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RESUMO 
 

Silva EAB. Fatores associados aos sintomas pós-operatórios após o tratamento 

endodôntico com alargamento foraminal em dentes com lesão periapical [tese]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

O alargamento foraminal visa reduzir a carga microbiana a fim de promover 

níveis mais favoráveis ao reparo. Contudo, não é incomum que os pacientes 

envolvidos apresentem algum nível de desconforto pós-operatório. Assim, a 

presente tese apresentou dois propósitos: i) avaliar, através de revisão 

sistemática e metanálise, o efeito do alargamento foraminal nos sintomas pós-

operatórios em dentes com lesão periapical; ii) avaliar a relação das variáveis 

idade, sexo, diferentes grupos de dentes, posição da arcada, comprimento do 

dente, amplitude do canal radicular e tamanho da lesão periapical com a 

ocorrência de sintomas pós-operatórios e uso de analgésicos, após tratamento 

endodôntico com alargamento foraminal em dentes unirradiculares. Para o 

propósito 1, uma ampla busca foi conduzida em bases de dados eletrônicas até 

maio de 2017 por meio de descritores controlados e termos livres, com a 

finalidade de selecionar títulos e resumos potencialmente relevantes, 

submetendo-os em seguida a uma seleção baseada no acrônimo PICO e uma 

análise sistematizada, com consequente avaliação do risco de viés e metanálise. 

Cinco estudos foram qualificados para revisão sistemática e 3 estudos foram 

considerados para metanálise. Os resultados da metanálise demonstraram que 

a dor pós-operatória foi maior no tratamento endodôntico com alargamento 

foraminal, com diferença estatisticamente significante no primeiro (odds ratio 

[OR], 0,92; intervalo de confiança [IC], 0,36-1,48; p=0,001), segundo (OR, 1,32; 

IC, 0,23-2,41; p=0,02), quarto (OR, 0,45; IC, 0,01–0,89; p=0,04), sexto (OR, 0,31; 

IC, 0,03–0,60; p=0,03) e sétimo (OR, 0,16; IC, 0,02–0,31; p=0,02) dias. Concluiu-

se que a dor pós-operatória foi maior no grupo em que foi realizado o 

alargamento foraminal nos primeiros dias após o tratamento. Para o propósito 2, 

delineou um estudo de coorte. A amostra foi composta por 105 dentes 

unirradiculares com lesão periapical. Após o tratamento endodôntico com 

alargamento foraminal e instrumentação reciprocante, em uma sessão, a 

intensidade da dor e dor ao toque foram registradas todos os dias durante 7 dias 



e no 14º e 30º dias através da escala visual analógica. O edema foi avaliado por 

dois avaliadores independentes, em 48 horas, 72 horas e 7 dias após o 

tratamento. Os dados foram analisados por meio do software Statistical Package 

for Social Science (IBM, EUA, versão 23.0). O nível de significância adotado foi 

de 5% (p<0,05). Sexo feminino (beta=1,02; p<0,00), dentes inferiores 

(beta=25,50; p<0,00), canal radicular de média amplitude (beta=0,93; p=0,03) e 

edema (beta=1,88; p<0,00) foram associados ao aumento da dor pós-operatória 

e dor ao toque, enquanto o uso de analgésico (beta=-1,82; p<0,00) e o tempo 

em dias (beta=-0,23; p=0,00) estiveram associados à diminuição desses 

sintomas. O edema esteve associado ao tratamento do prémolar superior 

(p<0,01) e amplitude média do canal radicular (p=0,05), sendo considerado fator 

de risco para necessidade de analgésico (OR=61,46; p=0,00). O uso de 

analgésico no pós-operatório também esteve associado aos prémolares 

superiores (p<0,01). Concluiu-se que fatores como sexo, grupos dentais, posição 

do arco e amplitude do canal radicular foram associados aos sintomas pós-

operatórios. O uso de analgésico foi mais necessário nos prémolares superiores 

e no edema, e foi associado à diminuição da dor ao longo dos dias. 

 

Palavras-chave: Endodontia, Tratamento endodôntico, Preparo do canal 

radicular, Alargamento foraminal, Lesão periapical, Dor pós-operatória, Edema, 

Fatores associados, Revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 
 
Silva EAB Factors associated with postoperative symptoms after endodontic 

treatment with foraminal enlargement in teeth with periodontitis apical [thesis]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 
Foraminal enlargement aims to reduce the microbial load in order to promote 

more favorable levels for repair. However, it is not uncommon for the patients 

involved to experience some level of postoperative discomfort. Thus, the present 

thesis had two purposes: i) to evaluate, through systematic review and meta-

analysis, the effect of foraminal enlargement on postoperative symptoms in teeth 

with periapical periodontitis; ii) to evaluate the relationship of the variables age, 

sex, tooth groups, arch position, tooth length, root canal amplitude and apical 

periodontitis size with the occurrence of postoperative symptoms and use of 

analgesics, after endodontic treatment with foraminal enlargement in uniradicular 

teeth. For purpose 1, a broad search was conducted in electronic databases until 

May 2017 through controlled descriptors and free terms, in order to select 

potentially relevant titles and abstracts, then submitting them to a selection based 

on the acronym PICO and a systematic analysis, with consequent assessment of 

the risk of bias and meta-analysis. Five studies were qualified for systematic 

review and 3 studies were considered for meta-analysis. The results of the meta-

analysis showed that postoperative pain was greater in endodontic treatment with 

foraminal enlargement, with a statistically significant difference in the first (odds 

ratio [OR], 0.92; confidence interval [CI], 0.36-1.48; p = 0.001), second (OR, 1.32; 

CI, 0.23-2.41; p = 0.02), fourth (OR, 0.45; CI, 0.01-0.89; p = 0.04), sixth (OR, 

0.31; CI, 0.03-0.60; p = 0.03) and seventh (OR, 0.16; CI, 0.02–0.31; p = 0.02) 

days. It was concluded that postoperative pain was greater in the group in which 

foraminal enlargement was performed in the first days after treatment. For 

purpose 2, a cohort study was designed. The sample consisted of 105 

uniradicular teeth with periapical periodontitis. After endodontic treatment with 

foraminal enlargement and reciprocating instrumentation, in one session, the 

intensity of pain and tenderness were recorded every day for 7 days and on the 

14th and 30th days using the visual analog scale. Edema was assessed by two 

independent evaluators, at 48 hours, 72 hours and 7 days after treatment. The 



data were analyzed using the Statistical Package for Social Science software 

(IBM, USA, version 23.0). The level of significance adopted was 5% (p<0.05). 

Female sex (beta= 1.02; p<0.00), mandibular teeth (beta=25.50; p<0.00), 

medium root canal amplitude (beta=0.93; p=0.03) and edema (beta=1.88; 

p<0.00) were associated with increased of the postoperative pain and 

tenderness, while the use of analgesics (beta=-1.82; p<0.00) and time in days 

(beta=-0.23; p=0.00) were associated with decreased of these symptoms. Edema 

was associated with the treatment of the maxillary premolar (p<0.01) and medium 

root canal amplitude (p=0.05), being considered a risk factor for analgesics 

requirement (OR=61.46; p=0.00). The use of analgesics in the postoperative 

period was also associated with maxillary premolars (p<0.01). It was concluded 

that factors such as sex, tooth groups, arch position and root canal amplitude 

were associated with postoperative symptoms. The use of analgesics was more 

necessary in maxillary premolars and edema, and was associated with 

decreased pain over the days. 

 

Keywords:  Endodontics, Endodontic treatment, Root canal preparation, 

Foraminal enlargement, Periodontitis apical, Postoperative pain, Edema, Factors 

associated, Systematic review. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

O tratamento endodôntico visa prevenir ou eliminar a infecção dentro do 

sistema de canais radiculares1. O terço apical do canal radicular tem se mostrado uma 

zona crítica devido à presença de ramificações e canais laterais que apresentam alta 

prevalência de biofilmes bacterianos2. A falta de um saneamento adequado dessa 

área servirá como causa potencial de infecção persistente, podendo comprometer o 

resultado do tratamento. 

A presença desses biofilmes bacterianos na porção apical do canal e até 

na própria lesão periapical2,3 tem contribuído para a proposta do alargamento do 

forame apical durante a instrumentação do canal radicular1,4. O alargamento foraminal 

refere-se ao alargamento intencional e mecânico do forame apical, e embora permita 

uma maior redução de bactérias remanescentes e resíduos de dentina infectados1,  

alguns estudos sinalizam a possibilidade de sintomas pós-operatórios exacerbados5-

7 após esta conduta.  

Os sintomas pós-operatórios podem ocorrer dentro de algumas horas ou 

alguns dias após o tratamento do canal radicular e consistem em exacerbações leves 

a agudas que afetam principalmente dentes necrosados com lesão periapical8-10. 

Estes sintomas são complicações bem conhecidas na prática clínica diária, que 

incomodam tanto os pacientes quanto os cirurgiões-dentistas9; e sua incidência foi 

relatada na literatura variando de 1,58% a 58%8,9,11-15. 

Os fatores causais de dor e edema pós-operatórios podem ocorrer tanto 

por lesão mecânica, química e / ou microbiana na polpa dentária e/ou nos tecidos 

perirradiculares10,11. Além disso, alguns estudos correlacionam os sintomas pós-

operatórios após o tratamento endodôntico com muitas variáveis, como os diferentes 

grupos de dentes8,9,12,13,16-22, posição da arcada dentária8,9,12,13,16,17,20,21,23,24, sexo8,9,12-

14,16-19,21-25, idade8,9,12,13,16-18,21,23-25 e tamanho16,17,19 ou presença de lesão 

periapical8,9,11-13, 21,23,25. 

Embora esses estudos8,9,11-14,16-25 tenham investigado o papel dessas 

variáveis nos sintomas pós-operatórios, falta-se dados conclusivos na literatura, 

principalmente no que diz respeito ao comprimento dentário, amplitude do canal 

radicular e tamanho da lesão periapical. Acredita-se, então, que a identificação 
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adequada desses fatores possa auxiliar no melhor manejo do paciente e na melhora 

do desfecho14. 

A análise da dor, normalmente, é realizada através de escalas e 

formulários específicos 4-7,26. Contudo, o desenho desta ferramenta de avaliação é 

fundamental e deve garantir que seja totalmente compreendido pelos pacientes e 

interpretado pelos pesquisadores20. A escala visual analógica é amplamente utilizada 

na literatura endodôntica5-7, por ser um modelo simples e eficiente, de fácil 

compreensão e confiável para avaliar a intensidade da dor5.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tratamento 

endodôntico com alargamento foraminal e os diversos fatores associados nos 

sintomas pós-operatórios em dentes unirradiculares com lesão periapical.  
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 
2.1 Revisão Sistemática e Metanálise (Artigo 1)  

Título - EVALUATION OF EFFECT OF FORAMINAL ENLARGEMENT OF 

NECROTIC TEETH ON POSTOPERATIVE SYMPTOMS: A SYSTEMATIC REVIEW 

AND META-ANALYSIS  

 

 Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática e 

metanálise para avaliar o efeito do alargamento foraminal nos sintomas pós-

operatórios em dentes com lesão periapical.  

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

alargamento foraminal causa mais sintomas pós-operatórios do que o tratamento 

endodôntico convencional nos primeiros dias. 

 

 

2.2 Estudo de Coorte (Artigo 2)  

Título - FACTORS ASSOCIATED WITH POSTOPERATIVE SYMPTOMS 

AFTER ENDODONTIC TREATMENT WITH FORAMINAL ENLARGEMENT IN 

TEETH WITH APICAL PERIODONTITIS: A COHORT STUDY. 

 

 Este estudo teve como objetivo avaliar a relação das variáveis idade, sexo, 

diferentes grupos de dentes, posição da arcada, comprimento do dente, amplitude do 

canal radicular e tamanho da lesão periapical com a ocorrência de sintomas pós-

operatórios e uso de analgésicos, após tratamento endodôntico com alargamento 

foraminal em dentes unirradiculares com lesão periapical.  

