente explicado pelas
diferenças de nichos ecológicos.

Kobayashi et al. (1990), examinando 15 dentes com necrose pulpar associada a
bolsas periodontais de 6 a 12 mm de profundidade, que atingiam o forame apical,
coletaram amostras microbiológicas tanto da polpa quanto da bolsa. Eles verificaram que o
predomínio de anaeróbios estritos foi mais pronunciado no canal do que na bolsa

periodontal. Várias espécies bacterianas dos gêneros Peptostreptococcus, Eubacterium,
Fusobacterium, Porphyromonas e Prevotella foram comuns a ambos os sítios. A
ocorrência de microorganismos comuns a ambos os locais neste estudo sugere que a bolsa

periodontal possa ser uma possível fonte de infecções do canal radicular.
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Rupf et al. (2000) estudaram em 31 dentes os tipos de pat6genos presentes na polpa e

doença periodontal associados com o mesmo dente. Métodos de PCR específicos foram
usados para detectar Actinobacilus actinomycetemcomitans, Tannerella forsythensis,
Eikenella corrodens, Fusubacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella
intermédia e Treponema denticola. Esses patégenos foram encontrados em todas as amostras
endodônticas e alguns patógenos foram encontrados em dentes com periodontite crônica.

Esses autores concluíram que patógenos periodontais freqüentemente acompanham infecções
endodônticas e sustentaram a idéia de que a inter-relação endo-perio é um caminho critico

para ambas as doenças.
A maioria das espécies encontradas em canais radiculares infectados também pode
estar presente na bolsa periodontal (MOORE, 1987; SUNDQVIST, 1994).
Condições semelhantes que favorecem o crescimento de anaeróbios parecem estar

presentes em ambos, As bolsas periodontais profundas e os tecidos pulpares infectados.
Em conclusão, a semelhança entre a microflora endodôntica e periodontal sugere que a
infecção cruzada entre o canal radicular e a bolsa periodontal pode acontecer. Esta idéia é
apoiada pela presença de caminhos anatômicos entre a polpa e o ligamento periodontal
(KEREKES; OLSEN, 1990).

2.2.2 Fungos

A presença e prevalência de fungos associados com doença endodôntica é bem
documentada (EGAN et al., 2002). A colonização de fungos associada com a patogênese
radicular tem sido demonstrada na presença de cáries radiculares não tratadas (JACKSON;
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HALDER, 1963), túbulos dentinarios (DAMM et al., 1988), fracassos do tratamento
endodiintico (MOLANDER et al., 1998) e Apices de dentes com lesão apical assintomitica
(LOMCALI; SEN; CANKAYA, 1996).

Muitos trabalhos mostram que a prevalência de fungos no sistema de canais varia de
0,5% a 26% em canais não tratados e de 3,7% a 33% nos canais previamente tratados

(JACKSON; HALDER, 1963). A maioria dos fungos encontrada era a Cândida albicans,
descoberta em 21% de canais de raizes infectadas (BAUMGARTENER; WATTS; XIA,
2000).

Fatores que predispõem a colonização da raiz por fungos não são bem
compreendidos. Parece que dentre os fatores predisponentes deste processo estão: doenças
imunossupressoras, certos medicamentos intracanais, antibióticos locais e sistêmicos e terapia
endodOntica mal sucedida.

Foi relatado que aproximadamente 20% de pacientes com periodontite crônica
também abrigam fungos subgengivais (SLOTS; RAMS; LISTGARTEN, 1988). Como em
infecções endodônticas, a Cândida albicans foi a espécie de fungo mais comumente isolada.

Foi sugerido que a redução de tensões especificas de bactérias no canal radicular
durante o tratamento endodemtico pode permitir o crescimento de fungos (SUNDQVIST et al,
1998). Outra possibilidade é a de que fungos podem ganhar acesso ao canal via cavidade oral,

como resultado de um tratamento endodôntico com uma assepsia pobre.
Recentemente, foi demonstrado que a presença de fungos nos canais é diretamente
associada com a presença destes na saliva (EGAN et al., 2002). Este achado da ênfase
importância do uso de assepsia endodemtica e técnicas periodontais que mantenham a
integridade dos tecidos duros dentais bem como a realização de uma restauração bem
adaptada que previna a infiltração marginal.
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2.3 Fatores Contribuintes

2.3.1 Tratamento Endodifintico Deficiente

Procedimentos e técnicas endodõnticas corretas são fatores chaves para o sucesso do
tratamento. É imperativo para a completa limpeza do canal, preparo mecânico e obturação dos
mesmos, aumentando os resultados favoráveis. Tratamentos endodõnticos pobres são
freqüentemente associados com inflamação perirradicular, permitindo a reinfecção do canal,
conduzindo ao fracasso do tratamento. Sinais e sintomas clínicos, como também evidência
radiográfica de lesão perriradicular, é normalmente associado com fracasso endodifintico
(PETERS; WESSELINK; MOORER, 1995).
Nas lesões endodOntico-periodontais o insucesso do tratamento endodõntico pode
influenciar na reparação esperada com o tratamento periodontal e, se isso ocorrer, ou na
impossibilidade de realização do tratamento endodectico, o tratamento periodontal não deve
ser realizado (TOLEDO; FIGUEIREDO; SAMPAIO, 2001).

2.3.2 Restaurações Deficientes

A infiltração marginal é uma causa importante de fracasso de tratamento endodôntico.
Canais radiculares podem-se recontaminar por microrganismos devido A demora na colocação
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da restauração ou pela fratura da restauração e/ou do dente (SAUNDERS; SAUNDERS,
1994)
Ray e Trope (1995) relataram que dentes com restaurações defeituosas

e com

obturação radicular adequada têm mais alta incidência de fracasso, quando comparado com
dentes com inadequada obturação radicular e restaurações adequadas. Dentes com obturação
radicular e restaurações adequadas tiveram somente 9% de fracasso, enquanto dentes com
obturação radicular e restaurações defeituosas tiveram 82% de fracasso.
A restauração coronal é a primeira barreira contra a contaminação bacteriana do
tratamento endodõntico. Então, são essenciais, que o sistema de canais radiculares sejam
protegido através de uma boa obturação endodõntica e uma restauração coronal o mais
hermética possível.

2.3.3 Trauma

0 trauma dentário pode afetar direta ou indiretamente a polpa

e o ligamento

periodontal. As injúrias dentárias podem ter várias formas, podendo ser classificadas como:
fraturas de esmalte, fratura da coroa com ou sem envolvimento pulpar, fratura coronoradicular, fratura da raiz, luxação e avulsão (BAKLAND; ANDREASEN; ANDREASEN,
2002).
0 tratamento de injúrias dentais traumáticas varia dependendo do tipo, determinando
assim, o prognóstico de cura da polpa e do ligamento periodontal.
Fraturas corono-radiculares são normalmente obliquas e envolvem a coroa e a raiz.
Elas incluem esmalte, dentina, cemento e pode ou não incluir a polpa. 0 tratamento depende

vi P
arat.r4ortr •
VI 1) - 430
•

.41041

25

da severidade da fratura e pode variar, incluindo somente a remoção do fragmento e
restauração ou tratamento endodêntico, tratamento periodontal e/ou procedimentos cirúrgicos.
As vezes o prognóstico é pobre e o dente precisa ser extraído. Devido à complexidade deste

dano, uma integração entre endodontistas, periodontistas, ortodontistas e protesistas é
altamente recomendado (BAKLAND; ANDREASEN; ANDREASEN, 2002).
Fraturas de raiz envolvem cemento, dentina e polpa. Elas podem ser horizontais ou
verticais. Clinicamente, fraturas radiculares podem apresentar freqüentemente mobilidade do
dente envolvido como também dor ao morder. Freqüentemente, um defeito periodontal ou
uma fistula é associado com a fratura de raiz. Radiograficamente, uma fratura de raiz, só pode
ser visualizada se a passagem do feixe de raios-X se der pela linha de fratura. Fraturas de raiz
horizontais e obliquas são mais fáceis de se descobrir radiograficamente, enquanto, o
diagnóstico de fraturas radiculares verticais é mais desafiador (BAKLAND; ANDREASEN;
ANDREASEN, 2002).
Em dentes tratados endodonticamente, a incidência de fraturas verticais de raiz é mais
alta naqueles que foram obturados pela técnica da condensação lateral comparados com os
que foram obturados com a técnica do cone único (MORFIS, 1990).
Dentes restaurados com pinos intracanal são mais susceptíveis à fratura comparados
com dentes restaurados sem pino. A extensão do pino mais coronal que a metade do
comprimento do canal radicular tem um efeito negativo significante na incidência de fraturas
de raiz (MORFIS, 1990).
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2.3.4 Reabsorções

Reabsorção de raiz é uma condição associada com um processo fisiológico ou
patológico que resulta em perda de dentina, cemento e/ou osso. Pode ser iniciada no
periodonto e afetar inicialmente a superficie externa do dente (reabsorção externa) ou pode

começar dentro do espaço da polpa afetando principalmente a dentina interna (reabsorção
interna). Se não diagnosticada e tratada, reabsorção de raiz externa pode invadir o cemento,
dentina e o espaço da polpa. Em casos de reabsorções internas sem tratamento o processo

pode avançar e perfurar a superficie externa da raiz.
Reabsorção inflamatória progressiva é causada por estímulos como infecção pulpar e
sulcular. Pode acontecer também, por um deslocamento traumático, tumor, cistos, certas

doenças sistémicas, doença periodontal, ou como resultado de inflamação pulpar e necrose
(CVEK, 1973).

