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Hespanhol FG. ANÁLISE DA DOR APÓS TRATAMENTO ENDODÔNTICO 
UTILIZANDO PROTOCOLO DE IRRIGAÇÃO COM CLOREXIDINA E CRIOTERAPIA. 
[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2020. 

 
 

Um dos aspectos importantes na prática endodôntica é o controle da dor pós- 

operatória. As limitações técnicas da instrumentação durante a terapia endodôntica e 

a complexidade da anatomia do sistema de canais radiculares faz com que as 

soluções irrigadoras exerçam papel fundamental durante o tratamento. Assim, a 

presente dissertação apresentou dois propósitos: i) avaliar a influência da crioterapia 

intracanal na redução da dor após o tratamento endodôntico (artigo 1); ii) avaliar a 

eficácia da clorexidina gel 2%,como irrigante principal,na redução dos sintomas após 

a terapia endodôntica com alargamento foraminal (artigo 2). O artigo 1, sob o aspecto 

metodológico, delineou uma revisão sistemática e metanálise. Foram realizadas 

buscas nas principais bases de dados (até 30 de julho de 2019) por meio de 

descritores, com a finalidade de selecionar títulos e resumos potencialmente 

relevantes dentro dos critérios pré-estabelecidos, com consequente avaliação 

qualitativa e metanálise. A revisão sistemática demonstrou que a crioterapia favoreceu 

a redução da dor pós-operatória após tratamento endodôntico. A metanálise observou 

que a crioterapia intracanal reduziu a dor pós-operatória em dentes com periodontite 

apical sintomática com 24 horas (MD, 2,69; IC 95%, 0,35 - 5,03; P = 0,02; I2 = 93%). 

Não houve associação entre grupos de crioterapia intracanal e controle (temperatura 

ambiente) em dentes com tecido periapical normal em relação à dor pós-operatória 

com 24 horas (MD, 0,09; IC 95%, 0,33 - 0,51; P = 0,68; I2 = 59%) e 48 horas (MD, 

0,01; IC 95%, -0,10 - 0,11; P = 0,89; I2 = 0%). Pode-se concluir, no artigo 1, que a 

crioterapia intracanal foi eficaz na redução da dor pós-operatória após tratamento 

endodôntico em dentes com periodontite apical sintomática. A certeza de evidência 

segundo o GRADE foi muito baixa. O artigo 2 delineou um estudo clínico controlado e 

randomizado. Foram selecionados 70 pacientes que necessitavam de tratamento 

endodôntico em dentes unirradiculares com necrose pulpar e lesão periapical, e 

randomizados em 2 grupos: G.Controle (35 pacientes)- realizado alargamento 
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foraminal utilizando como principal irrigante o hipoclorito de sódio; G.Caso (35 

pacientes)- realizado alargamento foraminal utilizando como principal irrigante a 

clorexidina. A intensidade da dor foi avaliada por meio da escala visual analógica 

(EVA) ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 14º e 30º dia após o término do tratamento 

endodôntico. O edema foi avaliado às 48 horas, 72 horas e 7 dias após o tratamento 

por análise clínica e fotográfica. O grupo da clorexidina apresentou os piores 

resultados em relação à dor pós-operatória. Houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos controle e caso no 2º dia após tratamento endodôntico (p 

<0,05). Considerando o edema, não houve diferença entre os grupos (p> 0,05). Pode- 

se concluir que a clorexidina como irrigante principal demonstrou maior dor pós- 

operatória após o tratamento endodôntico. 

 
Palavras-chave: tratamento endodôntico, alargamento foraminal, clorexidina, 

crioterapia. 
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ABSTRACT 

 
 

 
Hespanhol FG. ANALYSIS OF PAIN AFTER ENDODONTIC TREATMENT USING 
IRRIGATION PROTOCOL WITH CHLOREXIDINE AND 
CRYOTHERAPY.[dissertation]. Niterói: Fluminense Federal University, School of 
Dentistry; 2020. 

 
 

One of the important aspects in endodontic practice is the control of postoperative pain. 

The technical limitations of the instrumentation during endodontic therapy and the 

complexity of the anatomy of the root canal system makes irrigating solutions play a 

fundamental role during treatment. Thus, the present dissertation had two purposes: i) 

to assess the influence of intracanal cryotherapy on pain reduction after endodontic 

treatment (article 1); ii) evaluate the efficacy of chlorhexidine gel 2%, as the main 

irrigator, in reducing symptoms after endodontic therapy with foraminal enlargement 

(article 2). Under the methodological aspect, article 1 outlined a systematic review and 

meta-analysis. Searches were carried out in the main databases (until July 30, 2019) 

using descriptors, in order to select potentially relevant titles and abstracts within the 

pre-established criteria, with consequent qualitative assessment and meta-analysis. 

Intracanal cryotherapy favored the reduction of postoperative pain in the systematic 

review. Four studies were included in meta-analyses. The meta-analysis showed that 

intracanal cryotherapy reduced postoperative pain in teeth with symptomatic apical 

periodontitis (SAP) at 24 hours (MD, 2.69; 95% CI, 0.35 – 5.03; P = 0.02; I2 = 93%). 

There was no association between intracanal cryotherapy and control (room 

temperature) groups in teeth with normal periapical tissue with respect to postoperative 

pain at 24 hours (MD, 0.09; 95% CI, 0.33 – 0.51; P = 0.68; I2 = 59%) and 48 hours 

(MD, 0.01; 95% CI, -0.10 – 0.11; P = 0.89; I2 = 0%). Intracanal cryotherapy was 

effective in reducing postoperative pain after endodontic treatment in teeth with SAP. 

The certainty of evidence according to the GRADE scheme was very low.Article 2 

outlined a controlled and randomized clinical study.We selected 70 patients who 

needed endodontic treatment on uniradicular teeth with pulp necrosis and periapical 

lesion, and were randomized into 2 groups: G. Control (35 patients) - foraminal 

enlargement was performed using sodium hypochlorite as the main irrigant; G. Case 

(35 patients) - foraminal enlargement was performed using chlorhexidine as the main 
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irrigant. Pain intensity was assessed using the visual analog scale (VAS) on the 1st, 

2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 14th and 30th days after the endodontic treatment ended. 

Edema was assessed at 48 hours, 72 hours and 7 days after treatment by clinical and 

photographic analysis. The chlorhexidine group had the worst results in relation to 

postoperative pain. There was a statistically significant difference between the control 

and case groups (p <0.05) in the second day. Considering edema, there was no 

difference between groups (p> 0.05). It can be concluded, in article 1, that the 

cryotherapy and control groups have similar efficiency in postoperative pain after 

endodontic treatment. It can be concluded that chlorhexidine as the main irrigator 

showed greater postoperative pain after endodontic treatment. 

 
Keywords: endodontic treatment, foraminal enlargement, chlorhexidine, cryotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 
O sucesso do tratamento endodôntico baseia-se nos princípios sólidos de 

desbridamento, desinfecção e obturação a fim de proporcionar um ambiente propício 

à cura perirradicular. Sendo assim, o principal objetivo do preparo químico-mecânico 

é a eliminação de microrganismos e suas toxinas, além dos restos vitais e necróticos 

dos canais radiculares1. Para completa descontaminação e limpeza dos canais 

radiculares, o uso de um agente irrigante é essencial para atingir as áreas onde o 

instrumento endodôntico não consegue alcançar, especialmente no terço apical do 

conduto radicular2,3. 

A complexidade da anatomia do sistema de canais radiculares faz com que 

as soluções irrigadoras exerçam papel fundamental para a remoção de detritos 

orgânicos e inorgânicos de áreas não instrumentadas. As soluções irrigadoras 

antimicrobianas mais utilizadas na endodontia são o hipoclorito de sódio (NaOCl) a 

2,5% e a clorexidina (CHX) a 2%5. Devido a sua ampla atividade antimicrobiana e à 

capacidade de dissolver matéria orgânica, o NaOCl é o irrigante mais utilizado na 

endodontia6, mesmo sendo irritante aos tecidos periapicais especialmente em altas 

concentrações7-9, seguido da CHX 2% que apresenta amplo espectro antimicrobiano, 

substantividade e baixa citotoxicidade10 apesar de ter como principal característica 

negativa, a incapacidade de dissolução de matéria orgânica11. 

A instrumentação foraminal refere-se ao aumento intencional e mecânico do 

forame apical para permitir maior redução da carga de bactérias intracanal e menor 

quantidade de debris12,13. No entanto, a instrumentação foraminal em dentes 

necróticos e com lesão periapical proporciona maior dor no pós-operatório nos 

primeiros dias após o tratamento14. 

Um dos aspectos importantes na prática endodôntica é o cuidado com a dor 

no pós-operatório, desconforto frequentemente relatado pelos pacientes após o 

tratamento endodôntico15; a qual apresenta uma alta taxa de ocorrência, variando de 

3 a 58% dos casos16. Microrganismos e suas toxinas e irrigantes que extravasam além 

do forame apical durante o tratamento endodôntico podem desencadear inflamação e 

sintomas pós-operatórios, como dor leve a intensa ou os chamados flare-ups17-19. 
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Analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e corticosteróides são usados 

para reverter o processo inflamatório e controlar a dor. Apesar de serem 

medicamentos relativamente seguros, eles apresentam efeitos colaterais como 

intolerância gastrointestinal20-23, além de distúrbios renais, hepáticos e 

respiratórios24,25. Para evitar esses efeitos, foram propostos tratamentos alternativos 

como drenagem linfática manual, lasers e crioterapia20. 

A crioterapia, também conhecida como terapia pelo frio, tem evidências 

fisiológicas e clínicas na redução da dor musculoesquelética, espasmo muscular, 

distensão do tecido conjuntivo, hemorragia, inflamação e condutividade nervosa24. 

Essa terapia tem sido frequentemente aplicada no tratamento da dor e no pós- 

operatório de lesões esportivas e procedimentos cirúrgicos26,27 e, tem sido eficaz na 

redução de edema e tempo de recuperação, com aplicações em curto prazo nas 

operações abdominais, ortopédicas e ginecológicas27-30. Basicamente, baixas 

temperaturas causam vasoconstrição e a redução da dor é alcançada após a queda 

de temperatura, bloqueando as terminações nervosas produzidas pelo frio25. Esse 

efeito analgésico é a combinação de propagação mais lenta de sinais de dor neural e 

diminuição da liberação de mediadores químicos de dor que também desencadeiam 

uma diminuição no metabolismo em mais de 50%, permitindo um melhor fluxo de 

oxigênio nos tecidos lesionados31. 

Na odontologia, a crioterapia já é adotada pelos profissionais, principalmente 

após procedimentos cirúrgicos para controle da dor no pós-operatório32,33. Embora a 

eficácia da crioterapia tenha sido bem estabelecida na literatura34,27, ainda não há 

padronização de volume, tipo de agente frio utilizado, modo de aplicação e duração 

para garantir um protocolo ideal para esse tratamento. 

Vários estudos clínicos controlados randomizados avaliaram o tratamento 

crioterápico após tratamento endodôntico para dor, por ser uma técnica de baixo 

custo, simples e atóxica35-42. 