 A metodologia delineada gerou a hipótese nula de que não há relação entre 

esses fatores e a ocorrência de sintomas pós-operatórios. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
3.1 Revisão Sistemática e Metanálise (Artigo 1) 

 

 O protocolo desta revisão sistemática e metanálise foi desenvolvido seguindo 

as Declarações do PRISMA27 e foi preparado e registrado no banco de dados do 

PROSPERO (número de registro: CRD42017059921). 

Pergunta principal 

 Em pacientes adultos submetidos ao tratamento endodôntico, o alargamento 

foraminal causa sintomas pós-operatórios diferentes em comparação ao tratamento 

endodôntico convencional? 

Estratégia para identificação e seleção dos estudos 

Uma ampla pesquisa na literatura foi realizada, e apenas artigos 

publicados antes de 30 de maio de 2017 foram considerados para esta revisão. 

Nenhuma restrição de data ou idioma foi aplicada. O processo de seleção está 

descrito na Figura 1. A estratégia de busca eletrônica foi adaptada e aplicada em 4 

bases de dados: PubMed, Web of Science, Scopus e Cochrane Library. A literatura 

cinzenta foi consultada através do OpenGrey (http://www.opengrey.eu). Os 

pesquisadores foram contatados para identificar estudos adicionais. Os termos MeSH 

‘‘Pain’’, ‘‘Hyperemia’’, ‘‘Edema’’, ‘‘Hyperesthesia’’, ‘‘Fistula’’, ‘‘Root canal preparation’’, 

‘‘Tooth apex’’, ‘‘Periapical periodontitis’’, ‘‘Dental pulp necrosis’’, ‘‘Clinical study’’ foram 

usados. Sinônimos MeSH, termos relacionados e termos livres também foram 

incluídos. As palavras-chave foram selecionadas do DeCS - Descritores em Ciências 

da Saúde e do MeSH - Medical Subject Headings, da Biblioteca Nacional de Medicina 

dos Estados Unidos da América. Os termos foram combinados para refinar os 

resultados da pesquisa e a combinação desses descritores de pesquisa está 

demonstrada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Bases de dados eletrônicas utilizadas e estratégia de busca. 

 
Base de dados Estratégia de Busca  

 
 

 
 
 
 
 

PubMed 

 
#1 (Pain [MeSH Terms]) OR Hyperemia [MeSH Terms]) OR Edema [MeSH Terms]) OR 
Hyperesthesia [MeSH Terms]) OR Fistula [MeSH Terms]) OR Pain [Title/Abstract]) OR 
Postoperative pain [Title/Abstract]) OR Hyperemia [Title/Abstract]) OR Heat [Title/Abstract]) OR 
Edema [Title/Abstract]) OR Swelling [Title/Abstract]) OR Touch pain [Title/Abstract]) OR 
Hyperesthesia [Title/Abstract]) OR Fistula [Title/Abstract] 
 
#2 (Tooth apex [MeSH Terms]) OR Root canal preparation [MeSH Terms]) OR Tooth apex 
[Title/Abstract]) OR Root canal preparation [Title/Abstract]) OR Foraminal enlargement 
[Title/Abstract]) OR Tooth Apices [Title/Abstract]) OR Apical Foramen [Title/Abstract] 
 
#3 (Periapical Periodontitis [MeSH Terms]) OR Dental Pulp necrosis [MeSH Terms]) OR Periapical 
Periodontitis [Title/Abstract]) OR Dental Pulp necrosis [Title/Abstract]) OR Apical periodontitis 
[Title/Abstract]) OR Asymptomatic necrosis [Title/Abstract]) OR Necrotic teeth [Title/Abstract] 
 
#4 (Clinical study [MeSH Terms]) OR Clinical study [Title/Abstract]) OR Randomized controlled trial 
[Title/Abstract]) OR Clinical trial [Title/Abstract]) OR Controlled clinical trial [Title/Abstract] 
 
#1 and #2 and #3 and #4 

 
 
 
 
 
 

Scopus 
 

#1 (TITLE-ABS-KEY (pain) OR TITLE-ABS-KEY (hyperemia) OR TITLE-ABS-KEY (edema) OR 
TITLE-ABS-KEY (hyperesthesia) OR TITLE-ABS-KEY (fistula) OR TITLE-ABS-KEY (postoperative 
AND pain) OR TITLE-ABS-KEY (heat) OR TITLE-ABS-KEY (swelling) OR TITLE-ABS-KEY (touch 
AND pain)) 
 
#2 (TITLE-ABS-KEY (tooth AND apex) OR TITLE-ABS-KEY (root AND canal AND preparation) OR 
TITLE-ABS-KEY (foraminal AND enlargement) OR TITLE-ABS-KEY (tooth AND apices) OR TITLE-
ABS-KEY (apical AND foramen)) 
 
#3 (TITLE-ABS-KEY (periapical AND periodontitis) OR TITLE-ABS-KEY (dental AND pulp AND 
necrosis) OR TITLE-ABS-KEY (apical AND periodontitis) OR TITLE-ABS-KEY (asymptomatic AND 
necrosis) OR TITLE-ABS-KEY (necrotic AND teeth))  
 
#4 (TITLE-ABS-KEY (clinical AND study) OR TITLE-ABS-KEY (randomized AND controlled AND 
trial) OR TITLE-ABS-KEY (clinical AND trial) OR TITLE-ABS-KEY (controlled AND clinical AND 
trial))  
 
#1 and #2 and #3 and #4 
 

 
 
 
 
 
 

Web of Science 

#1 Topic: (pain) OR Topic: (postoperative pain) OR Topic: (hyperemia) OR Topic: (heat) OR 
Topic: (edema) OR Topic: (swelling) OR Topic: (touch pain) OR Topic: (hyperesthesia) OR Topic: 
(fistula)    
Índices= SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=Todos os 
anos 
 
#2 Topic: (tooth apex) OR Topic: (root canal preparation) OR Topic: (foraminal enlargement) OR 
Topic: (tooth apices) OR Topic: (apical foramen)  
Índices= SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=Todos os 
anos 
 
#3 Topic: (periapical periodontitis) OR Topic: (dental pulp necrosis) OR Topic: (apical 
periodontitis) OR Topic: (asymptomatic necrosis) OR Topic: (necrotic teeth)  
Índices= SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=Todos os 
anos 
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#4 Topic: (clinical study) OR Topic: (randomized controlled trial) OR Topic: (clinical trial) OR 
Topic: (controlled clinical trial)  
Índices= SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=Todos os 
anos 
 
#1 and #2 and #3 and #4 

 
Cochrane Library 

Pain or Postoperative pain or Hyperemia or Heat or Edema or Swelling or Hyperesthesia ou Touch 
pain or Fistula:ti,ab,kw and Tooth apex or Root canal preparation or Foraminal enlargement or Tooth 
apices or Apical foramen:ti,ab,kw and Periapical periodontitis or Dental pulp necrosis or Apical 
periodontitis or Asymptomatic necrosis or Necrotic teeth:ti,ab,kw and Clinical study or Randomized 
controlled trial or Clinical trial or Controlled clinical trial:ti,ab,kw in Trials 

 

Critérios de inclusão  

Foram delineados de acordo com a estratégia PICOS:  

P (população): incluiu-se pacientes adultos que apresentavam dentes superiores ou 

inferiores com necrose pulpar e evidência radiográfica de lesão periapical. 

I (intervenção): tratamento endodôntico com alargamento foraminal. 

C (comparação): tratamento endodôntico convencional. 

O (desfecho): avaliação do efeito do alargamento foraminal na dor pós-operatória, 

edema, flare-up e consumo de analgésico. 

S (desenho do estudo): incluiu-se ensaios clínicos, ensaios clínicos controlados ou 

ensaios clínicos randomizados. 

Critérios de exclusão 

Artigos duplicados, cartas editoriais, estudos pilotos, revisões históricas, 

capítulos de livros, teses, diretrizes, estudos laboratoriais, estudos em animais e 

estudos descritivos, como relatos de casos e séries de casos, foram excluídos. 

Seleção dos estudos 

 Inicialmente, os títulos e resumos dos artigos identificados foram lidos por 2 

revisores independentes (L.S.G., E.B.S.) com o objetivo de eliminar os estudos que 

claramente não atendiam aos critérios de inclusão. Para avaliar a concordância entre 
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os autores, 10% das publicações foram selecionadas aleatoriamente e tiveram sua 

classificação comparada e, em seguida, foi determinada uma estatística Kappa de 

0,90. Somente estudos que correspondiam aos critérios de inclusão foram 

selecionados. Os estudos que apareceram em mais de uma base de dados foram 

considerados apenas uma vez. Nos casos em que o resumo e o título não estavam 

claros, o estudo foi lido na íntegra para minimizar a possibilidade de desconsiderar 

estudos importantes. Posteriormente, os textos completos de todos os estudos 

potencialmente elegíveis foram acessados e os critérios de inclusão e exclusão foram 

aplicados novamente. Qualquer desacordo foi discutido com um terceiro autor (L.S.A.) 

e resolvido por consenso. A busca eletrônica foi complementada por uma busca 

manual na lista de referências dos artigos incluídos. 

Avaliação metodológica de risco de viés 

O risco de viés foi avaliado através do instrumento preconizado pelo 

Manual da Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenção28. Os seguintes 

domínios foram avaliados: geração de sequência aleatória, ocultação da alocação, 

cegamento dos participantes e da equipe, cegamento do avaliador do desfecho, dados 

de resultados incompletos e relato seletivo de resultados. Cada domínio foi 

classificado com risco de viés baixo (+), alto (-) ou incerto (?). Um estudo foi 

considerado com alto risco de viés caso "alto risco" ou "risco incerto" fosse atribuído 

a pelo menos 1 dos 6 domínios avaliados. 

Todo esforço foi feito para recuperar quaisquer dados ausentes dos 

estudos incluídos. Entrou-se em contato com os autores originais dos estudos 

primários, conforme aconselhado na seção 16.1.2 do Manual da Cochrane28. 

Extração de dados 

Os dados dos estudos incluídos foram compilados e organizados da 

seguinte forma: primeiro autor do artigo, ano de publicação; estado, país; desenho do 

estudo; amostra (caso / controle, gênero, distúrbios sistêmicos, tipos de dentes, 

dentes acessados anteriormente); tratamento endodôntico (irrigação, instrumentação, 

diâmetro cirúrgico, número de sessões, medicação intracanal); sintomas pré-



 21 

operatórios; avaliação (método, período e classificação); sintomas pós-operatórios 

analisados; resultados. 

Metanálise 

Uma metanálise foi realizada para combinar os resultados comparáveis 

entre os estudos incluídos. Para a metanálise, extraiu-se a média e o desvio padrão 

relacionados à dor pós-operatória do grupo que não realizou alargamento foraminal e 

do grupo que o realizou. 

O modelo de efeito aleatório foi adotado. As diferenças de médias entre 

o grupo que não realizou o alargamento foraminal e o grupo de alargamento foraminal 

foram feitas usando a metanálise de variância inversa. Valores negativos indicam 

maior dor no grupo que não realizou alargamento foraminal. O I2 foi utilizado para 

avaliar a heterogeneidade estatística entre os estudos, no qual os valores de I2 de 

25%, 50% e 75% indicaram baixa, média e alta heterogeneidade, respectivamente29. 

O cálculo da metanálise e a criação do gráfico de floresta foram realizados pelo 

software Review Manager 5.3. 

As análises de sensibilidade com diferentes métodos de imputação de 

dados e análises de subgrupos foram planejadas, mas não puderam ser realizadas 

devido à escassez de ensaios clínicos. 
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3.2 Estudo de Coorte (Artigo 2) 

 

Este estudo de coorte foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

local (nº 2.353.996 e CAAE 74185417.9.0000.5626) (ANEXO 1). O protocolo do 

estudo foi registrado no banco de dados www.clinicaltrials.gov com o número de 

identificação NCT03704857 e foi relatado de acordo com o Relatório para Estudos 

Observacionais em Epidemiologia (STROBE)30. Todos os voluntários, ao aceitarem 

participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e 

foram informados sobre todos os riscos e benefícios do tratamento (APÊNDICE 1).  