2.3.5 Perfurações

Perfurações do canal por iatrogênias durante o seu tratamento são complicações sérias
e apresentam um prognóstico bastante pobre (PETERSSON; HASSELGREN; TRONSTAD,

1985). Perfurações podem ser produzidas através de instrumentos rotatórios durante a

tentativa de ganhar acesso A polpa ou durante a preparação do canal para a colocação de um
pino. Manipulação imprópria de instrumentos endodõnticos também pode conduzir a
perfurações na raiz.
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Quando a perfuração da raiz acontece, a comunicação entre o sistema de canais
radiculares e os tecidos periodontais pode reduzir o prognóstico do tratamento.

2.3.6 Malformações de Desenvolvimento

Dentes com malformações de desenvolvimento tendem a dificultar o tratamento
podendo levar a um prognóstico pobre. Tais condições, normalmente estão associadas à fossa
central do incisivo central superior e dos incisivos laterais superiores, atravessando o cingulo
e continuando apicalmente na raiz.
Essa fissura que se apresenta provavelmente está associada à tentativa de o germe
dentário formar outra raiz. 0 ligamento periodontal na área é intacto até que a contaminação
por biofilme bacteriano quebre o equilíbrio e leve a formação de uma bolsa que compreenderá
toda a extensão da fissura (ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.4 Diagnostic() Diferencial

A possibilidade do aparecimento de alterações patológicas pulpares ou periodontais
isoladas, que podem originar manifestações secundárias nos tecidos periodontais ou pulpares
e causar uma intercomunicação entre as duas patologias, leva ao aparecimento de diferentes
situações clinicas que necessitam ser perfeitamente diferenciadas quando da realização de um
correto diagnóstico e plano de tratamento.
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Assim, como um guia para a compreensão e reconhecimento das diferentes
manifestações clinicas, diversas classificações têm sido propostas, sem a existência de um
consenso entre as mesmas.
A mais divulgada, embora apresente dificuldades na sua utilização, é a de Simon;
Glick e Frank (1972) que foi assim apresentada:
Tipo 1: lesão endod8ntica primária
Tipo 2: lesão endod8ntica primária com envolvimento periodontal secundário
-

Tipo 3: lesão periodontal primaria
Tipo 4: lesão periodontal primária com envolvimento endod8ntico secundário

-

Tipo 5: lesão combinada verdadeira

A inclusão dos tipos 1 (Lesão endodôntica) e tipo 3 (Lesão periodontal), seria justificada pela possibilidade de que suas manifestações clinicas possam sugerir um
envolvimento secundário do periodonto ou polpa, sem que na verdade isso esteja ocorrendo,
como por exemplo, a drenagem de um abscesso periapical via ligamento periodontal, ou área
de furca, sendo necessário o estabelecimento de um correto diagnóstico diferencial.
Em verdade, somente nas lesões tipo 2, 4 e 5 é que haveria uma inter-relação entre as
duas patologias (endod8ntica e periodontal).
O diagnóstico diferencial entre lesões endodlinticas e periodontais, na maioria das

vezes pode ser estabelecido sem muita dificuldade, uma vez que nas de origem endod8ntica,
os sinais clínicos e radiográficos localizam-se mais próximo à região apical, ao passo que na
lesão periodontal, as alterações são localizadas próximas ao periodonto marginal
(BERGENHOLTZ; HASSELGREN, 1997),
No entanto, em certas situações, os sinais clínicos podem não se apresentar de
maneira tão clara, levando-nos a supor tratar-se de uma lesão periodontal, quando na verdade
trata-se de uma lesão endockintica, ou vice versa: a imagem de um abscesso periapical que
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drenou pelo periodonto, com formação secundária de bolsa pode ser semelhante A de uma
lesão periodontal que evoluiu até atingir o ápice.
As imagens radiográficas da perda óssea em regido de furcas também podem ser
confusas quanto a sua origem (MENG, 1999), podendo ser devida à progressão da lesão
pulpar ou periodontal, ou até mesmo de trauma oclusa! (HALLMON, 1999).
Assim a localização, extensão e forma da perda óssea, presença de dor localizada ou
irradiada, sensibilidade A percussão, localização das regiões abscedadas, formação de fistulas
e profundidade de sondagem, nem sempre podem distinguir uma lesão periodontal de uma
endodiintica.
importante estabelecer o diagnóstico apropriado dos vários distúrbios que afetam o
tecido pulpar e periodontal, isolados ou combinados, com a finalidade de se evitar um
tratamento desnecessário ou até mesmo prejudicial.
Como foi visto anteriormente, diferentes autores criaram nomenclaturas variadas para
a classificação das lesões endodõntico-periodontais, baseadas em critérios clínicos,
etiológicos ou uma combinação destes. Para realizar o diagnóstico diferencial das lesões
endodOntico-periodontais, levando-se em conta o tratamento necessário, podemos dividi-las,
de acordo com a classificação de Simon; Glick e Frank (1972), que é uma das mais utilizadas:
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2.4.1 Lesão EndodOntica Primária

A exacerbação aguda de uma lesão apical crônica, em um dente com polpa necrótica,
pode drenar através do ligamento periodontal. Esta condição pode imitar clinicamente a
presença de um abscesso periodontal. Para confirmação do diagnóstico são determinantes a
inserção de um cone de guta-percha na Area de fistula com a realização de um exame
radiográfico para determinar a origem da lesão. Quando a bolsa é sondada ela apresenta-se
estreita e profunda. 0 tratamento indicado neste caso é o endodôntico, uma vez que, depois de
realizada a terapia endockintica adequada, o aparelho de suporte do dente se refaz,
observando-se a regressão das lesões e o reparo dos tecidos periapicais (MENG, 1999). Outro
exemplo pode ser observado quando da formação de lesões de furca decorrente de infecção
endodeintica. Após o tratamento endodOntico ser realizado, há uma cica trização na Area
envolvida, sem que haja necessidade de uma intervenção periodontal.
Ainda existe muita crença que fistulas de origem endodôntica podem causar problemas
periodontais. Porém, tem sido demonstrado que, depois do tratamento endodemtico, fistulas
originadas de lesões endodeinticas curam até mesmo se estiverem presentes por um longo
tempo (STROMBERG et al., 1972b).
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2.4.2 Lesão Endodtintica Primária com Envolvimento Periodontal Secundário

0 sistema de canais radiculares é infectado principalmente, como resultado de cáries
dentárias (REEVES; STANLEY, 1966), danos traumáticos (SUNDQVIST, 1976) e infiltração
coronal (MADISON; WILCOX, 1988).
Quando uma placa especifica cariogênica se estabelecer, a destruição do
esmalte/cemento e dentina criará uma situação potencial para a invasão do tecido pulpar por
bactérias, e a conseqüente instalação de um processo infeccioso que poderá levar a polpa
necrose (NEWBR'UN, 1988).
Se a polpa permanecer somente inflamada, mas ainda não necrótica, deveria ser
essencialmente considerada como não infectada e nenhuma alteração dos tecidos periapicais
deveria ser esperada. Tem sido estabelecido histologicamente que bactérias não invadem
tecidos pulpares vitais. Porém, radioluscência periapical pode acontecer apesar do fato das
funções vitais da polpa prevalecerem (LANGELAND, 1987), ocorrendo principalmente em
dentes multirradiculares, onde tecidos vitais podem ser encontrados em canais adjacentes a
outros contendo tecido pulpar completamente necrótico.
JA, frente à necrose pulpar, é possível que se desencadeie no periodonto apical,
alterações inflamatórias de natureza aguda ou crônica, com presença de um tecido de
granulação altamente vascularizado, com neutrófilos, plasmócitos, macrófagos

e

fibroblastos, bem como um tecido conjuntivo periférico rico em colágeno. Embora a
localização dessas lesões seja mais freqüente no ápice, elas podem ocorrer em qualquer área
onde canais acessórios, especialmente em regiões de furca, tenham saída para o periodonto
(BERGENHOLTZ; HASSELGREN, 1997).
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Essa resposta do tecido do hospedeiro para a invasão das bactérias vindas do canal, de
forma aguda ou crônica, dependerá da direção que o processo infeccioso seguirá estando na
dependência da virulência e na quantidade de bactérias presentes no canal radicular (NAIR,
1987). A influência do tecido pulpar infectado na saúde periodontal tem sido diretamente
associada com o total do conteúdo microbiano do sistema de canais radiculares (BYSTROM
et al.,1987), e com a extensão e o tempo que os tecidos periodontais estão expostos aos
microorganismos infectantes (KORZEN; KRAKOW; GREEN, 1974).
Se a lesão que se estabeleceu no periápice for de natureza aguda, esta poderá seguir as
areas de menor resistência tecidual e originar canais de drenagem via periodonto,
estabelecendo-se assim uma interação patológica (BERGER, 1998).
A persistência dessa interação patológica leva à instalação de processos inflamatórios
no periodonto e desenvolvimento de lesões periodontais caracterizando assim uma situação de
lesão endodôntico-periodontal combinada.
Como acontece com a doença periodontal, certos fatores do hospedeiro, ou a falta
deles pode também ter um papel no desenvolvimento de patologias periapicais. Por exemplo,
quando expostos para os mesmos patógenos endodônticos, ratos com diabete induzida
desenvolveram significativamente lesões periapicais maiores do que animais de controle
saudáveis (KOHSAKA et al., 1996). Em geral, indivíduos com defeitos no sistema imune
não-especifico têm uma suscetibilidade aumentada para infecções bacterianas (VAN DYKE;
HOOP, 1990). Embora, ainda não investigado, poderia ser antecipado que pacientes que
sofrem de doenças que afetam a resposta do sistema imune não especifico são também mais
suscetíveis à progressão da infecção pulpar

e aumento da destruição periapical

(STASHENKO; TELES; SOUZA, 1998).
0 efeito significativo dos tecidos pulpares infectados sobre a saúde periodontal, via
túbulos dentindrios, é muito improvável. Devido as suas características fisiológicas, dentina e
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cemento formam uma barreira natural à penetração bacteriana. Na realidade, foi encontrado
que dentina saudável sozinha restringiu significantemente a difusão de proteínas de

