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Santos CHSD. Avaliação de diferentes protocolos clínicos para tratamento de lesão 
endo-periodontal: 3 séries de casos [tese]. São José dos Campos (SP): Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Ciência e Tecnologia; 2019. 
 
 

RESUMO 
 
 
Na prática clínica odontológica é comum observarmos dentes que apresentem lesões 
endodôntico-periodontais. Apesar das respostas inflamatórias nos dois tecidos 
poderem ocorrer de maneira isolada, o não-tratamento e a evolução dessas infecções 
pode levar a formação de lesão combinada, denominada lesão endo-perio. A falta de 
abordagem eficaz aumenta a possibilidade de possível perda do dente acometido pela 
lesão. O objetivo desse estudo foi a realização de 3 séries de casos clínicos em 44 
dentes com lesão endoperio, utilizando o mesmo protocolo endodôntico e variando-
se a terapia periodontal proposta - G1 (n=15): debridamento periodontal (RAR), G2 
(n=16): antibioticoterapia (RAR + AB) e G3 (n=13): acesso cirúrgico (AC), analisando 
os dados clínicos de Profundidade de Sondagem (PS), Nível de Inserção Clínico 
(NIC), Recessão Gengival (RG), mobilidade, Sangramento a Sondagem (SS) e Índice 
de Placa (IP) nos períodos baseline, 30 dias 3 e 6 meses; além da análise do 
comprimento linear das lesões em radiografias periapicais e do volume das lesões em 
tomografias de baseline e 6 meses. Os dados clínicos nos períodos analisados e as 
avaliações radiográficas e tomográficas prévias e de controle dos tratamentos foram 
submetidos a análise estatística (Shapiro-Wilk e ANOVA) e evidenciaram melhora nos 
3 grupos, considerando os diferentes tratamentos propostos. O  G2 apresentou maior 
diminuição do volume da lesão na análise volumétrica tomográfica bem como na 
análise radiográfica, de forma estatisticamente significante em relação ao G1 e G3. 
Os dados clínicos de PS, NIC, RG e mobilidade mostraram melhora nos 3 grupos, 
sendo  G2 melhor que os demais e quanto a SS houve melhora em 3 e 6 meses para 
os 3 grupos; e IP sem diferença.  A partir dessas 3 séries de casos, sugere-se que o  
protocolo combinado endodôntico até a medicação intracanal (MIC) e terapia 
periodontal seguida de troca da MIC para posterior obturação endodôntica, resultou 
em melhora no quadro clínico, radiográfico e tomográfico dos padrões avaliados nos 
3 tipos de terapia periodontal realizada nos tempos propostos, sendo que a raspagem 
e antibioticoterapia (G2) mostrou os melhores resultados no tratamento de lesões 
endo-perio. 
  
 
Palavras-chave: Lesões endo-perio. Terapia endodôntica. Raspagem e alisamento 
radicular. 



 
 

 

Santos CHSD. Evaluation of different clinical protocols for the treatment of Endo-
periodontal lesions: series of cases [doctorate thesis]. São José dos Campos (SP): 
São Paulo State University (Unesp), Institute of Science and Technology; 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
In current dental practice it is common to observe teeth with endodontic-periodontal 
lesions. Although inflammatory responses in both tissues may occur in an isolated 
manner, non-treatment, and consequently, the evolution of these infections may lead 
to develop a combined lesion, referred as endo-perio lesion. The lack of an effective 
approach, besides of making the prognosis of the treatment uncertain, increases the 
possibility of a possible tooth loss affected by this lesion. The aim of this study was to 
perform 3 series of clinical cases in 44 teeth with endo-periodontal lesion, using the 
same endodontic protocol and varying the proposed periodontal therapy, G1 (n = 15): 
periodontal debridement, G2 (n = 16): antibiotic therapy and G3 (n = 13): surgical 
access; analysing Probe Depth (PD), clinical atachment level (CAL), gengival 
ressection (GR), mobility, bleeding on probing (BP), and plaque index at baseline, 30 
days, 3 and 6 months, besides the analysis of the linear length of the lesions in 
periapical radiographic and volume of the lesions in baseline and 6-month CBCTs. 
clinical data in the analyzed periods and previous radiographic and tomographic 
evaluations and control of the treatments were submitted to statistical analysis 
(Shapiro-Wilk and ANOVA) and showed improvement in the 3 groups, considering the 
different treatments proposed. G2 presented a greater reduction in lesion volume in 
tomographic volume analysis as well as in radiographic analysis, statistically significant 
in relation to G1 and G3.	The results of PD, CAL, GR and mobility showed improvement 
in the 3 groups, G2 being better than the others, and in BP there was improvement at 
3 and 6 months for the 3 groups; and PI without difference. From these three series of 
cases, it is suggested that the combined endodontic protocol up to intracanal 
medication (MIC) and periodontal therapy followed by change of the intracanal 
medication for later endodontic obturation, resulted in an improvement in the clinical, 
radiographic and tomographic scores evaluated for the 3 types of periodontal therapy 
performed at the proposed times, and scalling and antibiotic therapy (G2) showed the 
best results in the treatment of endo-perio lesions. 
 
 
Keywords: Endo-perio lesions. Endodontic treatment. Scaling and root planning. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

 As lesões combinadas endodôntica e periodontal se apresentam na prática 

clínica com certa frequência e inicialmente a dificuldade do adequado diagnóstico e 

posteriormente o tratamento a ser instituído de início por uma especialidade ou de 

ambas, combinadas ou independentes, trás até o momento atual, incertezas sobre 

um protocolo adequado para o tratamento que gere melhor prognóstico no tratamento 

dessas lesões. 

A relação entre lesões endo-periodontais deve-se a fatores anatômicos e 

microbiológicos, extensivamente já citados na literatura. As vias de comunicação 

entre endodonto e periodonto, salientando as inter-relações anatômicas dos túbulos 

dentinários expostos, canais laterais e acessórios, representam conexão à área de 

furca (Abbott, Castro Salgado, 2009), sulco palato radicular e o forame apical como 

principal ligação entre os tecidos periodontal e pulpar (Ghezzi et al., 2012). Outras 

vias, classificadas como não fisiológicas, compreendem as perfurações no canal 

radicular por iatrogenia e fraturas radiculares verticais (Narang et al., 2011 ; Aksel et 

al., 2014; Rotstein et al., 2006). 

 Rotstein (2017) cita entre os fatores etiológicos da infecção endodôntica e 

periodontal, patógenos vivos e biofilmes bacterianos, com papel crucial na formação 

e progressão da doença do polpa e do periodonto. Tratamento endodôntico de baixa 

qualidade e restaurações inadequadas que permitem reinfecção, além do trauma ao 

dente e osso alveolar também são fatores que podem afetar esses tecidos, além das 

reabsorções, perfurações por cárie ou iatrogenias podem gerar a comunicação entre 

eles. O diagnóstico diferencial adequado auxiliará no prognóstico do caso sendo o 

diagnóstico das lesões com envolvimento secundário e a lesão combinada endo-perio 

verdadeira muito similares. Após o tratamento endodôntico, o grau de neoformação 

óssea pode definir como endodôntica, e em caso negativo, tratamento periodontal 

posterior deve ser realizado. O prognóstico de longo prazo das lesões combinadas 

recairá sobre a eficácia da terapia periodontal. 

Simon et al. (2013) propuseram uma classificação dessa patologia em 5 

diferentes tipos que podem estar inter-relacionadas e seu tratamento. Sugerem assim: 

lesões endodônticas primárias e lesões periodontais primarias, e a complicação 
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destas com o envolvimento da outra área. Elencam a lesão combinada verdadeira, 

onde existia uma lesão endodôntica em dente com severo envolvimento periodontal, 

cujo diagnóstico diferencial pode ser confundido com as lesões primárias com 

envolvimento secundário. Essa classificação proposta auxiliaria o reconhecimento 

adequado e o diagnóstico, e associada ao tratamento direcionado pode ajudar a 

explicar um prognóstico favorável ou não após o tratamento.  

Em sua revisão, Al-Fouzan (2014) sugere também uma classificação 

alternativa, levando em conta, o foco primário e seu efeito secundário, dando enfoque 

maior às características periodontais: 1- doença periodontal retrógrada (lesão 

endodôntica com drenagem pelo ligamento periodontal e com envolvimento 

periodontal secundário); 2- lesão periodontal primária; 3- lesão periodontal primária 

com envolvimento endodôntico secundário; 4- lesão endodôntica-periodontal 

combinada (Academia Americana de Periodontia, 1999; Armitage, 1999) e 5- lesões 

periodontais iatrogênicas. Salienta a importância do diagnóstico da origem da lesão, 

rotas de comunicação entre polpa e periodonto que podem ser pontes para 

microrganismos e com isso permitir infecção de um sítio para outro e assim, realizar 

adequado diagnóstico e tratamento, levando a maior chance de sucesso, sendo uma 

intervenção multidisciplinar recomendada.  

As lesões endo-periodontais podem resultar em um acentuado aumento na 

profundidade de sondagem, edema, sangramento à sondagem, supuração, formação 

de fístula, sensibilidade à percussão, aumento da mobilidade dental, perda óssea 

angular e dor. Devido a complexidade anatômica anteriormente citada e a 

possibilidade de vários locais de contaminação ao longo do complexo radicular, o 

tratamento é difícil e o prognóstico nem sempre é favorável (Lang et al., 1999). 