 

Seleção de paciente  
 

A população do estudo foi composta por pacientes acima de 18 anos de 

idade que se apresentaram ao Curso de Odontologia, do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo, da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, para avaliação e 

tratamento de lesões de cárie profunda, entre março de 2019 e fevereiro de 2020 

(ANEXO 2).  

O tamanho da amostra foi determinado pela calculadora OpenEpi 

(https://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm). A amostra foi calculada estimando-

se a prevalência de dor severa no primeiro dia após o tratamento endodôntico com 

alargamento foraminal de dentes necrosados, que foi relatada em 34%7, com erro de 

10% e intervalo de confiança de 95%. Para compensar uma possível perda de 

seguimento, o tamanho da amostra foi aumentado em 20% (efeito do desenho = 1,2), 

o que resultou em um tamanho total da amostra de 104 participantes.  

Os pacientes incluídos no estudo foram aqueles que necessitaram de 

pelo menos um tratamento endodôntico em dentes unirradiculares, tanto na maxila 

quanto na mandíbula, com lesão periapical, sem dor pré-operatória ou edema. Os 

critérios de exclusão do estudo foram: pacientes com distúrbios sistêmicos, alérgicos 

ao medicamento Ibuprofeno, que fizeram uso de antibióticos nos últimos 30 dias7, 

alérgicos ao hipoclorito de sódio, que não foi possível determinar a patência foraminal, 

com forame apical muito amplo, casos de retratamento endodôntico e dentes vitais.  
 

Protocolo de tratamento  
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Um único especialista (E.A.B.S) realizou os procedimentos clínicos em 

uma única sessão, usando um protocolo padronizado. A radiografia periapical digital 

(Kodak, EUA) foi realizada de forma padronizada para auxiliar o diagnóstico e 

acompanhamento. Biofilmes dentais foram removidos por profilaxia oral profissional e 

os pacientes foram orientados a enxaguar com 15 ml de gluconato de clorexidina 

0,12% por 1 minuto (Periogard sem álcool / Colgate Palmolive, EUA). O diagnóstico 

de necrose pulpar foi determinado por testes de sensibilidade ao frio com Endo Ice 

(Coltene / Whaledent Inc, EUA) e quente com um bastão de guta-percha (Dentsply / 

Maillefer, Suíça) aquecido. Os pacientes foram anestesiados com lidocaína a 2% com 

epinefrina 1: 100.000 (DFL Indústria e Comércio Ltda, Brasil) e o acesso endodôntico 

foi realizado com uma broca diamantada esférica de 28 mm de comprimento número 

1014 (KG Sorensen, Brasil) e broca Endo-Z (Dentsply / Maillefer, Suíça) em alta 

rotação. Após a trepanação da câmara pulpar, foi realizado o isolamento absoluto e 

este desinfectado com hipoclorito de sódio 2,5%. O diagnóstico de necrose pulpar foi 

confirmado pela ausência de sangramento após o acesso endodôntico. O 

comprimento de trabalho (CT) foi medido com uma lima K número #15 (Dentsply / 

Maillefer, Suíça) e a patência mantida com uma lima K número #10 (Dentsply / 

Maillefer, Suíça). A determinação da odontometria foi realizada por meio do 

localizador apical RomiApex A-15 (Romibras, Israel), e o comprimento de trabalho foi 

estabelecido na marca ''00''.  

 De acordo com a radiografia inicial, diâmetro anatômico do canal radicular e 

uma exploração inicial, até o comprimento de trabalho determinado, com limas K 

números #10, #15, #20, #25, #30 (Dentsply / Maillefer, Suíça), sob irrigação constante, 

limas Reciproc 40 ou 50, acoplados ao motor Silver (VDW, Alemanha), foram 

selecionadas para instrumentação. Nos casos em que uma lima K número #30 não 

alcançou passivamente o comprimento de trabalho, R40 foi selecionada e esses 

canais radiculares foram classificados como médio. Nos casos em que uma lima K 

número #30 alcançou passivamente o comprimento de trabalho, R50 foi selecionada 

e esses canais radiculares foram classificados como amplos, de acordo com o 

protocolo do fabricante. Os instrumentos foram introduzidos com movimentos lineares 

de vaivém, com amplitude de 2-3 mm, com leve pressão apical. Após o uso único, as 

limas reciprocantes foram descartadas.  

 Cada dente foi irrigado com o mesmo volume de solução irrigante, 15 ml de 

hipoclorito de sódio 2,5%31 (Fórmula & Ação, Brasil), usando uma agulha de irrigação 
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30-G (Max-i-Probe, Dentsply / Maillefer, Suíça) até 2 mm antes do comprimento de 

trabalho7; irrigação final com agitação mecânica, utilizando 5ml de EDTA 17% por 1 

minuto6; e neutralização com 3ml de solução salina 0,9%.  

 Cones de papel absorvente estéreis do sistema Reciproc (VDW, Alemanha) 

foram utilizados no interior do canal radicular antes da obturação, que foi realizada 

com os cones de guta-percha R40 ou R50 e cimento endodôntico MTA Fillapex 

(Angelus, Brasil). Coltosol F (Vigodent / Coltene, França) foi usado para selar a 

entrada do canal radicular e posteriormente o dente foi restaurado com material 

definitivo.  

 

Variáveis preditoras  
 

Foram coletados dados sobre as seguintes variáveis: idade, sexo, 

grupos dentais (incisivos, caninos ou pré-molares), posição do arco (maxila ou 

mandíbula), comprimento do dente (abaixo do ponto de corte estabelecido ou acima 

do ponto de corte), amplitude do canal radicular (dentes instrumentados com R40 - 

médio ou R50 - amplo) e tamanho da lesão periapical (abaixo do ponte de corte 

estabelecido ou acima do ponto de corte).  

O comprimento do dente foi obtido com o localizador apical RomiApex 

A-15 (Romibras, Israel) e, dessa forma, todos os dentes foram padronizados desde a 

junção cemento-esmalte até o ápice dentário com as ferramentas disponíveis no 

software do Rx digital Kodak (Kodak, EUA). A mediana, neste estudo, foi estabelecida 

com um ponto de corte de 11,7 mm.  

A amplitude dos canais radiculares foi determinada pela conicidade da 

lima Reciproc selecionada, que foi classificada, de acordo com o fabricante, como 

amplo e médio, quando as limas Reciproc 50 e 40 foram utilizadas para 

instrumentação dos canais radiculares, respectivamente.  

O tamanho da lesão periapical foi determinado pelo software ImageJ / 

FiJi 1.46 (http://imagej.nih.gov/ij/). A radiografia padronizada inicial de cada caso foi 

inserida no software e, através da delimitação da lesão por um único operador (L.S.G) 

e ferramentas específicas, foi determinada a área da lesão em mm2. A mediana, neste 

estudo, foi estabelecida com um ponto de corte de 10,0 mm2.  

 

Variáveis dos desfechos  



 25 

 

As variáveis dos desfechos foram dor pós-operatória, dor ao toque e 

edema. O uso de analgésico após o tratamento endodôntico com alargamento 

foraminal em dentes unirradiculares com lesão periapical também foi observado. As 

análises da dor e dor ao toque foram realizadas por meio da escala visual analógica 

(EVA) (APÊNDICE 2) que foi entregue a todos os pacientes para registrar a avaliação 

da dor todos os dias durante 7 dias e no 14º e 30º dias após o tratamento endodôntico. 

Escala visual analógica consistia em uma régua horizontal com 2 pontos finais, com 0 

indicando nenhuma dor e 10 indicando dor intensa. Os níveis de dor foram 

classificados como sem dor (0), dor leve (1–3), dor moderada (4–6) ou dor intensa (7–

10)6. Todos os pacientes foram orientados a entrar em contato com o coordenador da 

pesquisa (L.S.A) em caso de dor intensa ou qualquer outra complicação. Nos casos 

de dor intensa, o analgésico (ibuprofeno 400 mg)6,7 foi prescrito de acordo com o 

protocolo pré-estabelecido (APÊNDICE 3).  

Com base nos critérios de Morse et al.26, o edema foi avaliado em 48h, 

72h e 7 dias após o tratamento. Dois autores independentes e cegos avaliaram 

clinicamente o edema, comparando com a fotografia inicial do paciente (k = 0,90):  

1. Leve: não há distorção da face, mas apresenta leve inchaço da gengiva, bochechas 

ou queixo.  

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

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

 

Gerenciamento e análise de dados  
 

Os dados foram analisados por meio do software Statistical Package for 

Social Science (IBM, EUA, versão 23.0). O nível de significância adotado foi de 5% (p 

< 0,05).  

A avaliação da normalidade dos dados referentes aos valores da escala 

visual analógica foi realizada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Como todos os 

dados não mostraram distribuição normal (p < 0,05), a correlação de Spearman foi 

aplicada para avaliar a dor e dor ao toque todos os dias por 7 dias e no 14º e 30º dias 

após o tratamento endodôntico com a idade. O teste U de Mann-Whitney foi usado 

para avaliar a relação dessas variáveis de desfecho em relação ao sexo, posição do 

arco, comprimento do dente, amplitude do canal radicular e também em relação ao 
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tamanho da lesão periapical. Os grupos dentais foram avaliados pelo teste de Kruskal 

Wallis. Essas variáveis preditoras também foram avaliadas para edema e uso de 

analgésico por meio do teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher e Regressão Logística 

Multivariada. A regressão ordinal multivariada por modelo de equação de estimativa 

generalizada (GEE) foi realizada para avaliar a associação entre os valores da escala 

visual analógica e as variáveis preditoras, conforme recomendado por Heller et al.32.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Revisão Sistemática e Metanálise (Artigo 1) 

 

Busca e Seleção de Artigos 
  

Um fluxograma da estratégia de busca está representado na Figura 1. 

Cento e setenta e dois resultados foram encontrados através da consulta nas bases 

de dados eletrônicas: 23 estudos no PubMed, 26 na Web of Science, 97 na Scopus e 

26 na Cochrane Library. Sessenta e oito registros foram excluídos porque estavam 

duplicados. Após desconsiderar os estudos duplicados, noventa e nove artigos foram 

excluídos após leitura dos títulos e resumos por não atenderem aos critérios de 

inclusão, restando apenas cinco artigos que foram lidos na íntegra e incluídos na 

análise. Após a busca eletrônica, as referências dos estudos selecionados foram 

pesquisadas manualmente, e nenhum artigo adicional foi encontrado.  
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Registros for a do tema proposto 
(n = 99) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Diagrama de fluxo preconizado pelo Prisma 2009. From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The 
PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097. For more information, visit www.prisma-statement.org). 
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 Avaliação do risco de viés  
 
 Em relação à avaliação do risco metodológico de viés, de acordo com os 

Critérios da Colaboração Cochrane (Figura 2), três estudos foram considerados como 

tendo baixo risco de viés5-7 e dois como tendo alto risco de viés4,26. A análise de viés 

de seleção demonstrou que todos os estudos foram randomizados4-7,26. Dois não 

explicaram como a ocultação da alocação e o cegamento dos participantes e do 

profissional foram realizados4,26. O cegamento do avaliador do desfecho não foi 

realizado em apenas um estudo4. Nenhum estudo teve viés de atrito devido à falta de 

dados.  

 

Figura 2 - Avaliação do risco de viés dos estudos selecionados pelo instrumento da 
Colaboração Cochrane. 
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Morse et al. (1987) 
      

- 

Silva et al. (2013) 
      

-      Legenda: 

Cruz Junior et al. (2016) 
      

- Baixo risco de viés 
 

Saini, Sangwan and Sangwan 
(2016)       

-   Alto risco de viés 

Yaylali, Teke and Tunca (2017) 
      

-         Risco de viés incerto 
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Parâmetros Clínicos 

 A extração de dados dos artigos selecionados está descrita nas Tabelas 2 e 3. 