Porphyromonas gingivalis "in vitro" (PISSIOTIS; SPANGBERG, 1992). Porém em canais
radiculares altamente infectados, bactérias são encontradas a alguns micrometros dentro da
dentina a aproximadamente a meio caminho da junção cemento-dentina, e alterações
degenerativas podem ser observadas no cemento (ARMITAGE; RYDER; WILCOX, 1983).
Bergenholtz e Hasselgren (1997) salientam que na existência de integridade na
superfície cementfiria, parece pouco provável a passagem de bactérias e produtos oriundos da
necrose pulpar para o periodonto lateral, visto que estas lesões não ocorrem com a mesma
freqüência com que são encontrados os canais acessórios.
Alguns autores, no entanto, sugerem que o cemento não se mostra uma efetiva barreira
frente à penetração bacteriana através dos tabulos dentinfirios. Além disso, ressaltam que a
ocorrência de reabsorção cementdria é um achado freqüente, principalmente em dentes
acometidos pela doença periodontal, o que poderia, na dependência do diâmetro dos túbulos
dentindrios, seu trajeto e extensão, bem como da presença e freqüência de canais acessórios,
favorecer a contaminação da superfície radicular, prejudicando a reparação periodontal
(CHEN; WANG; GLICKMAN, 1997; EHNEVID et al., 1993).
Em um estudo bem controlado de inflamação periapical induzida experimentalmente
em dentes de macacos, colônias de bactérias eram observadas ao longo de todo o tilbulo
dentindrio adjacente ao tecido periodontal inflamado. Considera-se que as bactérias penetram
aproximadamente não mais do que um terço do comprimento do tóbulo adjacente ao
ligamento periodontal saudável (VALDERHAUG, 1974). Conseqüentemente, o tecido
periodontal saudável, similarmente ao tecido pulpar saudável, parece ter mais mecanismos de
defesa para resistir à penetração bacteriana que um tecido doente.
Apesar da inegável existência de manifestações de origem endodeintica no periodonto,
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elas não constituem agentes causais de doença periodontal. Pulpite e necrose pulpar, embora
possam originar lesões, não causam a enfermidade periodontal. Quando muito, estas
repercussões podem ser tidas como fatores predisponentes que facilitam a progressão dos
agentes etiológicos da doença periodontal, como a placa e o cálculo (BERGER, 1998).
A lesão endod8ntica primária com envolvimento periodontal secundário ocorre se, em
um determinado período de tempo, a lesão endod8ntica permanecer sem tratamento levando a
um desarranjo do periodonto. O acúmulo de placa e cálculo na Area do periodonto alterado
leva ao desenvolvimento de uma periodontite. Neste caso o tratamento e o prognóstico do
dente envolvido é diferente das lesões unicamente endod8nticas. Caso o tratamento
endod8ntico seja realizado de forma adequada, o prognóstico dependerá da severidade da
periodontite e da eficácia do tratamento periodontal. Com o tratamento endodemtico, somente
parte da lesão cicatrizará até o nível do envolvimento periodontal secundário (ROTSTEIN;
SIMON, 2004).
Blomlõf; Lengheden; Lindskog (1992), realizaram um trabalho com dentes incisivos
laterais de 11 macacos, criando defeitos na superfície radicular dos dentes que se
apresentavam com Apices abertos ou fechados. A polpa era então infectada (após exposição
pulpar e contaminação com placa dos dentes adjacentes) ou removida e o canal obturado com
hidróxido de cálcio. Os dentes foram reimplantados nos seus respectivos alvéolos e depois de
20 semanas intencionalmente extraídos, e avaliados histomorfometricamente para observar o
padrão de cicatrização. Os autores concluíram que: infecção intrapulpar promove migração do
epitélio marginal com exposição da superfície dentindria, independentemente da fase de
desenvolvimento do dente; o potencial de cicatrização periodontal depois da terapia com
hidróxido de cálcio parece ser mais alto nos dentes com ápice aberto comparado com os
dentes com ápice fechado, onde a anquilose foi promovida ao invés dos dentes com ápice
aberto onde cemento reparador foi encontrado.
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As lesões endod8nticas primárias com envolvimento periodontal secundário também
acontecem como resultado de perfurações radiculares durante o tratamento endodOntico ou
durante a colocação de pinos intracanais. Os sintomas podem ser agudos com a formação de
abscesso periodontal associados com dor, edema, pus ou exsudato, formação de bolsa e
mobilidade dentária. Uma resposta mais crônica As vezes pode acontecer, apresentando-se
sem dor, mas com o aparecimento súbito de uma bolsa com sangramento ou exsudação de pus
A sondagem. Fraturas de raiz também podem apresentar-se como uma lesão endodemtica

primária com envolvimento periodontal secundário (ROTSTEIN; SIMON, 2004).
Peterson; Hasselgren; Tronstad (1985), desenvolveram um trabalho experimental com

perfuração radicular, em 131 dentes de 5 cachorros. As perfurações foram tratadas de acordo
com 5 diferentes técnicas e os resultados foram observados depois de 3 semanas (37 dentes),

3 meses (39 dentes) e 1 ano (55 dentes). Depois do preparo para a análise histológica 14
dentes foram descartados. As observações histológicas mostravam inflamação e recessão do
tecido epitelial marginal, indiferentemente do tempo de observação, da técnica ou material
utilizado. A recessão do epitélio resultou em formação de bolsa periodontal com inserção

epitelial apical A perfuração. A severa inflamação no ligamento periodontal, observada no
período de 1 ano, parece ser mantida pela perfuração radicular.
Em um dente com alteração periodontal incomum e que não apresenta tratamento

endod8ntico, o primeiro passo para o diagnóstico apropriado de lesão endod8nticoperiodontal sera um teste de vitalidade. Sabe-se, porém, que os testes de vitalidade pulpar
podem não apresentar uma avaliação precisa do estado histológico da polpa (SELTZER;
BENDER; ZIONTZ, 1963a). Entretanto, foi mostrado que a probabilidade de uma reação não

sensível, que represente uma polpa necrótica, é de 89% com o teste frio e 88% com o teste
elétrico (PETERSSON et al. 1999).
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2.4.3 Lesão Periodontal Primária

Nestes casos o teste pulpar apresenta-se normal e na sondagem observa-se A presença
de placa e cálculo em bolsas mais largas. 0 prognóstico do dente depende do envolvimento
periodontal e da eficácia do tratamento periodontal realizado.

2.4.4 Lesão Periodontal Primária com Envolvimento Endodõntico Secundário

A destruição dos tecidos de inserção do dente, iniciada pela presença de processo
inflamatório provocado pela formação de uma placa bacteriana dentária especifica, leva A
formação da bolsa periodontal e instalação da microbiota subgengival, com mais rápida
progressão da doença periodontal. A medida que as bolsas periodontais avançam em direção
ao ápice, toxinas de origem bacteriana e substâncias próprias do processo inflamatório podem
ter acesso A polpa através dos mesmos caminhos que a infecção endod6ntica pode afetar o
periodonto em direção oposta, ou seja, dentina permeável, canais acessórios ou forame apical,
quando a destruição periodontal atinge o ápice (LOESCHE et al., 1990).
Estabelecidas As alterações pulpares e suas conseqüências, uma nova interação
patológica se instala, caracterizando mais uma vez uma situação de uma lesão endodõnticoperiodontal combinada.
Somente poucos estudos têm tratado com o assunto da transferência de bactérias do
periodonto infectado para a polpa não infectada e reações pulpares decorrentes da doença
periodontal, e os resultados têm sido muito contraditórios.
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Alguns investigadores tem mostrado substanciais alterações patológicas, e freqüente
necrose no tecido pulpar, devido à doença periodontal, especialmente quando canais
acessórios de grosso calibre estão presentes (SELTZER; BENDER; ZIONTZ, 1963b;
RUBACH; MITCHELL, 1965; KOENIGS; BRILLIANT; FOREMAN, 1974),

e

especialmente na região de furcas (PERLICH; READER; FOREMAN, 1981). No entanto,
muitas destas investigações não usaram parâmetros cuidadosos de controle para chegar a estas
conclusões.
Outros investigadores tern declarado que polpas de dentes periodontalmente afetados
permanecem dentro dos limites normais indiferentemente da severidade da patologia
periodontal, até que esta envolva o ápice

(MAZUR; MASSLER, 1964; CZARNECKI;

