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RESUMO

As bactérias e seus subprodutos são considerados agentes etiológicos primários da
necrose da polpa e manutenção de lesões periapicais. 0 presente trabalho, baseado em
revisão de literatura, determinou os microorganismos mais comumente isolados de canais
radiculares infectados, com ou sem tratamento endod6ntico prévio, e a associação das
espécies constituintes com sinais

e sintomas clínicos específicos. As infecções

endodemticas são polimicrobianas, sendo as bactérias mais freqüentemente isoladas do
gênero

Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Eubacterium, Actinomices,

Peptostreptococcus Streptococcus e Lactobacilos.

A flora dos canais de dentes

assintomáticos difere daquela encontrada em dentes sensíveis ou com história de
sensibilidade. Existe um complexo potencial de interações entre as espécies, resultando em
quadros clínicos característicos que não podem ser alcançados por espécies individuais. Os
sintomas agudos estão associados com espécies gram-negativas, especialmente Prevotella,
Porphyromonas, Fusobacterium e Peptostreptococcus. A microbiota do canal radicular de

dentes com insucesso no tratamento endodtintico difere daquela encontrada em dentes não
tratados, composta por um número limitado de microorganismos, com predominância de
espécies de anaeróbios facultativos Gram-positivos, especialmente o Enterococos faecalis.

palavras chave: Microorganismos, Sinais e sintomas endod6nticos.

MORESCO, Camila Vi tor; RAMPINELLI, Karina Koerich. Microorganismos
relacionados aos sinais e sintomas endodaticos. 2005. f. Trabalho de conclusão de curso
(Especialização) — Curso de Especialização em Endodontia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

The bacteria and their sub products are considerate the primary etiology agent of
necrotic pulp and maintenance of periapical disease. This work has as objective a literary
research about root canal microbiota of primary and secondary root-infected canals and the
association of constituent species with specific endodontic signs and symptoms. The
endodontics infections are polimicrobial. The most frequently bacterial isolated from
necrotic pulps are Peptoestreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium,
Eubacterium, Actinomyces

and facultative Streptococcus. The root canal microbiota

recovered from asymptomatic teeth is different from that isolated from clinically
symptomatic teeth. There is a potential complex interaction of species resulting in
characteristic clinical pictures whith cannot be achieved by individual species alone. The
acute symptoms are associated with Gram-negatives species, especially
Peptoestreptococcus, Prevotella, Porphyromonas and

Fusobacterium.

Root canal

microbiota of teeth with failure of endodontic treatment have reported a very limited
assortment of microorganisms, with predominantly facultative anaerobic Gram-positives
species, especially Enterococcus faecalis.

KEY WORDS: Microorganisms, Signs and symptoms endodontics.
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1 INTRODUÇÃ O

As bactérias e seus subprodutos são considerados os agentes etiológicos primários
da necrose da polpa e da manutenção de lesões periapicais (KAKEHASHI; STANLEY;
FITZGERALD, 1965). Existem mais de 500 espécies bacterianas conhecidas atualmente
como habitantes normais da cavidade oral, sendo a infecção do espaço pulpar comumente
uma extensão dessa contaminação (JUNG, 2000). Raramente encontra-se uma bactéria que
se possa demonstrar que foi originada de outras partes do corpo. Porém, a flora de canais
infectados é relativamente simples. Os microorganismos que, eventualmente tornam-se
envolvidos, devem sobreviver a um processo severo de seleção. Assim, as bactérias que se
desenvolvem no sistema do canal radicular estão na dependência de certos fatores de
crescimento, tais como fornecimento de nutrientes, baixo potencial redutor, interações
bacterianas, temperatura, pH, defesas do hospedeiro, presença de agentes antimicrobianos e
-

inibidores, além de outros (SUNDQVIST, 1992).

As principais vias de contaminação do canal radicular incluem a exposição de
canais acessórios e do forame apical, nos casos de doenças periodontais, erosão ou quebra
do esmalte, anacorese, exposição de dentina seguida de cárie, procedimentos restauradores,
selamento oclusal rompido ou uma restauração inadequada de um dente tratado
previamente, extensão da infecção periapical que se origina no dente adjacente infectado.
Entretanto, o acesso mais comum dos microorganismos A polpa é a extensão direta da lesão
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cariosa e, através do preparo cavitario, abre-se acesso à dentina tubular (ALBUQUERQUE;
DINIZ; MATHEUS, 1999).

Vários estudos têm investigado a microflora endod6ntica. Os tipos e números dos
microorganismos isolados variam significativamente. As primeiras investigações
encontravam uma pequena incidência de bactérias anaeróbias. Entretanto,

o

aperfeiçoamento nas técnicas laboratoriais de cultura e identificação para anaeróbios está
permitindo um conhecimento mais detalhado dessa microflora, relatando uma prevalência
dessas bactérias no espaço pulpar infectado.

Pesquisas mostraram que a microbiota nos canais de dentes assintomáticos difere
daquela de dentes clinicamente sensíveis. Sundqvist (1992) foi o primeiro a associar dor
com a presença de Bacteroides melaninogenicus. Além disso, estes estudos também
sugeriram uma associação significativa entre certas espécies bacterianas e alguns sinais e
sintomas endodemticos como dor, edema, fistula e canais úmidos.

Trabalhos recentes demonstraram diferença quantitativa e qualitativa entre os
achados microbiológicos de dentes com insucesso no tratamento endod6ntico e dentes não
tratados.

0 objetivo do presente trabalho foi, baseado em revisão de literatura, determinar os
microorganismos mais comumente isolados de canais radiculares infectados, com ou sem
tratamento endod6ntico prévio, e a associação das espécies constituintes com sinais e
sintomas clínicos específicos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Vários estudos têm evidenciado que as bactérias são pré-requisitos para as doenças
pulpares e periapicais. O peridpice do dente é envolvido quando as bactérias invadem a
polpa, causando-lhe necrose parcial ou total.
Kakehashi; Stanley; Fitzgerald (1965) realizaram estudo clássico em ratos germfree.

Expuseram as polpas de ratos normais, deixaram-nas expostas ao meio bucal

e

observaram nos dentes abordados a ocorrência de necrose pulpar, seguida de inflamação
periapical e formação de lesão. 0 mesmo procedimento foi realizado em ratos germ-free
onde, em contraste com a situação anterior, as polpas permaneceram vitais e relativamente
sem inflamação, e as cavidades feitas pelas brocas foram reparadas com dentina por volta
do 36° dia. Por este estudo os autores demonstraram que, a presença ou ausência da
microflora foi o maior determinante na cicatrização de polpas expostas de roedores.

Moeller (1981) verificou a relação entre o tecido pulpar necrótico sem infecção e os

tecidos periapicais, a possibilidade de manutenção do tecido pulpar necrótico sem infecção
no canal radicular durante um período de aproximadamente 6 meses, e as mudanças na
flora microbiana selada no canal por 6 meses, e sua capacidade de induzir lesões
periapicais. Setenta e oito dentes de macacos tiveram suas cavidades pulpares abertas e o
tecido pulpar extirpado. Os dentes foram divididos em 2 grupos. Grupo a: 26 dentes foram
imediatamente selados de 6 a 7 meses sem exposição ao ambiente oral; grupo b: 52 dentes
tiveram sua cavidade pulpar exposta aos microorganismos bucais de 6 a 7 dias e, após,
seladas de 6 a 7 meses. Os resultados obtidos evidenciaram que os dentes selados de
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maneira asséptica não mostraram alterações patológicas nos tecidos periapicais. Por outro
lado, os dentes com canais radiculares infectados apresentaram alterações inflamatórias nos
tecidos perirradiculares.