Dois estudos avaliaram o efeito do alargamento foraminal em dentes 

unirradiculares4,5 e dois artigos em dentes multirradiculares6,7, e um realizou este 

procedimento em dentes independentemente do número de canais radiculares26. O 

número médio de dentes por estudo foi de 66,2, com um mínimo de 40 e um 

máximo de 106. 

 Todos os estudos utilizaram o hipoclorito de sódio como auxiliar químico, 

variando apenas na concentração. Dois estudos utilizaram a concentração de 

2,5%5,7, enquanto os demais utilizaram 0,5%26, 5,25%4 e 3%6. 

 Em relação ao tipo de instrumentação, três estudos realizaram preparo 

químico-mecânico manual com limas convencionais4,6,26, e dois artigos utilizaram 

instrumentação mecanizada, sendo um reciprocante5 e o outro rotatória7.  

 Em relação ao diâmetro cirúrgico no comprimento de trabalho determinado, um 

estudo determinou uma lima entre os tamanhos #25 e #3526, dois artigos definiram 

como 3 tamanhos / calibres maiores do que a primeira lima que alcançou o diâmetro 

anatômico4,6, e dois estudos utilizaram instrumentos mecanizados, Reciproc R405 

e ProTaper Next Files X27.  

 A dor pós-operatória foi avaliada em todos os estudos. Quatro estudos 

avaliaram os sintomas pós-operatórios por meio de uma escala visual analógica 

(EVA) (nenhuma, leve, moderada e severa dor)5-7,26 e um por meio de uma 

categorização verbal simples (nenhuma, pouca, moderada e severa dor)4.  

 Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

analisados em relação à dor nos dois estudos que realizaram instrumentação 

manual4,26. Houve predomínio de dor pós-operatória nos estudos em que o 

alargamento foraminal foi realizado com os instrumentos mecanizados5,7. Porém, 

um artigo em que foi realizada a instrumentação manual também apresentou dor 

nos primeiros 4 dias e no sexto dia6.  

 Apenas um estudo relatou outros sintomas (flare-up e edema)26 e quatro 

estudos relataram consumo de analgésicos4-7. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa nas variáveis analisadas entre os grupos. 
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Tabela 2 - Tabela de evidências que resume as características dos estudos incluídos. 

 
Legenda: Hipoclorito de sódio = NaClO; Comprimento de trabalho = CT; DF = Dados faltantes; NA = Não aplicado

 
 

Estudo 
(ano) 

 

 
 

Estado, 
País 

 
 

 
 

Tipo de Estudo 
 
 

Amostra Tratamento Endodôntico  
 

Sintomas Pré-
operatórios Caso / 

Controle 
 

Sexo Desordens 
Sistêmicas 

Tipos de Dentes Dente 
acessado 

previamente 

 
Irrigação 

 
Instrumentação 

Diâmetro 
Cirúrgico 

Número 
de 

Sessões 

Medicação 
Intracanal 

Morse 
et al. 

(1987) 

Nova 
Jersey, 

EUA 
 

Clínico 
randomizado e 

prospectivo 

53 / 53  
 

55 
homens 

51 
mulheres 

11,3%  
 

55 inferiores; 51 
superiores (10 

anteriores and 96 
posteriores) 

Não 0,5% 
NaClO 

Manual Lk 25 à Lk 35 Uma NA Assintomático 
 

Silva et 
al. 

(2013) 

Rio de 
Janeiro, 
Brasil 

 

Clínico 
randomizado, 
controlado e 
prospectivo 

 

20 / 20 18 
homens 

22 
mulheres 

DF 
 

40 superiores 
unirradiculares 

DF 5,25% 
NaClO 

Manual 3 tamanhos 
maiores do que 

a 1a lima que 
alcançou o CT 

Uma NA Assintomático 
 

Cruz 
Júnior 
et al. 

(2016) 

São 
Paulo; 
Ceará, 
Brasil 

 

Clínico 
randomizado e 

prospectivo  

23 / 22 Mulheres DF 18 premolares 
inferiores; 19 

incisivos 
superiores; 4 

incisivos 
inferiores; 4 

caninos superiores 

Não 2,5% 
NaClO 

Reciprocante 
(Reciproc R40) 

R40 
(40/ 0.06) 

Uma NA Assintomático 
 

Saini et 
al. 

(2016) 

Haryana, 
Índia 

 

Clínico 
randomizado e 

controlado 
 

35 / 35 27 
homens 

43 
mulheres 

Excluídos 70 primeiros 
molares inferiores 

Não 3% 
NaClO 

Manual 3 tamanhos 
maiores do que 

a 1a lima que 
alcançou o CT 

Duas Hidróxido de 
Cálcio 

Assintomático 
 

Yaylali 
et al. 

(2017) 

Isparta, 
Turquia 

Clínico 
randomizado, 
controlado e 

cego 

35 / 35 30 
homens 

40 
mulheres 

Excluídos 70 molares 
superiores ou 

inferiores 

DF 2,5% 
NaClO 

Rotatório 
(ProTaper Next) 

ProTaper Next 
X2  

(25/ 0.06) 

Uma NA Assintomático 
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Tabela 3 - Tabela de evidências que resume os parâmetros e resultados 
coletados para cada estudo. 
 

 
Estudo (ano) 

 

Avaliação Sintomas 
Pós-

operatórios 
analisados 

Resultados 
Método Período Classificação 

 
Morse et al. 

(1987) 

 
EVA 

 
24 horas, 1 

semana, 2 meses 

Dor: nenhuma (0), leve (1-
3), moderada (4-7), severa 
(8-10).  

Edema: leve (inchaço leve 
da gengiva, bochecha ou 
queixo, mas rosto não 
distorcido), moderado 
(bochecha ou queixo 
visivelmente distorcido), 
severo (distorção grosseira 
da parte envolvida).  

Hipersensibilidade: leve 
(erupção cutânea limitada), 
moderada (erupção 
cutânea extensa, urticária 
ou edema angioneurótico), 
severo (anafilaxia).  

Gastrointestinais: leve 
(cólicas ou náuseas), 
moderada (diarréia), severa 
(vômitos).  

 

Flare-up, 
edema e dor 

 
 
 
 
 
Não foi observada diferença 
estatisticamente significativa 
entre as variáveis analisadas, 
tanto na instrumentação 
intracanal quanto na periapical.  
 

Silva et al. (2013) 

 
 

Formulário de 
categorização 
verbal simples  

 

12, 24, 48 horas 

 

Dor: sem dor (0), leve (1), 

moderada (2) ou severa (3). 

 

Dor 

 
Não houve diferença 
estatisticamente significativa 
na dor pós-operatória e na 
quantidade de analgésicos 
usados entre o grupo controle 
e o grupo de alargamento 
foraminal.  
 

 
Cruz Júnior et al. 

(2016) 
EVA 24 horas, 72 horas, 

1 semana  

 

Dor: sem dor (0), leve (1-3), 

moderada (4-7), severa (8-

10).  

 

Dor 

Após 24 horas, o alargamento 
foraminal resultou em mais 
pacientes relatando dor leve 
em comparação com o grupo 
controle, mas nenhuma 
diferença foi observada em 72 
horas ou 1 semana.  
 
Apenas 2 pacientes no grupo 
de alargamento foraminal e 
nenhum no grupo controle 
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necessitaram de analgésicos 
24 horas após o tratamento, e 
essa diferença não foi 
estatisticamente significativa. 
Nenhum medicamento foi 
tomado por nenhum dos 
grupos nos intervalos de 3 dias 
e 1 semana.  
 

 
Saini et al. 

(2016) 

 
EVA 

 

 

7 dias após o 
preparo químico-

mecânico  

. 

 

 

Dor: sem dor (0), leve (1-3), 
moderada (4-6), severa (7-
10).  

 

Dor 

Foi observada diferença 
significativa na dor pós-
operatória nos primeiros 4 dias 
e no 6º dia, com maior dor no 
grupo de alargamento 
foraminal.  
 
Não houve diferença 
significativa na prevalência de 
ingestão de analgésicos e 
número de doses entre os 
grupos experimentais.  
 

 
Yaylali et al. 

(2017) 

 
EVA 

 

Os primeiros 7 dias 

após o tratamento 

endodôntico 

 

Dor: sem dor (0-0,4), leve 

(0,55-4,4), moderada (4,5-

7,4), severa (7,5-10)  

 

Dor 

Uma diferença significativa foi 
observada na dor pós-
operatória nos primeiros 2 dias; 
o grupo de alargamento 
foraminal experimentou mais 
dor.  
 
Nenhuma diferença 
significativa foi encontrada no 
consumo de analgésicos entre 
os grupos.  
 

 

Legenda: Escala Visual Analógica = EVA 
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Metanálise  

 Os dados dos estudos incluídos na análise quantitativa foram comparados por 

meio da metanálise. Dois estudos não foram incluídos na metanálise devido ao uso 

de metodologias diferentes e alto risco de viés4,26. Morse et al.26 analisaram outros 

sintomas pós-operatórios e Silva et al.4 avaliaram a dor pós-operatória com outra 

escala, um formulário de categorização verbal simples. Portanto, esses estudos 

não foram comparáveis aos outros.  

 Três estudos foram incluídos5-7 e a Figura 3 apresenta os gráficos de floresta 

da dor pós-operatória entre o grupo de alargamento não foraminal e o grupo de 

alargamento foraminal. Uma associação foi observada para a dor pós-operatória 

no primeiro dia (odds ratio [OR], 0,92; intervalo de confiança, 0,36-1,48; P = 0,001); 

segundo dia (OR, 1,32; intervalo de confiança, 0,23-2,41; P = 0,02); quarto dia (OR, 

0,45; intervalo de confiança, 0,01–0,89; P = 0,04); sexto dia (OR, 0,31; intervalo de 

confiança, 0,03–0,60; P = 0,03); e sétimo dia (OR, 0,16; intervalo de confiança, 

0,02–0,31; P = 0,02).  

 A heterogeneidade entre os estudos foi baixa na Figura 3A (0%), C (0%), D 

(0%), E (19%), F (0%) e G (0%) e média na Figura 3B (67%).  
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Figura 3 – Gráficos de floresta da dor pós-operatória entre o grupo de não 
alargamento foraminal e o grupo de alargamento foraminal (A = 1 dia; B = 2 dias; C = 
3 dias; D = 4 dias; E = 5 dias; F = 6 dias; G = 7 dias).  
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4.2 Estudo de Coorte (Artigo 2) 
 
 Cento e cinco pacientes foram selecionados. Um paciente foi perdido no 

acompanhamento de dor pós-operatória e dor ao toque. A média de idade da amostra 

foi de 39,85 ± 13,00 (variação de 18 a 70 anos). Sessenta e quatro pacientes (61%) 

eram mulheres.  

 A incidência de dor e dor ao toque após o tratamento foi de 38,46% (n = 40) e 

42,31% (n = 44), respectivamente. Dezenove (18,27%) pacientes apresentaram dor 

pós-operatória leve, dez (9,62%) dor moderada e onze (10,58%) dor severa. Em 

relação à dor ao toque, vinte e quatro (23,08%) apresentaram dor leve, nove (8,66%) 

moderada e onze (10,58%) severa.  

 As tabelas 1 e 2 apresentam as análises das variáveis preditoras idade, sexo, 

grupos dentais, posição do arco, comprimento do dente, amplitude do canal radicular 

e o tamanho da lesão periapical em relação à dor pós-operatória e dor ao toque nos 

dias analisados. Foi encontrada diferença estatisticamente significativa em relação ao 

sexo e amplitude do canal radicular. A dor pós-operatória foi maior no sexo feminino 

no quarto (p = 0,00) e quinto (p = 0,03) dias e em relação à dor ao toque, a dor pós-

operatória foi maior no primeiro (p = 0,04), segundo (p = 0,01), quarto (p = 0,02) e 

quinto (p = 0,02) dias. O canal radicular considerado médio apresentou maior dor e 

dor ao toque em relação ao canal radicular considerado amplo no primeiro (p = 0,01), 

segundo (p = 0,01), terceiro (p < 0,01) e quinto (p = 0,05) dias e no primeiro (p = 0,02), 

segundo (p < 0,01) e terceiro (p = 0,05) dias, respectivamente.  