SCHILDER, 1979).
Em um estudo histológico bem realizado, em 60 dentes livres de cáries e com vários
graus de periodontites, Langeland; Rodrigues; Dowden (1974) demonstraram que alterações
patológicas de natureza degenerativa ocorrem na polpa quando a doença periodontal está
presente, incluindo aumento na calcificação, fibrose e reabsorção de colágeno, como também
um efeito inflamatório direto, porém a polpa permanece vital enquanto a microvascularização
do forame apical não for envolvida. Então, parece evidente que a doença periodontal
raramente ameaça as funções vitais da polpa a menos que o processo da doença alcance uma
fase terminal envolvendo o principal suprimento sangflineo da polpa.
Então, a progressão apical de uma bolsa periodontal pode continuar até que os tecidos
apicais sejam envolvidos. Como conseqüência, a polpa pode se tornar necrótica como
resultado da propagação da infecção através do forame apical. Em dentes unirradiculares o
prognóstico normalmente é pobre, sendo que em dentes multirradiculares o prognóstico pode
ser melhor porque nem todas as raizes sofrem a mesma perda de tecido. Nestes casos a
ressecção radicular pode ser considerada com uma alternativa de tratamento.
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Tagger e Smulder (1977) realizaram um trabalho para analisar as mudanças
microscópicas na polpa decorrentes do efeito da ressecção radicular, em 26 dentes molares
vitais de humanos que estavam extensivamente envolvidos por doença periodontal. A amostra
incluía 90 pacientes com idade entre 27 e 62 anos. No exame inicial todos os dentes
apresentavam normalidade pulpar quando submetidos aos testes frio e quente. Esse
diagnóstico de vitalidade era confirmado durante a cirurgia de ressecção radicular. Os
mesmos testes de sensibilidade pulpar foram realizados nos dentes que sofreram ressecção,
após duas semanas. A polpa foi extirpada 14 dias após a intervenção ressectiva. Dos 26 dentes
da amostra inicial, 20 puderam ser submetidos à analise microscópica. Desses 20 dentes
analisados, todos apresentavam polpas vitais sem infiltrado inflamatório agudo. Foi
encontrado tecido granulomatoso na câmara pulpar no sitio de exposição, bem como a
presença de pólipo pulpar. Mudanças inflamatórias crônicas suaves estavam presentes na
parte mais coronal da polpa radicular e a polpa apical não foi afetada nesse intervalo de
tempo. Essas alterações de natureza crônica, como calcificação e fibrose podem ser
decorrentes da própria técnica de preparo da peça histológica.
Ross e Thompson (1978) desenvolveram um trabalho para avaliar o progresso de 100
pacientes com envolvimento de furca em molares superiores num período de 5-24 anos. Dos
387 molares superiores, 305 dentes tinham 50% ou menos de suporte ósseo em volta da raiz
antes do tratamento periodontal e 38 dentes tinham 25% ou menos de suporte ósseo envolta
da raiz antes do tratamento periodontal. Somente 4% (14 dos 380 dentes vitais) precisaram de
tratamento de canal subseqüente à terapia periodontal, e foi opinião dos autores que, em todos
os casos, a necessidade do tratamento de canal foi devida a cáries ou degeneração pulpar
abaixo das restaurações. Ninguém atribuiu os efeitos do avanço da doença periodontal
necessidade de tratamento pulpar. 2% dos dentes desse estudo receberam tratamento de canal
radicular previamente à terapia periodontal por razões desconhecidas pelos autores.
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Czarnecki e Schilder (1979) realizaram um estudo em 46 dentes humanos com vários
graus de envolvimento periodontal, em pacientes com idade entre 14 — 89 anos, onde após
uma cuidadosa documentação periodontal e endodemtica, os dentes eram extraídos e
submetidos a um exame histológico. Com base na análise clinica periodontal os dentes foram
classificados em 3 grupos: normal, gengivite e periodontite. Depois da extração e análise
histológica as condições pulpares foram classificadas em normal, hiperemia, palpite e
necrose. Nos 4 dentes que apresentavam periodonto normal, as condições pulpares se
apresentavam normais. 0 grupo da gengivite incluía 8 dentes, 7 dos quais apresentavam
condições pulpares normais e 1 com mínimo infiltrado inflamatório. 0 grupo da periodontite
incluía 34 dentes, 28 dentes apresentavam condições pulpares normais e 6 apresentavam com
necrose pulpar. Todos os dentes que apresentavam necrose pulpar ou polpa ligeiramente
inflamada tinham caries ou grandes restaurações, ou ambas. Todos os dentes higidos nos 3
grupos periodontais mostravam polpas dentro dos limites normais. Os autores chegaram as
seguintes conclusões: nenhuma correlação foi encontrada entre a severidade da doença
periodontal e a presença ou ausência de patologia pulpar, ou seja, as polpas nos dentes higidos
e com periodontite estavam histologicamente dentro dos limites normais, independentemente
da severidade da doença periodontal e somente dentes com extensas caries dentárias ou
restaurações extensas mostraram evidências de patologia pulpar.
Haskell; Stanley; Goldman (1980) desenvolveram um trabalho com 10 dentes que
foram submetidos à cirurgia periodontal seguida de ressecção radicular vital de uma das raizes
vestibular de molares superiores, com total ou quase total envolvimento periodontal. A
abertura pulpar era tratada com hidróxido de cálcio, cimento de óxido de zinco e eugenol e
selada com amálgama. Os dentes foram avaliados por um período de 1 a 3 anos. Os autores
relataram não encontrar células inflamatórias ou muitas poucas células inflamatórias na polpa
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das raizes seccionadas envolvidas periodontalmente, e sugeriram que essas células
inflamatórias presentes poderem ser em decorrência do procedimento ressectivo.
Bergenholtz e Nyman (1984) realizaram uma análise retrospectiva para determinar a

freqüência de complicações endodônticas ocorridas em 52 pacientes com doença periodontal
avançada, por um período de 4 —13 anos com uma média de 8,7 anos. A idade dos pacientes
era de 21 a 68 anos. A comparação foi feita entre dentes que seguiam tratamento periodontal
que eram ou não suporte para reconstruções protéticas fixas. 0 estudo incluía 672 dentes que
inicialmente apresentavam vitalidade pulpar. Dessa amostra, 255 dentes eram suporte de
próteses e 417 dentes não eram suporte. 76 dentes suportes e 167 dentes não suportes

apresentavam o nível apical da crista óssea em 1/3 do comprimento da raiz. 179 dentes
suporte e 250 dentes não suporte apresentavam o nível apical da crista óssea em 2/3 do
comprimento da raiz. Necrose pulpar, incluindo lesões periapicais se desenvolveram com uma
freqüência relativamente alta nos dentes que eram suporte de prótese (15%) comparado com

os dentes que não eram suporte (3%). Dos 14 dentes que não eram suporte e que precisaram
de tratamento de canal durante o período de tempo de estudo tiveram como causa, segundo os
autores, progressão da doença periodontal envolvendo o ápice radicular de 4 dentes, caries
atingindo a polpa em 5 dentes, reabsorção radicular interna em 1 dente, fratura coronária em
2 dentes e por razões desconhecidas em 2 dentes. Dos 38 dentes suporte de prótese que

precisaram de tratamento de canal durante o período do estudo, a progressão da doença
periodontal envolvendo o ápice das raizes foi citada como a razão para o tratamento de canal
em 4 dentes, cáries atingindo a polpa em 10 dentes e por razões desconhecidas em 24 dentes.
Os autores concluíram que: levando-se em conta que os dentes suporte e não suporte de
prótese apresentavam similarmente o mesmo envolvimento periodontal e eram submetidos ao

mesmo tratamento periodontal, a alta freqüência de necrose nos dente suporte leva
compreensão de que a causa foi devido mais ao tratamento protético, podendo se especular
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inclusive que esta causa poderia ser a razão para a necrose dos dentes que tinham causa
desconhecida.
Jaoui; Machtou; Ouhayoun (1995) em um estudo com 35 pacientes com periodontite
(12 homens e 23 mulheres) com idade entre 19 e 59 anos, avaliaram 911 dentes. Destes, 195

dentes foram tratados por um

endodontista, 145

dentes tinham sido tratados

endodonticamente por clínicos gerais e 571 dentes eram vitais. 0 objetivo do trabalho era

determinar se dentes tratados endodonticamente e com envolvimento periodontal tinham
sobrevivência diferente ao longo do tempo do que dentes vitais envolvidos periodontalmente
e se a qualidade do tratamento endodôntico influenciava nas condições periodontais. 0 nível

de deterioração periodontal dos dentes tratados endodonticamente (195 + 145=340) foi mais
alto quando comparado com os dentes vitais (571). Este estudo demonstrou que o prognóstico
periodontal dos dentes vitals é mais favorável que dos dentes tratados endodonticamente
(nenhum dente perdido dos 571 dentes vitais comparando com os 12 dentes perdidos do grupo
dos 195 dentes tratados por endodontista e dos 4 dentes perdidos do grupo dos 145 dentes
tratados por clínicos gerais).
Algumas controvérsias permanecem a respeito do tratamento da doença periodontal
conduzir ao envolvimento endockintico secundário pela remoção do cemento durante a
raspagem e alisamento radicular, e seu efeito desfavorável na polpa pela abertura dos tábulos
dentinarios ou exposição de canais laterais promovendo a penetração bacteriana.

A raspagem e alisamento radicular podem remover porções de cemento e, muitas
vezes, camadas superficiais de dentina, expondo a polpa à ação direta do meio bucal
permitindo a invasão bacteriana dos tóbulos dentinários (ADRIAENS et al., 1987). Estes
mesmos procedimentos poderiam determinar a ruptura de vasos e a destruição do feixe
vásculo-nervoso contido nos canais laterais, provocando a redução do aporte sangüíneo e
conseqüente alterações pulpares (LOWMANN et al., 1973).
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Adriaens et al. (1987) em um estudo com 21 dentes humanos livres de cárie e afetados
por doença periodontal severa, analisaram a invasão bacteriana no cemento e dentina radicular
e as mudanças estruturais nesses tecidos. Na base da bolsa, bactérias foram encontradas entre
os remanescentes das fibras de Sharpey e nos pontos que estas se inseriam no cemento. Nos
dentes que tinham recebido raspagem e alisamento radicular a maioria do cemento havia sido
removida e o restante encontrava-se com invasão bacteriana. Foram encontradas bactérias
invadindo o terço externo dos tilbulos dentinários em 8 de 15 dentes que tinham recebido
raspagem radicular, e em 3 de 6 dentes que não tiveram tratamento. Nenhuma correlação foi
encontrada entre a presença de invasão bacteriana e a ausência de cemento radicular. Os
autores sugeriram que os túbulos dentindrios invadidos podem servir de reservatório para as
bactérias recolonizar as superficies tratadas, levando ao entendimento de que o tratamento
periodontal deveria ser complementado com agentes quimioterápicos.
Bergenholtz e Lindhe (1978) realizaram um trabalho em 6 macacos adultos jovens,
para estudar os efeitos no tecido pulpar de periodontite induzida e do tratamento periodontal.
0 desarranjo no tecido periodontal foi induzido através da colocação de ligaduras no colo de
92 dentes permanentes. Alguns dentes não receberam nenhum tratamento, outros receberam
raspagem e alisamento radicular, todos foram submetidos A análise histológica. Dentes
submetidos A raspagem e alisamento radicular e posterior acúmulo de placa, comparados com
dentes com periodontite, não exibiram nenhuma agravação óbvia ou incidência aumentada a
reações patológicas pulpares. Ocorreu perda de 30 a 40% do periodonto de sustentação,
observando-se normalidade pulpar na maioria dos casos, e discreto infiltrado inflamatório
com formação irregular de dentina reaciona1 no restante dos dentes.
Assim, contanto que a polpa mantenha suas funções vitais, o fluxo do fluido dentindrio
terá uma ação protetora reduzindo a difusão bacteriana quando da dentina exposta pela
remoção da barreira de cemento (PASHLEY; MATTHEWS, 1993). Realmente, em um
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estudo in vivo bem controlado usando terceiros molares humanos que seriam extraídos foram
encontradas bactérias invadindo os tóbulos dentinarios de dentes desvitalizados muito mais do
que os túbulos dentinarios dos dentes controles vitais (NAGAOKA et al., 1996). Então,
parece improvável que em dentes vitais uma raspagem cuidadosa leve a um efeito negativo no
tecido pulpar.
0 risco de penetração bacteriana e danos A polpa pode ser aumentado com a utilização