Diante dos argumentos expostos, a atual pesquisa teve como objetivo avaliar 

a eficácia da crioterapia e da clorexidina como agente irrigante principal na redução 

dos sintomas pós operatórios após o tratamento endodôntico. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 
 
 

2.1 Revisão Sistemática e Metanálise (Artigo1) 

 
 

Título- EFFECT OF INTRACANAL CRYOTHERAPY ONPOSTOPERATIVE 

PAIN AFTER ENDODONTIC TREATMENT: A SYSTEMATIC REVIEW AND META- 

ANALYSIS. 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática e metanálise 

para avaliar a eficácia da crioterapia na redução da dor pós-operatória após 

tratamento endodôntico. 

Com base na literatura apresentada, gerou-se a hipótese de que a crioterapia 

teria eficácia na redução da dor pós-operatória após tratamento endodôntico. 

 
2.2 Pesquisa Clínica (Artigo2) 

 
 

Título - EFFECT OF 2% CHLORHEXIDINE AS AN IRRIGANT SOLUTION ON 

POSTOPERATIVE SYMPTOMS FOLLOWING FORAMINAL INSTRUMENTATION: A 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. 

Esta pesquisa clínica teve como objetivo avaliar a eficácia da clorexidina 2% 

como irrigante principal na redução dos sintomas pós-operatórios após tratamento 

endodôntico. 

A metodologia delineada gerou a hipótese de quea clorexidina é eficaz na 

redução da dor pós-operatória após tratamento endodôntico. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1 Revisão Sistemática e Metanálise 

 
 

A presente revisão foi registrada no banco de dados 

PROSPERO(CRD42020154796) e conduzida de acordo com a normativa do Prisma 

Statements(http://www.prisma-statement.org). 

 

 
3.1.1 Pergunta principal 

 

 
A crioterapia intracanal durante o tratamento endodôntico influencia na dor 

pós-operatória? 

 
 

3.1.2 Estratégia para identificação e seleção dos estudos 

 
 

Uma ampla busca bibliográfica foi realizada considerando apenas artigos 

publicados até 30 de julho de 2019. Foram utilizados os seguintes bancos de dados: 

Pubmed, Web of Science, Scopus, Cochrane Library e BVS (LILACS). A literatura 

cinzenta foi consultada por meio do OpenGrey site (http://www.opengrey.eu) e a 

pesquisa manual também foi realizada nas referências dos estudos incluídos, para 

identificar outros estudos que poderiam ter sido perdidos na pesquisa eletrônica. 

Nenhuma restrição de idioma ou data foi aplicada. As referências foram gerenciadas 

usando o software Mendeley. 

As palavras-chave utilizadas foram selecionadas a partir do Medical Subject 

Headings (MeSH) e dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Além disso, foram 

incluídos sinônimos e termos livres do MeSH. Os termos foram combinados por meio 

de operadores booleanos para melhorar a pesquisa. A combinação dessas palavras 

foi demonstrada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Banco de dados eletrônicos utilizados e estratégia de busca. 
 

Banco de Dados Estratégia de Busca 

 
 
 
 
 
 

 
PubMed 

 
#1(root canal preparation[MeSH Terms]) OR root canal therapy[MeSH Terms]) OR root 
canal obturation[MeSH Terms]) OR periapical periodontitis[MeSH Terms]) OR dental 
pulp necrosis[MeSH Terms]) OR root canal preparation[Title/Abstract]) OR root canal 
therapy[Title/Abstract]) OR root canal obturation[Title/Abstract]) OR periapical 
periodontitis[Title/Abstract]) OR dental pulp necrosis[Title/Abstract]) OR root canal 
treatment[Title/Abstract]) OR endodontic treatment[Title/Abstract]) OR endodontic 
obturation[Title/Abstract]) OR root canal instrumentation[Title/Abstract]) OR apical 
periodontitis[Title/Abstract] 

 

#2(pain[MeSH Terms]) OR postoperative pain[MeSH Terms]) OR hyperemia[MeSH 
Terms]) OR edema[MeSH Terms]) OR hyperesthesia[MeSH Terms]) OR 
pain[Title/Abstract]) OR postoperative pain[Title/Abstract]) OR 
hyperemia[Title/Abstract]) OR edema[Title/Abstract]) OR hyperesthesia[Title/Abstract]) 
OR postendodontic pain[Title/Abstract]) OR touch pain[Title/Abstract] 

 
#3(cryotherapy[MeSH Terms]) OR cryotherapy[Title/Abstract]) OR cold 
therapy[Title/Abstract]) OR cold[Title/Abstract] 

 

#1 and #2 and #3 

 
 
 
 
 

 
Scopus 

#1(TITLE-ABS-KEY ( root   AND canal  AND preparation ) OR TITLE-ABS 
KEY ( root  AND canal      AND therapy ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( root AND canal   AND obturation ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( periapical     AND periodontitis ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( dental   AND pulp     AND necrosis ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( root AND canal    AND treatment ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( endodontic        AND treatment ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( endodontic   AND obturation ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( root AND canal AND instrumentation ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( apical AND periodontitis ) ) 

 
#2(TITLE-ABS-KEY ( postendodontic AND pain ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( pain ) OR TITLE-ABS-KEY ( postoperative AND pain ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( touch AND pain ) OR TITLE-ABS-KEY ( hyperemia ) OR TITLE-ABS- 
KEY ( edema ) OR TITLE-ABS-KEY ( hyperesthesia ) ) 

 
#3TITLE-ABS-KEY (cryotherapy) OR TITLE-ABS-KEY (cold AND therapy) OR TITLE- 
ABS-KEY (cold)) 

 
#1 and #2 and #3 

 
 
 
 
 

 
Web of Science 

 
 

#1TOPIC: (root canal preparation) OR TOPIC: (root canal theraphy) OR TOPIC: (root 
canal obturation) OR TOPIC: (periapical periodontitis) OR TOPIC: (dental pulp necrosis) 
OR TOPIC: (root canal treatment) OR TOPIC: (endodontic treatment) OR TOPIC: 
(endodontic obturation) OR TOPIC: (root canal instrumentation) OR TOPIC: (apical 
periodontitis) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan= All 
years 
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#2TOPIC: (postendodontic pain) OR TOPIC: (pain) OR TOPIC: (postoperative pain) OR 
TOPIC: (touch pain) OR TOPIC: (hyperemia) OR TOPIC: (edema) OR TOPIC: 
hyperesthesia) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan= All 
years 

 
#3TOPIC: (cryotherapy) OR TOPIC: (cold theraphy) OR TOPIC: (cold) 
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Timespan= All 
years 

 

#1 and #2 and #3 

 
 
 

Cochrane Library 

 
 

'root canal therapy OR root canal preparation OR root canal obturation OR periapical 
periodontitis OR dental pulp necrosis OR endodontic obturation OR apical 
periodontitis)) AND (tw:(pain OR postoperative pain OR hyperemia OR edema OR 
hyperesthesia)) AND (tw:(cryotherapy OR cold therapy OR cold in Title, Abstract, 
Keywords in Trials' 

 
 

BVS (LILACS) 

 

(tw:(root canal therapy OR root canal preparation OR root canal obturation OR 
periapical periodontitis OR dental pulp necrosis OR endodontic obturation OR apical 
periodontitis)) AND (tw:(pain OR postoperative pain OR hyperemia OR edema OR 
hyperesthesia)) AND (tw:(cryotherapy OR cold therapy OR cold)) 

 
Grey Literature 

 
(root canal preparation OR endodontic treatment) AND (postoperative pain) AND 
(cryotherapy) 

 
 

 

3.1.3 Critérios de Eleição 

 
 

Foram incluídos apenas os estudos clínicos, não havendo distinção quanto à 

língua de origem. Foram excluídos artigos duplicados, revisões de literatura, registros 

fora do tema proposto, relatos de casos, estudos in vitro, dissertações, teses, 

monografias e estudos com animais. Os critérios de inclusão levaram em 

consideração o delineamento dos artigos de acordo com a população, intervenção, 

comparações e desfechos (PICO) da seguinte forma: 

População (P): Pacientes adultos que apresentaram dentes superiores ou 

inferiores que necessitam de tratamento endodôntico. 

Intervenção (I): Irrigação final com solução salina fria (crioterapia). 

Comparação (C): Irrigação final com solução salina à temperatura ambiente. 
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Desfecho (O): Efeito da crioterapia intracanal na dor pós-operatória. 

Desenho do estudo (S): Estudos clínicos controlados e randomizados. 

 
Inicialmente, dois revisores independentes (FGH e LSG) examinaram e 

aplicaram os critérios de inclusão e exclusão em 8 títulos e resumos, e uma análise 

estatística Kappa de 0,90 foi calculada para garantir a confiabilidade entre eles. Esses 

revisores independentes (FGH e LSG) avaliaram e aplicaram os critérios de 

elegibilidade nos títulos e resumos identificados em bancos de dados eletrônicos e na 

busca manual. Um revisor especialista (LSA) foi consultado para discutir as possíveis 

diferenças se não fosse possível chegar a um consenso entre os dois revisores 

independentes. Os estudos que apareceram em mais de um banco de dados foram 

considerados apenas uma vez e aqueles que não tinham informações claras no 

resumo foram lidos na íntegra para evitar a exclusão de estudos importantes. 

 
3.1.4 Extração de dados 

Os seguintes dados foram extraídos dos estudos incluídos de forma 

independente por dois pesquisadores (FGH e LSG): 1) autor / ano; 2) desenho do 

estudo; 3) caso / controle; 4) sexo; 5) tipos de dentes; 6) diagnóstico pulpar; 7) 

tratamento endodôntico (instrumentação; irrigação; aumento do forame; número de 

sessões; crioterapia). 

Outra extração de dados foi realizada para avaliar os instrumentos de dor pós- 

operatória: 1) Autor / ano; 2) Avaliação (Método; Período; Classificação); 3) 

medicamentos pós-operatórios; 4) Resultados. 

 
3.1.5 Avaliação de risco e viés 

 
 

A ferramenta da Cochrane Collaboration44 foi utilizada para avaliar o risco de 

viés. Os seguintes domínios foram avaliados: geração de sequência de alocação, 

ocultação de alocação, cegamento de participantes e avaliadores de resultados, 

dados de resultados incompletos, relatórios seletivos, outros vieses (critérios de 

inclusão e exclusão, cálculo amostral). Cada domínio foi classificado com risco de viés 

baixo (+), alto (-) ou incerto (?). Os autores dos estudos incluídos foram contatados 

para obter dados adicionais quando ausentes. 
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3.1.6 Metanálise 

 
 

O cálculo da metanálise foi realizado com o software Review Manager 5.3 

(Programa de Computador. Versão 5.3. Copenhague: Nordic Cochrane Center, The 

Cochrane Collaboration, 2014). A média e o desvio padrão foram extraídos dos 

estudos incluídos em relação à dor pós-operatória do grupo controle (temperatura 

ambiente) e do grupo crioterapia intracanal. Quatro autores não foram incluídos nesta 

metanálise devido à falta de metadados para comparação (desvio padrão)35, dados 

percentuais36,40 e divisão em subgrupos sem relatar o número da amostra de cada 

subgrupo38. Esses autores foram contatados por e-mail, mas não houve resposta. O 

modelo de efeito aleatório foi adotado para esta metanálise. A heterogeneidade 

estatística entre os estudos foi testada através de I2, onde valores de I2 de 0% a 40%, 

30% a 60%, 50% a 90% e 75% a 100% indicam que não há heterogeneidade 

importante, moderada, substancial e considerável, respectivamente45. Um forestplot 

foi criado para comparação dos grupos. As análises de sensibilidade e subgrupos 

foram planejadas. Será realizado o teste de viés de publicação, caso a soma dos 

estudos incluídos exceder a 10 artigos. 