Fukushima et al. (1990) pesquisaram, através de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e culturas microbiológicas, as espécies bacterianas mais comumente
presentes em dentes com canais obturados clinicamente assintomaticos e com patologia
periapical. Nesse estudo, 21 dentes sem dor espontânea, dor a percussão e exsudação,
foram extraídos, e seus ápices foram cortados e examinados microbiologicamente, para
identificação e localização de espécies bacterianas, confirmadas por MEV. Treze casos
tiveram culturas positivas (61,9%). Bactérias anaeróbicas foram isoladas de quase todos,
exceto um caso, sendo as bactérias gram-positivas encontradas em 7 e gram-negativas em 6
casos. Os microorganismos facultativos foram identificados em 8 casos. Os resultados da
MEV revelaram que a presença de bactérias está associada com a porção apical do canal
radicular, mas estas não estão presentes na área do forame apical ou na superficie do ápice
da raiz, indicando que estes microorganismos colonizaram o canal antes ou durante o
tratamento endodôntico. A microflora dos casos revelou que estes possuem um potencial
para o desenvolvimento de sintomatologia.

Hashioka et al. (1990) avaliaram a correlação entre sintomas clínicos endodônticos
e a atividade de enzimas como a colagenase, condroitinase e hialuronidase, produzidas por
bactérias isoladas de canais radiculares infectados. As amostras microbiológicas foram
coletadas de 28 dentes com lesões periapicais e sem tratamento endodôntico prévio. Estes
foram divididos em 3 grupos de acordo com os sintomas apresentados: grupo 1 (5 casos):
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dor espontânea e a percussão; grupo 2 (12 casos): somente dor a percussão; e grupo3 (8
casos): ausência de dor (provocada ou espontânea). As porcentagens de bactérias com
atividade colagenase nos grupos 1, 2 e 3 foram, respectivamente 63,1%, 72,4% e 86,8%.
Bactérias com atividade enzimática condroitinase e hialuronidase estavam presentes
somente nos grupos 1 e 2, sendo significativamente mais alta no grupo 1. Assim, bactérias
produtoras de colagenase ou condroitinase e hialuronidase foram relacionadas com
sintomas clínicos subagudos, como dor à percussão. A freqüência de bactérias produtoras
da enzima colagenase foi mais alta nos isolados de canais radiculares com Area radiolúcida
maior que 5mm de diâmetro do que nos canais com Area radiolúcida menor.

Horiba et al. (1991) coletaram amostras de canais radiculares de 30 dentes de
pacientes com periodontite apical e analisaram o conteúdo endotóxico. Foram avaliadas as
correlações entre este conteúdo e os sintomas clínicos ou areas radiolúcidas. As taxas de
detecção de endotoxina e o conteúdo endot6xico de dentes sintomáticos excederam aquelas
de dentes assintornaticos. Essas taxas para dentes com Areas radiolúcidas diferiu
significantemente; o mesmo foi notado para dentes com exsudação. A endotoxina estava
presente em todas as 7 amostras de dentes com exsudação piogênica e em 12 de 13
amostras de dentes com exsudação serosa. As concentrações de endotoxinas foram as
mesmas para dentes com um ou outro tipo de exsudato.

Hashioka et al. (1992) investigaram a relação existente entre a composição da flora
bacteriana

de canais radiculares infectados

e

sintomas clínicos. As amostras

rnicrobiológicas foram coletadas de 28 canais radiculares de dentes com lesão periapical, e
incubadas aeróbicas e anaerobicamente. Os sintomas de cada caso clinico foram anotados, e
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os dentes foram então, divididos em 3 grupos: grupo 1 (5 casos): dor espontânea e
percussão, podendo estar associado a odor e a exsudação; grupo 2 (12 casos): somente dor
percussão, com algum dos seguintes sintomas: odor, exsudação e fistula; grupo 3 (8 casos):
ausência de dor espontânea ou provocada, mas com sintomas como: odor, exsudação e
fistula. Muitas espécies de Bacteroides foram isoladas nos 3 grupos, não havendo
prevalência em nenhum deles. A presença de Eubacterium ocorreu em quantidade
significativa nos casos com sintomas clínicos agudos ou crônicos. Peptococcus,
Peptostreptococus e Porphyromonas gingivalis foram relacionados aos sintomas clínicos
subagudos. Os autores associaram ainda, a presença de Peptococcus, Peptostreptococcus,
Eubacterium, Porphyromonas e Bacteroides com dor 6, percussão. Porphyromonas e
Bacteroides foram também relacionados aos casos com odor nos canais radiculares
infectados.

Gomes; Drucker; Lilley (1994) examinaram microbiologicamente 30 canais
radiculares, onde encontraram 57 espécies diferentes. Dessas, 14 estavam associadas a dor,
20 com sensibilidade a percussão, 23 apresentavam-se com canal úmido, 7 com inflamação,
5 com exsudação purulenta e 4 com fistula. Os autores observaram correlação clinica e
microbiológica nos dentes com dor e a presença de anaeróbios, isolados em 93% destes
casos, e somente em 53% dos canais de dentes sem dor. Encontraram 2,5 espécies
anaeróbicas e 1,6 espécies facultativas por canal dos dentes com sensibilidade, comparados
respectivamente com 1,5 e 2,4 espécies dos canais de dentes sem sintomatologia. Foram
isoladas 64,2% de Prevotella spp. de canais radiculares dos casos sintomáticos (dor) e
12,5% dos canais dos casos assintomáticos, semelhante ao Peptostreptococcus, isolado em
71,4% dos canais relacionados com sintomatologia e em 31,3% dos canais de dentes
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assintomaticos. Os autores concluíram que existem associações significantes entre dor e a
presença de Prevotella e Peptostreptococcus spp. nos canais radiculares.

Gomes; Drucker; Lilley (1996a) investigaram a associação entre bactérias
especificas e sinais e sintomas clínicos. As amostras microbiológicas foram coletadas de 70
canais radiculares. A necrose pulpar foi confirmada em 47 canais, 2 apresentavam tecido
pulpar vital, os outros 21 canais tinham sido previamente obturados. Os aspectos clínicos
(sinais e sintomas) de cada paciente foram anotados para poderem ser correlacionados com
os achados microbiológicos. As amostras foram inoculadas em placas de agar e incubadas
aeróbica e anaerobicamente por 2, 5 e 14 dias. Os anaeróbios obrigatórios responderam por
64% do total de espécies isoladas, sendo os mais encontrados: Peptostreptococcus micros
(14,2%), Prevotella melaninogenica (6,4%), Prevotella oralis (5,2%), Eubacterium
aerofaciens (4,5%), Fusobacterium nucleatum (3,9%), Prevotella buccae (3,2%), e
Prevotella intermedia (2,6%). As bactérias gram-negativas responderam por 45,7% do total
de espécies isoladas. Foram encontradas bactérias em todos os canais de dentes com dor,
sendo que os anaeróbios foram isolados de 70,3% destes e de 29,7% de dentes na ausência
de dor. A Prevotella spp. (predominando P. melaninogenica) foi encontrada em 49% dos
canais de dentes com dor e somente em 1% dos dentes sem dor. 0 mesmo ocorreu com
Peptostreptococcus spp. (especialmente P. micros) presente em 51% dos dentes com dor e
em 21% dos dentes sem dor. 0 edema nos tecidos periodontais foi associado aos isolados
de Eubacterium spp., Peptostreptococcus micros e Prevotella spp. Os canais radiculares
dos dentes com sensibilidade a percussão estavam infectados com bactérias gram-negativas
e gram-positivas, onde os anaeróbios, especialmente Prevotella melaninogenica, foram os
mais encontrados. Nos casos com fistula, os isolados foram de maioria anaeróbios. Canais
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classificados como amidos tiveram uma associação significativa com Prevotella spp,
Eubacterium spp. e Propionibacterium spp. Os casos com exsudato purulento foram
associados com achados de

Prevotella loescheii, Bacteroides spp., Streptococus

constellatus e Fusobacterium spp. (principalmente F. necrophorum). Nos canais onde a
terapia endod6ntica prévia tinha sido executada Propionibacterium spp. foi o isolado mais
comum. A única espécie encontrada que teve uma associação significativa com lesões de
radiolucidez periapical foi

Peptostreptococcus micros. Sendo assim, os achados

microbiológicos indicaram um complexo potencial de interações das espécies resultando
em quadros clínicos característicos que não podem ser conseguidos somente por uma única
espécie.