inadequada de ácidos para se obter condicionamento da superficie radicular e assim aumentar
as chances de regeneração dos defeitos periodontais (BERGENHOLTZ e HASSELGREN,
1997).

A presença de dentes com envolvimento de todo o aparato de inserção periodontal,
mas com vitalidade pulpar positiva ao teste frio ou elétrico, torna o tratamento endodõntico

desnecessário. A probabilidade de reação positiva da polpa é de 90% com o teste frio e 84%
com o teste elétrico (PETERSSON et al., 1999). A necrose pulpar em dentes como seqiiela da
doença periodontal é rara e normalmente esses dentes teriam sua extração indicada
(ZEHNDER, 2001).

2.4.5 Lesões Combinadas Verdadeiras

As lesões periodontais originadas na polpa e as alterações pulpares causadas pela
doença periodontal, comumente entidades isoladas, podem interagir e ai constituir situações

clinicas concomitantes, caracterizadas por sinais e sintomas de doença periodontal e pulpar
(MENG, 1999). Assim, um dente que sofreu perda óssea, especialmente com bolsas
periodontais de tipo angular, resultante de doença periodontal associada A placa, pode
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apresentar, ao mesmo tempo, uma lesão periapical ou em qualquer regido da raiz em que
exista um canal acessório. A progressão apical da lesão marginal e a evolução da lesão de
origem pulpar permitem afirmar que a comunicação das duas lesões produzirá uma situação
clinica nova para o dente (BERGER, 1998).
Assim, o dente com lesão endodtintico-periodontal sera portador de uma alteração
pulpar inflamatória ou de necrose com repercussões no periodonto, e também, apresentar uma
lesão característica da doença periodontal, com retenção de placa bacteriana, formação de
bolsa periodontal e migração apical do epitélio juncional, com a interação das duas patologias.
0 grau de perda óssea nestes tipos de lesões é invariavelmente grande e de prognóstico
reservado. Isto é particularmente verdadeiro entre os dentes unirradiculares. Em dentes
multirradiculares a ressecção radicular pode ser considera uma alternativa de tratamento caso
nem todas as raizes estiverem severamente envolvidas.
Na maioria dos casos a cicatrização periapical ocorre com o tratamento endodõntico
bem realizado. Os tecidos periodontais, porém, podem não responder bem ao tratamento e
dependerão da severidade da lesão.
Lesões combinadas verdadeiras que existem separadamente no mesmo dente
ganharam recentemente muita atenção.
Ehnevid et al. (1993a) realizaram uma investigação com o propósito de comparar a
cicatrização periodontal clinica em dentes unirradiculares envolvidos periodontalmente com e
sem patologia pulpar. A amostra incluía 161 pacientes, num total de 2605 dentes, que foram
acompanhados num período de 4 a 36 meses. As condições periodontais eram avaliadas por
11 examinadores que usavam sonda calibrada e anotavam a profundidade de bolsa antes e
depois

do tratamento periodontal.

As

condições periapicais

form

avaliadas,

independentemente, por tits investigadores, através de exame radiográfico. A cada dente foi
determinada uma contagem de acordo com os três investigadores. No caso de o dente se
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encontrar intacto foi atribuído o valor 0, na presença de destruição periapical foi atribuído o
valor 1, havendo discordância entre os investigadores atribuiu-se o valor 0,5. Através de
análise estatística, foram correlacionados as condições periapicais dos dentes com o padrão de
cicatrização periodontal. 0 tratamento não-cirúrgico de bolsas periodontais que excediam 2.5
mm em dentes com defeitos marginais horizontais, mostraram redução na profundidade de
sondagem significativamente reduzida em dentes com patologia periapical comparada a
dentes sem patologia periapical. Os autores concluíram, baseado nos resultados presentes, que
uma infecção endodõntica evidente, como uma radioluscência periapical sem tratamento,
pode retardar o resultado em longo prazo da cicatrização periodontal e, por conseguinte,
deveria ser dada consideração apropriada ao coordenar terapia endodõntica e tratamento
periodontal.
Ehnevid et al. (1993b) desenvolveram um trabalho com o objetivo de primariamente
investigar se a cicatrização periodontal, avaliada através da redução na profundidade de
sondagem, com o passar do tempo, foi significativamente influenciada pelo grau inicial de
perda óssea radiográfica horizontal e secundariamente se a correlação já estabelecida entre a
presença de uma infecção endodõntica e a cicatrização periodontal marginal prejudicada, foi
influenciada por esse grau de perda óssea radiográfica. A investigação foi administrada como
um estudo retrospectivo em 160 pacientes, num total de 2041 dentes, que foram
acompanhados num período de 4 a 36 meses. As condições periodontais eram avaliadas por
11 examinadores que usavam sonda calibrada e anotavam a profundidade de bolsa antes e
depois do tratamento periodontal. As condições periapicais foram avaliadas,
independentemente, por três investigadores, sendo considerado destruição periapical quando o
espaço periodontal estivesse alargado e a lâmina dura não pudesse ser vista. A cada dente foi
determinada uma contagem de acordo com os três investigadores. No caso de o dente se
encontrar intacto foi atribuído o valor 0, na presença de destruição periapical foi atribuído o
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valor 1, havendo discordância entre os investigadores atribuiu-se o valor 0,5. Os autores
concluíram que a cicatrização após a raspagem e alisamento radicular, com o passar do
tempo, era significativamente prejudicada por uma perda óssea radiográfica mais avançada,
sendo também afetada pela presença de infecção endodõntica, indiferentemente da extensão
da perda óssea radiográfica. Assim, existem razões para acreditar que a presença de patologia
periapical não só aumenta o risco de uma maior profundidade de sondagem como também
influencia no aumento da perda óssea radiográfica.
Ehnevid et al. (1995) conduziram uma investigação com o objetivo de estudar até que
ponto uma seleção pré-definida de pat6genos endodõnticos inoculados no canal radicular
poderia influenciar na patologia periodontal e na cicatrização de áreas radiculares cobertas
ou destituídas de cemento, usando reabsorção de raiz como um marcador histomorfométrico.
Foram utilizados 4 macacos com idade entre 3-4 anos, usando apenas os incisivos superiores
(16 dentes). Os dentes eram extraídos e os canais radiculares preparados. Em 8 dentes os
canais foram inoculados com uma mistura de bactérias pré-definidas (dentes infectados), nos
outros 8 dentes restantes os canais radiculares foram obturados (dentes não infectados). Em
todas as raizes o cemento e a dentina superficial foram removidos até a metade do
comprimento e os tábulos dentinários foram abertos. Os dentes foram reimplantados e após 5
semanas os macacos foram mortos e os dentes preparados e avaliados. Superficies com
dentina exposta mostraram significativamente maiores reabsorções em raizes infectadas
comparadas a raizes não infectadas, enquanto superficies com cobertura de cemento
mostraram uma distribuição quase idêntica de reações teciduais na presença ou ausência de
infecção endodõntica. Os autores concluíram que patógenos endodõnticos ou seus produtos
não puderam penetrar na barreira de cemento. As áreas significativamente maiores de
reabsorção em superfícies de dentina expostas em raizes infectadas comparadas a raizes não
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infectadas indicam que os patógenos endodõnticos ou os seus produtos difundiram-se através
dos tiibulos dentinArios, devido A ausência de cemento.
Jansson et al. (1993 a) em um estudo retrospectivo, com uma população susceptivel
periodontalmente, investigaram as possíveis relações do estado clinico do periodonto em
dentes envolvidos periodontalmente com ou sem infecção endodõntica. Os pacientes foram
examinados por 11 investigadores que usaram sondas calibradas. Dos pacientes avaliados,
foram selecionados aqueles que apresentavam dentes unirradiculares com radioluscência
periapical ou tratamento endodõntico, contanto que também apresentasse pelo menos uma
raiz intacta endodonticamente. A amostra incluía 163 pacientes num total de 2690 dentes. Os
dentes unirradiculares envolvidos endodonticamente eram avaliados e correlacionados As
condições do periodonto marginal. Essa avaliação foi feita através de um exame radiogrAfico
intraoral, principalmente, dentes com restaurações proximais, pontes fixas e dentes tratados
endodonticamente. As condições periodontais também foram registradas por um examinador
e as destruições ósseas foram consideradas angulares se a ponta mais coronal da crista