 
3.1.7 Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

(GRADE) 

 
A certeza da evidência foi determinada por meio da abordagem de 

classificação, avaliação e desenvolvimento de recomendações (GRADE). A avaliação 

com o GRADE foi realizada por dois revisores (FGH e LSG) de forma independente e 

as divergências foram resolvidas por meio consenso ou por um terceiro autor (LAA). 

Os estudos randomizados começam com alta evidência e a qualidade ou certeza do 

corpo de evidência diminui para uma qualidade muito baixa, se houver problemas 

sérios ou muito sérios, relacionados ao risco de viés, inconsistência, imprecisão e viés 

de publicação. 

 
 

3.2 Pesquisa Clínica 
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3.2.1 Procedimentos Éticos 

 
 

Um estudo clínico prospectivo, duplo cego, controlado e randomizado foi 

realizado sob a aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense/ Nova Friburgo (no 2.353.996 / CAAE 74185417.9.0000.5626) (Anexo 3) e 

delineado com base no guia para ensaios clínicos randomizados do CONSORT 

Checklist (Anexo 4). O estudo também foi registrado no banco de dados 

www.clinicaltrials.gov com o número de identificação NCT03704857 (Anexo 5). Todos 

os voluntários participantes deste estudo clínico receberam informações sobre os 

procedimentos a serem realizados bem como os riscos e benefícios. O termo de 

consentimento livre e esclarecido foi assinado e arquivado (Anexo 6). 

 
3.2.2 Seleção e Alocação de Pacientes 

 
 

Pacientes que necessitavam de tratamento endodôntico em dentes 

unirradiculares, com canal único, e presença de lesão periapical, no período de 

outubro de 2017 a junho de 2019, foram triados e atendidos na Universidade Federal 

Fluminense/ Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Os detalhes são apresentados no 

diagrama de fluxo do CONSORT (Figura1). 
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CONSORT 2010-Diagrama de fluxo 
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 Excluídos da análise (n=0) 

Análise 
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 Excluídos da análise (n= 0) 

 
 
 

 

Figura 1. Diagrama de fluxo do CONSORT (Consolidated Standards of Reporting 

Trials). 
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Pacientes menores de 18 anos ou em condições, como as apontadas a seguir, 

foram excluídos: ingestão de antibióticos nos últimos 30 dias e analgésicos ou anti- 

inflamatórios nas últimas 24 horas; complicação da doença sistêmica; 

grávidas/lactantes; indivíduos alérgicos ao hipoclorito de sódio; dor e/ou abscessos 

periapicais agudos. 

Foram incluídos apenas pacientes com dentes unirradiculares necrosados e 

evidência radiográfica de lesão periapical46. Os testes de sensibilidade ao quente e ao 

frio determinaram a condição pulpar que foi atestado pela ausência de sangramento 

durante a realização do acesso a câmara pulpar. 

 
Cálculo Amostral 

 
 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado pela calculadora OpenEpi 

(https://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm) e ficou estabelecido que seriam 

necessários 32 indivíduos por grupo, para detectar disparidades clinicamente 

significativas, considerando 80% de potência, risco alfa de 0,05, desvio padrão de 0,75 

e intervalo de confiança de 95%, baseado nos resultados do estudo de Yaylali, Teke 

e Tunca47. Considerando que nem todos os pacientes responderiam a todos os 

quesitos necessários, foram adicionados 10% para compensar qualquer tipo de perda, 

totalizando 35 pacientes em cada grupo para garantir uma amostra representativa. 

O procedimento de randomização (www.random.org) foi utilizado para que 

uma lista de 70 pacientes fosse aleatoriamente designada, com taxa de alocação de 

1:1, em dois grupos: 

Grupo 1 (35 pacientes): grupo controle, alargamento foraminal utilizando 

como principal irrigante o hipoclorito de sódio. 

Grupo 2 (35 pacientes): grupo caso, alargamento foraminal utilizando como 

principal irrigante a clorexidina. 

A sequência de alocação foi distribuída em envelopes, opacos, selados 

enumerados sequencialmente. Antes do início do tratamento endodôntico, o operador 

retirava um envelope e realizava a intervenção baseado no grupo determinado. Os 

pacientes e o examinador estavam cegos e não foram informados da alocação, no 

entanto, o operador (FGH) não estava cego para a execução do tratamento. 
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Procedimento Clínico para o Tratamento Endodôntico 

 
 

Todos os tratamentos endodônticos foram realizados em sessão única por um 

único especialista em endodontia por meio de um protocolo padronizado. 

Foram avaliadas as condições de saúde dos pacientes e, após exame clínico 

e radiográfico, os dentes foram isolados com roletes de algodão e submetidos aos 

testes de sensibilidade ao quente e ao frio, além dos testes de percussão e palpação. 

Visando uma profilaxia local, antes do início do tratamento, todos os pacientes 

fizeram uso de enxaguatório bucal (clorexidina 0,12%). Após a administração da 

anestesia local, lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, o acesso endodôntico foi 

realizado utilizando broca esférica diamantada estéril em alta rotação. Concluído a 

trepanação à câmara pulpar, o isolamento absoluto com dique de borracha foi 

colocado e desinfectado com a solução de hipoclorito de sódio a 2,5% (NaOCl). Com 

o auxílio de uma lima 15 K (Dentsply, Maillefer, Suíça), o comprimento de trabalho 

(CT) foi estabelecido por meio do localizador apical eletrônico RomiApex A-15 

(Romibras, Israel) na marca "00". Durante toda a fase da instrumentação, uma lima 

10K (Dentsply, Maillefer, Suíça) foi utilizada para manter o comprimento de patência. 

O sistema reciprocante Reciproc 40 ou 50 (VDW, Munique, Alemanha) foi 

utilizado para a instrumentação do conduto e sua seleção foi determinada de acordo 

com a amplitude do canal radicular. As limas do sistema foram acopladas ao motor 

VDW Silver (VDW, Munique, Alemanha) e foram introduzidas nos canais radiculares 

por meio de movimentos lineares de entrada e saída, com leve pressão apical e 

amplitude variando entre 2 e 3 mm. A cada nova inserção, as limas eram higienizadas 

com gaze estéril embebida em NaOCl 2,5% no grupo controle e clorexidina (CHX) 2% 

no grupo caso. A instrumentação foi realizada na marca 00 determinada pelo 

localizador apical. As limas reciprocantes, de uso único, foram descartadas após a 

instrumentação do conduto radicular. 

No grupo NaOCl, a cada inserção do instrumento reciprocante foi seguida por 

irrigação do canal com a solução de NaOCl a 2,5%. Foi utilizado EDTA a 17% por 3 

min e os canais foram irrigados novamente com 3 mL de NaOCl a 2,5%. No grupo 

CHX, os canais radiculares foram inundados com o gel CHX a 2% antes de cada 

inserção do instrumento reciprocante e depois irrigados com 3 mL de solução salina 

estéril a 0,9%. O canal foi inundado com EDTA a 17% por 3 min e em seguida irrigado 
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novamente com 3 mL de solução salina para a remoção completa do EDTA. Uma 

agulha Max-i-Probe 30-G (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) foi utilizada nos dois 

grupos para dispensar as soluções, até 3 mm aquém do comprimento de trabalho48. 

Todos os dentes receberam o mesmo volume da solução irrigante principal, 15 mL49. 

Após a instrumentação, os canais radiculares foram secos com pontas de 

papel absorvente do Sistema Reciproc (VDW, Munique, Alemanha) e preenchidos 

com guta-percha R40 ou R50, 1mm aquém do comprimento de trabalho, e cimento 

MTA Fillapex (Angelus, Londrina, PR, Brasil), por meio da técnica de condensação 

lateral. Com o intuito de criar uma barreira intraorifício, o Coltosol F (Vigodent, Coltene, 

França) foi utilizado seguido da restauração temporária com ionômero de vidro 

Maxxion R (FGM, Joinville, SC, Brasil). 

 
Avaliação da Dor e Inchaço 

 
 

A análise da dor pós-operatória foi realizada pela escala visual analógica 

(EVA) (Figura 2) em que os níveis de dor foram classificados da seguinte forma: sem 

dor (0), dor leve (1-3), dor moderada (4-6) ou dor intensa (7-10)50. O registro da 

avaliação da dor ocorreu ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 14º e 30º dia após o término do 

tratamento. Todos os pacientes foram instruídos a entrar em contato com o dentista 

responsável pelo atendimento em caso de dor intensa ou qualquer outra complicação. 

Nos casos de dor intensa, o anti-inflamatório / analgésico (Ibuprofeno 400 mg) foi 

prescrito de acordo com o protocolo pré-estabelecido50,47. 

 
 
 

 

 
Figura 2. Escala Visual Analógica. 

 
 

Com base nos critérios de Morse51,o edema foi avaliado subjetivamente às 48 

horas, 72 horas e 7 dias após o tratamento por análise clínica e fotográfica: 

1. Leve: não há distorção da face, mas apresenta ligeiro inchaço das gengivas, 
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bochechas ou queixo. 

2. Moderado: há uma distorção superficial da bochecha ou queixo. 

3. Grave: há uma distorção grave da parte envolvida. 

 
 

Análise Estatística 

 
 

O programa estatístico SPSS versão 20.0 (IBM Corp, Armonk, NY) foi utilizado 

para processamento de dados. Para comparar a média de idade entre os grupos, o 

teste T de Student foi aplicado. Os grupos foram avaliados de acordo com o tipo de 

dente, sexo, posição do arco, uso de medicação e incidência de inchaço e, então, 

aplicado o teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher. Para avaliar se os valores 

da EVA eram normalmente distribuídos, o teste de Kolmorogov-Smirnov foi aplicado. 

Como a apresentação dos dados não mostrou distribuição normal (P <0,05), o teste 

U de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos em relação à 

dor pós-operatória e à dor ao toque ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 14º e 30º dia após 

tratamento endodôntico. As comparações foram consideradas significativas se P 

<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 
 

4.1 Revisão Sistemática e Metanálise 

 
 

4.1.1 Identificação e Seleção dos Estudos 

 
 

A Figura 1 resume o processo de seleção dos estudos. Inicialmente, foram 

identificados 316 registros por meio de busca no banco de dados, sendo 73 do 

Pubmed, 55 do Web of Science, 108 do Scopus, 7 do Lilacs e 73 da Cochrane Library. 

Após a remoção das duplicatas, 176 títulos e resumos foram selecionados para 

aplicação dos critérios de elegibilidade. Cento e sessenta e dois artigos foram 

excluídos e 14 estudos foram avaliados na sua totalidade. Dois estudos foram 

incluídos por busca manual, totalizando 16 estudos avaliados. Em seguida, 8 artigos 

também foram excluídos e 8 estudos foram incluídos na síntese qualitativa e 4 na 

análise quantitativa. 
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4.1.2 Parâmetros Clínicos 

 
 

A extração dos dados dos artigos selecionados está descrita na Tabela 2 e na 

Tabela 3. Todos os estudos foram considerados ensaios clínicos randomizados35-42. 

O tamanho das amostras variou de 20 a 105 pacientes e foram divididas entre feminino 

e masculino; no entanto, 4 estudos35,38,40,42 não especificaram o sexo entre os grupos 

caso / controle. Três estudos avaliaram o efeito da crioterapia intracanal na dor pós-

operatória em dentes unirradiculares35,39,42; 2 artigos37,38avaliaram apenas em molares 

e 2 avaliaram em molares superiores e inferiores36,41, pré-molares36,41 e dentes 

anteriores36,41. Um estudo40 não possuía essas informações. 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos. 
 