Gomes; Lilley; Drucker (1996b) investigaram a existência de associações entre os
sinais e sintomas endodeinticos e combinações especificas de espécies bacterianas. As
amostras microbiológicas foram coletadas de 70 canais radiculares, dentre os quais
possuíam: tecido pulpar necrosado ou vital, ou ainda tratamento endod6ntico prévio; e

foram inoculadas em

meios de

cultura

que

mantivessem a viabilidade dos

microorganismos. Anaeróbios obrigatórios ocorreram em 64% do total de espécies isoladas,
Sendo os mais comumente encontrados:

Peptostreptococcus micros, Prevotella

melaninogenica, Prevotella oralis, Eubacterium aerofaciens, Eubacterium lentum,
Fusobacterium nucleatum, Prevotella buccae e Prevotella intermedia. As combinações
Peptostreptococcus spp. I Prevotella spp. , P. melaninogenical Pstr. micros e Pstr. micros/
Prevotella spp. estavam associadas significativamente aos canais dos dentes com história
de dor (37 casos). A combinação Pstr. micros! Prevotella spp. foi encontrada em 9 dos 23
pacientes com edema. A presença de exsudato nos canais ocorreu em 57 casos, e foi
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associada com as seguintes combinações de microorganismos:

Prevotella spp. I

Eubacterium spp. e Peptostreptococcus spp. I Eubacterium spp. Assim, os dados obtidos

confirmam a existência de uma associação estatisticamente significativa entre sinais e
sintomas endodõnticos específicos e combinações de espécies bacterianas.

Gomes; Lilley; Drucker (1996c) investigaram as variações na susceptibilidade dos
componentes da microflora do canal radicular aos procedimentos biomecânicos de rotina.
Quarenta e dois canais foram investigados microbiologicamente. As amostras foram
coletadas antes e após a instrumentação, e foram comparadas. A susceptibilidade de
espécies bacterianas especificas nos canais radiculares aos procedimentos biomecânicos foi
variada. Na maioria dos casos a prevalência bacteriana diminuiu. Em alguns canais
radiculares, o número de espécies detectadas aumentou. E em outros casos, o número de
espécies viáveis permaneceu o mesmo da primeira para a segunda consulta. Nos 15 casos
de dentes tratados endodonticamente pela primeira vez, não foi observada nenhuma
mudança significativa na qualidade da composição da microflora. Entretanto, nos outros 27
casos submetidos ao retratamento endodõntico, foi encontrada urna diminuição expressiva
no número de isolados de Peptostreptococcus spp. Quando todos os casos são considerados
juntos, ocorreu uma diminuição significativa, entre a primeira e segunda amostragem, para
anaeróbios e para espécies gram-positivas, especialmente, Peptostreptococcus spp. Sendo
assim, os autores concluíram que certas espécies bacterianas são menos resistentes aos
procedimentos biomecânicos do que outras.

Gomes; Lilley; Drucker (1997) testaram a hipótese de espécies particulares poderem
estar associadas a sinais e sintomas individuais em infecções endodeinticas. Sessenta e duas
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espécies diferentes foram isoladas. Na doença periodontal, a Prevotella intermedia foi a
espécie mais comumente isolada, ao passo que nos canais radiculares infectados, a
Prevotella melaninogenica se apresentou em maior quantidade. Foram encontradas
associações significantes entre a sensibilidade à percussão e a presença de quaisquer
espécies gram-positivos ou gram-negativos. Não foram encontradas associações
significantes entre a formação de fistula e quaisquer bactérias. Os canais úmidos estavam
associados a 3 gêneros anaeróbios e também aos microorganismos facultativos.

Gomes; Lilley; Drucker (1998) investigaram as variações na susceptibilidade dos
componentes da microflora do canal radicular aos procedimentos biomecânicos de rotina.
Quarenta e dois canais foram investigados microbiologicamente. As amostras foram
coletadas antes e após a instrumentação, e foram comparadas. A susceptibilidade de
espécies bacterianas especificas nos canais radiculares aos procedimentos biomecânicos foi
variada. Na maioria dos casos a prevalência bacteriana diminuiu. Em alguns canais
radiculares, o número de espécies detectadas aumentou. E em outros casos, o número de
espécies viáveis permaneceu o mesmo da primeira para a segunda consulta. Nos 15 casos
de dentes tratados endodonticamente pela primeira vez, nenhuma mudança significativa na
qualidade da composição da microflora foi observada. Entretanto, nos outros 27 casos
submetidos ao retratamento endodõntico, uma diminuição expressiva foi encontrada no
número de isolados de Peptostreptococcus spp. Quando todos os casos são considerados
juntos, uma diminuição significativa ocorreu, entre a primeira e segunda amostra, para
anaeróbios, e para espécies gram-positivas, especialmente Peptostreptococcus spp. Sendo
assim, os autores concluíram que certas espécies são menos resistentes aos procedimentos
biomecânicos do que outras.

16

Molander et al. (1998) examinaram as condições microbiológicas de dentes com

tratamento de canal radicular e lesão periapical persistente. As amostras foram coletadas de
100 dentes com tratamento endodõntico realizado há mais de 4 anos, com lesão periapical
confirmada radiograficamente (grupo patológico — P); e de 20 dentes sem sinal de lesão
periapical (grupo técnico — T). No grupo P, a presença de microorganismos foi relatada em
68 dentes com crescimento de 117 espécies. Houve uma predominância de anaeróbios
facultativos gram-positivos (69%). A espécie mais freqüentemente isolada foi

o

Enterococcus, encontrado em 32 dentes. No grupo T, 13 espécies foram isoladas de 9 dos

20 dentes examinados. Os autores concluíram que a microflora de canais obturados difere,
quantitativa e qualitativamente, daquela normalmente encontrada em canais com polpa
necrótica não tratada.

Sundqvist; Fidgor; Sjogren (1998) determinam os indices de sucesso dos
retratamentos endod6nticos, identificando os fatores que influenciariam o seu prognóstico.

Além disso, determinaram a composição da flora microbiana de canais radiculares
previamente obturados de dentes com lesão periapical persistente. Neste estudo, foram
utilizados 54 canais radiculares, que foram selecionados para retratamento. Após a remoção
do material obturador do canal, as amostras microbiológicas foram coletadas usando
técnicas sofisticadas para cultura de anaeróbios. Os dentes foram, então, retratados e
acompanhados por um período de 5 anos. A flora microbiana dos canais com insucesso no
tratamento endodiintico foi predominantemente de espécies gram-positivas. Os isolados
mais encontrados estavam compostos por bactérias da espécie Enterococcus faecalis.
índice de sucesso do retratamento superou os 74%. Assim, os autores concluíram que a
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microflora de canais radiculares com insucesso na terapia endod6ntica difere daquela
encontrada em canais não tratados. A infecção durante o tratamento de canal e o tamanho
da lesão periapical são fatores que influenciam negativamente

o prognóstico dos

retratamentos.