alveolar estivesse mais que 2 mm do fundo da radioluscência obliqua (verticalmente) e
localizada a pelo menos 1 mm da superficie da raiz na abertura do defeito (horizontal). As
condições periapicais foram avaliadas, independentemente, por três investigadores, a cada
dente foi determinada uma contagem de acordo com os mesmos. No caso de o dente se
encontrar intacto foi atribuído o valor 0, na presença de destruição periapical foi atribuído o
valor 1, havendo discordância entre os investigadores atribuiu-se o valor 0,5. Foram
encontradas correlações significantes entre patologia periapical e destruições ósseas verticais.
A presença evidente de patologia periapical em dentes unirradiculares, através da presença de
radioluscência, foi correlacionada a uma profundidade de bolsa aumentada. Foi concluído que
uma infecção de endodôntica evidente como um radioluscência periapical, deveria ser
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considerado como um fator de risco na progressão de periodontite e deveria ser dada
consideração apropriada em relação ao planejamento do tratamento periodontal.
Jansson et al. (1993b) realizaram uma investigação com o propósito de examinar a
influência da infecção endodõntica na perda óssea radiográfica e também a influência da
qualidade da obturação e observação do tamanho da radioluscência periapical. A análise foi
conduzida através de um estudo retrospectivo em dentes unirradiculares envolvidos
endodonticamente. A amostra incluía 162 pacientes num total de 2517 dentes que foram
avaliados periodontalmente por 11 investigadores que utilizavam sondas calibradas. As
condições periapicais foram avaliadas, independentemente, por três investigadores, a cada
dente foi determinada uma contagem de acordo com os mesmos. No caso de o dente se
encontrar intacto foi atribuído o valor 0, na presença de destruição periapical foi atribuído o
valor 1, havendo discordância entre os investigadores atribuiu-se o valor 0,5. 0 nível ósseo
radiográfico foi registrado como a distância entre o ponto mais coronal do osso alveolar e o
ápice nos lados mesial e distal e a perda óssea radiográfica foi definida como a diferença entre
o comprimento da raiz e o nível ósseo radiográfico. Os resultados mostraram que dentes com
radioluscência periapical tiveram 2mm a mais de perda óssea radiográfica quando
comparados com dentes sem radioluscência periapical. Os autores concluíram que a infecção
endodõntica evidente através da radioluscência periapical foi associada a uma profundidade
de sondagem maior em pacientes periodontalmente propensos e que essa patologia periapical
indiferentemente do tamanho da destruição é um fator determinante na perda óssea, servindo
como um reservatório de bactérias contribuindo para ambas as inflamações periapical

e

marginal do tecido periodontal.
Jansson et al. (1995) em um estudo longitudinal radiográfico retrospectivo, em
pacientes propensos a periodontite, num período de observação de no mínimo 3 anos, com
média de 5,9 anos, avaliaram 175 dentes unirradiculares com tratamento endodõntico de 133
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pacientes, com faixa etária média entre 41 a 49 anos. 0 propósito da investigação foi
determinar a taxa de perda óssea radiográfica proximal em relação à infecção endodõntica em
dentes envolvidos periodontalmente. 0 estudo foi conduzido por 3 investigadores que
avaliavam, independentemente, radiografias adequadas da amostra selecionada, no inicio do
estudo e no reexame. Se a radiografia de mais de um reexame estava disponível, a mais
recente era utilizada, assegurando assim, períodos mais longos de observação. Uma destruição
periapical foi registrada, quando o espaço periodontal estivesse alargado e a lâmina dura não

pudesse ser vista radiograficamente. Cada dente da amostra recebia um valor de acordo com a
contagem combinada dos 3 investigadores. 0 valor 1 foi atribuído aos dentes que
apresentavam destruição periapical, e o valor 0 foi atribuído àque les que se apresentavam sem
lesão, valores esses de acordo com os 3 investigadores. No caso de haver uma discordância

entre os investigadores o dente recebeu o valor 0,5. No reexame, o valor 1 foi atribuído aos
dentes que apresentavam lesão periapical aumentada, e o valor 0 aos cujas lesões estavam
reduzindo ou tinham o tamanho inalterado. Os dentes que apresentavam valor 1 no exame
inicial e também no reexame, foram avaliados separadamente. 0 nível ósseo radiográfico era
considerado a distância entre o ponto mais coronal do osso alveolar e o ápice nos lados mesial
e distal (RRAL= nível ósseo radiográfica relativo => nível ósseo radiográfico inicial/

comprimento da raiz). Utilizou-se uma análise de regressão múltipla avaliando as mudanças
do RRAL com o passar do tempo. Durante o período de observação os pacientes receberam
um tratamento periodontal de acordo com o plano de tratamento individual, incluindo terapia
de manutenção. Nesse período não foram realizados tratamento restaurador ou endodõntico.
Dentes de pacientes que eram mais propensos a periodontite e que apresentavam lesões
periapicais em progressão (indicando uma continua infecção do canal), exibiram uma perda
óssea radiográfica maior que dentes que não apresentavam sinais de lesões periapicais ou
lesões periapicais estáveis. Houve uma perda óssea 3 vezes maior em dentes com lesão
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periapical em evolução correspondente a 0,19 mm/ano, enquanto em dentes sem infecção ou
com regressão da lesão periapical a perda óssea foi de 0,06 mm/ano.
Jansson e Ehnevid (1998), também investigaram o efeito da infecção endod6ntica na
profundidade de sondagem periodontal e presença de envolvimento de furca em molares
mandibulares periodontalmente envolvidos. Todos os primeiros e segundos molares inferiores
de 94 pacientes adultos com idade entre 50 e 60 anos foram selecionados por 3
investigadores, desde que apresentassem pelo menos 1 raiz obturada ou tivessem sinal de uma
possível radioluscência periapical. Se os dentes apresentassem destruição tanto na raiz mesial
como na raiz distal, recebiam o valor 1, para os que se apresentavam intactos o valor atribuído
foi 0 e para os dentes que apresentavam lesão periapical em apenas uma das raizes foi
atribuído o valor 0,5 (esses dentes foram excluídos do estudo). Esses autores demonstraram
que para os molares inferiores com destruição periapical em ambas as raizes, a profundidade
de sondagem foi significativamente maior comparado a dentes sem destruição periapical e os
defeitos horizontais maiores ou iguais a 3mm foram significativamente mais freqüentes nos
dentes com destruição periapical. Foi sugerido que a infecção do canal radicular em molares
periodontalmente envolvidos pode potencializar a progressão da periodontite esparramando os
patógenos endodemticos pelos canais acessórios e tfibulos dentindrios. Em conclusão, a
infecção endockintica em molares esta associada com perda óssea na furca, podendo ser
considerada assim como um dos fatores de risco que influenciam a prognóstico de molares em
pacientes periodontalmente propensos.
A imagem radiografica de uma lesão combinada verdadeira pode ser semelhante a
uma fratura radicular vertical. Quando da presença de fistula, pode ser necessário o
levantamento de um retalho para determinar a etiologia da lesão.
Na presença de fraturas radiculares verticais foi encontrado radioluscencia envolvendo
o ligamento periodontal em 75% dos casos (MEISTER; LOMMEL; GERSTEIN, 1980). Se o
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forame apical e os canais acessórios fossem chamados de "avenidas" de comunicação para as
bactérias do tecido pulpar e periodontal, as fraturas radiculares verticais deveriam ser
chamadas de "rodovias".
Portanto, se a presença de fratura tiver sido descartada, mesmo assim o tratamento de
lesões combinadas ainda é desafiador. Freqüentemente é impossível avaliar onde o defeito
causado pela doença periodontal marginal começou e onde é o fim da lesão endodemtica.
Conseqüentemente o tratamento sempre deveria começar pelo canal radicular seguido por um
período de observação de 3 meses, pois a raspagem radicular profunda poderia criar um risco
de interferir na reinserção do ligamento periodontal (ZEHNDER, 2001)

2.5 Procedimentos de Diagnóstico Clinico

Além da obtenção de uma história clinica orientada na verificação dos sintomas
subjetivos relacionados com as lesões periodontais e endodõnticas e de um exame clinico que
permita o reconhecimento dos sinais ou sintomas objetivos dessas alterações, alguns pontos
são considerados essenciais para o diagnóstico diferencial: 1-presença ou não da vitalidade
pulpar; 2-comunicação com a margem gengival e 3-utilização de um contraste radiográfico
(MENG, 1999).

1) A avaliação da vitalidade pulpar é fundamental para o estabelecimento do diagnóstico
diferencial e sua presença/ausência pode ser verificada através da existência de restaurações
profundas, serviços protéticos, tratamento endodõntico anterior ou pela utilização de testes
apropriados; o teste de vitalidade pulpar nem sempre é confidvel, pois pode ser falso positivo
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nos casos de degeneração parcial da polpa, sob influencia da doença periodontal,
especialmente em dentes multirradiculares (BERGENHOLTZ; NYMAN, 1984).

2) A comunicação com a margem gengival, associada aos sinais de inflamação gengival,
presença de fatores retentivos de placa e aumento da profundidade clinica sondável,
geralmente indica a natureza periodontal da alteração. Porém a forma dessa comunicação é
importante, e foi muito bem salientada por Guldener e Langeland (1988), ao diferenciar as
comunicações estreitas e dificeis de serem sondadas, como de origem endodemtica e as
comunicações largas e facilmente sondáveis como manifestação de lesões periodontais.

3) A existência de um trajeto fistuloso, ou a comunicação, estreita ou larga, com a margem
gengival, que permitem a introdução de um contraste radiográfico, este pode se constituir em
valioso auxilio na determinação da sede da lesão, uma vez que a localização da abertura da
fistula, próxima da margem ou do ápice, não indica de forma patognomônica a sua origem.