Autor/ano Desenho do 
Estudo 

Caso/ 
Controle 

Gênero 
(Caso/Controle) 

Tipos de 
dente 

Diagnóstico 
Pulpar 

Instrumentação Irrigação Alargamento 
Foraminal 

No de 
Sessões 

Crioterapia 

Al-Nahlawiet al. 
2016 

Ensaio clinico 
randomizado 
com ténica de 
avaliação cega 

Grupo I 
(Controle): 25 

 
Grupo II (Solução 

salina 
temperature 

ambiente): 25 
 

Grupo III (Solução 
salina gelada): 25 

DA Dentes 
Unirradiculares 

Dente vital com 
pulpite 

irreversível 

Rotatória 
(ProTaper 
Universal) 

NaOCl 
5,25% 

Não 1 20 mL de solução salina gelada 
de 2º a 4ºC por 5 minutos 
usando Endovac no CT 

Keskinet al. 
2017 

DA Grupo Controle 
(Temperatura 
ambiente): 85 

 
Grupo Crioterapia: 

85 

Feminino: (45/57) 

Masculino: (40/28) 

Incisivo, Pré- 
molar, Molar 

Pulpite 
irreversível 

assimtomática 
ou pulpite 
irreversível 
sintomática 

com periápice 
normal ou 

periodontite 
apical 

sintomática 

Rotatório 
(Protaper Next) 

NaOCl 
5,25% 

Não 1 Solução salina gelada a 2.5ºC 
por 5 minutos usando a agulha 
31 G Navi-Tip 2 mm aquém do 

CT 

Vera et al. 
2018 

Ensaio clínico 
multicêntrico 
randomizado 

Grupo Controle 
(Temperatura 

ambiente): 105 
 

Grupo Crioterapia: 
105 

Feminino: (60/57) 

Masculino: (33/36) 

Dentes 
unirradiculares 

Polpa necrótica 
e periodontite 

apical 
sintomática 

Rotatório 
(Kerr Endo) 

NaOCl 
5,25% 

Não 2 20 mL de solução salina gelada 
a 2.5ºC por 5 minutos usando 

Endovac no CT 

Bazaid&Kenawi 
2018 

Ensaio clínico 
randomizado 

Grupo Controle 
(Temperatura 
ambiente): 16 

 

Grupo Crioterapia: 
20 

DA DA Pulpite 
irreversível com 

periápice 
normal ou 

periodontite 
apical 

Manual 
(Limas Manuais até 

o tamanho 25) 

NaOCl Não 1 Solução salina gelada a 2.5ºC 
por 2 minutos usando agulha de 

irrigação lateral 

Gundogdu&Ars 
lan 2018 

Ensaio clínico 
prospectivo 

randomizado 

Grupo Controle 
(Temperatura 
ambiente): 21 

 

Grupo Crioterapia 
Intracanal: 22 

Feminino: 9 
Masculino: 12 

 

Feminino: 10 
Masculino: 12 

Molaressuperi 
oresouinferiore 

s 

Dente vital com 
periodontite 

apical 
sintomática 

Reciprocante 
(Reciproc) 

NaOCl 
2,5% 

Não 1 Grupo Crioterapia Intracanal : 20 
mL de solução salina a 2.5ºC 

por 5 minutos 
 

Grupo Crioterapia Intraoral: 
pequenos blocos de gelo na 
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Grupo Crioterapia 
Intraoral: 21 

Feminino: 9 
Masculino: 12 

      superfície vestibular do dente 
por 30 minutos 

 

Grupo Crioterapia 
Extraoral: 20 

Feminino: 10 
Masculino: 10 

Grupo Crioterapia Extraoral: 
compressas de gelo na 

superfície da bochecha por 30 
minutos 

Jain et al. 2018 Estudo in vivo Grupo Controle 
(Temperatura 
ambiente): 30 

 

Grupo Crioterapia: 
30 

DA Primeiro molar 
inferior 

Pulpite 
irreversível 
sintomática 

com periápice 
normal, 

assintomática 
ou periodontite 

apical 
sintomática. 

Manual 
(Técnica Stepback) 

NaOCl 
2,5% 

Não 2 5 mL de solução salina gelada a 
2.5ºC com agulha de irrigação 

lateral 

Vieyra, 
Guardado, 

Vargas 2018 

Ensaio clínico 
randomizado 

Grupo Controle 
(Temperatura 
ambiente): 80 

 

Grupo A: 80 

Feminino: 43 
Masculino: 37 

 
Feminino: 43 
Masculino: 37 

Dentes 
anteriores, 

pré-molares e 
molares 

superiores e 
inferiores 

Dentes vitais 
com pulpite 
irreversível 

Reciprocante 
(Reciproc) 

NaOCl 
5,25% 

Não 1 Grupo A: 5 mL de EDTA 17% a 
6ºC + 10 mL de solução salina 

gelada a 6ºC dispensada no CT 
utilizando Endovac por 1 minuto 

   

Grupo B: 80 

Feminino: 43 
Masculino: 37 

      Grupo B: 5 mL de EDTA 17% a 
2.5ºC + 10 mL de solução salina 
gelada a 2.5ºC dispensada no 
CT utilizando Endovac por 1 

minuto 

Alharthiet al. 
2019 

Estudo clínico 
controlado e 
randomizado 

Grupo I 
(Crioterapia): 35 

Group II 
(Temperatura 
ambiente): 35 

Grupo III 
(Controle): 35 

DA Dentes 
unirradiculares 

Dentes vitais e 
não vitais 

Rotatório 
(ProTaper 
Universal) 

NaOCl 
5,25% 

Não 1 10 mL de solução salina gelada 
a 1.5-2.5ºC no CT utilizando a 
agulha 96 por um periodo de 5 

minutos 

Nota: DA= Dados ausentes ;NaOCl= Hipoclorito de sódio; CT= Comprimento de trabalho 
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Tabela 3. Ferramentas de análise da dor pós-operatória. 
 

  Avaliação    

Autor/ano Método Período Classificação Medicação pós- 
operatória 

Resultados 

Al- Nahlawiet al., 2016 EVA 6h,12h,24h,48h,7 
dias 

0: sem dor 
1: dor leve 

2: dor moderada 
3: dor severa 

Ibuprofeno 400mg EVA os valores de dor após 6, 12, 24 e 48 horas no grupo 
de irrigação com solução salina fria foram inferiores aos 

da irrigação com solução salina à temperatura ambiente e 
nos grupos controle. 

Keskinet al., 2017 EVA 24h,48h 0: sem dor 
1-3: dor leve 

4-6: dor moderada 
7-9: dor severa 

10: a pior dor já experimentada 

DA Os pacientes do grupo de crioterapia relataram escores 
VAS significativamente mais baixos em comparação com 
os pacientes do grupo controle (P <0,05) nas 24 horas de 

acompanhamento. 

Vera et al., 2018 EVA 6h,24h,72h Dor leve, qualquer desconforto de 
qualquer duração que não 

requer analgésicos. 
Dor moderada, dor que requer e é aliviada 

com analgésicos. 
Dor intensa, qualquer dor que não seja 

aliviada com 
analgésicos. 

Ibuprofeno 600mg Os pacientes do grupo de crioterapia sofreram 
significativamente menos dor 

após 6, 24 e 72 horas e precisou de menos analgésicos 
no pós-operatório (P <0,05). 

BazaidandKenawi, 2018 EVA 24,48h MD DA A crioterapia intracanal é eficaz na redução da dor pós- 
operatória em pacientes com pulpite irreversível com 

periodontite apical. Mas não afeta pacientes com pulpite 
irreversível sem periodontite apical. 

Gundogdu and Arslan, 2018 EVA 1 dia, 3 dias, 5 dias, 
7 dias 

MD Ibuprofeno 400mg Quando comparados ao grupo controle, todos os grupos 
de crioterapia exibiram níveis mais baixos de dor no pós- 

operatório no primeiro, terceiro, quinto e sétimo dias e 
níveis mais baixos de dor na percussão no sétimo dia (P 

<0,05). 

Jain et al., 2018 EVA 6,24,48h 0-10 DA Não houve diferença significativa entre a crioterapia e os 
grupos salinos normais na pulpite irreversível com tecido 

periapical normal. 
 

Na pulpite irreversível com periodontite apical 
assintomática, às 6 horas, o grupo salino normal 

apresentava dor significativamente maior do que o grupo 
crioterapia. 
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     Na pulpite irreversível com periodontite apical sintomática, 
às 6, 24 e 48 horas, o grupo salino normal apresentava 
dor significativamente maior do que o grupo crioterapia. 

 
Portanto, a crioterapia intracanal é eficaz na redução da 
dor pós-operatória em pacientes com pulpite irreversível 

com periodontite apical. 

Vieyra, Guardado and Vargas, 
2018 

EVA 24h,48h,72h 0-0.5 cm: sem dor 
0.6-4.0 cm: dor leve 

0.45-7.4 cm: dor moderada 
7.5-10 cm: dor severa 

DA Nenhuma modificação estatisticamente relevante (P> 
0,05) entre 

grupo controle e grupo A foram encontrados em relação 
ao nível ou período da dor. Não houve diferença 

estatisticamente relevante (P> 0,05) entre o Grupo A e o 
GC em comparação com o Grupo B. O Grupo B 

apresentou menos dor do que o restante dos grupos em 
relação à existência de dor em qualquer um dos três 

momentos avaliados. 

Alharthiet al., 2019 EVA 6h,24h,48h 0: sem dor 
1-3: : dor leve 

4-6: dor moderada 
7-9: dor severa 
10: a pior dor 

DA O grupo I apresentou a menor dor pós-endodôntica (6h, 
24h e 48 h). No entanto, não houve diferença significativa 
entre o Grupo I e o Grupo II. A maior dor pós-endodôntica 

(6h, 24h e 48h) ocorreu no Grupo III. 

Notas: DA= Dados Ausentes ; H= Horas. 
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Em relação ao tipo de instrumentação, 2 estudos realizaram 

preparação químico-mecânica manual com limas convencionais38,40; 4 artigos 

utilizaram instrumentação rotatória35,36,39,42; e 2 usaram lima única 

reciprocante37,41. 

Todos os estudos35-42 utilizaram hipoclorito de sódio como solução 

irrigante, variando apenas em sua concentração. Cinco estudos utilizaram a 

concentração de 5,25%35,36,39,41,42, enquanto que outros 2 usaram 2,5%37,38 e 

um artigo40 não especificou a concentração. Nenhum estudo realizou o 

aumento do forame durante a instrumentação do canal radicular. E a maioria 

dos estudos35-37,40,41,42 realizaram o tratamento em uma única visita. 

Em relação à solução de crioterapia utilizada, 7 estudos35-40,42 

realizaram este tratamento com solução salina estéril fria usando Endovac, ou 

agulha com irrigação lateral para distribuir esta solução no comprimento de 

trabalho, variando apenas suas temperaturas entre 1,50C a 40C e tempo (2 ou 

5 minutos). Um artigo41 usou EDTA frio 17% associado à solução salina fria 

por 1 minuto após a preparação químico-mecânica e o Endovac também foi 

utilizado para transportar a solução no comprimento de trabalho, variando 

suas temperaturas entre 2,50C e 60C. 