Gomes; Drucker; Lilley (1999) realizaram estudo com o propósito de verificar se: 1)
infecções endod6nticas de dentes adicionais em uma mesma cavidade oral possuem
microflora semelhantes no inicio da infecção; 2) se tipos dentais semelhantes são
comumente envolvidos em infecções endod6nticas adicionais; 3) se há associação entre o
tipo dental, gênero e idade e achados microbiológicos. Treze pacientes foram examinados.
Em cada caso foram recolhidas amostras de um único canal. Os isolados foram totalmente
especificados utilizando kits de identificação em conjunto com dados da morfologia gram,
requerimentos gasosos e produção de catalase. Dos 13 canais radiculares envolvidos
inicialmente mais da metade (61,5%) possuíam um anaeróbio obrigatório. Os mais
comumente isolados foram Peptostreptococcus micros, Eubacterium lentum, Eubacterium
aerofaciens e Veilonella parvula. No segundo tratamento, 40 cultiváveis isolados foram
recuperados. Mais da metade (54%) foram anaeróbios obrigatórios. Os mais comumente
isolados foram Peptostreptococcus micros, Eubacterium lentum, Prevotella buccae e
Veilonella parvula. Os autores não encontraram associações entre tipo dental, gênero e
idade do paciente e a presença de qualquer espécie de bactéria, nem com a presença de
sinais clínicos. Os autores concluíram que em um paciente existe associação entre a
bactéria isolada de dentes com infecções endodOnticas iniciais e canais radiculares
infectados subseqüentemente.
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Jung 11-Young et al. (2000) investigaram os microorganismos constituintes de
canais radiculares com lesões apicais e determinaram as associações entre estes. Foram
estudados 18 dentes sintomáticos e 20 assintomáticos. A pesquisa foi realizada pelos
métodos polymerase chain reaction (PCR) e hibridização usando oligonucleotideo rRNAbase. As bactérias mais freqüentes foram: Fusobacterium ssp (68,4%) seguido por
Porphyromonas gingivalis (26,3%). Em 16 dentes (42,1%) havia uma ou mais espécies de
Bacteróides com pigmento preto (Porphyromonas). Bacteroides forsythus e Treponema sp.
foram detectados em 8 e 6 dentes, respectivamente. Entre as bactérias analisadas, existiram
relações significantes nas combinações de B. forsythus / P. gingivalis e Treponema sp. I P.
gingivalis. Os autores concluíram que não houve associações significantes entre a presença
de bactérias e quaisquer sintomas.

Love (2001) realizou estudo com o propósito de identificar o mecanismo que
explicaria como o Enterococcus faecalis poderia sobreviver e crescer dentro dos tábulos
dentindrios e reinfectar canais radiculares obturados. Células de Streptococcus gordonii
DLI, Streptococcus mutans N08, e E. faecalis JH2-2 foram cultivadas em caldos contendo
quantidades de soro humano por 56 dias. A habilidade dessas células de invadir a dentina e
imobilizar coldgeno tipo 1 na presença de soro humano foi realizada através da invasão
dentindria. Todos os 3 espécimes permaneceram viáveis por todo o período do experimento
quando cultivados em soro humano. Células destas 3 bactérias foram capazes de invadir
dentina e fixar coldgeno. Ambas as propriedades foram inibidas na presença de coldgeno na
solução celular. 0 soro humano inibiu a invasão dentindria e a adesão de coldgeno pelos S.
gordonii DL1 e S. mutans NG8, enquanto a invasão dentindria pelos E. faecalis foi
reduzida na presença de soro, mas não inibida, e aumentada a adesão de coldgeno. Os
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autores concluíram que o fator virulência dos E. faealis em tratamentos endodônticos
fracassados podem estar relacionados à habilidade deste microorganismo manterem a
capacidade de invadir taulos dentindrios e a aderência ao colágeno na presença de soro
humano.

Peucilene et al. (2001) investigaram a ocorrência de leveduras, bastonetes entéricos
gram-negativos e espécies de Enterococcus em canais de dentes com tratamento
endodôntico prévio e com lesão periapical crônica, comparando os resultados com o
tamanho da lesão e com a ocorrência de agudizações. Além disso, foi analisado o efeito
antimicrobiano da irrigação com IKI (solução de iodeto de potássio iodetado). 0 estudo
incluiu 40 dentes obturados sem sintomatologia e com lesão periapical crônica. Os
pacientes foram divididos em 2 grupos. No grupo A, os canais foram preenchidos com
hidróxido de cálcio de 10 a 14 dias após limpeza e modelagem, seguidos da obturação final.
No grupo B, os canais foram irrigados com IKI por 5 min após limpeza e modelagem,
seguidas da obturação permanente. Foram retiradas amostras microbiológicas dos canais
antes e após o preparo químico mecânico e após a irrigação com IKI (grupo B), e estas
foram incubadas aeróbica e anaerobicamente. 0 tamanho da lesão foi medido na
radiografia inicial e a formação de abscesso, fistula, ou ambos, após a primeira consulta, foi
considerado agudização. Foram isoladas bactérias de 33 dos 40 dentes na amostragem
inicial. Leveduras foram isoladas de 6 dentes; 3 deles juntamente com E. faecalis,

Enterococcus (Escherichia colt, Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis). E. faecalis
foram isolados de 21 dos 33 dentes com cultura positiva, 11 em cultura pura. Foi detectado
crescimento em 10 dentes na segunda amostragem. Seis dos 10 casos possuíam E. faecalis,
5 sendo cultura pura. Toda a terceira amostragem (após irrigação com IKI), com exceção de
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uma, foram negativas. Foram relatadas 2 agudizações, ambas em dentes com infecções
mistas. Os resultados indicaram que o número de células microbiológicas por amostras não
apresentou correlação com o tamanho da lesão. Foi encontrada uma alta prevalência de
bactérias entéricas e leveduras em canais obturados com lesão periapical crônica. A
irrigação com IKI melhorou o efeito antimicrobiano do tratamento. Assim, os autores
concluíram que entre as espécies encontradas em canais com tratamento endodilintico
prévio e lesão periapical crônica, o E. faecalis foi o isolado mais freqüente.

Pinheiro et al. (2003a) investigaram os microorganismos mais encontrados no canal
radicular após a remoção do material obturador durante o retratamento endodemtico, e
testaram a susceptibilidade antimicrobiana de alguns farmacos. As amostras
microbiológicas foram coletadas de 30 dentes obturados por mais de 4 anos e que
apresentavam lesão periapical. As amostras foram, então, inoculadas em placas de agar em
diferentes meios

e

incubadas aeróbica

e anaerobicamente.

A susceptibilidade

antimicrobiana foi testada nos isolados de E.faecalis para benzilpenicilina, amoxicilina,
amoxicilina combinada com clavulanato, eritromicina e azitromicina, e nos isolados de
Peptostreptococcus para benzilpenicilina, amoxicilina, amoxicilina combinada com
clavulanato e clindamicina. Anaeróbios facultativos responderam por 58% do total das
espécies isoladas e os anaeróbios obrigatórios por 42%. Houve uma predominância de
espécies gram-positivas. Os gêneros mais encontrados nos canais foram Enterococcus
(36,7%), Streptococcus (30%), Peptostreptococcus (23,3%), Actinomyces

(13,3%),

Prevotella (10%), Stafilococcus (10%) Fusobacterium (6,7%), Veilonella (6,7%) e
Lactobacillus (6,7%). As amostras testadas foram susceptíveis a benzilpenicilina,
amoxicilina e amoxicilina combinada com clavulanato. Entretanto, E. faecalis mostrou

21
resistência à eritromicina e à azitromicina. Assim, os resultados mostraram que a

microbiota do canal radicular de dentes com insucesso no tratamento endod6ntico difere
daquela encontradas em dentes não tratados, compostas por um número limitado de
microorganismos, com predominância de espécies anaeróbias facultativas, gram-positivas,
especialmente E. faecalis.