Alguns relatos de casos estão descritos na literatura sugerindo protocolos de 

tratamento. Ao deparar-se com lesões endo-perio, mesmo não conseguindo 

diagnosticar sua etiologia, o primeiro passo a ser seguido é a realização do tratamento 

endodôntico (Kambale et al., 2014). No entanto, após essa fase a literatura não é 

uniforme quanto ao tempo de espera para a realização da terapia periodontal, ou 

mesmo, se deve realizar os tratamentos concomitantemente e ainda qual a melhor 

terapia periodontal a ser adotada (Schimidt et al., 2014) . 

Walter et al. (2008) realizaram tratamento endodôntico conservador adjunto à 

terapia periodontal cirúrgica com regeneração óssea guiada e uso de membrana 
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reabsorvível (BioOssâ e BioGuideâ, Geistlichâ, Schlieren, Suíça), associado a 

antibioticoterapia com Clindamicina por 8 dias. e após um período de 14 meses, houve 

redução da área radiolúcida ao redor do dente.  

Seguindo a mesma metodologia para a terapia periodontal, Guezzi et al. (2012) 

utilizaram osso autógeno e BioOssâ e obtiveram uma redução significativa para 

Profundidade de Sondagem (PS) e ganho no Nível de Inserção Clínico (NIC).  

Outra terapêutica apresentada para o tratamento dessas lesões foi o uso de 

matriz derivada do esmalte (John et al., 2004; Zuccheli et al., 2007) e  acesso cirúrgico, 

amputação da raiz envolvida no defeito endo-periodontal e inserção de enxerto e PRF, 

(Varughese et al., 2015), similar a Betancourt et al. (2017), que realizaram acesso 

cirúrgico e enxerto de  L-PRF para o tratamento de um pre-molar superior obtiveram 

melhora na profundidade de sondagem em 6 meses porém sem regeneração óssea. 

Descrevendo dois casos clínicos, Aqrabawl e Jarbawl (2004) evidenciaram 

íntima relação da polpa com o periodonto, e comprovaram os efeitos das alterações 

pulpares no periodonto, apesar dos efeitos inversos apresentarem resultados 

ambíguos nos achados de outras pesquisas.  

 Para estudos de séries de caso, os protocolos de tratamento seguem o mesmo 

padrão. Sun e Liu (2009) utilizaram terapia endodôntica convencional associada à 

raspagem e alisamento radicular (RAR) em 37 dentes com lesão endoperio e após 4 

semanas acesso cirúrgico e enxerto BioOssâ, obtiveram redução em PS e diminuição 

da mobilidade.   

Li et al. (2012) compararam uso do laser de diodo após terapia endodôntica 

convencional adjunto à RAR, obtendo melhores resultados na sua utilização. 

Raheja et al. (2014) compararam em 31 casos de lesão endo-perio a eficácia 

da clorexidina como medicação sobre a região cervical da obturação endodôntica, 

após raspagem cirúrgica e encontraram melhoras nos níveis de inserção clínico e 

profundidade de sondagem. 

 Num estudo retrospectivo, Song et al. (2018) avaliando 414 microcirurgias 

periapicais, por um período de acompanhamento de 13 anos, encontraram 83 casos 

de lesão endo-periodontal. Observaram que esse tipo de lesão tem prognóstico pior 

(72,3% de taxa de sucesso) do que as lesões endodônticas puras (87,3%). 

 No estudo randomizado de Miremadi et al. (2014) avaliando cirurgia para 

raspagem e raspagem e alisamento radicular em periodontite avançada não 
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encontraram diferença na eficácia do tratamento restando menos de 1% em termos 

de bolsas residuais após 12 meses. Sugeriram que o custo da cirurgia compensaria a 

necessidade de cuidados adicionais no futuro e antibioticoterapia. 

 Gomes et al. (2015) analisando 15 casos de lesões endo-perio em dentes 

unirradiculares, levando em conta o conteúdo bacteriano da bolsa periodontal e 

intracanal, evidenciaram similaridades antes e após o preparo biomecânico, e que 

existem bactérias remanescentes mesmo após o preparo endodôntico. 

 Estudando o DNA extraído de 20 casos de lesão endo-perio, Li et al. (2014), 

encontraram resultados semelhantes de microbiota do canal radicular e da bolsa 

periodontal, e também observaram que a lesão endo-periodontal consiste em uma 

comunidade microbiana complexa e diversa. 

A realização do diagnóstico e tratamento dessas lesões é difícil e o prognóstico 

imprevisível (Abbott, Castro Salgado, 2009; Singh, 2011), tornando um desafio para o 

profissional o seu tratamento. À longo prazo, o sucesso depende de uma série de 

fatores cruciais, incluindo a gravidade e extensão periodontal inicial e infecções 

periapicais, planejamento do tratamento e tomada de decisões, aliadas a habilidade e 

experiência do clínico e a motivação do paciente (Heasman et al., 2014).  

Até o presente momento, a literatura ainda é escassa de estudos que visam 

comparar protocolos de tratamento de lesões endoperiodontais. Em sua grande 

maioria, há relatos de casos e série de casos sem critérios científicos bem definidos 

(Schimidt et al., 2014). Dessa forma, havia necessidade de conduzir estudos a fim de 

estabelecer o melhor tratamento para essas lesões e os fatores prognósticos que 

devem ser atendados para a seleção do caso.  

Além disso, considerando que pesquisas clínicas randomizadas necessitam de 

protocolo de tratamento efetivo para comparação, esse tipo de estudo fica prejudicado 

pois ainda não temos um protocolo bem estabelecido e assim, estudos com série de 

casos devem ser contemplados. No atual estágio do conhecimento, as séries de casos 

pareceram ser uma maneira mais viável para avaliar o tratamento das lesões endo-

periodontais e, consequentemente definir tratamentos que combinem a terapia 

endodôntica às terapias periodontais cirúrgica e não-cirúrgica  (Schmidt et al., 2014). 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar 3 diferentes séries de  casos 

com diferentes protocolos de tratamento, distribuídas em 44 tratamentos realizados 

de dentes com lesões endo-periodontais combinadas. 
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2 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo desse trabalho foi comparar 3 protocolos de tratamento de lesões 

endo-periodontais, distribuídos em 3 séries de casos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

A metodologia do presente estudo se baseou nas normas do novo 

CONSORT-STATEMENT de 2010 (Moher et al., 2012), porém as séries de casos não 

utilizaram randomização dos pacientes para alocação nos grupos e assim, foi adotado 

o modelo QUASI-randomized.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, Plataforma Brasil 

(ANEXO B). 

 

 

3.1 População Alvo  
 

 

A amostra foi constituída de pacientes com diagnóstico de Lesão Endo-

Periodontal Verdadeira em um ou mais dentes que foram recrutados no Instituto de 

Ciência e Tecnologia – UNESP, em São José dos Campos-SP. 

 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

 

O elemento dental e/ou o paciente incluído no estudo devia apresentar as 

seguintes características: 

 
a) teste de sensibilidade pulpar negativo ou alterado;  

b) PS≥ 6 mm no sítio acometido pela lesão endo-perio; 

c) lesão radiográfica em forma de J;  

d) indivíduos maiores de idade; 

e) apresentar boa saúde sistêmica; 

f) ser diagnosticado com Periodontite Crônica/Agressiva Generalizada ou 

Localizada; 

g) paciente concordar em participar do estudo e assinar o termo de 
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consentimento livre e esclarecido (TCLE) para a participação na pesquisa, 

após a explicação dos riscos e benefícios (Resolução no196 de outubro 

de 1996 e o Código de Ética Profissional Odontológico – C.F.O. - 179/93). 

 

 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

 

a) mulheres grávidas ou lactantes; 

b) fumantes; 

c) ter feito uso por prescrição profissional de antibióticos e anti-inflamatório 

nos últimos seis meses; 

d) fazer uso crônico de medicações que podem alterar a resposta dos 

tecidos periodontais; 

e) pacientes com problemas sistêmicos (alterações cardiovasculares, 

discrasias sanguíneas, imunodeficiência, diabetes, entre outras). 

 

 

3.2 Delineamento do estudo 
 
 

O estudo incluiu 3 séries de casos com protocolos de tratamentos diferentes 

e com acompanhamento de seis meses. Todos os dentes receberam primeira fase 

endodôntica e medicação intracanal (MIC). Após 30 dias desse procedimento, 

recebiam terapia periodontal diferente para cada grupo. Na mesma sessão da terapia 

periodontal também era executada a troca de MIC e passados 14 dias da terapia 

periodontal, era realizada a obturação endodôntica. Os pacientes foram incluídos por 

dente (sendo “n” o número de dentes tratados em cada amostra), de forma 

consecutiva em 3 grupos de tratamentos:  

 

a) grupo 1 (n=15): raspagem e alisamento radicular; 

b) grupo 2 (n=16): raspagem e alisamento radicular associada à 

antibioticoterapia; 
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c) grupo 3 (n=13): acesso cirúrgico para raspagem e alisamento radicular. 

 

 

Figura 1 – Esquema ilustrativo da linha do tempo dos tratamentos propostos 
 

 
Legenda: Linha do tempo evidenciando etapas endodônticas e da terapia periodontal proposta e 
intervalo entre as sessões. (MIC = Medicação intracanal). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
3.3 Tratamento proposto 
 
 

Todos os pacientes selecionados passaram por uma terapia inicial. Esta 

terapia consistiu na realização da adequação do meio bucal. Primeiramente os 

pacientes recebiam informações sobre o seu estado periodontal; em seguida 

recebiam instrução de higiene oral, raspagem de cálculo supragengival, profilaxia e 

polimento coronário. Os dentes incluídos no estudo receberam a seguinte sequência 

de tratamento. 