Todos os estudos35-42 avaliaram a dor pós-operatória por meio de uma 

escala visual analógica (EVA). O período avaliado variou de 6 horas a 7 dias. 

Apenas três estudos35,37,39 especificaram os medicamentos pós-operatórios 

utilizados (Ibuprofeno). 

Na maioria dos estudos35-38,40-42, dentes vitais com pulpite irreversível 

foram incluídos. Alguns estudos também avaliaram polpa necrótica39,42 e 

periodontite apical sintomática36-40. 

Vários artigos concluíram que a crioterapia intracanal é eficaz na 

redução da dor pós-operatória quando comparada com o grupo controle, e 

menores níveis de dor foram observados ao longo do tempo analisado 35-40. 

Observou-se diferentes resultados na redução da dor pós-operatória 

com o uso de crioterapia intracanal, de acordo com a condição da polpa e do 

tecido periapical. Em um estudo com dentes vitais para tratamento 

endodôntico por razões protéticas, não houve diferença significativa entre os 

grupos41. Nos dentes com pulpite irreversível e tecidos periapicais normais, 
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três artigos não observaram diferença significativa38,40,42, enquanto um artigo 

observou35. Todos os artigos que avaliaram dentes com periodontite apical 

sintomática encontraram uma redução significativa na dor pós-operatória após 

tratamento endodôntico no grupo que utilizou crioterapia intracanal37-40. No 

estudo de Keskin et al.36, a seleção dos pacientes abrangeu dentes com 

pulpite irreversível assintomática ou pulpite irreversível sintomática com 

tecidos apicais normais ou periodontite apical sintomática. 

 
4.1.3 Avaliação do Risco de Viés 

 
 

Geração de sequência aleatória; descrição da completude dos dados 

do resultado para cada resultado principal, incluindo atrito e exclusões da 

análise; relatórios seletivos; e os critérios de inclusão e exclusão foram 

realizados em todos os estudos incluídos35-42. Em relação à ocultação de 

alocação, devido à informação insuficiente sobre o processo de geração de 

sequência aleatória, os artigos correspondentes neste domínio35,37,39,41,42 

foram rotulados como tendo risco pouco claro de viés. O cegamento dos 

participantes e do pessoal não foi realizado em dois estudos38,41, e o 

cegamento da avaliação de resultados também não foi realizado em quatro 

estudos38,41,42. Quatro estudos36,37,39,41 realizaram o cálculo amostral. 

Portanto, o risco de viés foi mais frequente na ocultação de alocação, 

cegamento de participantes e pessoal, ocultação de avaliação de resultados e 

cálculo da amostra, conforme mostrado na Figura 2. 
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Alto risco de viés 

 

Não ficou claro o 
risco de viés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Avaliação da qualidade dos estudos selecionados (Ferramenta de Colaboração 

Cochrane para avaliar o risco de viés). 

 
 

 

4.1.4 Metanálise 

 
 

Os dados às 24, 48 e 72 horas após o término do tratamento 

endodôntico dos estudos incluídos37,39,41,42 foram agrupados de acordo com a 

condição do tecido periapical e comparados por metanálise. 

Em dentes com periodontite apical sintomática37,39, a crioterapia 

intracanal foi mais eficaz na redução da dor pós-operatória em comparação ao 

grupo controle(temperatura ambiente) às 24 horas(DiferençaMédia [MD], 2,69; 

intervalo de confiança de 0,35 a 5,03; P = 0,02; I2 = 93%). Às 72 horas não 

observou-se diferença entre os dois grupos em relação à redução da 
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dorno pós-operatório (Diferença Média [MD], 1,97; intervalo de confiança -1,55 

- 5,50; P = 0,27; I2 = 96%).Em dentes com tecido periapical normal41,42, não 

foi observada associação entre os grupos às 24 horas (Diferença Média [MD], 

0,09; intervalo de confiança, -0,33 - 0,51; P = 0,68; I2 = 59%) e às 48 horas 

(Diferença Média [MD], 0,01; intervalo de confiança, -0,10 - 0,11; P = 0,89; I2 

= 0%). 

A heterogeneidade entre os estudos (I2) variou de 0% a 96%, como 

mostra o Forest plot. Não foi possível realizar meta-regressão ou análise de 

sensibilidade, devido ao baixo número de artigos sobre o tema. O viés de 

publicação também não pode ser avaliado, uma vez que não houve pelo 

menos 10 estudos incluídos na metanálise. 
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Figura 3. Forest plots da dor pós operatória entre o grupo controle (temperatura ambiente) e o grupo 

da crioterapia (A= periodontite apical sintomática com 24 horas, B= periodontite apical sintomática 

com 72 horas, C= tecido periapical normal com 24 horas; D= tecido periapical normal com 48 horas). 



37 
 

4.1.5 Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

(GRADE) 

 
A qualidade da evidência é apresentada na Tabela 4 e 5 e a certeza da 

evidência foi considerada muito baixa em todos os resultados avaliados. Problemas 

sérios ou muito sérios no risco de viés, inconsistência, imprecisão e viés de publicação 

foram detectados nos estudos incluídos na metanálise. 

 

Tabela 4. Perfil de evidência em relação ao tecido periapical sintomático. 
 

Avaliação da certeza № de pacientes Efeito 
 
 

 
Certeza 

 
 

 
Importância 

 

 
№ de 

estudos 

 
 

Tipo de estudo 

 

 
Risco de 

Viés 

 
 

Inconsistência 

 

 
Evidência 
Indireta 

 
 

Imprecisão 

 

 
Outras 

considerações 

 
 

Crioterapia 

 
 

Controle 

 

 
Relativo 
(95% IC) 

 

 
Absoluto 
(95% IC) 

Tecido periapical sintomático (24 horas) 
 

2 Estudos 
randomizados 

sério a muito sério b não sério sério c viés de publicação 
fortemente 

127 126 - DM2.69 
(0.35 - 5.03) ⨁◯◯◯ IMPORTANTE 

 suspeito c     MUITO  

           BAIXO  

Tecido periapical sintomático (72 horas) 
 

2 Estudos 
randomizados 

sério a muito sério b não sério sério c viés de publicação 
fortemente 

127 126 - DM1.97 
(-1.55 - 5.5) ⨁◯◯◯ IMPORTANTE 

 suspeito c     MUITO  

           BAIXO  

 

IC: Intervalo de confiança; DM:Diferença da média 

 

Explicações 
 

a. Não está claro os domínios importantes preconizadospela ferramenta Cochrane Collaboration para avaliar o risco de viés: ocultação de alocação, cegamento de participantes, 

profissional e avaliador de desfechos. 

b. Heterogeneidade considerável entre os estudos e não há sobreposição dos intervalos de confiança. 

c. Amostrapequena. 
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Tabela 5. Perfil de evidência em relação ao tecido periapical normal. 

 
   Avaliação da certeza   № de pacientes  Efeito   

 
 

Importância 
№ de 

estudos 

 
Tipo de estudo 

Risco de 
Viés 

 
Inconsistência 

Evidência 
Indireta 

 
Imprecisão 

Outras 
considerações 

 
Crioterapia 

 
Controle 

Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

Certeza 

Tecido periapical normal (24 horas) 
 

2 Estudos 
randomizados 

sério a sério b não sério sério c viés de publicação 
fortemente 

115 115 - DM0.09 
(-0.33 - 0.51) ⨁◯◯◯ IMPORTANTE 

 suspeito c     MUITO  

           BAIXO  

Tecido periapical normal (48 horas) 
 

2 Estudos 
randomizados 

sério a não sério não sério sério c viés de publicação 
fortemente 

115 115 - DM0.01 
(-0.1 - 0.11) ⨁◯◯◯ IMPORTANTE 

 suspeito c     MUITO  

           BAIXO  

 

IC: Intervalo de confiança; DM: Diferença da média 

 

Explicações 
 

a. Falta de domínios importantes preconizados pela ferramenta Cochrane Collaboration para avaliar o risco de viés: ocultação de alocação, cegamento de participantes, profissional 

e avaliador de desfechos, e cálculo amostral. 

b. Heterogeneidade moderada entre os estudos e há pouca sobreposição dos intervalos de confiança. 

c. Amostrapequena. 

 
 

4.2 Pesquisa Clínica 

 
 

Noventa pacientes foram avaliados inicialmente quanto à elegibilidade; 

destes, 20 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Setenta 

pacientes foram incluídos neste estudo (35 em cada grupo). Houve perda de 

seguimento de um paciente no grupo da clorexidina por não entregar a Escala Visual 

Analógica. 

 
4.2.1 Características Demográficas dos Participantes 

 
 

As características demográficas e a distribuição dentária dos participantes 

incluídos foram descritas na Tabela 1. Não houve diferença estatística entre os grupos 

em relação à média de idade (P = 0,19), sexo (P = 1,00), posição do arco (P = 0,80) 

e grupos de dentes (P = 0,75). A idade média (média (desvio padrão)) dos pacientes 

foi de 41,02 (13,63) anos no grupo controle e de 36,97 (132,26) anos no grupo CLX. 
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Tabela 1. Características demográficas dos participantes 

 
Características G1 (n=35) 

(NaOCl) 

G2 (n=35) 

(CLX) 

P valor 

Idade, Anos (DP) 41.02 (13.63) 36.97 (12.26) 0.19* 

Sexo, n (%) 

Mulher 

Homem 

 
21 (60.0) 

14 (40.0) 

 
21 (60.0) 

14 (40.0) 

 

 
1.00** 

Posição Arco (%) 

Superior 

Inferior 

 
24 (68.6) 

11 (31.4) 

 
22 (62.9) 

13 (37.1) 

 

 
0.80*** 

Grupo de Dentes (%)    

Maxila    

Anterior 23 (65.7) 22 (62.9)  

Pré-molar 

Mandíbula 

1 (2.9) 0 (0.0)  

0.75** 

Anterior 6 (17.1) 7 (20.0)  

Pré-molar 5 (14.3) 6 (17.1)  

Notas: DP: Desvio Padrão; NaOCl: Hipoclorito de Sódio; CLX: Clorexidina; * Teste t de Student ; ** Teste Qui- 

Quadrado; *** Teste Exato de Fisher 

 

 

A amostra foi composta por 21 mulheres e 14 homens em ambos os grupos. 

No que se refere à posição do arco, 24 dentes superiores e 11 inferiores foram 

incluídos no grupo controle; no grupo CLX, 22 eram superiores e 13 inferiores. Em 

relação aos grupos de dentes, 23 dentes anteriores superiores, 1 dente pré-molar 

superior, 6 dentes anteriores inferiores e 5 dentes pré-molares inferiores foram 

incluídos no grupo controle; no grupo CLX, foram incluídos 21 dentes anteriores 

superiores, 7dentes anteriores inferiores e 6 dentes pré-molares inferiores. 