Pinheiro et al. (2003b) investigaram a flora microbiana presente nos canais de
dentes com insucesso no tratamento endodemtico e a associação das espécies com os
aspectos clínicos. As amostras microbiológicas foram coletadas de 60 dentes com
obturação radicular prévia e que apresentavam evidências clinicas e radiográficas de
fracasso do tratamento de canal. Anaeróbios facultativos estavam presentes em 57,4% das
espécies isoladas e os anaeróbios obrigatórios em 42,6%. Houve uma predominância de
espécies gram-positivas (83,3%). Enterococcus faecalis foi a espécie bacteriana mais
encontrada, sendo isolado em 27 (52,94%) dos 51 canais com bactérias, onde 18 casos
tinham cultura pura desse microorganismo. Os dentes com dor ou história de dor foram
associados à infecção polimicrobiana e anaeróbios estritos, como Prevotella spp.
(principalmente P. intermedia e P. nigrescens), Fusobacterium spp. e Peptostreptococcus
spp. Os canais dos dentes com sensibilidade A. percussão estavam infectados principalmente

com P. intermedia e P. nigrescens. Os casos com fistula foram associados com
Streptococcus spp. e Actinomyces spp.,

especialmente, A. naeslundii. A ausência de

selamento coronal estava relacionada com achados de Streptococcus spp. e Candida spp.
Os canais com obturação classificada como ruim, possuíam infecção pol imicrobiana. Sendo
assim, a flora microbiana presente em dentes com obturação do canal radicular e lesão
periapical persistente, caracterizou-se por um número limitado de espécies microbianas,
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predominantemente gram-positivas. Os anaeróbios facultativos, especialmente E. faecalis,
são os mais isolados. Entretanto, dentes com canal obturado e sintomatologia possuíam
infecção polimicrobiana de anaeróbios estritos.

Sabeti; Simon; Slots (2003) avaliaram o envolvimento do herpesvirus em
exacerbações agudas de patologias periapicais. 0 estudo comparou a presença de
transcrições de citomegalovirus humano (HCMV), virus Epstein-Barr (EBV) e virus da
herpes simples (HSV) com lesões periapicais assintomáticas e sintomáticas. Foram
utilizados 7 dentes com lesões periapicais assintomaticos e 7 dentes sintomáticos. Após
terapia do canal radicular, os dentes foram tratados com apicetomia devido à persistência
das lesões, evidenciadas no exame radiografico. Durante a manobra cirúrgica, os espécimes
foram coletados para identificação virológica. Seis das lesões periapicais sintomáticas
produziram transcrições de HCMV e EBV, enquanto 6 lesões assintomaticas não
mostraram transcrições de HCMV e EBV. Uma lesão assintomática mostrou transcrição de
HSV. Os autores confirmaram uma intima associação entre atividade infecciosa de HCMV
e EBV e lesões periapicais sintomáticas, independentemente do tamanho da lesão.

Jacinto et al. (2003) investigaram a relação entre a composição da flora bacteriana
isolada de canais radiculares infectados de dentes com lesão periapical com a presença de
sinais e sintomas clínicos, e testaram a susceptibilidade de 5 bactérias anaeróbicas mais
comumente encontradas nos canais de dentes sintomáticos (Fusobacterium necrophorum,
Fusobacterium nucleatum, Peptoestreptococcus micros, Peptoestreptococcus prevotii, e

todas as bactérias com pigmento preto), contra várias substâncias (amoxicilina, amoxicilina
com clavulanato, clindamicina, metronidazol, azitromicina, benzilpenicilina, eritromicina e

23
cefalosporina), usando o método do teste E (AB Biodisk). Foram retiradas amostras
microbiológicas dos 48 canais radiculares examinados; 29 de dentes sintomáticos e 19
assintomáticos, usando técnicas adequadas. Os canais radiculares dos dentes sintomáticos
abrigaram mais anaer6bicos obrigatórios e um número maior de espécies bacterianas do
que os dentes assintomáticos. Mais de 70% dos isolados bacterianos foram anaeróbios
estritos. Os autores encontraram relações sugestivas entre microorganismos específicos,
especialmente anaeróbios gram-negativos, e a presença de dor prévia ou espontânea,
sensibilidade à percussão, dor a palpação e inflamação. Bacteroides com pigmento preto
também foram relacionados a dentes com dor ou história prévia desta. Foram encontradas
associações entre dor espontânea e Prevotella spp. e Bacteroides spp. Dor prévia foi
relacionada com P.loesheii e Peptoestreptococcus spp. Sensibilidade à percussão teve
associação com Bifidobacterium, Actinomyces

e S. constellatus. Ainda encontraram

associações entre dor a palpação e Porphyromonas gingivalis e Peptoestreptococcus spp.
Inflamação foi relacionada estatisticamente ao Fusobacterium spp. De todos os canais
úmidos foram isoladas bactérias anaeróbicas. A amoxicilina, amoxicilina associado ao
Acido clavuldnico e cefalosporina foram efetivas contra todos os grupos testados. A menor
taxa de susceptibilidade foi apresentada pela Prevotella intermedia/nigrescens contra
benzilpenicilina. Os resultados sugerem que bactérias especificas estão associadas com
sintomas endod6nticos de dentes infectados com lesão periapical e a maioria das espécies
anaeróbias testadas foi susceptível aos antibióticos estudados.

Gomes et al. (2004) realizaram estudo com

microorganismos

o propósito de investigar os

mais comumente isolados de canais radiculares com infecções

endod6nticas primárias e secundárias e associar as espécies constituintes com os sinais e
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sintomas endodemticos específicos a fim de encontrar novas associações e confirmar as
relatadas em estudos prévios. Foram analisadas 60 amostras microbianas de canais
radiculares, 41 com tecido pulpar necrótico e 19 com tratamento endodõntico fracassado
(infecção secundária). Foram utilizadas técnicas anaeróbias estritas. Dos canais necróticos
(41/60) foram isolados 188 microorganismos, 124 deles foram gram-positivos e 137
estritamente anaeróbios. Dos canais tratados (19/60) mantiveram 36 espécies bacterianas
diferentes, 27 delas gram-positivas e 16 microorganismos facultativos. Das bactérias
isoladas, 70% eram estritamente anaeróbias ou microfilicas. Os anaeróbios mais
freqüentemente isolados foram P. micros (35%), Fusobacterium necrophorum (23,3%),
Fusobacterium nucleatum (11,7%), P. intermedia/nigrescens (16,7%), P. gingivalis (6,7%)
e P. endodontalis (5%). As bactérias gram-negativas somaram 32,6% do total das espécies
isoladas de 60 canais. Elas somaram 34% dos isolados de canais endodõntico infectados,
(41/60) e 25% das infecções secundárias (19/60). As bactérias gram-positivas somaram
67,4% do total isolado, 66% dos isolados de canais radiograficamente com polpa necrótica
e 75% dos canais com tratamento endodõntico fracassado. Os autores encontraram relações
sugestivas entre anaeróbios gram-negativos e a presença de história prévia de dor,
sensibilidade a percussão e inchaço. Encontraram associações entre; 1) dor e P. micros, P.
intermedia/nigrescens e Eubacterium spp.; 2) história da dor e P. micros, Porphyromonas e
.

fusobacterium spp.;

3) sensibilidade

A percussão

e

Porphhyromonas spp.,

Peptostreptococcus e Fusobacterium spp.; 4) inchaço/inflamação e Peptostreptococcus
spp., Porphyromonas e Enterococcus spp.; 5) canais úmidos e Polphyromonas e
Fusobacterium spp.; 6) exsudato purulento e Porphyromonas, Peptostreptococcus e
Fusobacterium spp.; 7) tratamento endodõntico prévio

e Enterococcus faecalis,

Streptococcus spp., P. micros, F. necrophorum; 8) radiolucidez periapical e P. micros. Não

25
foi encontrada correlação entre fistula e mobilidade dental, e a presença de qualquer espécie
bacteriana especifica. Também não encontraram associações significantes entre tipo dental,
gênero e idade do paciente e presença de sinais clínicos. Os autores concluíram que os
achados indicaram interações complexas potenciais das espécies, tendo por resultado os
retratos clínicos característicos que não podem ser conseguidos por espécies individuais.
Indicam também que o microbiota de canais infectados primariamente com periodontite
apical difere no número e tipo de espécies dos canais infectados secundariamente.