 Houve diferença estatisticamente significativa na ocorrência de edema em 

relação aos grupos dentais analisados e amplitude do canal radicular. Os prémolares 

superiores apresentaram maior ocorrência de edema (p < 0,01), assim como os canais 

considerados de média amplitude (p = 0,05) (Tabela 3).  

 Apenas dezenove pacientes (18,1%) necessitaram de medicação. Prémolar 

superior foi associado à necessidade de analgésico (p < 0,01) (Tabela 4).  

 A Tabela 5 mostra a Regressão Ordinal Multivariada por GEE que avalia a 

associação entre dor e variáveis preditoras. Sexo feminino (beta = 1,02; p < 0,01), 

dentes inferiores (beta = 25,50; p < 0,01), amplitude média do canal radicular (beta = 

0,93; p = 0,03) e edema (beta = 1,88; p <0,01) foram associados ao aumento da dor 

pós-operatória, enquanto o uso de analgésico (beta = -1,82; p < 0,01) e tempo em dias 

(beta = -0,23; p < 0,01) estiveram associados à diminuição da dor pós-operatória.  



 37 

 O edema e o uso de analgésico também foram avaliados na análise 

multivariada por Regressão Logística, conforme apresentado nas Tabelas 6 e 7. O 

edema foi associado como fator de risco para necessidade de analgésico (OR = 61,46; 

p < 0,01).  
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Tabela 1 - Análise de variáveis preditoras em relação à dor pós-operatória.  
Variavéis  Dia 1 P Dia 2  P Dia 3  P Dia 4 P Dia 5 P Dia 6 P Dia 7 P Dia 14 P Dia 30 P 

Idade 

(anos)§ 

0.13 0.17 0.17 0.08 0.16 0.09 0.03 0.69 0.03 0.76 -0.04 0.64 -0.08 0.37 -0.14 0.15 -0.11 0.23 

Sexo*  

Feminino 

Masculino 

1.30 (2.15) / 
0.00 (0.00-2.00) 

 
0.90 (2.18) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.06 

1.12 (2.13) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.80 (2.05) /    

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.08 

1.00 (2.18) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.60 (1.74) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.10 

0.79 (1.95) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.04 (0.21) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.00 

0.50 (1.36) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.07 (0.34) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 0.03 

0.30 (0.92) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.02 (0.15) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.06 

0.17 (0.73) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.02 (0.15) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.23 

0.14 (0.53) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.14 (0.93) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.25 

0.06 (0.35) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.04 (0.31) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.82   
 

Grupos dentais**  

Superiores 

Incisivos 

Caninos 

Prémolares 

Inferiores 

Incisivos 

Caninos 

Prémolares 

 
 

0.94 (1.96) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
2.25 (2.86) / 1.00 

(0.00-5.25) 
 

0.50 (0.70) / 0.50 
(0.00--) 

 
 
 

2.00 (2.79) / 1.00 
(0.00-2.00) 

 
0.50 (1.41) / 0.00 

(0.00-0.00) 
 

1.00 (2.22) / 0.00 
(0.00-0.75) 

 
 
 
 
 
 

0.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 

 
 

0.68 (1.82) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
2.25 (2.96) /    0.50 

(0.00-5.50) 
 

2.50 (3.53) /    2.50 
(0.00--) 

 
 
 

1.84 (2.60) /    0.00 
(0.00-4.00) 

 
0.62 (1.40) / 0.00 

(0.00-0.75) 
 

0.81 (2.07) /    0.00 
(0.00-0.75) 

 
 
 
 
 
 

0.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.34 

 
 

0.63 (1.85) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
2.12 (3.22) / 

0.00 (0.00-5.25) 
 

4.00 (5.65) / 
4.00 (0.00--) 

 
 
 

1.30 (2.09) / 
0.00 (0.00-2.00) 

 
0.12 (0.35) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.56 (1.31) / 
0.00 (0.00-0.75) 

 
 
 
 
 
 

0.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 

 
 

0.59 (1.86) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.62 (1.76) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.50 (0.70) / 
0.50 (0.00--) 

 
 
 

0.76 (1.48) / 
0.00 (0.00-1.50) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.12 (0.34) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 

0.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 

 
 

0.36 (1.30) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.50 (1.41) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

1.00 (1.41) / 
1.00 (0.00--) 

 
 
 

0.46 (0.87) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.12 (0.35) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 

0.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 

 
 

0.21 (0.81) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.37 (1.06) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.30 (0.85) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 

0.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.43 

 
 

0.15 (0.72) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.25 (0.70) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 

 
 
 
 
 
 

0.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.51 

 
 

0.21 (0.92) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.25 (0.70) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 

0.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.51 

 
 

0.10 (0.45) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 

0.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

Posição do arco* 

Maxila 

 

Mandíbula 

1.08 (2.08) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
1.24 (2.32) / 0.00 

(0.00-2.00) 

 
 
0.76 

0.92 (2.06) /    0.00 
(0.00-1.00) 

 
1.13 (2.17) /  

0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.46 

0.91 (2.24) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.72 (1.55) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.48 

0.59 (1.81) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.32 (0.94) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.91 

0.40 (1.30) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.21 (0.58) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.66 

0.22 (0.83) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.13 (0.53) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.85 

0.16 (0.70) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.02 (0.16) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.30 

0.20 (0.87) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.02 (0.16) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.30 

0.08 (0.41) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.19 
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Comprimento do dente* 

< 11,7 mm 

> 11,7 mm 

0.98 (2.04) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
1.31 (2.29) / 0.00 

(0.00-2.00) 

 
 

0.43 

0.94 (2.16) /  
0.00 (0.00-0.50) 

 
1.05 (2.04) /  

0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.49 

0.75 (1.97) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.94 (2.09) / 

0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.47 

0.66 (1.82) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.33 (1.22) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.21 

0.37 (1.24) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.29 (0.94) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.98 

0.22 (0.84) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.15 (0.61) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.76 

0.16 (0.75) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.05 (0.31) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.42 

0.22 (0.95) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.05 (0.31) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.41 

0.11 (0.46) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.08 

Amplitude do canal radicular* 

R40 - Médio 

R50 - Amplo 

1.57 (2.21) / 1.00 
(0.00-2.00) 

 
0.98 (2.13) / 0.00 

(0.00-1.00) 

 
 

0.01 

1.60 (2.19) /  
0.00 (0.00-3.75) 

 
0.77 (2.03) /  

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.01 

1.39 (2.28) / 
0.00 (0.00-2.00) 

 
0.64 (1.89) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.00 

0.57 (1.57) / 
0.00 (0.00-0.75) 

 
0.47 (1.57) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.18 

0.46 (1.20) / 
0.00 (0.00-0.75) 

 
0.28 (1.06) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.05 

0.25 (0.96) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.17 (0.64) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.66 

0.21 (0.95) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.07 (0.35) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.70 

0.14 (0.59) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.14 (0.76) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.72 

0.07 (0.37) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.05 (0.32) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.80 

Tamanho da lesão periapical* 

< 10,0 mm2 

> 10,0 mm2 

0.61 (0.89) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 

0.40 (0.81) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 
 

0.14 
 

0.45 (0.81) /  
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.46 (0.89) /  
0.00 (0.00-1.00) 

 
 
 

0.95 

0.36 (0.72) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.40 (0.88) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.83 

0.18 (0.43) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.30 (0.79) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.87 

0.16 (0.42) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.18 (0.52) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.80 

0.07 (0.26) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.12 (0.38) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.57 

0.05 (0.22) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.08 (0.34) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.86 

0.03 (0.18) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.10 (0.36) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.31 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.06 (0.24) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.06 

 
Legenda: §Correlação de Spearman / *Teste U de Mann-Whitney / **Teste Kruskal Wallys: fonte em negrito indica significância estatística (p < 0,05); Média (Desvio Padrão) / Mediana (Q1-Q3): 1o 

and 3o quartis (25%, 75%, respectivamente). 
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Tabela 2 - Análise de variáveis preditoras em relação à dor ao toque. 
Variáveis  Dia 1 P Dia 2  P Dia 3  P Dia 4 P Dia 5 P Dia 6 P Dia 7 P Dia 14 P Dia 30 P 

Idade (anos)§ 0.17 0.07 0.17 0.07 0.12 0.19 0.01 0.92 0.03 0.69 -0.00 0.94 -0.02 0.82 -0.08 0.38 -0.06 0.52 

Sexo*  

Feminino 

Masculino 

0.69 (0.90) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 
0.46 (0.92) / 0.00 

(0.00-0.50) 

 
 
 

0.04 

0.65 (0.90) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.29 (0.74) /    
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.01 

0.50 (0.87) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.29 (0.67) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.13 

0.39 (0.83) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.07 (0.26) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.02 

0.31 (0.69) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.04 (0.21) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.02 

0.19 (0.53) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.04 (0.21) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.17 

0.15 (0.48) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.04 (0.21) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.25 

0.12 (0.38) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.07 (0.34) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.28 

0.07 (0.32) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.02 (0.15) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.36 

Grupos 

dentais**  

Superiores 

Incisivos 

Caninos 

Prémolares 

Inferiores 

Incisivos 

Caninos 

Prémolares 

 
 
 
 
 
 

0.49 (0.82) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
1.12 (1.35) / 0.50 

(0.00-2.75) 
 

1.00 (1.41) / 1.00 
(0.00--) 

 
 
 

1.00 (1.00) / 1.00 
(0.00-1.00) 

 
0.25 (0.70) / 0.00 

(0.00-0.00) 
 

0.56 (0.89) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07 

 
 
 
 
 
 

0.33 (0.71) /    
0.00 (0.00-0.00) 

 
1.12 (1.35) /    

0.50 (0.00-2.75) 
 

0.50 (0.70) /    
0.50 (0.00--) 

 
 
 

1.00 (1.00) / 1.00 
(0.00-2.00) 

 
0.37 (0.74) /    

0.00 (0.00-0.75) 
 

0.50 (0.81) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.17 

 
 
 
 
 
 

0.36 (0.77) / 
0.00 (0.00-0.50) 

 
0.75 (1.16) / 

0.00 (0.00-1.75) 
 

1.50 (2.12) / 
1.50 (0.00--) 

 
 
 

0.61 (0.86) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.12 (0.35) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.31 (0.60) / 
0.00 (0.00-0.75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.23 

 
 
 
 
 
 

0.28 (0.75) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.50 (1.06) / 

0.00 (0.00-0.75) 
 

0.50 (0.70) / 
0.50 (0.00--) 

 
 
 

0.38 (0.65) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.12 (0.34) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 

 
 
 
 
 
 

0.19 (0.54) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.37 (1.06) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.50 (0.70) / 
0.50 (0.00--) 

 
 
 

0.38 (0.65) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.12 (0.35) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.18 

 
 
 
 
 
 

0.12 (0.42) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.25 (0.70) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.50 (0.70) / 
0.50 (0.00--) 

 
 
 

0.23 (0.59) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.42 

 
 
 
 
 
 

0.12 (0.42) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.25 (0.70) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.50 (0.70) / 
0.50 (0.00--) 

 
 
 

0.07 (0.27) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.74 

 
 
 
 
 
 

0.10 (0.36) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.25 (0.70) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.50 (0.70) / 
0.50 (0.00--) 

 
 
 

0.07 (0.27) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.06 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.74 

 
 
 
 
 
 

0.07 (0.25) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.25 (0.70) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.00 (0.00) / 

0.00 (0.00-0.00) 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

Posição do arco* 

Maxila 0.58 (0.92) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 

 
 

0.56 
 

0.43 (0.83) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

 
 

0.09 
 

0.44 (0.87) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

 
 