 
 

4.2.2 Resultados Primários 

 

 
Os valores de média e desvio padrão/mediana da escala visual analógica de 

dor pós-operatória e dor ao toque, nos dias analisados, estão descritos na Tabela 2 e 

3. Houve diferença estatisticamente significante (P<0,05) entre os grupos no quesito 
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dor pós-operatória, no dia 2 (P=0,03) e, em relação à dor ao toque também no dia 2 

(P=0,02). 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão / mediana dos valores de dor na escala visual 

analógica 

 
Dias 

(EVA) 

G1 (n=35) 

(NaOCl) 

G2 (n=34) 

(CLX) 

 
P valor* 

Média (SD) Mediana (Q1- 

Q3) 

Média 

(SD) 

Mediana (Q1- 

Q3) 

 

Dia 1 0.97 (1.88) 0.00 (0.00-1.00) 2.05 (2.87) 0.50 (0.00-4.00) 0.10 

Dia 2 0.62 (1.69) 0.00 (0.00-0.00) 1.88 (2.77) 0.00 (0.00-4.00) 0.03 

Dia 3 0.71 (1.94) 0.00 (0.00-0.00) 1.35 (2.48) 0.00 (0.00-2.00) 0.06 

Dia 4 0.48 (1.46) 0.00 (0.00-0.00) 0.91 (2.23) 0.00 (0.00-0.00) 0.61 

Dia 5 0.34 (1.08) 0.00 (0.00-0.00) 0.55 (1.52) 0.00 (0.00-0.00) 0.65 

Dia 6 0.25 (0.74) 0.00 (0.00-0.00) 0.29 (1.03) 0.00 (0.00-0.00) 0.54 

Dia 7 0.11 (0.40) 0.00 (0.00-0.00) 0.20 (0.91) 0.00 (0.00-0.00) 0.71 

Dia 14 0.25 (1.06) 0.00 (0.00-0.00) 0.17 (0.62) 0.00 (0.00-0.00) 0.98 

Dia 30 0.05 (0.33) 0.00 (0.00-0.00) 0.11 (0.47) 0.00 (0.00-0.00) 0.54 

Notas: DP: Desvio Padrão; NaOCl: Hipoclorito de Sódio; CLX: Clorexidina; Q1, Q3: 1oe 3oquartil (25%, 75%, 

respectivamente); * Teste de Mann-Whitney (p<0.05): fonte em negrito indica significância estatística 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão / mediana dos valores de dor ao toque na escala 

visual analógica 

 

Dias 

(EVA) 

G1 (n=35) 

(NaOCl) 

G2 (n=34) 

(CLX) 

 
P valor* 

 Média (DP) Mediana (Q1-Q3) Média (DP) Mediana (Q1-Q3)  

Dia 1 1.05 (1.98) 0.00 (0.00-2.00) 2.23 (2.83) 1.00 (0.00-4.00) 0.07 

Dia 2 0.77 (1.94) 0.00 (0.00-1.00) 2.02 (2.69) 0.50 (0.00-4.00) 0.02 

Dia 3 0.80 (1.95) 0.00 (0.00-0.00) 1.47 (2.52) 0.00 (0.00-2.00) 0.07 

Dia 4 0.54 (1.78) 0.00 (0.00-0.00) 0.91 (2.26) 0.00 (0.00-0.25) 0.32 

Dia 5 0.45 (1.57) 0.00 (0.00-0.00) 0.64 (1.64) 0.00 (0.00-0.00) 0.47 

Dia 6 0.34 (1.13) 0.00 (0.00-0.00) 0.29 (1.00) 0.00 (0.00-0.00) 0.53 

Dia 7 0.22 (1.03) 0.00 (0.00-0.00) 0.26 (0.82) 0.00 (0.00-0.00) 0.64 

Dia 14 0.37 (1.41) 0.00 (0.00-0.00) 0.26 (0.79) 0.00 (0.00-0.00) 0.70 

Dia 30 0.20 (0.90) 0.00 (0.00-0.00) 0.08 (0.37) 0.00 (0.00-0.00) 0.98 



41 
 

Notas: DP: Desvio Padrão; NaOCl: Hipoclorito de Sódio; CLX: Clorexidina; Q1, Q3: 1oe 3o quartil (25%, 75%, 

respectively); *Teste de Mann-Whitney (p<0.05): fonte em negrito indica significância estatística 

 

 

As porcentagens de pacientes que não relataram dor, dor leve, dor moderada 

e dor intensa nas avaliações de dor no pós-operatório e dor ao toque, foram descritas 

nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. 

Tabela 4. Porcentagens de pacientes que relataram dor, dor leve, dor 

moderada e dor intensa. 

 

Dias 

(EVA) 

 G1 (n=35) NaOCl 

N (%) 

  G2 (n=34) CLX 

N (%) 

 

 Sem dor Leve Moderada Severa Sem dor Leve Moderada Severa 

Dia 1 23 (65.71) 9 (25.71) 2 (5.71) 1 (2.85) 17 (50.00) 8 (23.52) 4 (11.76) 5 (14.70) 

Dia 2 27 (77.14) 6 (17.14) 1 (2.85) 1 (2.85) 19 (55.88) 6 (17.64) 5 (14.70) 4 (11.76) 

Dia 3 29 (82.85) 3 (8.57) 1 (2.85) 2 (5.71) 21 (61.76) 8 (23.52) 2 (5.88) 3 (8.82) 

Dia 4 29 (82.85) 4 (11.42) 1 (2.85) 1 (2.85) 27 (79.41) 4 (11.76) 1 (2.94) 2 (5.88) 

Dia 5 30 (85.71) 3 (8.57) 2 (5.71) 0 (0.00) 28 (82.35) 4 (11.76) 2 (5.88) 0 (0.00) 

Dia 6 30 (85.71) 5 (14.28) 0 (0.00) 0 (0.00) 31 (91.17) 2 (5.88) 1 (2.94) 0 (0.00) 

Dia 7 32 (91.42) 3 (8.57) 0 (0.00) 0 (0.00) 32 (94.11) 1 (2.94) 1 (2.94) 0 (0.00) 

Dia 14 32 (91.42) 2 (5.71) 1 (2.85) 0 (0.00) 31 (91.17) 3 (8.82) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Dia 30 34 (97.14) 1 (2.85) 0 (0.00) 0 (0.00) 32 (94.11) 2 (5.88) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Notas:NaOCl: Hipoclorito de Sódio; CLX: Clorexidina 

 

 
Tabela 5. Percentual de pacientes que relataram dor ao toque. 

 

 
Dias 

(EVA) 

 G1 (n=35) NaOCl 

N (%) 

  G2 (n=34) CLX 

N (%) 

 

    
Sem dor Leve Moderada Severa Sem dor Leve Moderada Severa 

Dia 1 22 (62.85) 11(31.42) 0 (0.00) 2 (5.71) 16 (47.05) 9 (26.47) 4 (11.76) 5 (14.70) 

Dia 2 26 (74.28) 7 (20.00) 0 (0.00) 2 (5.71) 17 (50.00) 7 (20.58) 7 (20.58) 3 (8.82) 

Dia 3 27 (77.14) 5 (14.28) 1 (2.85) 2 (5.71) 19 (55.88) 11 (32.35) 1 (2.94) 3 (8.82) 

Dia 4 30 (85.71) 3 (8.57) 0 (0.00) 2 (5.71) 26 (76.47) 5 (14.70) 1 (2.94) 2 (5.88) 

Dia 5 30 (85.71) 3 (8.57) 1 (2.85) 1 (2.85) 27 (79.41) 4 (11.76) 3 (8.82) 0 (0.00) 

Dia 6 30 (85.71) 4 (11.42) 1 (2.85) 0 (0.00) 31 (91.17) 1 (2.94) 2 (5.88) 0 (0.00) 

Dia 7 32 (91.42) 2 (5.71) 1 (2.85) 0 (0.00) 30 (88.23) 3 (8.82) 1 (2.94) 0 (0.00) 

Dia 14 32 (91.42) 1 (2.85) 2 (5.71) 0 (0.00) 30 (88.23) 4 (11.76) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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Dia 30 33 (94.28) 1 (2.85) 1 (2.85) 0 (0.00) 32 (94.11) 2 (5.88) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Notas:NaOCl: Hipoclorito de Sódio; CLX: Clorexidina 

 

 
No grupo controle, no primeiro dia, 1 paciente (2,85%) apresentou dor intensa 

no pós-operatório e 2 pacientes (5,71%) apresentaram dor moderada. No segundo 

dia, apenas 1 paciente (2,85%) apresentou dor pós-operatória intensa e moderada. 

No terceiro dia, 2 pacientes (5,71%) apresentaram dor intensa no pós-operatório e 1 

paciente (2,85%) apresentou dor moderada. No quarto dia, apenas 1 paciente (2,85%) 

apresentou dor pós-operatória intensa e moderada. No quinto dia, apenas 2 pacientes 

(5,71%) apresentaram dor pós-operatória moderada. No décimo quarto dia, 1 paciente 

(2,85%) apresentou dor pós-operatória moderada. 

No grupo CLX, 4 pacientes (11,76%) apresentaram dor moderada e 5 

pacientes (14,70%) apresentaram dor intensa no primeiro dia. Cinco pacientes 

(14,70%) apresentaram dor moderada e 4 pacientes (11,76%) dor intensa no segundo 

dia. Dois pacientes (5,88%) apresentaram dor moderada e 3 pacientes (8,82%) dor 

intensa no terceiro dia. No quarto dia, 1 paciente (2,94%) relatou dor moderada e 2 

pacientes (5,88%) dor intensa. Dois pacientes (5,88%) apresentaram dor moderada 

no quinto dia. No sexto e sétimo dia apenas 1 paciente (2,94%) relatou dor moderada 

(Tabela 4). 

Em relação à avaliação da dor ao toque, após 10 dia, no grupo controle, 2 

pacientes (5,71%) apresentaram dor intensa. No 20 dia, 2 pacientes (5,71%) também 

apresentaram dores intensas ao toque. Ao 30 dia, 2 pacientes (5,71%) relataram dor 

intensa e 1 paciente (2,85%) dor moderada. No 40 dia, 2 pacientes (5,71%) 

apresentaram dor intensa. Ao 50 dia, 1 paciente (2,85%) apresentou dor intensa e 

moderada ao toque. No sexto, sétimo, décimo quarto e trigésimo dias, nenhum 

paciente relatou dor intensa ao toque; no entanto, 1 paciente (2,85%) apresentou dor 

moderada no sexto, sétimo e trigésimo dias e 2 pacientes (5,71%) apresentaram dor 

moderada no décimo quarto dia. 

No grupo CLX, 5 pacientes (14,70%) apresentaram dor intensa e 4 (11,76%) 

dor moderada ao toque no primeiro dia. No segundo dia, 3 pacientes (8,82%) 

apresentaram dor intensa e 7 pacientes (20,58%) dor moderada. No terceiro dia, 

apenas 1 paciente (2,94%) apresentou dor moderada e 3 (8,82%) dor intensa. Ao 40 

dia, 1 paciente (2,94%) relatou dor moderada e 2 (5,88%) dor intensa. Do quinto ao 
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sétimo dia houve relatos de dor moderada de 3 pacientes (8,82%), 2 (5,88%) e 1 

(2,94%), respectivamente (Tabela 5). 

As Figuras 2 e 3 demonstram o desempenho do grupo em relação à EVA; o 

grupo da CLX mostrou maior dor pós-operatória em todo o período avaliado, menos 

no 140 dia (Grupo controle (0,25%) e Grupo CLX (0,20%)). Em relação à dor ao toque, 

o grupo da CLX apresentou os maiores valores, exceto nos dias 6 (Grupo controle 

(0,34%) e Grupo CLX (0,29%)), 14 (Grupo controle (0,37%) e o Grupo CLX (0,26%)) 

e 30 (Grupo controle (0,20%) e Grupo CLX (0,08%)). 
 