26
3 DISCUSSÃO

Em endodontia, as bactérias e seus subprodutos representam um papel chave na
produção de alguns problemas clínicos, como a etiopatogenia das alterações pulpares e
periapicais, nos flare-ups, na sintomatologia clinica e exsudações persistentes, e nos
insucessos dos tratamentos endod6nticos convencionais. Mesmo quando a terapia
endodemtica é executada de forma adequada, o fracasso pode advir, pois bactérias
localizadas em lacunas de reabsorções cementdrias, no cemento, em canais laterais e deltas,
em túbulos dentindrios

e

na lesão periapical

podem ser as responsáveis.

(ALBUQUERQUE; DINIZ; MATHEUS, 1999).
Para demonstrar a importância das bactérias, Kakehashi; Stanley; Fitzgerald (1965)
observaram em experimentos com ratos, que a necrose pulpar e a destruição do osso
alveolar ocorriam somente em ratos contaminados, e não nos ratos isentos de germes, após
exposição pulpar à cavidade oral, ressaltando que a infecção é a principal causa da
patologia pulpar.
Até 1970, os estudos do ecossistema microbiano do canal radicular de dentes
despolpados e infectados mostravam predominâncias de microorganismos aeróbios, sendo
que as referencias de anaeróbios estritos eram escassas em razão das dificuldades de
isolamento dessas bactérias. Entretanto, com o advento dos métodos práticos para a cultura
anaeróbia, tornou-se evidente através de diversos estudos, que há uma elevada prevalência
de anaeróbios nos canais radiculares necróticos (LUISI; FACH IN, 1999).
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0 número de espécies bacterianas em um canal radicular pode variar: dentes com
grandes lesões periapicais usualmente possuem um número maior de bactérias em seus
canais, do que dentes com pequenas lesões ou sem elas.(SUNDQVIST, 1992a).
A existência de mecanismos seletivos no sistema de canais radiculares de dentes
com polpa necrótica indica, que esse ambiente é mais propicio a sobrevivência e
multiplicação de urna microflora anaeróbica, sendo os microorganismos mais comumente
isolados os Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Eubacterium,
Actinomyces e Streptococcus facultativos. (SUNDQVIST, 1992, FUKUSHIMA et al.,

1990, JUNG,II-YOUNG et al., 2000).
Nos últimos anos, tem ocorrido um interesse considerável nos microorganismos
anaeróbios como causadores da inflamação e dor. Anaeróbios em canais radiculares com
infecções mistas podem ser os responsáveis pela inibição da quimiotaxia de neutrófilos,
fagocitose, interferências com a sensibilidade aos antibióticos e produção de enzimas e
endotoxinas, o que resulta na persistência da dor em lesões periapicais. Infecções
polimicrobianas podem ser muito mais virulentas do que aquelas contendo um único tipo
de microorganismo.(SELTZER; FARBER, 1994).
Vários estudos indicam a relação entre flora bacteriana dos canais radiculares e os
sintomas clínicos. A seguir apresentaremos a análise dos microorganismos mais
comumente isolados de canais radiculares infectados, com ou sem tratamento endodõntico
prévio, e a relação das espécies constituintes com sinais e sintomas clínicos específicos
presentes.
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3.1 DOR

Dor é a principal emergência que leva os pacientes ao cirurgião dentista.
0 desenvolvimento da dor endodôntica possui alguns fatores etiológicos. Pode ser
causada pela terapia endodemtica, mudanças na pressão dos tecidos periapicais, fatores
microbianos, efeito de mediadores químicos, mudança no ciclo de nucleotideos, fenômenos
imunológicos e vários outros fatores fisiológicos. Porém, a infecção microbiana e a mais
significante (JACINTO et al., 2003).
A parede celular de bactérias gram-negativas contém endotoxinas (SELTZER;
FARBER, 1994; GOMES 1997; GOMES 2004), que são liberadas quando a célula sofre
use, (LUDOVIC, 2002), estas possuem atividades biológicas, incluindo indução de febre,
citotoxicidade e outros.
Horiba et al. (1991) encontraram em dentes com sintomas clínicos altos níveis de
endotoxinas. Os níveis médios detectados das amostras de dentes sintomáticos e
assintomáticos foram respectivamente 8,01.tg/m1 e 0,7 lug/ml.
Nos estudos de Pinheiro et al. (2003), canais obturados que possuíam dor ou história
prévia de dor estavam associados à presença de infecção polimicrobiana e anaeróbios,
incluindo Prevotella spp. (especialmente P. nigrescens e P. intermédia) e Fusobacterium
spp. A dor espontânea estava associada a isolados de Peptostreptococcus spp.

Jacinto et al. (2003) em estudos para investigar a relação entre a composição da
flora bacteriana isolada de canais radiculares infectados de dentes com lesão periapical e a
presença de sinais e sintomas clínicos, observaram que das bactérias isoladas, os anaeróbios

29
estritos predominaram, somando mais de 74% das espécies, e estavam relacionados
estatisticamente a presença de dor, sensibilidade a percussão e abscesso, especialmente os
gram-negativos. A dor espontânea ou dor prévia ao tratamento estava associada à presença
da Prevotella spp., Fusobacterium spp. e Peptostreptococcus spp. Estes achados
concordam com os relatados por Gomes; Lilley; Drucker (1996a) que constataram a
presença de bactérias anaeróbias em 70,3% dos canais radiculares de dentes sensíveis, e
somente em 29,7% dos canais de dentes indolores.
Estudos de Gomes et al. (1994, 1996b, 2004) encontraram relações sugestivas entre
anaeróbios, especialmente os gram-negativos e a presença de dor, com associações
significantes com Prevotella spp. (especialmente P. melaninogenica) e Peptostreptococcus
spp. (especialmente P. micros).

3.2 EDEMA (inchaço)

Inchaço ou qualquer aumento de volume relacionado ao dente é freqüentemente um
sinal clinico de um processo agudo na região periapical, geralmente associado à presença
de microorganismos. Nos estudos de Jacinto et al. (2003), o inchaço foi relacionado
presença de P. gingivalis, Peptostreptococcus spp., F. nucleatum e F. necrophorum.
Em 1994, nos estudos de Gomes; Drucker; Lilley (1994) dos 30 canais radiculares
pesquisados, 7 estavam associados ao edema. A microflora destes canais foi
predominantemente de Fusobacterium necrophorum, Prevotella spp. e Peptostreptococcus
spp. (em particular P. micros). Gomes; Drucker; Lilley (1996a, 1996b), observaram
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associações com isolados de Eubacterium spp., Peptostreptococcus micros e Prevotella
spp. Em estudo mais recente, Gomes; Lilley; Drucker (2004), encontraram relação entre
espécies gram-negativas, especialmente o Peptostreptococcus spp. Porphyromonas e
Enterococccus e edema nos tecidos periapicais.