 

 

3.3.1 Terapia endodôntica  

 

 

Após a terapia inicial, todos os pacientes receberam tratamento endodôntico, 

que foi realizado em 3 sessões por um único profissional especialista em Endodontia 

por mais de 15 anos.  

Inicialmente, foi realizado teste de sensibilidade pulpar por meio de spray 

refrigerante com temperatura de -50ºC (Endo-Frostâ). O dente acometido pela lesão 

foi isolado com roletes de algodão e um conjunto com pinça clínica e bolinha de 

algodão encharcado pelo spray foi aplicado sobre o dente. Dentes com vitalidade 
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pulpar normal respondem ao teste com uma breve dor aguda, com duração de 

poucos segundos. Uma dor intensa e prolongada indica uma alteração pulpar e até 

uma pulpite irreversível. Demora na resposta e sensibilidade muito discreta denotam 

alteração da vitalidade pulpar. Uma resposta negativa ao teste pode indicar necrose 

pulpar (Rotstein, Simon, 2004).  

A fim de revelar a presença de uma inflamação perirradicular, podendo ser de 

origem pulpar ou periodontal,  testes de percussão vertical e horizontal foram 

realizados, a partir das superfícies incisais ou oclusais dos dentes utilizando um 

instrumento rombo, como o cabo do espelho. Uma resposta alterada indica 

inflamação do ligamento periodontal e deve ser comparado com elementos dentais 

controle.  
Para o procedimento endodôntico, os pacientes foram anestesiados com 

mepivacaína 2% com vasoconstritor, receberam isolamento absoluto e foi realizada 

a abertura coronária para acesso à câmara pulpar e condutos endodônticos. Foi 

seguido o mesmo padrão de terapia endodôntica para todos os dentes incluídos no 

estudo. 

Na neutralização do conteúdo infeccioso do canal foi realizado esvaziamento 

gradual do conteúdo contaminado nos casos de polpa mortificada, valendo-se de 

agitação e renovação de solução de hipoclorito de sódio 2,5% (Haapasalo et al., 

2010) com irrigação cuidadosa e penetração lenta de instrumento de fino calibre (lima 

n.o08 C+â - Dentsply Mailleferâ – Suíça) no canal até a medida CI (Comprimento 

Inicial) de Ingle. Nos casos de vitalidade pulpar, foi realizada pulpectomia com limas 

Hedstroen n.o15 a n.o80 de acordo com o diâmetro anatômico do canal, e tendo o 

hipoclorito a 2,5% como irrigante. Nessa etapa valeu-se de 10 ml da solução 

independente da condição pulpar. 

A odontometria foi realizada com auxílio de radiografia inicial com 

posicionador radiográfico Hanshin e localizador apical Root ZX IIâ (Moritaâ – Japão), 

marcando o limite de ápice como medida mais confiável e total do dente (Pratten et 

al., 1996). 

Foi feito debridamento do forame apical com lima C+â n.o15 e este 

instrumento foi utilizado como instrumento memória e de patência após o uso de cada 

lima rotatória do preparo e irrigação para remoção dos debris formados. 

O preparo foi realizado por instrumentação rotatória com sistema ProTaperâ 
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Universal (Dentsply Mailleferâ – Suíça), sequência de limas Shaping: SX, S1 e S2; e 

Finishing F1 e F2 no mínimo, podendo alcançar os diâmetros F3, F4, F5, no limite 

zero, na dependência do grau de curvatura e diâmetro inicial do canal radicular, 

resultando assim em diâmetro final estimado de 0,25 a 0,50 mm, levando-se em conta 

o diâmetro anatômico inicial dos dentes próximo a 0,20 a 0,25 mm (Marroquin et al., 

2006). 

Durante o preparo, foi realizada irrigação entre instrumentos com 5ml de 

solução de hipoclorito de sódio 2,5% (Mohammadi, 2008; Siqueira et al., 2000; 

Basrani, Haapasalo, 2012). 

Para remoção da camada residual de “smear layer” após a instrumentação 

foi utilizado 3ml de EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) trissódico de pH neutro e 

irrigação neutralizante com 3 ml de água destilada (Qian et al., 2011; Rossi-Fedele 

et al., 2012; Haapasalo, 2009). Os canais foram secos com pontas de papel e 

receberam irrigação final com solução aquosa de clorexidina 2% (Zehnder, 2006; 

Ercan et al., 2006; Estrela et al., 2008, Raheja et al., 2014). 

Procedeu-se nova secagem com cones de papel e medicação intracanal com 

hidróxido de cálcio (Carrote et al., 2004; Delgado et al.; 2013) Ultracalâ (Ultradentâ – 

EUA), que se apresenta pronta para o uso, em seringa plástica, sendo levada ao canal 

com agulha de fino calibre alcançando 1 mm aquém do comprimento de trabalho. 

Os dentes receberam selamento cervical com fina camada de cimento de 

óxido de zinco tipo IV Coltosolâ (Colteneâ – EUA) e resina composta fotopolimerizável 

Z250â (3Mâ - EUA), para evitar recontaminação via coronária (Rotstein, 2017; 

Rotstein, Simon, 2004) 

Foi realizado ajuste oclusal, removendo contatos prematuros e interferências 

em movimentos excursivos e polimento da restauração, concluindo a 1a. Fase 

endodôntica. 

Após intervalo de 30 dias da fase medicamentosa intra-canal (Sathorn et al., 

2007), os dentes receberam terapia periodontal de acordo com o grupo proposto, e 

na mesma consulta, passaram por troca de medicação intra-canal. Para remover a 

medicação de hidróxido de cálcio, foi utilizada 5 ml de solução de hipoclorito de sódio 

2,5% por 3 minutos e limas manuais n.o15 K seguida de repreparo rotatório com o 

último instrumento rotatório utilizado do sistema ProTaperâ no limite zero do 
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localizador apical, seguida de irrigação com hipoclorito 2,5%.  

Nesse momento foi realizada PUI  (“Passive Ultrasonic Irrigation” – Irrigação 

Ultrassônica passiva) alternando hipoclorito de sódio 2,5% por 1 minuto, EDTA 

trissódico 3 ml e PUI por 1 minuto e irrigação neutralizante final com água destilada 

5 ml e PUI por 1 minuto (Van Der Luis et al., 2007; Gu et al., 2009; Li-sha et al., 2009). 

Ao final dessa sequência, os canais foram secos com pontas de papel e receberam 

irrigação final com solução aquosa de clorexidina 2% (Zehnder, 2006). Nova 

aplicação de hidróxido de cálcio foi realizada (Duque et al., 2018) e o dente 

novamente selado com Coltosolâ e resina composta. 

Passados 14 dias dessa troca de medicação intracanal, os dentes foram 

novamente acessados e repetido o procedimento de limpeza da medicação 

intracanal. Desta feita, foi realizada seleção do cone de guta-percha principal 

ProTaperâ  e adaptação deste, se necessário com lâmina de bisturi no. 15, com 

travamento 1 mm aquém da medida de preparo. Os canais foram então secos com 

pontas de papel absorvente estéreis ProTaperâ e obturados com cimento AH Plusâ  

(Dentsply Maillefer – Suíça), valendo-se da técnica de Schilder utilizando para esse 

fim o sistema de obturação Endo@pexâ (calcador elétrico e pistola de injeção da guta 

percha plastificada) e calcadores de Schilder. 

A câmara pulpar foi limpa com álcool 70% e seca, e os dentes receberam 

condicionamento ácido da estrutura de esmalte e dentina, e aplicação de adesivo 

dentinário seguido de selamento desde o limite do corte da guta-percha com resina 

“bulkfill” SDRâ (Smart Dentin Replacement - Dentsply Mailleferâ) e resina composta 

Z250â (3Mâ - EUA) para evitar a recontaminação via coronária após findo o 

tratamento de canal. (Rotstein, 2017; Rotstein, Simon, 2004) 

 

 
3.3.2 Terapia periodontal 
 

 

Após 30 dias da primeira etapa endodôntica, na sessão de troca da 

medicação intracanal, os pacientes do grupo 1 receberam raspagem supra e 

subgengival e alisamento radicular com equipamento de ultrassom (Cavitronâ – 
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Dentsplyâ EUA) com pontas específicas (UI25KSF10S, Hu-Friedyâ).  

Os pacientes do Grupo 2 foram submetidos ao mesmo debridamento 

periodontal realizado para o Grupo 1, e receberam medicação antibiótica sistêmica 

complementar com Amoxicilina 500 mg e Metronidazol 400 mg, 3 vezes ao dia por 7 

dias. 

Os pacientes do Grupo 3 receberam terapia periodontal por meio de acesso 

cirúrgico do local e raspagem e alisamento radicular. Para isso foi realizada após 

anestesia infiltrativa ou troncular dependendo do dente a ser tratado, incisão 

intrasulcular com lâmina de bisturi 15C e descolamento de um retalho de espessura 

total para acesso ao campo operatório. Em seguida realizou-se a raspagem e 

alisamento radicular, com equipamento de ultrassom (Cavitronâ – Dentsplyâ EUA) 

com pontas específicas (UI25KSF10S, Hu-Friedyâ), e curetas periodontais. A região 

foi irrigada com soro fisiológico. Terminada a raspagem, quando visualmente não se 

notava presença de tártaro na(s) raiz(es), a região foi suturada com fio de seda 4.0. 

O paciente recebeu orientações quando aos cuidados pós-operatórios. Após 7 dias 

a sutura era removida e o pós-operatório avaliado. 