Figura 2. Desempenho de grupos, caso e controle, em relação à EVA em termos de 

dor pós-operatória. 
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Figura 3. Desempenho dos grupos, caso e controle, em relação à EVA em termos de 

dor ao toque. 

Em relação à presença de edema após o tratamento endodôntico, 3 (8,60%) 

pacientes apresentaram essa sintomatologia em ambos os grupos, controle e CLX. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nos períodos 

avaliados (P = 1,00). 
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5. DISCUSSÃO 

 
 

5.1 Revisão Sistemática e Metanálise 

 
 

O controle da dor pós-operatória após o tratamento endodôntico ainda é um 

desafio para os dentistas. Para minimizar os efeitos desse desconforto, a crioterapia 

tem sido utilizada porque é capaz de promover vasoconstriçãolocal com efeito 

antiedema, reduzindo a inflamação nos tecidos periradiculares25. 

Um total de 8 estudos foram incluídos nesta revisão sistemática e, para uma 

análise cuidadosa dos estudos selecionados a serem realizados, foi utilizado o Manual 

Cochrane de Revisões Sistemáticas de Intervenções44, permitindo avaliar a qualidade 

metodológica para medir o risco de viés. Portanto, o risco de viés foi mais frequente 

na ocultação de alocação, cegamento de participantes e pessoal, cegamento da 

avaliação de resultados e cálculo da amostra. 

O cegamento foi um dos aspectos avaliados na qualidade metodológica dos 

artigos e seu desempenho é de suma importância, preferencialmente o operador e o 

avaliador, pois minimiza o risco de viés de desempenho52. No entanto, deve-se notar 

que o cegamento do operador não foi possível nos estudos incluídos nesta revisão 

sistemática devido à temperatura da substância utilizada durante o protocolo de 

crioterapia. 

A randomização também foi um dos critérios para avaliar a qualidade dos 

estudos selecionados e, todos realizaram esse domínio35-42. Esse é um requisito 

extremamente importante, pois permite que os pacientes tenham a mesma chance de 

serem alocados nos grupos controle e caso, sem interferir no resultado14. Outro fator 

relevante é a ocultação da alocação, que garante a imparcialidade do operador, 

porque ele não sabe em qual grupo o participante está inserido; no entanto, apenas 

três estudos relataram como a ocultação de alocação foi realizada36,40,42,mostrando 

um risco considerável de viés. 

Nesta revisão sistemática e metanálise, 5 estudos36,37,39,41,43 realizaram o 

cálculo da amostra. Em ensaios clínicos randomizados, o cálculo do tamanho da 

amostra é necessário para garantir que a amostra seja representativa da população, 

o que significa que a amostra deve ter as mesmas características gerais da população 

em relação às variáveis em estudo. Assim, o cálculo permite determinar a quantidade 
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de elementos necessários para compor a amostra, a fim de obter resultados válidos, 

mas não mais que suficientes, para que os resultados da amostra possam ser 

generalizados para a população53. 

As limitações técnicas da instrumentação durante o tratamento endodôntico e 

a complexidade da anatomia do sistema radicular fazem com que as soluções 

irrigantes desempenhem um papel fundamental na remoção de detritos orgânicos e 

inorgânicos de áreas onde os instrumentos não podem ser alcançados4. Devido à sua 

ampla atividade antimicrobiana e à capacidade de dissolver a matéria orgânica, o 

hipoclorito de sódio é o irrigante mais comumente usado em endodontia6, embora seja 

irritante para os tecidos periapicais, especialmente em altas concentrações7-9. A 

concentração de NaOCl foi um fator variável entre os estudos, variando de 2,5 a 

5,25%, e apenas 1 estudo não relatou a concentração utilizada40. A irrigação por 

pressão negativa está presente em vários desses estudos35,39,41 e é um método seguro 

que visa minimizar os riscos de extravasamento do agente irrigante e, portanto, neste 

caso, não interfere na avaliação da dor pós-operatória. 

Sabendo-se que todos os estudos não realizaram aumento do forame e a 

irrigação foi realizada em condições de trabalho com métodos seguros, apesar dos 

diferentes protocolos de irrigação, pode-se afirmar que os escores de dor no pós- 

operatório e a gravidade da dor não estavam relacionados a esses fatores. Outro fator 

que reduz o risco de viés é que, independente da concentração da substância e dos 

diferentes protocolos de irrigação, os mesmos métodos foram aplicados em todos os 

grupos em cada estudo. 

O limiar de dor e sua avaliação são subjetivos e muito variáveis entre os 

indivíduos54. Todos os estudos incluídos nesta revisão sistemática utilizaram a Escala 

Visual Analógica (EVA) como método de avaliação da dor no pós-operatório. Esse 

instrumento é comumente usado por ser um método simples e relevante para 

avaliação da intensidade da dor55, mas sua desvantagem é não identificar sua origem. 

As condições da polpa e do tecido perirradicular também podem interferir 

diretamente nos escores de dor pós-operatória e, consequentemente, na avaliação da 

EVA dos pacientes, devido à infecção por microrganismos presentes no sistema do 

canal radicular e no infiltrado inflamatório circundante presente na  região apical 

relacionada56.Em estudos nos quais os dentes incluídos tinham polpa necrótica39,42 e 

periodontite apical sintomática35-40 houve uma redução da dor pós-operatória no grupo 
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em que a crioterapia foi usada, em comparação com o grupo controle, corroborando 

com a afirmação de que a solução fria causa vasoconstrição local, permitindo uma 

redução da dor, bloqueando as terminações nervosas ao redor do tecido lesado25. 

A ausência de um protocolo ideal de crioterapia gera falta de padronização do 

volume do agente irrigador e da temperatura utilizada27,34. Nos estudos incluídos, o 

agente irrigador mais utilizado na crioterapia foi solução salina35-40,42, seguido de 

EDTA + solução salina41,43. A questão do volume também foi um fator variável, entre 

5 e 20 ml, além da temperatura que variou de 2 a 6ºC. Embora os protocolos sejam 

muito diferentes entre os estudos, é claro que na maioria deles os grupos de 

crioterapia, independentemente de qual agente, volume ou temperatura utilizados, 

quando comparados aos grupos controle, apresentaram menor índice de dor no pós- 

operatório35-37,39,41,42. Dito isto, o tipo de agente irrigante é considerado menos 

importante, mas a importância da presença de baixas temperaturas que promovem 

analgesia local, reduzindo as chances de dor pós-operatória25. 

A metanálise, uma ferramenta estatística útil para reunir dados de estudos 

individuais com maior precisão estatística, mostrou que a crioterapia intracanal foi 

efetiva na redução da dor pós-operatória após terapia endodôntica. Os grupos de 

crioterapia apresentaram maior tendência a melhorar a dor pós-operatória nas 

primeiras horas (24 horas). Quando o tecido periapical estava normal, ambos os 

tratamentos foram semelhantes na redução da dor pós-operatória; isto é, a crioterapia 

não apresentou resultados favoráveis. A certeza das evidências foi considerada muito 

baixa, principalmente devido à falta de domínios importantes recomendados pelo 

Manual Cochrane de Revisões Sistemáticas de Intervenções4, inconsistência, 

imprecisão e viés de publicação. Futuros ensaios clínicos randomizados devem ser 

projetados seguindo as diretrizes da Ferramenta de Colaboração Cochrane e devem 

reduzir principalmente a heterogeneidade metodológica e aumentar o tamanho da 

amostra para permitir a extrapolação dos resultados. 

 
 
 

 
5.2 Pesquisa Clínica 
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A minimização da dor pós-operatória após o tratamento endodôntico ainda é 

um desafio para os cirurgiões-dentistas e relatada com preocupação na literatura 

desde o final da década de 188057. Diversos fatores podem estar associados ao 

processo de dor após a terapia endodôntica gerando uma resposta tecidual, seja ela 

por falha no preparo químico-mecânico, restos necróticos e/ou vitais da polpa ou até 

mesmo pelos microrganismos e suas toxinas presentes no sistema de canais 

radiculares17-19,58. Fatores químicos também podem desencadear um processo de dor 

por extrusão de soluções irrigantes, medicação intracanal e material de 

preenchimento (guta-percha)59. Todos os pacientes selecionados para a participação 

deste estudo foram diagnosticados com necrose pulpar e presença de lesão periapical 

com ausência de sintomatologia dolorosa; a dor pré-operatória é um dos preditores da 

dor pós operatória60. 

A endodontia moderna fornece evidência, por meiode estudos clínicos 

prospectivos e randomizados, da confiabilidade da conclusão da terapia endodôntica 

em sessão única61-67 apesar de alguns autores demonstrarem que fatores como a 

extrusão de soluções irrigantes e de medicamentos endodônticos propiciam uma 

inflamação aos tecidos perirradiculares desencadeando um processo de dor pós- 

operatória em uma única sessão em dentes com lesão periapical6,68-71. Opiniões 

divergem entre os autores a respeito da melhor solução irrigadora e o protocolo ideal 

de desinfecção que causem menor nocividade possível aos tecidos periapicais6,11,72- 

74;portanto, este estudo realizado em sessão única visou a comparação entre duas 

soluções irrigantes, hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,5% e clorexidina (CLX) gel a 2%, 

no que se refere à dor pós-operatória e a dor ao toque após o tratamento endodôntico 

com alargamento foraminal. 

A desinfecção do sistema de canais radiculares deve concentrar-se em 

protocolos nos quais um irrigante antibacteriano desempenhe um papel importante75,76 

e isso indica que, do ponto de vista microbiológico, tanto o NaOCl como a CLX podem 

ser usados durante o tratamento de dentes com canais infectados porque possuem 

essas características49. Atualmente, o NaOCl é o irrigante mais utilizado na 

endodontia por ser um excelente solvente de matéria orgânica, possuir ampla 

atividade antimicrobiana além deação rápida e apresentar baixo custo77. Em 

contrapartida, suas desvantagens referem-se àsua alta toxicidade e corrosividade dos 

metais. O método pelo qual o NaOCl destrói as bactérias não é exato, mas pode ser 
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a combinação de alguns fatores como: ataque aos lipídios da membrana celular e 

perda de conteúdo intracelular, inibição da síntese proteica, oxidação de aminoácidos 

de proteínas bacterianas, quebra de DNA além de cloração do anel de 

aminoácidos77,78. A CLX apresenta como características importantes seu amplo 

espectro antimicrobiano, substantividade e baixa citotoxicidade10 e possui como 

desvantagem principal a incapacidade de dissolver matéria orgânica11. 

Até o momento, de acordo com conhecimento disponibilizado pelos autores, 

são escassos os dados disponíveis sobre dor pós-operatória durante instrumentação 

foraminal comparando diferentes soluções de irrigação. No presente estudo, houve 

diferença estatisticamente significante (P<0,05) entre os grupos, NaOCl e CLX, no 

quesito dor pós-operatória e em relação a dor ao toque no 2º dia. 

Além disso, no 1º e no 3º dia, os valores foram limítrofes, reforçando a 

existência dessa associação. Resultados contraditórios foram encontrados nos 

estudos de Bourreauet al., 201579 e Silva et al., 201548 que não relataram diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Tal discordância pode ter ocorrido em 

razão da diferença na concentração empregada de NaOCL nesses estudos (5.25%). 

Além disso, Bourreauet al., 201579 utilizaram instrumentação rotatória. 