3.3 SENSIBILIDADE A PERCUSSÃO

0 teste a percussão é essencial para um exame oral abrangente. Embora o teste a
percussão não indique a saúde ou integridade da polpa, ele revela inflamação na região
periapical. (KETTERING; TORABINEJAD, 1997).
Os estudos de Gomes; Drucker; Lilley (1994) observaram a presença de bactérias
gram-positivas e gram-negativas nos canais que apresentavam sensibilidade à percussão.
Estes resultados foram confirmados pelos autores em 1996, onde os anaeróbios,
especialmente a Prevotella melaninogenica, foram os microorganismos mais comumente
isolados.
Gomes; Drucker; Lilley (1997) evidenciaram que a sensibilidade à percussão estava
associada mais a infecções polimicrobianas que com espécies individuais.
Jacinto et al. (2003) associaram sensibilidade a percussão à presença de
Bifidobacterium spp. Actinomices spp. e S. constellatus. Nos estudos de Hashioka et al.
(1992), apesar da alta incidência de Peptostreptococcus, Porphyromonas e Bacteroides nos
canais radiculares, não encontraram associações significativas entre bactérias especificas e
a presença de sensibilidade a percussão. .16. Gomes; Lilley; Drucker (2004) encontraram
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associações com a presença de Porphyromonas spp. Peptostreptococcus e Fusobacterium
sPP.

Pinheiro et al. (2003b), relacionaram sensibilidade a percussão em dentes com
canais obturados precariamente à presença de P. intermedia e P. nigrescens.

3.4 PRESENÇA DE FÍSTULA

Um trajeto fistuloso indica polpa necrótica, uma periodontite apical ou, algumas
vezes, abscesso periodontal na area, que pode resultar em fracasso na terapia endodóntica.
Gomes; Drucker; Lilley (1994) encontraram a presença de combinações de anaeróbios,
especialmente Eubacterium lentum associadas à presença de fistula. Os dados foram
confirmados pelos autores em 1996. Sendo os anaeróbios P.micros, P. melaninogenica e
Eubacterium lentum as espécies mais comumente isoladas. Gomes; Drucker; Lilley (2004)

não encontraram associações significantes entre a presença de fistula e quaisquer espécies
bacterianas.
Pinheiro et al. (2003a), encontraram associações entre Streptococcus spp. e
Actinomyces spp., especialmente, Naeslundii., em 5 canais precariamente obturados e com

fistula presente.
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3.5 CANAL ÚMIDO E EXSUDATO PURULENTO

Canais amidos referem-se à presença de exsudato hemorrágico ou purulento
detectado por umedecer ou manchar as pontas de papel absorvente (JACINTO et al., 2003).
Nos estudos de Horiba et al. (1991) foi detectado endotoxina em 19 (95%) de 20
dentes com canais amidos, sugerindo que esta pode estar associada à produção de exsudato.
Gomes; Drucker; Lilley (1994) encontraram associações siLmificantes em canais
classificados como amidos

e

a presença das espécies

Peptostreptococcus,

e

Propionibacterium e bactérias facultativas, concordando com os estudos de Jacinto et al.
(2003) e Gomes; Drucker; Lilley (1996a). Outros microorganismos como Porphyromonas e
Fusobacterium estavam associados com canais amidos nos relatos de Gomes; Drucker;
Lilley (2004).

3.6 RADIOLUCIDEZ PERIAPICAL (tamanho da lesão)

Horiba et al. (1991) reportaram que a concentração média de endotoxinas foi
5,91.ig/m1 em amostras de dentes com radiolucidez periapical e 0,81.tg/m1 naqueles sem
radiolucidez periapical, o que sugere que a endotoxina pode ser um dos fatores envolvidos
na reabsorção do osso alveolar.
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Peucilene et al. (2001) não detectaram diferenças no diâmetro das lesões entre os
diferentes grupos microbiológicos pesquisados. A média do tamanho das lesões em 7
dentes onde não houve nenhum crescimento microbiano foi de 5,7mm.
Gomes; Drucker; Lilley (1996a, 1996b, 2004) relataram que a única espécie que
apresentou associação significativa com lesões periapicais foi Peptostreptococcus micros.
Contudo, outros anaeróbios como P.melaninogenica, P. oralis, F. nucleatum, E. lentum, P.
buccae, A. israelli e A. meyeri também foram encontradas nos canais radiculares dos dentes
com lesões periapi cais.
Molander et al. (1998) encontraram bactérias intracanal em 9 dos 20 dentes (45%)
que mostraram ausência de radiolucidez apical. Entretanto, a falta de radiolucidez
periapical visível, não necessariamente resultou na ausência de patologia periapical.
Sabeti;

Simon; Slots (2003) mostraram que as atividades de HCMV

(citomegalovirus humano) e EBV (epstein bahr virus) em infecções periapicais estão mais
intimamente associadas com patologias periapicais sintomáticas do que com o tamanho das
lesões periapicais.
Pinheiro et al. (2003) não encontraram relações significantes entre

o estado

radiográfico do tratamento endodemtico e a presença de alguma espécie particular de
bactéria. Entretanto, canais com obturações ruins foram associados as infecções
polim icrobianas.
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3.7 ODOR

Hashioka et al. (1992), em estudo com intuito de investigar a correlação entre a
composição da flora bacteriana de canais radiculares infectados de pacientes com
periodontite apical e sintomas clínicos, encontraram que os casos com odor freqüentemente
apresentavam Porphyromonas e Bacteroides.

3.8 TRATAMENTO ENDOD6NTICO PRÉVIO

Estudos têm revelado que a microbiota do canal radicular de dentes com insucesso
no tratamento endodiintico difere daquela normalmente encontrada em cientes não tratados.
Esta parece ser formada por um número bem limitado de microorganismos, com
predominância de espécies de anaeróbios facultativos gram-positivo, especialmente
Enterococcus faecalis (MOLANDER et al., 1998; PEUCILENE et al., 2001,
SUNDQVIST; FIDGOR; SJOGREN, 1998).
E. faecalis tem demonstrado capacidade de sobreviver em meios com escassez de
nutrientes e onde o comensalismo com outras bactérias é mínimo (SUNDQVIST;
FIDGOR; SJOGREN, 1998). Tem sido postulado que o fator de virulência deste
microorganismo nos dentes com insucesso no tratamento endodôntico deve-se à habilidade
das células do E. faecalis manter a capacidade de invadir os túbulos dentindrios e aderir ao
colágeno na presença de soro humano (LOVE, 2001).
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Nos estudos de Pinheiro (2003a, 2003b), o gênero mais freqüentemente isolado dos
dentes com canal obturado com lesão periapical foram Enterococcus, Streptococcus,
Peptostreptococcus e Actnomyces concordando com os estudos de Molander et al. (1998) e
Sundqvist; Fidgor; Sjogren (1998).
Embora os fungos não tenham sido encontrados usualmente na flora de canais em
infecções iniciais, sua presença é mais comum em infecções persistentes após preparo do
canal radicular, provavelmente como resultado de contaminação durante o tratamento, ou
nos casos de dentes com canal obturado e com lesão periapical persistente a terapia. Nos
estudos de Pinheiro et al. (2003b) a Candida albicans foi encontrada em 2 de 60 casos.
Concordando com os achados de Sundqvist; Fidgor; Sj6gren (1998), Molander et al.
(1998), que relataram a presença deste microorganismo em 2 de 54 dentes e 3 de 100
dentes respectivamente. Peucilene et al. (2001), encontraram Candida albicans em 6 de 40
dentes estudados.
A microflora do canal radicular com fracasso no tratamento endodõntico, difere da
encontrada em dentes com necrose pulpar, que é mista, composta por gram -negativos e
gram-positivos e maioria de microorganismos anaeróbios (PINHEIRO et al. 2003,
GOMES; DRUCKER; LILLEY, 1996 a,b, 2004; SUNDQVIST; FIDGOR; SJOGREN,
1992).
Gomes; Drucker; Lilley (1996b) encontraram Propionibacterium corno o gênero
mais freqüente nos canais radiculares com tratamento endodtintico prévio. Os mesmos
autores em 2004 encontraram associações entre a presença de E. faecalis, Streptococcus
spp., P. micros, F. necrophorum e a presença de tratamento endoclômico prévio.
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3.9 PRESENÇA