Este procedimento foi realizado por um operador treinado, diferente do 

especialista que realizou o tratamento endodôntico.  

 

 

3.4 Avaliações 
 
 

As avaliações dos parâmetros clínicos foram realizadas nos seguintes 

períodos:  

 
a) Baseline: antes do início do tratamento endodôntico; 

b) Pré-operatório: 30 dias após o início tratamento endodôntico e 

imediatamente antes da terapia periodontal; 

c) 3 meses: 90 dias após a terapia periodontal;  

d) 6 meses: 6 meses após a terapia periodontal.  

 
As seguintes medidas foram realizadas: 
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a) Medidas clínicas (periodontal e endodôntica); 

b) Medidas radiográficas e tomográficas; 

c) Medidas centradas nos pacientes. 

 

 

3.4.1  Medidas clínicas 
 
 

Todas as medidas clínicas foram realizadas por um único pesquisador (NMRB) 

previamente calibrado para as medidas e que estava cego em relação ao tratamento 

recebido pelos pacientes. A calibração do examinador foi feita da seguinte forma: o 

examinador mediu a profundidade de sondagem (PS) e o nível de inserção clínico 

(NIC) de 10 pacientes duas vezes em um intervalo de 24 horas. Em seguida, as 

medidas foram submetidas ao teste de correção intraclasse e o examinador foi 

julgado calibrado se uma concordância de 90% nas medidas foi alcançada. Esse 

procedimento se repetiu até que o examinador atingisse esse índice. 

Os seguintes parâmetros foram avaliados:  

 

a) Índice de placa visível – IP (O’Leary, 1972): Avaliação de presença e 

ausência de placa na margem gengival num padrão dicotômico.0 – 

ausência de placa visível; 1 – presença de placa visível; 

b) Índice de sangramento gengival – IS (Ainamo, Bay, 1975): Avaliação da 

presença e ausência de sangramento na margem gengival num padrão 

dicotômico no dente incluído no estudo. 0 – ausência de sangramento; 1 

– presença de sangramento;  

c) Profundidade de Sondagem (PS): medida do fundo da bolsa até a 

margem gengival com sonda periodontal Carolina do Norte (UNC, Hu-

Friedyâ); 

d) Recessão gengival (RG): medida da margem gengival até o limite amelo-

cementário;  

e) Nível de inserção clínico (NIC): medida do fundo da bolsa até o limite 

amelo-cementário;  

f) Mobilidade: O teste de mobilidade foi realizado com dois espelhos de 
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cada lado da coroa. De acordo com o teste, classificou-se o grau de 

mobilidade dental de acordo com Miller (1950). Grau 0: mobilidade 

fisiológica medida ao nível da coroa de 0,1-0,2 mm no sentido horizontal; 

Grau 1: mobilidade aumentada da coroa, e de no máximo, 1mm na 

direção horizontal; Grau 2: aumento visível da mobilidade da coroa 

excedendo 1 mm na direção horizontal; Grau 3: intensa mobilidade da 

coroa do dente nas direções horizontal e vertical, impossibilitando a 

função do dente.  

 

 

3.4.2  Exames radiográficos 
 

 

Radiografias periapicais adequadas para cada dente de acordo com a região 

foram realizadas no baseline, nas etapas endodônticas até seu término e no controle 

de 6 meses (Figuras 2 a 4). 

 

 

Figura 2 – Radiografias ilustrativas de caso do Grupo 1: Debridamento Periodontal 
 

 
Legenda: a) radiografia inicial de diagnóstico (baseline); b) radiografia de controle de 6 meses do 
tratamento realizado. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 3 – Radiografias ilustrativas de caso do Grupo 2: Antibioticoterapia 
 

 
Legenda: a) radiografia inicial de diagnóstico (baseline); b) radiografia de controle de 6 meses do 
tratamento realizado.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 4 – Radiografias ilustrativas de caso do Grupo 3: Acesso Cirúrgico 
  

 
Legenda: a) radiografia inicial de diagnóstico (baseline); b) radiografia de controle de 6 meses do 
tratamento realizado. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Considerando a diferença de angulação que pode acontecer nas tomadas 

radiográficas mesmo com a utilização de um posicionador radiográfico do tipo 

Hanshin, e com o propósito de medir o comprimento do defeito ósseo nas 

radiografias, foi utilizado o software Image Jâ (Research Services Branch - RSBâ) 

para a comparação das imagens de baseline e controle de 6 meses. 
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3.4.2.1 Obtenção do comprimento do defeito radiográfico 
 
 
 Uma vez exportadas em formato JPEG, as radiografias periapicais foram 

acessadas no software Image Jâ (Figura 5). 

Para a calibração da unidade de medida, utilizamos a odontometria do 

localizador apical da raiz mais próxima do defeito endo-periodontal ou caso esta não 

estivesse perfeitamente identificável em dentes multirradiculados desde o ápice até a 

referência coronária, utilizou-se outra raiz em condições adequadas de mensuração. 

 Com a ferramenta “traçar linha” (“straight”), seleciou-se da cúspide de 

referência para a odontometria até o vértice radiográfico dessa raiz, obtendo assim 

um comprimento sem unidade métrica (Figura 6). 

 

 

Figura 5 – Tela do ImageJâ: Radiografia importada. Seleção da ferramenta “Straight” 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6 – Linha traçada com auxílio da ferarmenta “Straight” 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Utilizando a opção analisar (“Analyze”) e a ferramenta calibrar medida (“Set 

scale”), inserimos a medida de odontometria obtida com o localizador apical e a 

unidade de medida milímetros, e assim a linha traçada passou a representar a 

odontometria e a calibração do software para aquela radiografia foi efetuado (Figura 

7 e 8). 

Nessa condição, nova linha foi traçada, do limite amelo-cementário ao limite 

mais apical do defeito radiograficamente discernível na radiografia (Figura 9). 
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Figura 7 – Calibração do software utilizando referências da odontometria de uma raiz. 

Seleção da opção “Analyze” e “Set scale” 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 8 – Tela da ferramenta “Set scale” do programa Image Jâ 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 9 – Segundo traçado com ferramenta “Straight”: defeito endo-perio 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Com a segunda linha traçada, a opção ajustar escala (“Set scale”) foi 

selecionada e a ferramenta medir (“Measure”) do programa foi utilizada e o 

comprimento em milímetros do defeito endo-periodontal radiograficamente discernível 

foi obtido.  

 

 

Figura 10 – Ferramenta “Measure” do programa Image Jâ com valor da medida linear 

do defeito endo-perio  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Esse procedimento foi realizado para cada radiografia de baseline e de controle 

de 6 meses para todos os elementos dentais dos 3 grupos da série de casos, e os 

valores da medida linear dos defeitos radiográficos das lesões endo-periodontais 

foram obtidos em baseline e na radiografia de controle de 6 meses. 
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3.4.2.2 Tabulação dos comprimentos lineares dos defeitos radiográficos 
 
 
 Os dados assim obtidos foram tabulados e obtido a média e desvio padrão, 

para então serem submetidos a análise estatística. 

 

 
3.4.3  Análise volumétrica das tomografias 
 
 

Tomografias foram realizadas no baseline e 6 meses pós-operatório, utilizando 

o mesmo tomógrafo, da marca i-CATâ (Kavo Kerrâ – Alemanha), com Campo de 

Aquisição (FOV) de 13 x 17 cm / EFOV 17 x 23 cm, com VOXEL de aquisição de 0,25 

mm e mesma qualidade de aquisição para todas as tomografias realizadas. 

 As tomografias assim adquiridas foram trabalhadas de tal forma que o volume 

da lesão endo-periodontal fosse mensurada em seu momento inicial, e na tomografia 

de controle de 6 meses do tratamento (volume final). 

 Essas medições volumétricas foram tabuladas, a fim de comparar e evidenciar 

se houve diminuição da lesão em termos de neoformação óssea. 

  

 

3.4.3.1 Obtenção do volume total na tomografia 
 

 

            Todas as imagens foram exportadas no formato DICOM (Digital Imaging And 

Communications In Medicine) para o software ITK-SnapÒ 3.4.0 o qual possibilitou a 

segmentação das estruturas de interesse (lesão endo-periodontal) individualmente e 

a obtenção de seu volume em mm³. Foi utilizada a segmentação semiautomática 

segundo protocolo descrito abaixo: 

 

a) As imagens correspondentes a região onde se apresentava as lesões 

endo-periodontais, primeiramente, foram selecionadas nos cortes axiais, 

coronal e sagital (Figura 11); 
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b) selecionava-se o item “Segment 3D”, o qual permite delimitar a área a ser 

preenchida e que fornecia o volume dos defeitos ósseos considerados em 

mm³ (Figura 12); 

c) passava-se então a etapa de inicialização, onde era adicionado uma 

“bolha” inicial, com o intuito de definir um local para o início do 

preenchimento da estrutura e o defeito pré delimitado era preenchido até 

que o mesmo se tornasse totalmente ocupado (Figura 13). 

d) na etapa  “Evolução” utilizava-se, por fim, a finalidade semiautomática no 

software ITK-Snap, onde a “bolha” previamente adicionada era capaz de 

preencher completamente o defeito ósseo (Figura 14). 

e) posteriormente a segmentação foi analisada ativando o ícone 

“segmentation” e em seguida “volume and statistics”, obtendo-se assim a 

medida  do defeito ósseo do dente considerado em mm³ (Figura 15 e 16). 