0.90 

0.31 (0.78) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 
 

0.74 

0.22 (0.62) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 
 

0.79 

0.14 (0.46) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 
 

0.69 

0.14 (0.46) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 
 

0.36 

0.13 (0.42) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 
 

0.36 

0.08 (0.33) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

 
 

0.09 
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Mandíbula 0.64 (0.91) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 
 

0.64 (0.88) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.37 (0.68) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.18 (0.46) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.18 (0.46) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.10 (0.39) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.05 (0.22) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.05 (0.22) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.00 (0.00) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

Comprimento do dente* 

< 11,7 mm 

> 11,7 mm 

0.54 (0.86) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.66 (0.97) / 0.00 

(0.00-1.00) 

 
 
0.65 

0.47 (0.84) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.54 (0.87) /    

0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.52 
 

0.41 (0.79) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
0.43 (0.83) / 

0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.97 
 

0.32 (0.72) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.21 (0.64) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.34 
 

0.22 (0.57) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.19 (0.56) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.81 

0.15 (0.49) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.11 (0.38) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

1.00 

0.15 (0.45) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.07 (0.33) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.32 

0.13 (0.39) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.07 (0.33) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.33 

0.07 (0.26) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
0.03 (0.28) / 

0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.19 

Amplitude do canal radicular* 

R40 - Médio 

R50 - Amplo 

0.85 (0.93) / 1.00 
(0.00-1.00) 

 
 

0.51 (0.90) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 
 

0.02 
 

0.82 (0.90) /    
1.00 (0.00-1.75) 

 
 

0.39 (0.81) /    
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.00 

0.60 (0.87) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.35 (0.77) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.05 

0.35 (0.67) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.23 (0.69) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.09 

0.28 (0.53) / 
0.00 (0.00-0.75) 

 
 

0.18 (0.58) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.09 

0.17 (0.47) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.11 (0.43) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.35 

0.14 (0.44) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.10 (0.38) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.65 

0.10 (0.31) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.10 (0.38) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.68 

0.03 (0.18) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.06 (0.29) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.71 

Tamanho da lesão periapical* 

< 10,0 mm2 

> 10,0 mm2 

0.70 (0.97) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 

0.48 (0.84) / 0.00 
(0.00-1.00) 

 
 
 

0.21 

0.54 (0.85) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.46 (0.86) /    
0.00 (0.00-1.00) 

 
 
 

0.53 

0.41 (0.73) / 
0.00 (0.00-1.00) 

 
 

0.42 (0.88) / 
0.00 (0.00-0.50) 

 
 
 

0.59 

0.25 (0.58) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.28 (0.79) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.54 

0.21 (0.56) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.20 (0.57) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.62 

0.12 (0.43) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.14 (0.45) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.84 

0.12 (0.43) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.10 (0.36) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.85 

0.09 (0.34) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.12 (0.38) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.60 

0.05 (0.29) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 

0.06 (0.24) / 
0.00 (0.00-0.00) 

 
 
 

0.57 

 
Legenda: §Correlação de Spearman / *Teste U de Mann-Whitney / **Teste Kruskal Wallys: fonte em negrito indica significância estatística (p < 0,05); Média (Desvio Padrão) / Mediana (Q1-Q3): 1o 

and 3o quartis (25%, 75%, respectivamente). 
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Tabela 3 - Avaliação da ocorrência de edema.  
 

Variáveis (n=105) Edema(n) 
Sim/Não P  

Idade (anos)* 
Menos de 37 anos 
Mais de 37 anos 

 
2/54 
5/44 

 
0.24* 

Sexo*  
Feminino 
Masculino 

 
6/58 
1/40 

 
0.24* 

 
Grupos dentais**  
Superiores 
Incisivos 
Caninos 
Prémolares 
Inferiores 
Incisivos 
Caninos 
Prémolares 

 
    

1/56 
1/7 
1/1 

 
3/10 
0/9 
1/15 

<0.01** 
 
 
 

0.17** 

Posição do arco** 
Maxila 
Mandíbula 

 
3/64 
4/34 

 
0.23* 

Comprimento do dente* 
<11,7 mm 
>11,7 mm 

 
5/48 
2/50 

 
0.43* 

Amplitude do canal radicular** 
R40 - Médio 
R50 - Amplo 

 
4/24 
3/74 

 
0.05* 

Tamanho da lesão periapical* 
<10mm2 

>10 mm2 

 
4/52 
3/46 

 
1.00* 

Legenda: * Teste Exato de Fisher / ** Teste Qui-quadrado: fonte em negrito indica significância estatística (p < 0,05).  
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Tabela 4 - Avaliação do uso pós-operatório de analgésico.  
 

Variáveis (n=105) Uso de analgésicos (n) 
Sim/Não P  

Idade (anos)* 
Menos de 37 anos 
Mais de 37 anos 

 
9/47 
10/39 

 
0.808* 

Sexo*  
Feminino 
Masculino 

 
14/50 
5/36 

 
0.299* 

Grupos dentais**  
Superiores 
Incisivos 
Caninos 
Prémolares 
Inferiores 
Incisivos 
Caninos 
Prémolares 

 
    

8/49 
3/5 
2/0 

 
3/10 
2/7 
1/15 

 
<0.01** 

 
 
 

0.39** 

Posição do arco** 
Maxila 
Mandíbula 

 
13/54 
6/32 

 
0.793 

Comprimento do dente* 
<11,7 mm 
>11,7 mm 

 
10/43 
9/43 

 
0.999* 

Amplitude do canal radicular** 
R40 - Médio 
R50 - Amplo 

 
7/21 
12/65 

 
0.267* 

Tamanho da lesão periapical* 
<10 mm2 
>10 mm2 

 
11/45 
8/41 

 
0.800* 

Legenda: * Teste Exato de Fisher / ** Teste Qui-quadrado: fonte em negrito indica significância estatística (p < 0,05).  
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Tabela 5 - Regressão Ordinal por GEE para dor pós-operatória e dor ao toque. 
 
Variáveis Escala Visual Analógica para valores 

de dor  
 

Escala Visual Analógica para 
valores de dor ao toque  

 
Beta Erro IC (95%) P Beta Erro IC (95%) P 

Dor suave 0.36  1.28 -2.15 – 2.88 0.778 1.34 1.35 -1.31 – 3.99 0.322 

Dor moderada 2.07 1.23 -0.35 – 4.50 0.094 2.88 1.25 0.42 – 5.35 0.022 

Dor severa 3.13 1.25 0.66 – 5.59 0.013 4.16 1.32 1.55 – 6.76 0.002 

Sexo feminino 1.02 0.21 0.59 – 1.44 <0.001 0.98 0.19 0.59 – 1.27 <0.001 

Dentes inferiores 25.50 0.69 24.13 - 26.87 <0.001 25.83 0.68 24-48 – 27.17 <0.001 

Dente >11,7 mm  0.27 0.42 -1.10 - 0.55 0.514 0.35 0.43 -0.49 -1.20 0.415 

Canal radicular R40 - médio 0.93 0.45 0.47 – 1.81 0.039 0.35 0.53 -0.68 – 1.40 0.501 

Lesão periapical <10,0 mm2 0.05 0.45 -0.84 – 0.94 0.908 0.35 0.46 -0.55 – 1.26 0.446 

Uso de analgésicos -1.82 0.46 -2.74 - -0.90 <0.001 -1.57 0.46 -2.49 - -0.65 0.001 

Edema 1.88 0.46 0.90 – 2.74 <0.001 2.45 0.63 1.20 – 3.70 <0.001 

Tempo em dias -0.23 0.08 0.06 – 0.41 0.007 -0.16 0.04 -0.25 - -0.07 0.001 

Idade 0.00 0.09 -0.00 – 0.02 0.249 -0.06 0.02 -0.04 – 0.03 0.790 

Legenda: IC = Intervalo de confiança. As formas em negrito significam significância estatística. Em vez da interceptação, o SPSS usa as categorias de 
dados para a regressão ordinal. Uma separação de dados completa ou quase completa impossibilitou a análise dos grupos de dentes.  
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Tabela 6 - Regressão Logística para edema. 

Variáveis Erro OR IC (95%) P 
Sexo feminino 1.09 4.13 0.48 - 35.70 0.196 

Dente <11,7 mm 1.62 9.94 0.40 - 242.33 0.159 

Canal radicular R50 - amplo 1.48 0.18 0.01 - 3.32 0.250 

Lesão periapical <10,0 mm2 1.38 0.94 0.06 - 14.30 0.969 

Idade 0.02 1.04 0.98 - 1.10 0.154 

Legenda: IC = Intervalo de confiança; OR = Odds ratio. Uma separação completa ou quase completa dos dados impossibilitou a análise dos 
grupos dentais e da posição do arco, e o analgésico não pode ser um fator preditor de edema.  
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Tabela 7 - Regressão Logística para uso pós-operatório de analgésico.  
 

 
 
 
 
 
 

Variáveis Erro OR IC (95%) P 
Sexo feminino 0.56 2.01 0.66 - 6.10 0.215 

Dente <11,7 mm  0.72 0.38 0.09 - 1.57 0.182 

Canal radicular R50 - amplo 1.00 0.48 0.06 - 3.49 0.475 

Lesão periapical <10,0 mm2 0.67 1.50 0.40 - 5.62 0.548 

Edema 1.38 61.46 4.10 - 919.76 0.003 

Idade 0.01 1.01 0.97 - 1.05 0.439 

Legenda: IC = intervalo de confiança; OR = Odds ratio. As formas em negrito significam significância estatística. Uma separação completa ou 
quase completa dos dados impossibilitou a análise dos grupos de dentes e da posição do arco.  
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5. DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Revisão Sistemática e Metanálise (Artigo 1) 
 
 O alargamento foraminal refere-se ao alargamento intencional e 

mecânico do forame apical a fim de reduzir a carga microbiana por meio da 

remoção de uma quantidade maior de cemento e dentina infectados, 

facilitando a cicatrização de lesões periapicais crônicas33. Portanto, o objetivo 

desta revisão foi pesquisar toda a literatura disponível sobre o efeito do 

alargamento foraminal nos sintomas pós-operatórios em dentes com necrose 

e lesão periapical. No entanto, poucos estudos clínicos avaliaram a relação do 

alargamento foraminal com os sintomas pós-operatórios. 

 Um total de cinco estudos foram incluídos nesta revisão sistemática. A 

maioria destes focada na influência do alargamento foraminal na dor pós-

operatória4-7, enquanto apenas um avaliou o efeito do alargamento foraminal 

em outros sintomas clínicos26. 

 Em termos de avaliação da qualidade metodológica, que foi baseada na 

ferramenta da Colaboração Cochrane para avaliar o risco de viés, que permitiu 

uma avaliação cuidadosa dos estudos selecionados, três estudos foram 

considerados como tendo baixo risco de viés5-7 e dois como tendo alto risco de 

viés4,26. 

 A randomização foi um dos critérios para avaliação da qualidade 

metodológica, e todos os estudos incluídos4-7,26 realizaram esse domínio. Uma 

randomização correta deve garantir que a chance de ser alocado no grupo de 

teste ou no controle seja a mesma para todos os pacientes, para evitar que 

esta atribuição ao grupo afete o resultado. Portanto, dois estudos4,26 não 

relataram como a ocultação da alocação foi feita. A ocultação da alocação 

também é importante para que o operador não possa identificar em qual grupo 

o paciente será colocado. 

 Outro aspecto relevante da avaliação da qualidade metodológica foi o 

cegamento. Preferencialmente, os participantes e profissionais, tanto o 

operador quanto o avaliador do desfecho, devem ser cegos em relação ao 

tratamento para evitar viés de desempenho34. O cegamento dos participantes 
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e da equipe foi feito apenas em 1 estudo6. Porém, sabendo que isso nem 

sempre é possível, o cegamento do avaliador do desfecho foi considerado um 

requisito mínimo34. Quatro estudos realizaram o cegamento do avaliador do 

desfecho5-7,26. 

 Não houve viés de atrito devido à falta de dados. Alguns autores 

reconheceram a falta de dados e relataram os motivos; no entanto, não houve 

uma perda substancial de participantes no estudo que levasse um atrito 

desequilibrado entre os grupos. 