DE ENZIMAS COLAGENASE, CONDROITINASE

E

HIALURONIDASE

Vários produtos bacterianos, enzimas, ácidos entre outros têm sido considerados
causas da periodontite apical. Assim como a colagenase, condroitinase e hialuronidase
podem estar relacionados com esta doença. Hashioka et al. (1990), em seus estudos
indicaram que bactérias com atividades colagenase foram isoladas de canais radiculares
com sintomas clínicos agudos, subagudos ou crônicos e que bactérias com atividades

hialuronidase foram isoladas de canais radiculares

com sintomas clínicos agudos e

subagudos. A freqüência da produção de colagenase nas amostras de canais radiculares
com lesões maiores que 5mm foi significantemente maior que amostras de canais
radiculares com lesões menores que 5mm. Afirmando que bactérias com atividades
enzimáticas como a colagenase, condroitinase e hialuronidase podem ser importantes no
desenvolvimento das doenças periodontal e periapical.
Estes autores obtiveram os seguintes resultados: Eubacteriumn e Porphyromonas
gingivalis com atividade enzimática foram predominantemente isolados de canais
radiculares de pacientes com sintomas clínicos agudos e subagudos. Bactérias com
atividade enzimática podem estar contribuindo para o desenvolvimento de lesões
periapicais.
provável que a atividade proteolitica das bactérias pigmentadas de preto seja um
fator de virulência significantemente maior pois proteinases destes microorganismos têm
efeitos no plasma de proteínas envolvido no processo de defesa (JACINTO et al., 2003).
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3.10 PREPARO BIOMECANICO

0 preparo biomecânico do sistema de canais radiculares envolve variadas ações tais
corno: limagem, irrigação, algumas vezes uso da medicação intracanal, selamento
temporário e múltiplas consultas. Entretanto o objetivo principal é reduzir o número de
bactérias e dar forma ao canal, para que uma adequada obturação do canal seja alcançada.
(GOMES; DRUCKER; LILLEY, 1996b).
Fatores nutricionais, baixo potencial oxi-redução, ph, temperatura, interações
positivas e antagonistas, entre os vários organismos bacterianos, resistência e a presença de
agentes antimicrobianos inibidores, estão entre os mais importantes determinantes
ecológicos para a seleção de bactérias no canal radicular (GOMES; DRUCKER; LILLEY,
1996b)
Estudos de Gomes; Drucker; Lilley, (1996b) investigaram as variações na
susceptibilidade dos componentes da microflora do canal radicular aos procedimentos
biomecânicos de rotina. Quarenta e dois canais foram investigados. Quando todos os casos
são considerados a susceptibilidade aos procedimentos biomecânicos foi variada.
Anaeróbios facultativos e bactérias gram-positivas, tais como: Entero coccus,
Streptococcus e Actinomyces,

são mais resistentes à instrumentação

e aos agentes

antissépticos, portanto pode-se esperar persistência mais freqüente em canais após preparo
inadequado e obturação. (PINHEIRO et al., 2003a).
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3.11 ANTIBIOTICOTERAPIA

Conforme Jacinto et al. (2003) a amoxicilina, amoxicilina associado ao Acido
clavulfinico e cefalosporina foram efetivas contra todos os grupos testados. A menor taxa de
susceptibilidade foi apresentada pela

Prevotella intermedia/nigrescens

contra

benzilpenicilina. Os resultados sugerem que bactérias especificas estão associadas com
sintomas endodiinticos de dentes infectados com lesão periapical e a maioria das espécies
anaeróbias testadas foi susceptive! aos antibióticos estudados.
Pinheiro et al. (2003a) testaram a susceptibilidade antimicrobiana de alguns
farmacos. A susceptibilidade antimicrobiana foi testada nos isolados de E. faecalis para
benzilpenicilina, amoxicilina, amoxicilina combinada com clavulanato, eritromicina e
azitromicina, e nos isolados de Peptostreptococcus para benzilpenicilina, amoxicilina,
amoxicilina combinada com clavulanato e clindamicina. As amostras testadas foram
susceptíveis a benzilpenicilina, amoxicilina e amoxicilina combinada com clavulanato.

Entretanto, E. faecalis mostrou resistência a eritromicina e a azitromicina.

3.12 AUSÊNCIA DE SINTOMAS

Fukushiama et al. (1990) observaram a presença de espécies Bacteroides,
Peptococcus, Peptostreptococcus,

e

Eubacterium,

em

dentes com ausência de
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sintomatologia, no entanto concluíram que estes microorganismos possuem grande
potencial para desenvolver sintomatologia.
De acordo com Gomes; Drucker; Lilley (1996b), a presença de certos
microorganismos, particularmente Peptostreptococcus, Eubacterium, Fusobacterium e
formas de Bacteroides pigmentados de preto, estão associados com o aumento da
incidência de dor, edema e exsudato purulento, além de outros aspectos clínicos. Por outro
lado, isolados facultativos, tais como Streptococcus e bactérias entéricas são comumente
encontradas nos casos assintomáticos.

3.13 ASSOCIAÇÕES BACTERIANAS

Diferentes espécies bacterianas são capazes de colonizar o canal radicular, existem
correlações entre a presença de bactérias especificas

e alguns sinais e sintomas

endodõnticos. Para Gomes; Drucker; Lilley (1996b) as combinações Peptostreptococcus
spp. I Prevotella spp. , P. melaninogenical Pstr. micros e Pstr. micros! Prevotella spp.

estavam associadas significativamente aos canais dos dentes com história de dor (37 casos).
A combinação Pstr. micros! Prevotella spp. foi encontrada em 9 dos 23 pacientes com
edema. A presença de exsudato nos canais ocorreu em 57 casos, e foi associada com as
seguintes combinações de microorganismos: Prevotella spp. I Eubacterium spp. e
Peptostreptococcus spp. I Eubacterium spp.

40
4 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura consultada, concluiu-se que:

a) as infecções endod6nticas são polimicrobianas, compostas por espécies bacterianas
gram-negativas e gram-positivas, com predominância dos anaeróbios estritos;

b) as espécies mais freqüentemente isoladas de canais radiculares infectados são do
gênero Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Eubacteriwn, Actinomices,
Streptococcus, Peptostreptococcus e Lactobacilos;

c) a microbiota do canal radicular de dentes com insucesso no tratamento endod6ntico
difere daquela normalmente encontrada em dentes não tratados. Esta parece ser
formada por um número bem limitado de microorganismos, com predominância de
espécies de anaeróbios facultativos gram-positivos, especialmente o Enterococcus
faecalis;

d) a microflora dos canais de dentes assintomaticos difere daquela encontrada em
dentes sensíveis ou com história de sensibilidade;

e) existe um complexo potencial de interações entre as espécies, resultando em
quadros clínicos característicos que não podem ser alcançados por espécies
individuais;
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0 os sintomas agudos, como dor, história de dor prévia, sensibilidade à percussão e
edema, estão associados com espécies gram-negativas, especialmente Prevotella,
Porphyromonas, Fusobacterium e Peptostreptococcus.
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