 

 

Figura 11 – Visualização da utilização do modo semiautomático na seleção do dente 

37, nos planos Axial, Sagital e Coronal (respectivamente), através do software ITK-

SnapÒ 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 – Visualização da etapa de Pré-segmentação, onde o defeito ósseo 

delimitado na etapa anterior agora aparece centralizado nos três cortes (axial, sagital 

e coronal, respectivamente) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 13 – Imagem que mostra a “bolha” inicial prévia ao preenchimento do defeito 

ósseo, para a delimitação final de sua volumetria 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 14 – Etapa de evolução, finalizando o preenchimento semiautomático, onde o 

defeito ósseo no dente 37 previamente delimitado agora se encontra completo e em 

formato tridimensional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 15 – Imagem da etapa de conferência de estatísticas do defeito ósseo 

previamente selecionado e após a etapa semiautómatica de preenchimento para 

obtenção volumétrica (mm³) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 – Imagem final após seleção de estatísticas do defeito ósseo previamente 

delimitado para conferência volumétrica (mm³) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 

Dessa maneira, foi possível encontrar o volume inicial da lesão endo-

periodontal, e também o volume da lesão após 6 meses do tratamento realizado. 

Os volumes inicial e final de um caso de cada grupo estão exemplificados nas 

Figuras 17 a 22. 

 

Figura 17 – Exemplo de caso do Grupo 1 – Debridamento Periodontal (baseline) 

 
Legenda:Tela do software ITK-Snap exemplificando: cortes axial, sagital e coronal (respectivamente) e 
o  volume total gerado do defeito ósseo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 18 – Exemplo do Grupo 1 – Debridamento Periodontal (controle de 6 meses) 

 

 
Legenda:Tela do software ITK-Snap exemplificando: cortes axial, sagital e coronal (respectivamente) e 
o  volume total gerado do defeito ósseo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 19 – Exemplo do Grupo 2 – Antibioticoterapia (baseline) 
 

 
Legenda:Tela do software ITK-Snap exemplificando: cortes axial, sagital e coronal (respectivamente), 
volume total gerado do defeito ósseo e valor do defeito delimitado fornecido pelo software. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 20 – Exemplo de caso do Grupo 2 – Antibioticoterapia (controle de 6 meses) 
 

 
Legenda:Tela do software ITK-Snap exemplificando: cortes axial, sagital e coronal (respectivamente), 
volume total gerado do defeito ósseo e valor do defeito delimitado fornecido pelo software. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 21 – Exemplo de caso do Grupo 3  – Acesso cirúrgico (baseline) 

 
Legenda:Tela do software ITK-Snap exemplificando: cortes axial, sagital e coronal (respectivamente), 
volume total gerado do defeito ósseo e valor do volume total do defeito delimitado fornecido pelo 
software.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
  



 

   
 

43 

Figura 22 – Exemplo de caso do Grupo 3  – Acesso cirúrgico (controle de 6 meses) 

 

 
Legenda:Tela do software ITK-Snap exemplificando: cortes axial, sagital e coronal (respectivamente), 
volume total gerado do defeito ósseo e valor do volume total do defeito delimitado fornecido pelo 
software. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

3.4.3.2 Tabulação dos dados volumétricos 
 

 

 Os dados assim obtidos foram tabulados e foram submetidos a análise 

estatística. 
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3.4.4  Medidas centradas nos pacientes 
 
 

Ao final da primeira semana após a terapia endodôntica e 7 dias após a terapia 

periodontal, os pacientes receberam um questionário, onde questões acerca de 

ocorrência de desconforto e dor pós-operatória foram avaliados por meio de uma 

escala VAS, onde os extremos da escala foram “nenhuma” e “extrema” (APÊNDICE 

A). Além disso, os pacientes foram solicitados a relatar o número de analgésicos 

ingeridos durante aquela semana. 

 

 

3.5  Análise dos dados 
 

 

Para os dados dos parâmetros clínicos, foram realizadas a estatística 

descritiva e apresentada por média e desvio padrão. A distribuição normal dos dados 

foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk e analisados por ANOVA, dois fatores de 

medidas repetidas para comparação Inter e intragrupo. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Análise dos dados demográficos 
 

 

 Os dados demográficos para os três grupos de tratamento estão expressos na 

tabela 1. 

 Em relação a distribuição de indivíduos quanto a idade e gênero, não houve 

diferença estatisticamente significante. 

 Quando avaliou-se a distribuição dos elementos dentais monorradiculares e 

multirradiculares também não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos experimentais. 

 

 

Tabela 1 – Dados demográficos dos grupos no baseline 

 
 G1 (n=15) 

RAR 
G2 (n=16) 
RAR + AB 

G3 (n=13) 
Cirurgia 

 p value 

Média de idade 48,00±11,29 40,94±6,71 46,38±11,46 0,2a 

Sexo (m/f) 05 /10 05 / 11 04 / 09 NSb 

Dentes acometidos 
(monorradiculares/ 
multirradiculares) 

07/08 08 / 08 03 / 10 NSb 

a P value – One way ANOVA on Ranks; b Qui-Quadrado 
Características demográficas de indivíduos com dados para os três grupos de tratamento. Masculino; 
f, feminino; NS, não foi observada diferença entre os grupos -Χ2test*. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.2 Análise das medidas clínicas 
 

 A tabela 2 apresenta  médias e desvios padrão dos parâmetros clínicos, e 

assim, através das análises estatísticas realizadas, pudemos observar onde houve 

diferença estatisticamente significante após os tratamentos realizados. 
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Tabela 2 – Parâmetros clínicos no baseline, 30 dias, 3 e 6 meses nos sítios tratados 

           
 (continua) 

Parâmetros 
clínicos 

Período G1 (n=15) 
RAR 

G2 (n=16) 
RAR + AB 

G3 (n=13) 
Cirurgia 

Test used 
for p value 

 
 
 
 

PS (mm) 

Baseline 8,84±2,50Aa 7,57±2,52Aa 8,55±2,91Aa  

30 dias 9,24±2,51Aa 7,76±2,74Ab 8,34±3,16Aab  

3 meses 6,67±2,38Ba 4,71±1,91Bb 6,09±3,10Ba  

6 meses 6,16±2,48Ba 4,41±1,85Bb 6,13±3,42Ba  

∆ PS 2,69±2,76a 3,16±2,38b* 2,30±3,41a  

 
 
 
 

NIC (mm) 

Baseline 9,96±3,05Aa 8,22±2,71Ab 9,77±2,82Aa  

30 dias 10,58±3,0Aa 8,65±2,91Ab 9,83±3,47Aab  

3 meses 8,44±2,70Ba 6,92±2,96Bb 8,74±3,52Ba  

6 meses 8,31±2,65Bab 6,90±2,90Ba 9,00±3,68Ab  

∆NIC 1,64±2,85a* 1,33±2,34a 0,74±3,28a  

 
 
 
 

RG (mm) 

Baseline 1,11±1,72Aa 0,65±1,30Aa 1,15±1,84Aa  

30 dias 1,33±1,68Aa 0,90±1,42Aa 1,49±2,26Aa  

3 meses 1,78±1,61Ba 2,20±2,25Ba 2,66±2,89Ba  

6 meses 2,16±1,65Ba 2,49±2,56Ba 2,87±2,90Ba  

∆RG -1,04±1,24a -1,84±1,98b -1,72±2,43b  

 
 
 

SS (%) 

Baseline 77,78±42,04Aa 83,67±37,34Aa 80,85±39,77Aa  

30 dias 82,22±38,66Aa 67,35±47,38Aa 82,98±37,99Aa  

3 meses 64,44±48,41Ba 55,10±50,25Ba 53,19±50,44Ba  

6 meses 66,67±47,67Ba 53,06±50,42Ba 51,06±50,53Ba  

 
 

IP (%) 

Baseline 60,00±50,71Aa 56,25±51,23Aa 15,38±37,55Ab  

30 dias 60,00±50,71Aa 43,75±51,23Aa 30,77±48,04Aa  

3 meses 53,33±51,64Aa 50,00±51,64Aa 38,46±50,64Aa  

6 meses 53,33±51,64Aa 75,00±44,72Aa 46,15±51,89Ab  

 
 

Mobilidade 
(graus 1/2/3) 

Baseline 5⁄3⁄6A 3/5/6A 6/2/2A NS† 

30 dias 5/4/5A 7/4/4B 9/2/2A NS† 

3 meses 8/2/3B 9/6/0B 6/6/0A NS† 

6 meses 8/0/3B 8/4/0B 4/5/0A NS† 
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Tabela 2 – Parâmetros clínicos no baseline, 30 dias, 3 e 6 meses nos sítios tratados 

 
(conclusão) 

Parâmetros 
clínicos 

Período G1 (n=15) 
RAR 

G2 (n=16) 
RAR + AB 

G3 (n=13) 
Cirurgia 

Test used 
for p value 

No de dentes 
perdidos 

 2 0 0 NS† 

PS, profundidade de sondagem; NIC, nível de inserção clínica; RG, recessão gengival; SS, sangramento 
à sondagem; IP, índice de placa. 
Letras maiúsculas diferentes – diferença estatisticamente significante (p<0,05) na comparação 
intragrupo – Two-Way Repeated Measures ANOVA.  
Letras minúsculas diferentes – diferença estatisticamente significante (p<0,05) na comparação 
intergrupo – Two-Way Repeated Measures ANOVA.  
* ANOVA on Ranks.  
NS†: não significante. Qui-quadrado comparação intergrupo.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

  Na Profundidade de Sondagem (PS), observou-se que nos três grupos, G1: 

raspagem e alisamento, G2: raspagem, alisamento radicular e antibioticoterapia e 

G3: acesso cirúrgico, as medidas do baseline e após 30 dias, não houve diferença 

estatisticamente significante na análise intragrupo, porém  aos 3 e 6 meses após o 

procedimento periodontal realizado, houve redução na PS, que foi  estatisticamente 

significante para os 3 grupos. 