Testes clínicos são imperativos para obtenção de correto diagnóstico diferencial entre
lesões endodiinticas e periodontais. Um teste somente não é suficiente para se chegar a um
diagnóstico conclusivo.
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2.5.1 Exame Visual

A mucosa alveolar e a gengiva inserida devem ser examinadas, observando se há

presença de inflamação, ulcerações ou fistulas. A presença de fistula geralmente está
associada com polpa necrótica. Alterações de cor em dentes permanentes também pode estar
associada com a necrose pulpar. Manchas rosadas detectadas na coroa dos dentes pode indicar
processo de reabsorção interna ativa (ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.5.2 Palpação

Durante o exame de palpação podem ser identificados Areas com processo inflamatório
ativo, que se apresentam com temperatura mais elevada e com resposta dolorosa A pressão.
Porém, este teste não indica se o processo inflamatório presente é de origem endockintica ou
periodontal (ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.5.3 Percussão

0 exame de percussão pode indicar a presença de uma inflamação perirradicular,
embora não se possa definir a condição da polpa e a origem da inflamação (endodeintica ou
periodontal) (ROTSTEIN; SIMON, 2004).
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2.5.4 Mobilidade

A mobilidade do dente é diretamente proporcional A integridade do aparato de inserção
ou A extensão da inflamação do ligamento periodontal (COHEN, 1998). Dentes com
mobilidade extrema geralmente apresentam pequeno suporte periodontal, indicando que a
causa primária pode ser doença periodontal.
Fraturas radiculares, dentes recentemente traumatizados, abscessos perirradiculares de
origem pulpar também podem apresentar alta mobilidade. Nesses casos,

o diagnóstico

diferencial somente poderá ser identificado se outros testes indicarem necrose pulpar ou se a
mobilidade melhorar pouco tempo depois de concluída a terapia endodiintica.
A pressão exercida por um abscesso apical agudo pode causar mobilidade dentária
passageira (HUTTER, 1991).
Movimentos ortodemticos também podem levar a mobilidade passageira.

2.5.5 Radiografias

Radiografias são essenciais para detecção de características anatômicas e de uma
variedade de condições patológicas. A integridade da polpa não pode somente ser
determinada somente através de imagem radiográfica. Alterações radiográficas somente serão
descobertas se a inflamação ou subprodutos bacterianos originados da polpa dental causarem
suficiente desmineralização da cortical óssea (BENDER, 1982).
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No entanto, doença periodontal causa perda de osso alveolar que pode ser
efetivamente detectada por radiografias. Para fins de diagnóstico diferencial, radiografias
periapicais e interproximais deveriam ser tomadas de vários ângulos.

Sinais clínicos e sintomas resultantes de outros testes clínicos sempre devem ser
considerados na hora da avaliação radiográfica (ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.5.6 Testes de Vitalidade Pulpar

Uma resposta anormal da polpa pode indicar alterações degenerativas. Em geral, a

resposta negativa ao teste de vitalidade geralmente indica necrose pulpar e uma resposta
moderada e passageira geralmente indica vitalidade pulpar. Quando corretamente executados

e adequadamente interpretados, estes testes são seguros para diferencial entre infecção pulpar
e doença periodontal. A maioria dos testes usada para detectar a vitalidade pulpar 6:
(WALTON; TORAB1NEJAD, 2002).

2.5.6.1 Teste Frio

Este teste deve ser executado com o dente isolado e vários tipos de substâncias são
usados para sua realização. Dentes com polpa vital reagirdo ao teste com uma resposta
dolorosa breve que normalmente não dura mais que alguns segundos. Uma intensa e
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prolongada resposta dolorosa pode indicar freqüentemente alterações pulpares anormais e
pulpite irreversível. A ausência de resposta pode indicar necrose pulpar.
Quando adequadamente executado, este teste é seguro em determinar se a polpa sofreu
um dano irreversível. Porém, respostas falso-positivas ou falso-negativas podem acontecer,
especialmente em dentes multirradiculares onde nem todas as raizes são afetadas ou em
dentes com canais radiculares calcificados (ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.5.6.2 Teste Elétrico

0 teste é realizado aplicando-se um estimulo elétrico em um dente limpo, seco e
isolado. Somente a estrutura dentária higida deveria ser contactada. O propósito do teste é
estimular as fibras nervosas sensoriais da polpa para produzir uma resposta. Uma resposta
negativa

freqüentemente indica necrose da polpa. Uma resposta positiva pode ser interpretada

como uma polpa vital intacta ou parcialmente necrótica.

Na interpretação dos resultados o clinico deve levar em conta os vários falso-positivos
e vários falso-negativos desse teste (PETERSSON et al., 1999). As causas mais comuns para
as respostas falso-positivas são: necrose parcial da polpa, ansiedade do paciente, isolamento

ineficaz e contato inadvertido com restaurações metálicas. Para as respostas falso-negativas
são: canais obliterados, dentes recentemente traumatizados, dentes com ápices imaturos,
drogas utilizadas pelo paciente que elevam o limiar de dor e falha no contato entre o eletrodo
e o dente.
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2.5.6.3 Teste de Fluxo SangUineo

Este teste é projetado para determinar a vitalidade da polpa medindo-se o fluxo de
sangue em lugar da resposta das fibras sensoriais nervosas. Estes testes são relativamente
novos e não são usados habitualmente (NISSAN et al.,1992).

2.5.6.4 Teste de Cavidade

Este teste é altamente seguro para determinar a vitalidade da polpa, consistindo
basicamente em criar uma cavidade dentro do dente sem anestesia. Uma resposta positiva
indica a presença de tecido pulpar vital, enquanto uma resposta negativa indica polpa

necrótica onde deve se realizar o tratamento endodeintico.
Este teste somente deveria ser limitado aos casos onde todos os outros testes provaram
se inconclusos e um diagnóstico definitivo da condição pulpar não pôde ser estabelecida

(ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.5.7 Profundidade de Sondagem

A sondagem periodontal é um teste importante que deve ser executado quando se quer
diferenciar entre doença endodeintica e periodontal. A presença de uma única bolsa profunda e
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solitária na ausência de doença periodontal pode indicar a presença da lesão de origem
endodeontica ou uma fratura radicular vertical.
A sondagem pode ser usada para fins de diagnóstico e prognóstico. Por exemplo, o
prognóstico de um dente com polpa necrótica, que desenvolveu uma fistula, é excelente
apenas com a realização de terapia endodiintica adequada. Porém, o prognóstico de um dente
que necessite tratamento endodtintico e apresente doença periodontal severa, vai depender do
sucesso da terapia periodontal.
Então, identificação correta da etiologia da infecção (endodê•ntica, periodontal ou
combinada), determinará o curso do tratamento em longo prazo (ROTSTEIN; SIMON, 2004).

2.5.8 Rastreamento da Fistula

Doença endodlintica ou periodontal, As vezes, pode desenvolver uma fistula, que
representa a drenagem do exsudato inflamatório pelos tecidos e estruturas que apresentarem
menor resistência.
A identificação da fistula pelo simples exame visual necessariamente não indica a
origem do exsudato inflamatório ou o dente envolvido. Ocasionalmente, o exsudato drena
através do ligamento periodontal, imitando assim uma bolsa periodontal. Identificando a fonte
do processo inflamatório através do trajeto da fistula ajudará o clinico a diferenciar entre a
doença endodeontica e periodontal. Para tal fim, utiliza-se cone de guta-percha inserido no
interior da fistula com posterior exame radiográfico (ROTSTEIN; SIMON, 2004).
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2.6 Decisão de Tratamento e Prognóstico

A decisão do tratamento e o prognóstico dependem principalmente do diagnóstico
especifico de doença endod8ntica e/ou periodontal.
Diagnóstico de lesão endodeintica primária e de lesão periodontal primária,
normalmente não apresentam nenhuma dificuldade clinica. Em lesão endod8ntica primária a
polpa esta infectaria e não vital. Em lesão periodontal primária a polpa é vital e responde aos
testes. Porém, nos casos de lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal
secundário, lesão periodontal primária com envolvimento endod8ntico secundário ou lesões
combinadas verdadeiras, são clinicamente e radiograficamente bem similares (ROTSTEIN;
SIMON, 2004).
0 tratamento e o prognóstico de cada tipo de lesão varia. Lesões endod8nticas
primárias deveriam ser tratadas somente com terapia endodeotica e apresentam um bom
prognóstico. Lesões periodontais primárias deveriam ser tratadas somente com terapia
periodontal. Neste caso, o prognóstico depende da severidade da doença e da resposta do
hospedeiro.
Lesão endodeetica primária com envolvimento periodontal secundário deveria ser
tratada primeiro com terapia endod8ntica. Os resultados do tratamento deveriam ser avaliados
após 2 a 3 meses e só então o tratamento periodontal seria considerado. Está seqüência de
tratamento permite tempo suficiente para cicatrização inicial dos tecidos e posterior avaliação
das condições periodontais (CHAPPLE; LUMLEY, 1999 e PAUL; HUTTER, 1997), também
reduz o risco potencial de introdução de bactérias e seus subprodutos durante a fase inicial de
cicatrização. Sugere-se que a cicatrização periodontal sera adversamente afetada pela remoção
agressiva do ligamento periodontal durante a fase de tratamento endod8ntico. O prognóstico
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desse tipo de lesão depende principalmente da severidade do envolvimento periodontal, do
tratamento periodontal e da resposta do hospedeiro.
Lesão periodontal primária com envolvimento endodõntico secundário e lesões
combinadas verdadeiras requerem terapia endodõntica e periodontal. 0 prognóstico pode ser
considerado mais favorável para o tratamento endodõntico do que para o periodontal, devido
A dificuldade de se conseguir uma regeneração total das estruturas periodontais
comprometidas (MANDEL; MACHTOU; TORABINEJAD, 1993).
Nas lesões combinadas verdadeiras, a seqüência a ser seguida pode ser a realização
do tratamento básico periodontal, o tratamento endodõntico, que deve preceder o
periodontal (ABBOTT, 1998), um período de observação, através do qual, a extensão da
cura da area do periodonto resultante da lesão pulpar pode ser determinada, e finalmente o
tratamento periodontal.
0 insucesso do tratamento endodõntico pode influenciar na reparação esperada com
o tratamento periodontal e, se isso ocorrer, ou na impossibilidade de realização do

tratamento endodõntico, o tratamento periodontal não deve ser realizado.
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3 DISCUSSÃO