 A dor pós-operatória após o tratamento do canal radicular é uma 

questão importante na prática clínica diária5. Algumas condições podem ser 

atribuídas a fatores endodônticos, como trauma mecânico, irritantes químicos 

e / ou injúrias microbiológicas nos tecidos perirradiculares11, enquanto outras 

podem ser devido a causas não endodônticas, incluindo abertura prolongada 

da boca, injeção do anestésico local ou pressão do grampo do dique de 

borracha. Deve-se ter em mente que todos esses aspectos podem influenciar 

na intensidade da dor pós-operatória. No entanto, todos os artigos incluídos 

nesta revisão sistemática apresentaram a mesma metodologia para ambos os 

grupos. Na metodologia dos artigos selecionados, um grupo foi considerado o 

grupo tratamento, o qual recebeu o tratamento de alargamento foraminal; e o 

outro, o grupo controle, que não recebeu esta variável de tratamento, e foi 

utilizado como referência. Este desenho determina que qualquer desvio nos 

resultados do grupo de tratamento é de fato um resultado direto da variável. 

 Uma das principais preocupações ao estudar a dor é que a avaliação 

da dor é subjetiva e o limiar de dor de cada pessoa é único4. Quatro estudos 

avaliaram a dor pós-operatória por meio de uma escala visual analógica 

(EVA)5-7,26. Embora seja um instrumento simples e valioso para avaliar a 

intensidade da dor e as alterações decorrentes do tratamento35, ela não 

permite a determinação da causa. Apenas um estudo5 avaliou a dor pós-

operatória em pacientes do mesmo sexo. Os autores procuraram recrutar 

pacientes do sexo feminino, com o objetivo de reduzir um potencial viés 

proveniente da mistura de sexos que exibem diferentes respostas à dor. 

Normalmente, as mulheres tendem a apresentar limiares e tolerâncias à dor 

mais baixos do que os homens36. 
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 Os estudos selecionados utilizaram diferentes protocolos de irrigação e 

concentração de hipoclorito de sódio (NaOCl) durante o tratamento 

endodôntico. A concentração de NaOCl variou de 0,5% a 5,25%, e 1 estudo 

realizou irrigação ultrassônica passiva5. No entanto, dentro do contexto da 

literatura existente, não foi possível prever totalmente os efeitos de diferentes 

protocolos de irrigação em qualquer mudança nos escores de dor ou 

estabelecer a probabilidade de uma associação entre a incidência e a 

gravidade de dor entre as consultas37. 

 Outras diferenças metodológicas entre os estudos selecionados foram 

os diferentes tipos de dentes, permitindo resultados variáveis de dor. Silva et 

al.4 sugeriram que a dor não aumentou significativamente quando o 

alargamento foraminal com limas manuais foi realizado nos dentes anteriores. 

Esse achado está em contraste com Yaylali et al.7, em que o alargamento do 

forame nos dentes molares aumentou a dor nos primeiros dois dias. Essa 

diferença pode ser observada porque Silva et al.4 avaliaram apenas dentes 

anteriores com um único canal, enquanto Yaylali et al.7 trataram dentes 

molares, que têm uma anatomia do canal radicular comparativamente mais 

complexa e um acesso regional mais difícil. 

 Saini et al.6 relataram que a dor foi maior no grupo de alargamento 

foraminal em comparação com o grupo controle nos primeiros seis dias. Essa 

diferença pode ter ocorrido porque os autores inseriram hidróxido de cálcio no 

canal como medicação, realizando o tratamento endodôntico em duas 

consultas. Uma possível extrusão de medicação intracanal pode ter 

aumentado a dor e produzido lesões químicas nos tecidos perirradiculares. 

 Vários estudos avaliaram a dor pós-operatória após o tratamento 

endodôntico com o uso de instrumentos reciprocantes ou rotatórios. Kherlakian 

et al.38 indicaram que os sistemas reciprocantes e os rotatórios contínuos 

foram considerados equivalentes quanto à incidência de dor pós-operatória. 

Nekoofar et al.39 mostraram que o tratamento endodôntico com sistema 

rotatório contínuo causa menos dor pós-operatória quando comparado com a 

técnica reciprocante com lima única. Por outro lado, Shokraneh et al.40 

concluíram que a dor pós-operatória foi significativamente menor em pacientes 

submetidos à instrumentação do canal radicular com a lima WaveOne em 

comparação com a ProTaper Universal e limas manuais. Em relação ao 
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alargamento foraminal, Cruz Junior et al.5 relataram que o alargamento com 

um sistema reciprocante levou a uma baixa incidência de dor, enquanto Yaylali 

et al.7 observaram uma diferença significativa na dor pós-operatória nos 

primeiros dois dias quando o alargamento foraminal foi realizado com 

ProTaper Next Files. Essa diferença pode ser atribuída aos diferentes sistemas 

e movimentos utilizados. 

 Os cinco estudos incluídos nesta revisão sistemática apresentaram 

diferentes protocolos de tratamento; no entanto, resultados consistentes foram 

observados em estudos individuais. Ao analisar os estudos individualmente, 

três artigos demonstraram com grande robustez que a experiência de dor pós-

operatória foi maior nos primeiros dias após o alargamento foraminal do que 

com a técnica convencional. No entanto, quatro estudos não relataram 

diferenças estatisticamente significativas no consumo de analgésicos entre os 

grupos4-7. Nenhuma diferença significativa no consumo de analgésico pode ser 

indicativa do fato de que a diferença observada na dor pós-operatória, embora 

estatisticamente significativa, pode não ser clinicamente relevante. 

 É bem conhecido que a metanálise é uma ferramenta estatística útil 

para reunir dados de estudos individuais, aumentando assim o poder 

estatístico e a precisão das estimativas de efeito. Assim, para superar os 

diferentes protocolos de tratamento, realizamos uma metanálise com três 

estudos que apresentaram a mesma avaliação do resultado do tratamento e 

permitiram a análise da diferença média da dor pós-operatória entre o 

tratamento endodôntico com alargamento foraminal e a técnica convencional. 

Os estudos incluídos na metanálise5-7 demonstraram que a dor pós-operatória 

é maior nos dentes em que o alargamento foraminal foi realizado, sendo 

observada diferença estatisticamente significativa no primeiro, segundo, 

quarto, sexto e sétimo dias entre os grupos. Portanto, uma abordagem 

cautelosa e racional é aconselhada ao considerar o tratamento endodôntico 

com alargamento foraminal. 

 Os achados desta revisão devem ser vistos considerando algumas 

limitações. Em primeiro lugar, o risco incerto de viés para alguns dos estudos 

incluídos não pôde ser verificado devido à não resposta dos autores. Em 

segundo lugar, devido ao pequeno número de estudos disponíveis incluídos 

nesta revisão, a sensibilidade planejada e as análises de subgrupo não 
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puderam ser realizadas. Terceiro, a estatística de heterogeneidade I2 pode ser 

imprecisa e enviesada quando o número de estudos é apenas três. 

 Mais pesquisas com ensaios clínicos randomizados e com um tamanho 

de amostra adequado e um desenho abrangente são necessárias para avaliar 

outros sintomas pós-operatórios relacionados ao alargamento foraminal. 
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5.2 Estudo de Coorte (Artigo 2) 
 
 Os sintomas pós-operatórios são ocorrências indesejáveis tanto para os 

pacientes quanto para os clínicos na prática endodôntica diária9,17. Portanto, 

conhecer os fatores que podem estar associados a uma maior ocorrência 

desses sintomas é necessário para predizer um melhor prognóstico para esses 

pacientes. E, até o momento, até onde sabe-se, este é o primeiro estudo que 

aborda todas essas variáveis em dentes tratados endodonticamente com 

alargamento foraminal. O objetivo do estudo foi avaliar a relação da idade, 

sexo, grupos dentais, posição do arco, comprimento do dente, amplitude do 

canal radicular e tamanho da lesão periapical com a ocorrência de sintomas 

pós-operatórios e uso de analgésico após o tratamento endodôntico com 

alargamento foraminal em dentes unirradiculares com lesão periapical. A 

hipótese nula foi a de que não há relação entre esses fatores e a ocorrência 

de sintomas pós-operatórios e necessidade de analgésicos. Porém, de acordo 

com os resultados do presente estudo, mulheres, dentes inferiores e menor 

amplitude do canal radicular apresentaram maior dor pós-operatória e dor ao 

toque, enquanto prémolar superior e menor amplitude do canal radicular 

apresentaram maior ocorrência de edema. Prémolar superior e edema também 

foram associados à necessidade de analgésicos. Assim, a hipótese nula foi 

parcialmente rejeitada. 

 O tratamento endodôntico com alargamento foraminal e instrumentação 

reciprocante, em sessão única, foi realizado em 105 pacientes. Incluiu-se 

apenas pacientes assintomáticos, pois a inclusão de dentes com dor e edema 

pré-operatórios poderiam influenciar os resultados16,17. A incidência de dor e 

dor ao toque pós-operatória severa foi considerada baixa, semelhante a 

estudos presentes na literatura7,14,15. No entanto, há uma ampla variação da 

incidência de dor endodôntica relatada9,15. Tal disparidade pode ser atribuída 

ao fato de cada estudo seguir um determinado protocolo13; utilizarem 

diferentes tamanhos de amostra e critérios para avaliar o grau de dor, edema 

e outros fatores associados9,13,17. 

 A relação entre fatores de risco e sintomas pós-operatórios foi estudada 

por vários autores8,9,11-14,16-25, entretanto, nenhum deles em dentes 

instrumentados com sistema reciprocante com alargamento foraminal. Além 
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disso, a literatura científica não aborda de forma completa, com metodologias 

bem definidas, a relação dos sintomas com as variáveis comprimento dentário, 

amplitude do canal radicular e tamanho da lesão periapical. 

 Neste estudo, a idade do paciente não mostrou efeitos significativos na 

ocorrência de sintomas pós-operatórios. Esses achados estão de acordo com 

vários autores8,9,12,13,23,25. No entanto, Arias et al.21 descreveram maior 

probabilidade de sentir dor moderada ou intensa com o aumento da idade e 

nos dentes inferiores. A baixa incidência de sintomas pós-operatórios em 

pacientes jovens pode ser explicada pela falta de experiência anterior e uma 

atitude psicológica mais tolerante em relação à dor e desconforto17. Ao 

contrário dos resultados de Arias et al.21, Balaban, Skidmore e Griffin41 

observaram que com o aumento da idade, o tamanho do canal pulpar diminui 

significativamente. Portanto, haveria uma diminuição do volume dos debris 

necróticos e do fluxo sanguíneo para o alvéolo e, com isso, uma redução da 

resposta inflamatória à infecção. Assim, concluíram que, com o avançar da 

idade, as chances de desenvolver exacerbação aguda diminuem. 

 Em relação à posição no arco, os dentes inferiores foram responsáveis 

por maior dor pós-operatória e dor ao toque, o que pode ser explicado, 

principalmente, por apresentarem uma placa cortical mais espessa e, 

consequentemente, menor espaço para dissipação de pressão devido ao 

acúmulo de exsudato inflamatório17. Além disso, nossos resultados também 

mostraram uma maior ocorrência de sintomas pós-operatórios nos segundos 

pré-molares superiores, o que pode ser justificado pela ampla configuração 

que este dente possui, cerca de oito, conforme estudado por Vertucci42. Os 

pré-molares superiores também apresentaram maior número e tamanho de 

forames acessórios (valor médio 53,4 mícrons) e a composição morfológica 

apical mais complicada43. Portanto, o conhecimento da morfologia do canal e 

suas variações frequentes são requisitos básicos para o sucesso 

endodôntico42. 

 Observou-se também uma diferença significativa em relação à 

amplitude do canal radicular considerado médio. Isso pode estar relacionado 

à extrusão de detritos durante a limpeza e modelagem dos canais radiculares. 