Na análise intergrupo, no baseline não houve diferença estatisticamente 

significante Enquanto na análise de 30 dias, o G1 apresentou diferença 

estatisticamente significante em relação ao G2, porém sem diferença estatística em 

relação ao G3. Entre G2 e G3 não houve diferença estatisticamente significante neste 

período. Já no período de 3 meses, notamos que apenas o G2 apresenta redução 

com diferença estatisticamente significante em relação aos G1 e G3. Fato que ser 

repete na análise do período de 6 meses. 

A diferença entre a profundidade de sondagem inicial e final indica diferença 

estatisticamente significante do G2 em relação ao G1 e G3, sendo que entre os G1 e 

G3, não existe diferença estatística. 

O nível de inserção clínico (NIC) nos períodos baseline, 30 dias, 3 e 6 meses 

foram analisados intragrupo e pudemos observar que no baseline e após 30 dias, não 

houve diferença estatisticamente significante porém, após 3 meses e 6 meses, houve 

redução estatisticamente significante para os G1 e G2, quando comparados ao 
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baseline e 30 dias. 

Já no G3, acesso cirúrgico, houve redução estatisticamente significante após 

3 meses, em relação a baseline e 30 dias. Porém após 6 meses, não houve diferença 

estatística em relação ao baseline e 30 dias, e os dados de 6 meses são diferentes 

estatisticamente significante quando comparados ao período 3 meses. 

Analisando os dados intergrupos para NIC, pôde-se observar no baseline que  

G1 e G3 apresentavam-se semelhantes entre si e o G2 apresenta-se com diferença 

estatisticamente significante em relação aos demais grupos.  

Na análise de 30 dias, o G1 apresentou diferença estatisticamente significante 

em relação a G2, porém sem diferença estatística em relação a G3. Entre G2 e G3 

não houve diferença estatisticamente significante. 

No período de 3 meses, notamos que apenas G2 apresenta diferença 

estatisticamente significante em relação aos G1 e G3.  

Após 6 meses, as medições de NIC realizadas apontaram sem diferença 

estatística entre os G1 e G2, e entre G1 e G3. Porém G2 e G3 apresentavam 

diferença estatisticamente significante entre si. 

A diferença entre o nível de inserção clínico inicial e final mostrou-se sem 

diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

Quanto a recessão gengival observou-se que nos três grupos, as medidas do 

baseline e após 30 dias, não houve diferença estatisticamente significante na análise 

intragrupo, porém  aos 3 e 6 meses do procedimento periodontal realizado, houve 

aumento na RG, que foi  estatisticamente significante para os 3 grupos, sendo que 3 

e 6 meses foram semelhantes entre si. 
A análise intergrupo em todos os períodos, não apresentou diferença 

estatisticamente significante.  

 A diferença entre RG inicial e final indica diferença estatisticamente significante 

dos G2 e G3 em relação a G1. Já entre os G2 e G3, não existiu diferença estatística. 

 Em relação ao sangramento a sondagem (SS) observou-se que nos três 

grupos, as medidas do baseline e após 30 dias, não houve diferença estatisticamente 

significante na análise intragrupo, porem  aos 3 e 6 meses do procedimento 

periodontal realizado, houve diminuição no SS que foi  estatisticamente significante 

para os 3 grupos. Os dados de 3 e 6 meses foram semelhantes. 
A análise intergrupo em todos os períodos, não apresentou diferença 
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estatisticamente significante.  

 Quanto ao Índice de Placa, na análise intragrupo não houve diferença 

estatisticamente significante entre os períodos analisados. 

 Na análise intergrupos, no baseline, o G3 apresentou índice de placa 

estatisticamente menor que os demais grupos. Nos períodos posteriores de 30 dias 

e 3 meses, não há diferença estatística entre os grupos. 

 E apenas no período de 6 meses pudemos notar que o G3 apresentou-se 

novamente estatisticamente menor que os G1 e G2. 

 O grau de mobilidade dos dentes distribuídos em grau 1, 2 e 3 foram 

analisados nos diferentes períodos.  

 Na análise intragrupo, no G1, os períodos baseline e 30 dias foram 

semelhantes entre si, e os períodos 3 e 6 meses também apresentaram semelhança 

entre si. Houve diferença estatisticamente significante entre os períodos baseline e 

30 dias, quando comparados aos períodos 3 e 6 meses, que apresentavam menor 

mobilidade 

 No G2, o baseline apresentou-se com maiores valores de forma 

estatisticamente diferente dos demais períodos quanto ao grau de mobilidade e os 

períodos 30 dias, 3 e 6 meses não apresentaram diferenças estatísticas entre si. 

 Por fim, no G3 não houve diferença estatisticamente significante quanto ao 

grau de mobilidade para nenhum dos períodos analisados. 

Na analise intergrupos , não houve diferença estatisticamente significante . 

 Cabe ressaltar ainda, que de todos os dentes tratados, durante o período 

proposto para as análises, houve perda de 2 elementos dentais, ambos de pacientes 

do G1. 

 

 

4.3 Análise dos Resultados das Variáveis Radiográficas e Tomográficas 
 
 

A tabela 3 apresenta médias e desvios padrão das variáveis tomográficas e 

radiográficas. Através das análises estatísticas realizadas, pudemos observar onde 

houve variação estatisticamente significante após os tratamentos realizados, 

levando-se em conta baseline e o controle de 6 meses. 
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Tabela 3 – Variáveis tomográficas e radiográficas no baseline e 6 meses 

 
Variável Período G1 (n=15) 

RAR 
G2 (n=16) 
RAR + AB 

G3 (n=13) 
Cirurgia 

Volume da lesão 
(mm3) 

Baseline 311,65±277,00Aa 284,06±193,30Aa 401,02±215,50Aa 
6 meses 220,74±286.42Aa 132,77±90,15Ba 230,28±194,64Ba 

DV -90,91a* -150,30b -170,74ab 

Defeito 
radiográfico 

(mm) 

Baseline 13,05±2,67Aa 11,52±3,52Aa 13,91±3,14Aa 
6 meses 9,70±2,49Ba 7,47±2,61Bb 9,92±2,48Ba 

DC -3,36a* -4,06a -3,99a 

Letras maiúsculas diferentes – diferença estatisticamente significante (p<0,05) na comparação 
intragrupo – Two-Way Repeated Measures ANOVA.  
Letras minúsculas diferentes – diferença estatisticamente significante (p<0,05) na comparação 
intergrupo – Two-Way Repeated Measures ANOVA.  
* ANOVA One-Way.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
  
 

 Quanto aos volumes das lesões nas tomografias de baseline e após 6 meses 

do tratamento de todos os grupos, notou-se diminuição do volume na comparação 

intragrupo, sendo que somente o G1 não apresentou diferença estatisticamente 

significante entre baseline e 6 meses.  

 Quando levamos em consideração uma análise intergrupos não houve 

diferença estatisticamente significante entre eles nos dois períodos. 

 No entanto, quando observamos a variação de volume do baseline para 6 

meses, observamos que a diminuição do volume no G1 foi estatisticamente menor 

que no G2, e semelhante ao G3, entre o G2 e G3 houve  redução do volume sem 

diferença estatisticamente significante. 

Considerando-se o defeito radiográfico, notou-se diminuição do comprimento 

para os 3 grupos, na análise intragrupo, sendo estatisticamente significante para 

todos os grupos.  

 Já analisando entre os grupos, não houve diferença estatisticamente 

significante no baseline para os 3 grupos e na comparação do controle de 6 meses, 

pudemos observar que o G2 apresentou menor comprimento de forma 

estatisticamente significante em relação aos G1 e G3, sendo que entre G1 e G3 não 

houve diferença. 
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4.4 Análise dos Resultados centrados no paciente 

 

 

 Os valores de dor avaliados pela escala VAS apresentada aos pacientes após 

7 dias do procedimento endodôntico e 7 dias após o procedimento periodontal são 

mostrados na tabela 4.  

 

 

Tabela 4 – Resultados centrados no paciente 

 
 Período G1 (n=15) 

RAR 
G2 (n=16) 
RAR + AB 

G3 (n=13) 
Cirurgia 

 

Escala VAS 

7 dias Endo 0,13±0,52a 1,56±2,87b 0,85±2,51b 

7 dias Perio 0,13±0,52a 0,00±0,00b 1,38±3,40c 

Letras minúsculas diferentes – diferença estatisticamente significante (p<0,05) na comparação 
intergrupo – One-Way ANOVA. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

 Após o procedimento endodôntico, houve diferença estatisticamente 

significante do G1 com o menor valor de dor em relação aos G2 e G3, enquanto  estes 

foram semelhantes. 

 Após o tratamento periodontal, foi possível observar diferenças 

estatisticamente significantes entre os 3 grupos. O G2 apresentou os menores 

valores comparado ao G1, e este valores menores que o G3.  
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5 DISCUSSÃO 
 

 

 Toda terapia periodontal começa com diagnóstico através de anamnese, 

exame clínico periodontal e exame radiográfico. A partir do diagnósito de periodontite 

crônica e um dente com lesão endo-periodontal, justifica-se o exame tomográfico 

inicial, para evidenciar a lesão e sua real amplitude, segundo as indicações da 

Associação Americana de Endodontia e da Academia Americana de Radiografia Oral 

e Maxilofacial (2011) sobre exames tomográficos em Endodontia que podem até 

significar menor dose de radiação que múltiplas radiografias realizadas para 

diagnóstico de casos complexos. 