Por anos existiu uma consistente sucessão de especulações sobre o efeito da doença
periodontal na polpa dental e também os efeitos do tratamento periodontal como causa
potencial de pulpites e necroses pulpares.
Alguns investigadores mostraram substanciais alterações patológicas

e freqüente

necrose pulpar devido à doença periodontal, entre eles, Seltzer; Bender; Zionitz (1963b),
Rubach; Mitchel (1965), Koenigs; Brilliant; Foreman (1974), Perlich; Reader; Foreman
(1981). Esses autores afirmaram que, na presença de canais laterais ou acessórios de grosso
calibre, estes permitiam uma comunicação e difusão dos produtos oriundos do tecido
periodontal inflamado para o tecido pulpar sadio.
Os caminhos para a comunicação e, portanto, para a extensão da doença de uma bolsa
periodontal à polpa são evidentes através dos tabulos dentinários, canais laterais e forame
apical. Vale observar que a maior parte dos trabalhos escritos previamente a 1975, tão bem
como outros escritos desde então, precisam ser revistos cuidadosamente, uma vez que muitas
das descrições de patologias pulpares provenientes da doença periodontal, através desses
caminhos de comunicação, podem ser descrições errôneas do estado histológico da polpa, já
que a fixação adequada do tecido pulpar foi e continua sendo um desafio, e artefatos
resultantes de uma fixação inadequada continuam sendo descritos como evidências de
patologias.
Dados fisiológicos mais recentes demonstram que a polpa tem uma sofisticada
vascularização para um tecido relativamente primitivo. Foram demonstradas cadeias de leitos
capilares bem como um sofisticado sistema de controle incluindo esfincteres pré-capilares e
derivações arteriovenosas. Um sistema linfático ativo também foi demonstrado. Como a
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eficiência da vascularização de um tecido é a chave de uma função adequada, tais observações
fisiológicas sugerem que a polpa dental tem um mecanismo que proporciona uma
significativa capacidade para sobreviver. Portanto, o peso das evidências sustenta a posição
apresentada por Langeland; Rodrigues; Dowden (1974), mas que foram largamente ignoradas
em muitas discussões filosóficas no relacionamento da Endodontia-Periodontia, de que a
doença periodontal deve se estender por toda a extensão da raiz até atingir o ápice, para causar
um significativo envolvimento pulpar e conseqüente necrose. Os resultados desse estudo
clinico e histológico parecem sustentar a posição de que as injúrias pulpares através dos
tfibulos dentindrios evidentes ou da presença de canais laterais na extensão da polpa, tiveram
efeitos relativamente insignificantes sobre a capacidade de a polpa sobreviver.
Muitos estudos confirmaram os achados demonstrados por Langeland; Rodrigues;
Dowden (1974), entre eles, Tagger e Smulker (1977), Ross e Thompson (1978), Czarnecki e
Schilder (1979), Bergenholtz e Nyman (1984), Jaoui; Machtou; Ouhayoun (1995), onde tanto
o tratamento periodontal como à doença periodontal tiveram um efeito insignificante sobre a
polpa dental.
Levando-se em conta que a maioria dos adultos de 35 anos de idade ou mais sofre de
doenças gengivais em algum momento de suas vidas, e se a doença periodontal, independente
de ter atingido toda a extensão do dente ou não, fosse considerada como uma significativa
causa de necrose pulpar, pareceria razoável, que haveria um número significativo de dentes
virgens com polpa necrótica pelos quais a doença periodontal teria sido identificada não
somente como a causa provável da necrose, mas como a única causa possível. Não parece que
esse seja o caso de muitos estudos clínicos que foram realizados por endodontistas e por
periodontistas.
Em síntese, a menos que a doença periodontal se estenda por todo o caminho do ápice
dental, o peso de evidências na literatura sugere que a polpa dental é capaz de sobreviver a
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injúrias significativas e que o efeito da doença periodontal, assim como o tratamento
periodontal na polpa dental, é desprezível.
Historicamente, o efeito da doença periodontal na polpa dental foi uma fonte de
discussão na maior parte do século passado. Somente em anos mais recentes tem sido
discutido o reverso, o efeito potencial que um dente com polpa necrosada ou que tenha
tratamento de canal pode representar como fator de risco na iniciação da doença periodontal e
na resolução de bolsas periodontais.
A projeção dos efeitos negativos de dentes despolpados sobre o tecido periodontal
parece estar baseada em estudos relacionados A. similaridade da flora microbiana nos canais
radiculares e nas profundidades das bolsas periodontais e nos efeitos negativos na
cicatrização periodontal.
Levando-se em conta a similaridade da flora bacteriana, Kobayashi et al. (1990)
mostraram que várias espécies bacterianas dos gêneros Peptostreptococcus, Eubacterium,

Fusobacterium, Porphyromonas e Prevotella foram comuns a ambos os sítios. Rupf et al.
(2000) concluíram que pat6genos periodontais freqüentemente acompanham infecções
endodõnticas e sustentaram a idéia de que a inter-relação endo-perio é um caminho critico
para ambas as doenças. Moore (1987) e Sundqvist (1994) afirmaram que a maioria das
espécies encontradas em canais radiculares infectados também pode estar presente na bolsa
periodontal. Portanto, condições semelhantes que favorecem o crescimento de anaeróbios
parecem estar presentes em ambos, as bolsas periodontais profundas e nos tecidos pulpares
infectados.
0 papel da infecção endodõntica como um fator de risco modificador local da doença
periodontal tem sido investigado em estudos clínicos retrospectivos de pacientes propensos a
periodontites. Dentes unirradiculares com uma infecção endodõntica evidente através de
radioluscência periapical são significativamente relacionados a bolsas periodontais mais
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profundas (JANSSON et al., 1993a), maior perda óssea radiográfica (JANSSON et al., 1993b;

JANSSON et al., 1995) e menor redução de profundidade de sondagem com o passar do
tempo (EHNEVEID et al., 1993a; EHNEVEID et al., 1993b) comparados com dentes sem

infecção endodOntica. Além disso, infecção endodõntica é associada com perda óssea
adicional na Area da furca de molares (JANSSON; EHNEVEID 1998). Túbulos dentindrios
destituídos da cobertura de cemento têm sido sugerido como possíveis caminhos para as
bactérias de dentes infectados endodonticamente, conduzindo a uma alteração periodontal
adicional (EHNEVEID et al., 1995) comparados com dentes sem infecção endodemtica.
Realmente, em dentes infectados de macacos intencionalmente reimplantados, a superficie de

dentina sem cobertura é associada com migração epitelial (MASSARSTROM et al., 1986) e
estas superficies expostas apresentam significativamente maiores Areas de reabsorção em
raizes infectadas comparadas com raizes não infectadas.
Apesar da certeza de que lesões pulpares causam alterações nos tecidos periodontais,
seja através dos tabulos dentinários/canais lateral ou do forame apical, necrose pulpar não
causa doença periodontal. Quando muito, essas alterações podem ser tidas como fatores

predisponentes, facilitando a progressão do biofilme bacteriano, que é o fator etiológico
primário da doença periodontal.
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4 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura revisada conclui-se que:
•

Existe uma interação entre os tecidos pulpar e periodontal, através dos túbulos

dentinarios, canais laterais e acessórios e forame apical, seja ela, fisiológica ou patológica.
•

Na maioria das lesões envolvendo o complexo pulpo-periodontal, a etiologia

bacteriana determina o curso clinico da doença e o plano de tratamento.

•

Uma infecção endodõntica pode ser desencadeante de uma patologia periodontal, de

forma que pode levar a urn desarranjo dos tecidos periodontais, facilitando a progressão do
biofilme bacteriano e conseqüentemente da doença periodontal. Quanto ao papel da doença
periodontal e do tratamento periodontal sobre o complexo pulpar, não existe um consenso
entre os autores, uma vez que alguns trabalhos mostram que a doença periodontal pode causar
alterações degenerativas e calcificações através da superficie dentindria descoberta e dos
canais acessórios, enquanto outros, mostram que a polpa mantém a sua vitalidade até que o
forame apical seja atingido.
•

Para se chegar a um diagnóstico diferencial entre os tipos de lesões deve-se levar em

conta os vários testes clínicos, considerando-se principalmente, a vitalidade pulpar, o tipo e
extensão da comunicação com a margem gengival e a utilização do contraste radiografico.
•

0 plano de tratamento e o prognóstico dependem principalmente do diagnóstico

especifico de doença endodõntica e/ou periodontal. 0 diagnóstico e tratamento das lesões
primárias (endodõntica ou periodontal), normalmente não apresentam nenhuma dificuldade.
JA o diagnóstico e tratamento das lesões combinadas, devem ter uma seqüência: tratamento
periodontal básico (raspagem superficial), tratamento endodõntico, período de observação de
2 a 3 meses (tempo para regressão da infecção endodõntica) e tratamento periodontal. Quanto
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ao prognóstico das lesões primarias, nas endodõnticas vai depender de um bom tratamento de
canal, nas periodontais vai depender do tratamento ser bem realizado e da resposta do
hospedeiro. Nas lesões combinadas o prognóstico vai depender da qualidade do tratamento
endodõntico, mais principalmente, do envolvimento periodontal.
•

Portanto, com a integração entre as duas especialidades (Endodontia e Periodontia), se

chegará mais facilmente a um diagnóstico adequado, possibilitando um correto plano de
tratamento e um prognóstico mais favorável.
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