No presente estudo, o grupo da CLX apresentou maior diferença na dor após 

48 horas do término do tratamento endodôntico, o que pode estar relacionado 

àcaracterística de substantividade da solução. A substantividade é a capacidade que 

a CLX tem de absorver superfícies carregadas negativamente na boca (como dente e 

mucosa), sendo dispensadas lentamente desses locais de retenção, permitindo que a 

atividade antimicrobiana seja prolongada por várias horas80; ainda em relação a essa 

característica observou-se em outros estudos que o uso de CLX como irrigante do 

sistema de canais radiculares inibia a atividade microbiana de 48 horas81, 7 dias82 (nas 

formas líquida e gel), 21 dias83, 4 semanas84e por até 12 semanas85. 

Outra questão que pode ter associação à resposta maior de dor pós operatória 

ao grupo da CLX é o fato do gel, por ter maior viscosidade e menor fluidez do que o 

NaOCl, não encontrar a mesma facilidade para retornar em contrafluxo pelo espaço 

compreendido entre a lima reciprocante e a parede do canal, acabando por ser 

empurrada em maior volume em direção ao ápice, gerando extravasamento desse 

material e permitindo que o mesmo continue agindo nos tecidos perirradiculares, 

desencadeando os sintomas dolorosos. 
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Para as conclusões deste estudo clínico devem ser consideradas algumas 

limitações como a análise subjetiva da escala de dor. A avaliação do limiar de dor é 

algo muito variável e subjetiva entre os seres humanos54. Neste estudo, a dor pós- 

operatória foi mensurada por meioda Escala Visual Analógica (EVA) que apesar de 

ser um instrumento que não consegue determinar a origem da dor, trata-se de um 

método muito utilizado por ser apropriado para avaliação da intensidade da dor e de 

fácil aceitação pelos pacientes55. 

Em vista da escassez de estudos clínicos na literatura sobrea influência de 

substâncias químicas auxiliares na dor pós-operatória relacionada ao tratamento 

endodôntico com alargamento foraminal, tornam-senecessários novos estudos 

clínicos randomizados, a fim de elucidar o protocolo clínico mais apropriado para o 

enfrentamento da dor pós-operatória, frente técnica de instrumentação empregada. 

Além disso, pode-se observar a necessidade de futuros ensaios clínicos prospectivos 

correlacionando a dor pós-operatória com a presença de restos necróticos e/ou vitais 

da polpa, presença de microrganismos e suas toxinas, além de diferentes técnicas de 

preparação e obturação, bem como materiais de preenchimento. 
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6. CONCLUSÕES 

 
 

6.1 Revisão Sistemática e Metanálise 

 
 

A crioterapia intracanal foi eficaz na redução da dor pós-operatória em dentes 

com periodontite apical sintomática; no entanto, a certeza das evidências científicas 

foi considerada muito baixa. 

 
6.2 Pesquisa Clínica 

 
 

Pode-se concluir que o grupo CLX teve resultados insatisfatórios em termos 

de dor pós-operatória. Não houve diferença significativa entre os grupos em termos 

de edema pós-operatório. 
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Pesquisadores Responsáveis: 

Ludmila da Silva Guimarães (Doutoranda da PPGO-UFF) 

Erlange Andrade Borges da Silva (Doutoranda da PPGO-UFF) 

Profa. Drª. Lívia Azeredo Alves Antunes (Orientadora) 

Profo. Dro. Leonardo dos Santos Antunes (Orientador) 

 

 
Telefones para contato com pesquisador responsável: 

(21) 98891 1919 

E-mail do pesquisador responsável: 

leonardoantunes@id.uff.br 

 

 
Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: 

Universidade Federal Fluminense / Instituto de Saúde de Nova Friburgo 

Endereço da Instituição: 

Rua Dr. Sylvio Henrique Braune, 22. Centro, Nova Friburgo/RJ. CEP: 28625-650 

 

 
Endereço para contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo: Rua Sylvio Henrique Braune, 22. Centro, Nova Friburgo/RJ. CEP: 28625-650. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“Avaliação da eficácia da terapia fotodinâmica e de diferentes substâncias de irrigação nos 

sintomas pós-operatórios e na redução microbiana, em dentes necrosados após o alargamento 

foraminal: um acompanhamento de 2 anos.” 



 

Telefone do CEP: (22) 2528-7168 

 

 

Nome do participante:   
 

Idade: anos Telefone:    
 

E-mail: Endereço:    
 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da eficácia 

da terapia fotodinâmica e de diferentes substâncias de irrigação nos sintomas pós-operatórios e 

na redução microbiana, em dentes necrosados após o alargamento foraminal: um 

acompanhamento de 2 anos”, sob a responsabilidade do pesquisador Leonardo dos Santos 

Antunes. 

Por favor, leia este termo cuidadosamente. Caso tenha qualquer dúvida sobre este estudo ou 

termo, você deverá esclarecê-la com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa. Se preferir, 

você poderá dar a sua resposta em outro dia, após consultar familiares ou pessoas de sua 

confiança antes de tomar a decisão de participar ou não desse estudo. Ao aceitar participar, o 

sr.(a) receberá uma via desse termo. 

Justificativa e objetivo: O objetivo dessa pesquisa é avaliar clinicamente a relação da terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) e de diferentes substâncias utilizadas na desinfecção do 

canal do dente (hipoclorito de sódio e clorexidina) na dor e na redução do inchaço, após o 

tratamento do canal do dente com ampliação do forame apical, em dentes considerados 

necrosados e com evidência na radiografia de lesão na raiz. Além disso, realizaremos o 

acompanhamento clínico e radiográfico durante 2 anos a fim de evidenciar-se a cura da lesão 

presente no final da raiz; analisaremos a qualidade de vida através de questionário, antes e após 

o tratamento do canal do dente com ampliação foraminal; e avaliaremos a redução de 

microrganismos proporcionada pela terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) após o 

tratamento do canal com ampliação do forame apical, utilizando diferentes substâncias de 

irrigação no canal. A terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) tem sido amplamente 

empregada nas diversas especialidades médicas e, mais atualmente, na odontologia objetivando 

uma melhor qualidade de tratamento. O conhecimento da atuação da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (TFDa) e de diferentes irrigantes na redução da dor e do inchaço após o 

tratamento do canal com alargamento foraminal poderá gerar resultados que influenciarão 

positivamente nas práticas clínicas. 



 

Onde e como será realizado o estudo: Ao aceitar participar dessa pesquisa e assinar o termo 

de consentimento livre e esclarecido, o senhor (a), inicialmente, irá responder perguntas sobre 

sua saúde geral e dentária e um questionário sobre qualidade de vida. A seguir, o senhor (a) será 

conduzido até o consultório de odontologia do centro no qual está sendo atendido para uma 

avaliação e radiografia do dente comprometido, que será realizada por um profissional 

qualificado. Esse dente será submetido ao tratamento de canal com alargamento do forame 

apical e iremos avaliar a dor e o inchaço através de escalas numéricas em dias determinados, a 

redução de microrganismos por um teste chamado PCR em tempo real e a cura da lesão que 

está na raiz do dente de forma clinica e radiográfica durante 2 anos. Os participantes serão 

divididos de forma aleatória em 3 grupos: no grupo 1, os participantes serão submetidos ao 

tratamento do canal do dente com alargamento foraminal, utilizando o hipoclorito de sódio 

como irrigante. No grupo 2, o tratamento de canal com alargamento foraminal e a terapia 

fotodinâmica serão realizados, utilizando o hipoclorito de sódio como substância irrigadora. Já 

no grupo 3, será realizado o alargamento foraminal e a terapia fotodinâmica, utilizando a 

clorexidina como irrigante principal. A amostra coletada após a terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (TFDa), uma luz azul que será colocada junto com o corante azul de metileno 

dentro do canal do dente, será identificada com um código numérico e enviado para o 

Laboratório Multiusuário de Pesquisa Biomédica (LMPB) do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo da Universidade Federal Fluminense, localizado na Rua Dr. Sylvio Henrique Braune, 

22, Centro, Nova Friburgo/RJ. Sua amostra ficará armazenada por um período de 3 anos e a 

seguir será descartada de acordo com as normas de biossegurança vigentes. Tudo ocorrerá 

dentro do mais absoluto sigilo. Sua amostra não será usada para outros testes, não será enviada 

para outros laboratórios e nem será usada para propósitos comerciais. Caso você decida, a 

qualquer momento, que a amostra não seja usada para esse estudo, fale conosco e nós a 

descartaremos imediatamente. 

Riscos: Os riscos de participação nessa pesquisa são mínimos. O protocolo proposto poderá 

gerar um mínimo de desconforto local no momento da aplicação da terapia fotodinâmica; no 

entanto, tanto o corante quanto a luz são incapazes de produzir efeitos ruins para o organismo. 

Além disso, os pacientes poderão relatar dor após o tratamento. Durante os procedimentos 

radiográficos, os pacientes estarão expostos aos riscos referentes a exposição de radiação 

ionizante. O senhor (a) também poderá sentir-se constrangido com algumas perguntas que lhe 

serão apresentadas no questionário. Entretanto, é importante ressaltar que será garantido o sigilo 

das suas respostas e da sua identificação em todas as etapas do estudo. 



 

Benefícios Esperados: Os resultados dessa pesquisa terão a pretensão de possibilitar a 

formulação de um protocolo clínico previsível para a atuação da redução dos sinais/sintomas 

após o tratamento do canal do dente com alargamento foraminal, em dentes considerados 

necrosados e com lesão na raiz do dente. 

Forma de acompanhamento e assistência: Os participantes têm garantia de que receberão 

respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento sobre os procedimentos a serem realizados. 

Além disso, os pesquisadores responsáveis se responsabilizam pelo acompanhamento do seu 

tratamento, bem como se disponibilizam a orientá-lo e auxiliá-lo em caso de dor ou qualquer 

sintoma durante e após o tratamento proposto. 

Forma de esclarecimento: Os participantes têm garantia de que receberão informações, antes 

e durante a pesquisa, sobre a metodologia de estudo. E, se for de seu interesse receberão 

informações sobre os resultados finais obtidos com a pesquisa. 

Retirada do consentimento: Os voluntários têm liberdade de retirar o consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo. Não haverá nenhuma penalização caso o 

senhor (a) queira retirar-se do estudo e garantimos que o senhor (a) continuará recebendo o 

melhor tratamento disponível nessa instituição. 

Garantia de sigilo: Os dados obtidos na pesquisa têm finalidade exclusivamente científica, 

sendo assegurada a privacidade do participante. Os resultados desse projeto de pesquisa serão 

apresentados em congressos e publicados em revistas científicas, porém a identidade do 

participante não será divulgada em nenhum momento. 

Ressarcimento de despesas e indenização: O senhor (a)não terá qualquer tipo de despesa para 

participar da pesquisa e não receberá remuneração por sua participação. No entanto, os 

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, têm 

direito à indenização, por parte do pesquisador e da instituição. O senhor (a) será ressarcido por 

qualquer eventual despesa decorrente da sua participação no presente projeto de pesquisa. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido é composto por duas vias. Todos os 

participantes receberão uma via assinada do mesmo, com todas as páginas rubricadas. 

Declaramos que esse projeto está de acordo com as exigências contidas no item IV.3 da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável: 

Ludmila da Silva Guimarães (Doutoranda da PPGO-UFF) e/ou 

Profo. Dro. Leonardo dos Santos Antunes 

 

 
Eu, , declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Data: / /   

 
Assinatura:   