Vale lembrar que o exame radiográfico pode não ser tão preciso uma vez que 

é bidimensional, não evidenciar e sobrepor determinadas estruturas anatômicas bem 

como algumas alterações ósseas podem não se manifestar na radiografia e serem 

confirmadas na Tomografia Computadorizada Cone Beam  (Lo Giudice et al., 2018; 

Betancourt et al., 2017).  Por isso, os exames tomográficos começam a ganhar grande 

destaque na clínica diária, podendo ser de grande valia tanto no diagnóstico como no 

acompanhamento de lesões ósseas e sua evolução para cura ou não. 

Assim, a análise volumétrica das tomografias foi a forma mais adequada 

encontrada para controlar de forma efetiva a evolução da lesão endo-periodontal.  O 

controle clínico e realização da segunda tomografia foi proposto em 6 meses, para 

que fosse possível notar mudanças como neoformação óssea, diminuição da lesão 

endodôntica e bolsa periodontal associada. E em última análise, esse exame poderia 

ser considerado preparatório nos casos limitrofes em que a solução alternativa: 

exodontia e colocação de implante ósseo-integrável passe a ser cogitada. 

A opção por instaurar o tratamento endodôntico nos casos de lesão endo-perio 

após procedimentos básicos periodontais, respalda-se na literatura (Kambale et al., 

2014). Isto definido, realizar esse tratamento em múltiplas sessões com uso de 

medicação intracanal de demora de hidróxido de cálcio apresenta efeitos positivos no 

prognóstico de tratamentos periodontais, uma vez que reduz LPS, citocinas e metalo-

proteinases de matriz (MMP) nas bolsas periodontais (Duque et al., 2018) e por ser a 

medicação intracanal de ação mais efetiva e comprovada em endodontia (Carrote et 

al., 2004; Sathorn et al., 2007; Delgado et al., 2013), pois a medicação de hidróxido 
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de cálcio tem capacidade de alterar pH, agir no meio externo por permeabilização via 

túbulos dentinários, ação bactericida, que são fatores que poderiam auxiliar na 

resposta ao tratamento.  

Além disso, ainda existia a possibilidade do procedimento de raspagem e 

debridamento periodontal, com acesso cirúrgico ou não, gerar recontaminação do 

canal radicular via forame apical por sangramento e manipulação da raiz por curetas 

periodontais, e até a remoção da medicação intracanal, foi proposto nova troca de 

medicação na mesma consulta após a terapia periodontal (Raheja et al., 2014).  

Em todos os eventos, a medicação permaneceu no mínimo 15 dias dentro do 

canal a fim de permitir a ação mínima adequada do hidróxido de cálcio e também 

executar a obturação endodôntica num período onde os tecidos gengivais e mucosa, 

bem como as estruturas de sustentação estejam melhor recuperadas da intervenção 

periodontal sofrida. 

 Os tratamentos periodontais propostos: raspagem, raspagem e 

antibioticoterapia e acesso cirúrgico são opções clássicas e seria válido comparar 

quais deles seriam mais interessantes uma vez que Miremadi et al. (2014) salientaram 

não haver diferença clínica entre raspagem e alisamento comparado a acesso 

cirúrgico, Porém o custo da cirurgia seria depois compensado por evitar a necessidade 

de tratamentos adicionais e antibioticoterapia em bolsas periodontais profundas 

residuais. Nos casos relatados na literatura, a lesão endo-periodontal resultava em 

tratamento cirúrgico periodontal após a endodontia (Walter et al., 2008; Guezzi et al., 

2012; Sun, Liu, 2009). 

A metodologia apresentada no trabalho para a distrubuição dos casos de lesão 

endo-periodontal tratados enquadra o estudo como um “Quasi-Randomized Trial” 

(ensaio quase randomizado), pois os participantes foram incluídos no estudo e 

distribuídos nos grupos de forma não verdadeiramente aleatória nos diferentes 

grupos. Assim, assumiu-se um risco maior de viés de seleção, já que a alocação não 

foi adequadamente ocultada em comparação com ensaios controlados randomizados. 

Para compensar esse tipo de distribuição, análises estatísticas adequadas 

foram consideradas e projetadas a fim de garantir a validade externa do estudo. 

 Os protocolos de tratamento periodontal testados, raspagem, raspagem e 

antibioticoterapia e acesso cirúrgico; podem ter influenciado na escolha da distribuição 

dos casos nos grupo. 
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Os parâmetros clínicos puderam ser avaliados inicialmente, em 30 dias e após 

3 e 6 meses, e na análise dos dados clínicos pudemos observar melhora na PS em 

todos os grupos, sendo a antibioticoterapia o melhor resultado, apesar de  Li et al. 

(2012), ter melhores resultados com laser de diodo após a raspagem. Essa melhora 

foi evidenciada nos relatos de casos de lesão endo-perio onde o procedimento 

peridontal cirúrgico com uso de enxertia ou não foi instituído (Walter et al., 2008; 

Guezzi et al., 2012; Varugheses et al., 2015; Betancourt et al., 2017), e ainda nos 

casos do estudo retrospectivo de Song et al. (2018) onde a cirurgia parendodôntica 

foi instituída. 

A escala VAS de dor após os procedimentos endodôntico e periodontal mostrou 

maior relato de desconforto após acesso cirúrgico comparado aos demais grupos. 

Porém houve pós-operatório ruim em 2 casos após a primeira intervenção 

endodôntico que justificam o resultado aumentado nos grupos 2 e 3 quanto a dor após 

endodontia quando comparado ao grupo 1. 

A condição que depende do paciente que pôde ser avaliada nos dados de 

Índice de Placa e Sangramento a Sondagem, mostram que o paciente no início 

mostra-se mais decidido a cooperar, talvez levando em conta até o curso do 

tratamento, consultas e retornos agendados. Quando caminha-se para o controle, 

naturalmente diminuiu-se o interesse, notado pela própria piora da condição de saúde 

bucal, índice de placa voltando aos padrões iniciais e sangramento a sondagem 

muitas vezes presente. Contar com a colaboração do paciente em comparecer às 

consultas de tratamento, e ainda mais importante, continuar comparecendo às 

consultas de controle e realização de exames posteriores ao tratamento é difícil até 

mesmo para o consultório particular, e alguns dados de controle não puderam ser 

analisados por não comparecimento do paciente para realizar consultas e exames de 

controle. O grande desafio é a motivação dos pacientes, uma vez que a doença 

periodontal está presente, e a lesão endo-periodontal tratada deixa sequela de RG e 

NIC, e ainda bolsas finais com PS grande. 

 A ausência de sinais e sintomas clínicos são indicativos de sucesso do 

tratamento endodôntico, porém faz-se necessário o acompanhamento desse silêncio 

relacionado à diminuição ou até completa neoformação óssea nas lesões periapicais 

para confirmar esse sucesso. E o controle radiográfico pode ser realizado até 4 anos 

para observar a completa resolução da lesão e considerar o caso bem sucedido, 
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desde que o dente se mantenha assintomático (Sociedade Européia de Endodontia, 

2006).  

 Não se pode descartar a resolução do defeito periodontal e endodôntico 

associado nas lesões endo-perio, que também pode ser evidenciado nas radiografias 

de controle. Porém, o exame radiográfico de 6 meses pode apresentar-se inalterado 

ou com resolução apenas parcial das lesões. Além disso, no exame radiográfico pode 

tornar difícil evidenciar a perda óssea periodontal nas posições vestibular e lingual e 

também por sobreposição de imagens de raízes de dentes multirradiculados e dos 

dente vizinhos. Os resultados analisados nas radiografias de baseline e controle de 6 

meses pelo programa Image J encontraram valores de redução das lesões similares 

aos dados clínicos e também aos dados tomográficos. 

 Clinicamente a diminuição da profundidade de sondagem, a melhora do nível 

de inserção clínico,  e redução da mobilidade corroboram os resultados das análises 

dos volumes das lesões tomográficas, diferindo do caso relatado por Betancourt et al. 

(2017),  e também a extensão dos defeitos nas radiografias. Não pode-se 

negligenciar, no entanto, que ainda existem bolsas residuais após o período de 

controle e que a doença periodontal continua presente.  

 Há de se observar que os casos de lesões endo-periodontais são 

extremamente difíceis e o prognóstico é crítico (Rotstein, 2017; Lang et al., 1999) o 

que pôde ser observado no estudo, uma vez que no período controle de 6 meses, 2 

elementos dentais foram perdidos. 

 Podemos entender como sucesso num tratamento complexo como o das 

lesões endo-periodontais, o dente estar na cavidade bucal, manter-se em função 

mastigatória, apresentando pouca profundidade de sondagem, sem sangramento a 

sondagem e com a lesão periapical radiograficamente resolvida ou em processo de 

resolução, tanto em radiografias como em tomografias. 

 Vale ressaltar ainda, que existe uma grande dificuldade clínica em se associar 

profissionais das especialidades Endodontia e Periodontia, e ainda mais considerando 

a intervenção periodontal seguida da etapa de troca de medicação intracanal na 

mesma consulta. Para conduzir tratamentos desse tipo de patologia endo-periodontal 

- onde o diagnóstico já é bastante difícil, e o tratamento passando por diversas etapas 

traduzidas em várias consultas é longo e depende dessa interdisciplinaridade - é 
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necessário uma equipe multidisciplinar e alto padrão técnico para que o sucesso e a 

sobrevida do elemento dental sejam efetivos.  

O conteúdo bacteriano presente na bolsa periodontal é um fator a ser avaliado 

em novos estudos, evidenciando a microbiota dessas lesões e se são similares a 

microbiota de bolsas periodontais profundas, ou se existe alguma diferenciação e 

eventual acréscimo de bactérias características das infecções endodônticas. Também 

há de se avaliar, se existem microrganismos já presentes no interior do canal radicular 

quando a polpa apresentar-se viva, e se são similares aos microganismos da bolsa 

periodontal associada,  se houve alteração dessa microbiota pré-existente após o 

tratamento, e se essa mudança, caso ocorra, é duradoura, ou em momentos futuros 

de controle, pode voltar a ser similar ao conteúdo original (Gomes et al., 2015).  

A grande dificuldade em captar um número adequado de pacientes com dentes 

com lesão endo-periodontal para realizar trabalhos clínicos comparando diferentes 

terapias a serem realizadas de início já se traduziu em um grande desafio. A literatura 

presente até o momento atual mostra relatos de casos clínicos (Walter et al., 2008; 

Guezzi et al., 2012; John et al., 2004; Zuccheli et al., 2007; Varugheses et al., 2015; 

Agrabawl, Jarbawl, 2004; Sun, Liu, 2009; Li et al., 2012), com número mínimo de 

casos realizados. 

Ainda quanto ao número de pacientes para um estudo, salienta-se Gomes et 

al. (2015), que avaliaram a microbiota do canal radicular antes e após o preparo 

endodôntico e a microbiota das bolsas peridontais profundas de 15 dentes, 

encontrando microbiota mais complexa que da bolsa peridontal comum, e 

confirmando vias de comunicação entre canal radicular e bolsa periodontal quando 

encontrou similaridade do conteúdo bacteriano. E mais recentemente um estudo 

retrospectivo de 13 anos, levantou um grupo de 83 casos de lesão endo-periodontal 

que receberam cirurgia de curetagem e apicectomia, e foram acompanhados 23 dos 

casos como controle  (Song et al., 2018).  

Assim, compreendendo o período de 3 anos em que os casos do presente 

estudo foram selecionados e tratados e o acompanhamento efetivo quase por 

completo nos primeiros 6 meses, a análise da tendência inicial de permanência dos 

dentes na cavidade bucal foi avaliada, e análises continuadas dos casos tratados 

podem ser muito úteis para dimensionar a tendência de permanência a longo prazo 

dos dentes com lesões combinadas endo-periodontais. 
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Considerando o momento atual da odontologia, e a perspectiva de manter o 

dente na cavidade bucal em condições de saúde, o tratamento de lesões combinadas 

endo-periodontais pode servir como preparação para sanificar a região periapical e 

diminuir a perda óssea, até mesmo para quando for necessária a remoção do dente, 

o leito esteja mais favorável para receber implante e podendo diminuir a necessidade 

de enxertos ósseos e cirurgias complexas como levantamento de seio maxilar. 

Nas classificações propostas da literatura, nenhuma leva em conta a condição 

mono ou multi-rradicular e nem as condições clínicas iniciais. Casos de lesão endo-

perio com bolsas complexas e dentes multi-radiculares, com envolvimento de furca, 

bolsas maiores que 7 milímetros, podem indicar dificuldades que atrapalham o 

prognóstico. Talvez para definir a viabilidade do tratamento para a lesão endo-

periodontal, uma nova classificação ou subclassificação do estado clínico inicial do 

dente possa auxiliar a decisão de indicar o tratamento ou indicar a exodontia, definindo 

um limite em que o tratamento para a lesão endo-periodontal pode ser bem sucedido. 

O tratamento multidisciplinar endodôntico e periodontal simultâneos, seguindo 

as etapas: 1) adequação do meio bucal, primeira fase endodôntica e medicação 

intracanal com hidróxido de cálcio; 2) terapia periodontal específica e troca de 

medicação intracanal; 3) posterior obturação endodôntica; podem ser a melhor opção 

de tratamento. E com os resultados evidenciados com as 3 formas de tratamento 

periodontal propostos, estudos clínicos randomizados padronizados, levando em 

conta também o conteúdo bacteriano intracanal e da bolsa periodontal antes e após o 

tratamento, podem confirmar a escolha do padrão ouro de tratamento para este tipo 

de patologia. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 Considerando os dados clínicos e as avaliações radiográficas e tomográficas 

dentro dos limites desse estudo e a literatura apresentada, foi possível concluir que o 

protocolo combinado: endodôntico até a fase de medicação intracanal (MIC) para 

posterior obturação endodôntica e os 3 protocolos periodontais: raspagem e 

alisamento radicular (G1); raspagem e alisamento radicular associado a 

antibioticoterapia (G2) e acesso cirúrgico (G3) foram efetivos no tratamento das lesões 

endo-periodontais, resultando em melhora no quadro clínico, radiográfico e 

tomográfico dos padrões avaliados e tempos propostos; sendo que raspagem e 

antibioticoterapia (G2) obteve melhores resultados no tratamento de lesões endo-

periodontais. 
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APÊNDICE A – Escala VAS 
 
 

Nome:  

Tratamento: 

Avaliação de conforto - escala VAS 

Como foi esse procedimento pra você? 

  

Terapia Endodôntica - 7 dias / Data: 

Nº de analgésicos: 

   

  

 

 Terapia Periodontal -  7 dias / Data: 

Nº de analgésicos: 

 

   

 

 

Terapia Periodontal - 30 dias / Data: 

Nº de analgésicos: 

 
 
 
  

Nenhuma Extrema 

0 5 10 

Nenhuma Extrema 

0 5 10 

Nenhuma Extrema 

0 5 10 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Caro(a) Senhor(a) 

Eu, Profa. Adj. Maria Aparecida Neves Jardini, RG 10953487, Disciplina de 

Periodontia, Departamento de Diagnóstico e Cirurgia do Instituto de Ciência e 

Tecnologia, curso de Odontologia da UNESP, vou realizar uma pesquisa cujo título é 

“AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PROTOCOLOS CLÍNICOS PARA TRATAMENTO 

DE LESÃO ENDO-PERIODONTAL: SÉRIE DE CASOS”. 

O objetivo deste estudo será avaliar o tratamento de lesões endo-periodontais 

verdadeiras e os possíveis fatores anatômicos locais que possam influenciar no 

sucesso do tratamento dessas lesões. O Sr(a) receberá o tratamento de canal no 

dente que apresentar este tipo de lesão e também o tratamento periodontal (na 

gengiva) ao redor dele. Os demais tratamentos que o Sr(a) necessitar serão também 

realizados por encaminhamento as diversas clinicas de especialidades do curso de 

Odontologia do ICT-UNESP São José dos Campos. 

 

Informo ainda que: 

• É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem penalidade alguma e sem prejuízo; 

• A identificação do indivíduo não será divulgada. Os dados coletados e as 

informações pessoais são confidenciais; 

• O voluntário tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que 

sejam de conhecimento dos pesquisadores; 

• Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação; 

• Não há formas de indenização porque a participação na pesquisa não acarreta 

riscos previsíveis; 
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• Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante 

tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como indenizações 

legalmente estabelecidas; 

• O material coletado somente será utilizado para esta pesquisa; 

• Os possíveis desconfortos associados à participação neste estudo podem se 

justificar pela necessidade de um maior número de avaliações. Os riscos 

esperados são as possíveis reações adversas ocasionadas pelo uso do 

antimicrobiano (Amoxicilina 500mg e Metronidazol 400mg), como diarreia, 

náuseas, paladar alterado, indigestão ou indisposição estomacal, desconforto 

ou dor abdominal, dor de cabeça e erupções na pele; 

• Todas as medidas de biossegurança necessárias tais como uso de materiais 

descartáveis e instrumentais esterilizados serão adotadas. Adicionalmente, 

toda e qualquer ocorrência durante o tratamento   será avaliada e tratada; 

• O benefício esperado da pesquisa seria desenvolver o melhor protocolo de 

tratamento para estes casos;  

• Os voluntários serão avaliados clinicamente antes do início do tratamento e 3 

e 6 meses após a realização dos procedimentos; 

• Em casos de interrupção da pesquisa, o paciente terá direito a finalizar o 

tratamento.  

O Sr(a) não precisa decidir agora, podendo dar a resposta no próximo 

atendimento, também tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 

qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e sobre o andamento do trabalho.  

Informo que lhe será garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer 

momento e assim deixar de participar do estudo.  

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética (CEP) do ICT – UNESP Curso de Odontologia de 

São José dos Campos-UNESP, situado na Av. Engº Francisco José Longo, 777 – CEP 

12245000, em São José dos Campos-SP, fone 012-3947-9000, ou no e-mail: 

ceph@fosjc.unesp.br ou no website: 

http://www.fosjc.unesp.br/pesquisa/ceph/ceph.apresentacao.php 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Acredito ter sido esclarecido(a) a respeito das informações que leram para 

mim, descrevendo o estudo a ser realizado e concordo em participar do mesmo. 

Declaro conhecer quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, e 

que minha participação não implicará em nenhuma despesa.  

São José dos Campos,............................................................. 

 

NOME DO PACIENTE / RESPONSÁVEL __________________________________ 

Rg__________________________ou  CPF_________________________________ 

Endereço completo: ___________________________________________________ 

 

 

_________________________                                _______________________ 

      Assinatura.Responsável                                         Assinatura.Pesquisador  
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética – Plataforma Brasil 

 
 

 
 
 
 