Em nosso estudo, dentes unirradiculares com lesão periapical foram 

submetidos a tratamento endodôntico com instrumentação reciprocante e 
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alargamento foraminal, e mesmo com todos os protocolos bem estabelecidos 

e baseados em evidências5,44-46, existe a possibilidade de extrusão de detritos 

para os tecidos periapicais47. A extrusão apical de detritos contaminados para 

os tecidos perirradiculares é uma das principais causas de dor pós-

operatória11. Portanto, é importante visualizar e ter conhecimento da anatomia 

interna antes de iniciar a terapia endodôntica42. 

 No entanto, vale ressaltar que vários estudos5,44-46 demonstraram que a 

modelagem do canal radicular usando sistemas reciprocantes não aumenta a 

extrusão apical de detritos, principalmente devido à sua técnica automatizada 

de força equilibrada sem pressão apical, o design do instrumento, a liga 

melhorada, o uso de menos instrumentos durante o tratamento, a alta 

capacidade de corte e a cinemática de reciprocidade46. Sendo assim, a 

característica dos sistemas reciprocantes associados a redução microbiana 

proporcionada também pelo alargamento foraminal, encorajou a utilizar esta 

técnica e avaliar a influência dos fatores analisados neste estudo na ocorrência 

dos sintomas pós-operatórios. O hipoclorito de sódio a 2,5% foi utilizado 

durante a instrumentação; e é considerado a substância irrigadora mais 

amplamente usada na endodontia devido principalmente à sua pronunciada 

atividade antimicrobiana e capacidade de dissolver matéria orgânica. No 

entanto, o hipoclorito de sódio pode ser citotóxico para os tecidos 

perirradiculares, especialmente em altas concentrações48. Logo, realizou-se 

um protocolo de irrigação específico e cuidadoso através da agulha Max-i-

Probe7, reduzindo ainda mais a possibilidade de acúmulo e extrusão de detritos 

e, consequentemente, os níveis de dor pós-operatória11,49. O cimento MTA 

Fillapex foi o material de escolha para obturação dos canais radiculares. Este 

cimento endodôntico apresenta propriedades físico-químicas adequadas para 

um cimento endodôntico50, mostra-se apropriado com técnicas de obturação 

de guta-percha quente51, e normalmente possui as mesmas taxas de dor pós-

operatória apresentadas por outros cimentos. Em nosso estudo, não houve 

extrusão intencional do cimento endodôntico, logo, reduzindo possível viés de 

confundimento52. 

 Sabe-se também que maiores incidências de sintomas pós-operatórios 

ocorrem em dentes sem lesão periapical ou com lesões muito pequenas e isso 

pode ser atribuído principalmente à falta de espaço para liberação de pressão 
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quando a reabsorção óssea perirradicular está ausente11,17,21,25. No entanto, 

outra hipótese pode surgir16. Dentes com grandes lesões têm maior 

probabilidade de desenvolver dor pós-operatória devido ao número e tipo de 

cepas bacterianas isoladas53. Em nosso estudo, o tamanho da lesão periapical 

foi estabelecido com ponto de corte de 10,0 mm2 e não apresentou resultados 

estatisticamente significantes. 

 Outro fator de risco identificado em nosso estudo como prognóstico 

potencialmente importante para sintomas pós-operatórios foi o sexo, em 

consonância com os resultados obtidos pelo estudo retrospectivo realizado por 

Torabinejad et al.17 em que mostraram correlação significativa dos sintomas 

com pacientes do sexo feminino. Várias hipóteses têm sido propostas para 

explicar essa predominância. As diferenças biológicas são a explicação mais 

legítima. O limiar e a tolerância à dor dependem dos hormônios sexuais e de 

sua proporção durante as diferentes fases do ciclo menstrual. Esses níveis 

também podem estar associados a alterações nos níveis de serotonina e 

noradrenalina, levando a um aumento da prevalência de sintomas durante os 

períodos menstruais e em mulheres em terapia de reposição hormonal ou em 

uso de anticoncepcionais orais. As diferenças nos órgãos pélvicos e 

reprodutivos femininos também podem fornecer uma porta adicional para 

infecção, levando a uma possível hiperalgesia local e à distância. Além disso, 

a sensação de dor também é regulada pelo hormônio cortisol, que participa 

dos mecanismos responsáveis pelo processamento da dor; e sua quantidade 

excretada é maior em homens do que em mulheres14,19,24,36. 

 Por fim, o uso de analgésicos foi diretamente proporcional à ocorrência 

de sintomas pós-operatórios, principalmente quando o tratamento endodôntico 

com alargamento foraminal foi realizado em pré-molares superiores. Além 

disso, o edema foi considerado fator de risco para a necessidade de 

analgésicos. Porém, o uso de analgésico pós-operatório e o tempo em dias 

estiveram associados à diminuição da dor pós-operatória, o que já é esperado, 

que a intensidade da dor diminua substancialmente nos primeiros dias54. Vale 

ressaltar que os pacientes somente foram medicados quando solicitados, fator 

muito importante para evitar estimativas errôneas neste estudo. 

 Embora nosso estudo tenha poucos vieses metodológicos, algumas 

limitações podem ser sinalizadas. Primeiro, a escala visual analógica (VAS) 
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não indica a origem da dor pós-operatória e dor ao toque. A percepção da dor 

é subjetiva e fortemente dependente do contexto cultural, individual e 

econômico do paciente55. Por esse motivo, o desenho do questionário é 

fundamental e deve garantir que seja totalmente compreendido pelos 

pacientes e facilmente interpretado pelos pesquisadores20. A escala visual 

analógica é um modelo simples e eficiente, de fácil compreensão e confiável 

para avaliar a intensidade da dor5. Todos os dados são obtidos sem a 

interferência de um entrevistador que poderia influenciar os resultados. Neste 

estudo, optou-se por utilizar esta escala visual analógica para avaliar a dor pós-

operatória e a dor ao toque, uma vez que é amplamente utilizada na literatura 

endodôntica5-7. Em segundo lugar, para analisar a ocorrência de edema, 

seguiu-se a metodologia proposta por Morse et. al.26, e no nosso estudo, 

utilizou-se como parâmetro a comparação pela fotografia inicial. No entanto, 

dois avaliadores independentes, que não participaram ativamente dos 

procedimentos, realizaram essa avaliação clinicamente, reduzindo o viés 

dessa análise. Em terceiro lugar, a análise do tamanho da lesão periapical foi 

obtida por meio de radiografias digitais bidimensionais, o que pode levar a 

alguma interferência nos resultados. Porém, com o uso de um software 

específico, esse viés pode ter sido reduzido. E, por fim, a amostra de 

prémolares superiores que apresentaram resultados significativos na 

ocorrência de edema e uso pós-operatório de analgésico pode ser considerada 

pequena, levando a uma diminuição da estimativa deste efeito.  

 Portanto, faz-se necessária a realização de outras pesquisas, com 

tamanho amostral adequado e metodologias bem desenvolvidas para 

confirmar ou refutar os diversos fatores críticos aos sintomas pós-operatórios 

encontrados no presente estudo. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
6.1 Revisão Sistemática e Metanálise (Artigo 1) 
 

 Com base nos resultados da escala visual analógica, pode-se 

concluir que a dor pós-operatória foi maior no grupo de alargamento foraminal 

em comparação com o tratamento endodôntico convencional nos primeiros 

dias em dentes com necrose e lesão periapical. 

 

 

6.2 Estudo de Coorte (Artigo 2) 
 
 Sexo feminino, prémolares superiores, dentes inferiores e amplitude do 

canal radicular considerado médio podem ser fatores associados aos sintomas 

pós-operatórios no tratamento endodôntico com alargamento foraminal em 

dentes unirradiculares com lesão periapical. Os prémolares superiores e 

amplitude do canal radicular considerado médio estiveram associados a 

ocorrência de edema.  Sendo assim, o uso de analgésico foi mais necessário 

em prémolares superiores e em pacientes que apresentaram edema e foi 

associado à diminuição da dor ao longo dos dias. 
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O referido protocolo apresenta em suas considerações iniciais a importância da remoção de microrganismos
no segmento apical dos canais radiculares durante o tratamento endodôntico, descrevendo diferentes
técnicas utilizadas que deveriam minimizar os sintomas pós-operatórios, propiciar reparo apical e qualidade
de vida relacionada a saúde, além da influência da espiritualidade nos resultados alcançados. Entre seus
objetivos, este protocolo propõe um estudo clínico controlado, randomizado e duplo-cego, com potencial de
demonstrar a redução da dor pós-operatória, do inchaço e de microrganismos após a associação do
tratamento endodôntico com alargamento foraminal de dentes necrosados e com lesão periapical com a
terapia fotodinâmica e diferentes irrigantes e técnicas de obturação, poderá gerar resultados que
influenciarão positivamente nas práticas clínicas.
Para realizar tal propósito, 385 pacientes (a partir de 18 anos de idade em perfeito estado de saúde) que
serão atendidos nas clínicas do curso de Odontologia da Universidade Federal Fluminense / Instituto de
Saúde de Nova Friburgo (FOUFF/NF), serão selecionados baseado em critérios de elegibilidade (dentes
com polpas necrosadas e evidência radiográfica de lesão periapical).
Os critérios de exclusão serão: pacientes com dor pré-operatória, inchaço, história positiva de uso de
antibióticos no último mês ou analgésicos nas 24 horas anteriores ou que necessitem de pré-
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medicação antibiótica para tratamento odontológico, desordens sistêmicas e grávidas.
Os pacientes serão divididos aleatoriamente em 11 grupos (35 cada), que variam a forma de instrumentação
do canal, tipo de solução irrigante, terapia fotodinâmica, além de técnica e material obturador.
A análise dos sinais/sintomas pós-operatórios será realizada pela escala visual analógica da dor no 1º, 2º,
3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 14º dia e 30º dia e pela avaliação subjetiva do inchaço em 48 e 72 horas. A redução
microbiana será avaliada pelo teste Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) realizado pela coleta das
amostras coletadas com cones de papel em tempo real inseridas em microtubos contendo de água ultrapura
e levadas ao Laboratório de Microbiologia Experimental da Universidade Federal Fluminense / Instituto de
Saúde de Nova Friburgo. Portanto, será criado um biorrepositório no Instituto de Saúde de Nova Friburgo,
cujo encerramento acontecerá no mesmo dia da coleta.
O reparo da lesão periapical será avaliado clínica e radiograficamente em 3, 6, 12, 18 e 24 meses.
Para isto, serão realizadas tomadas radiográficas intraorais digitais, moldes em alginato e modelos de gesso
obtidos na consulta inicial, além de registro da relação oclusal maxilomandibular do segmento em questão,
para possibilitar padronização das tomadas radiográficas ao longo do período de acompanhamento (2
anos).
Além disso, os pacientes responderão a dois questionários: um de qualidade de vida (OHIP-14), no dia do
tratamento endodôntico, no 7º dia e no 30º dia e um que avalia o nível de espiritualidade (Escala de
Religiosidade da Universidade de Duke) no dia do tratamento endodôntico.
Os dados serão inseridos em um programa estatístico, obtendo-se as frequências das variáveis da
caracterização da amostra. Será utilizado o teste T de Student para comparar as médias dos grupos e testar
a hipótese de que a terapia fotodinâmica e o uso de diferentes técnicas do tratamento endodôntico reduzirão
a dor pós-operatória, inchaço e lesão periapical após o tratamento endodôntico com alargamento foraminal.
Para todas as análises, será considerado um nível de significância de 5%.

O objetivo principal deste estudo é avaliar a eficácia de diferentes técnicas do tratamento de canal na
redução microbiana, nos sintomas pós-operatórios, no reparo apical, na qualidade de vida relacionada a
saúde e verificar se o grau de espiritualidade tem influência nos resultados.
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local no momento da aplicação da terapia fotodinâmica; no entanto, tanto o corante quanto a luz são
incapazes de produzir efeitos deletérios ao sistema biológico. Além disso, os pacientes, tanto do grupo
controle quanto dos experimentais, poderão relatar dor durante a anestesia, colocação do isolamento
absoluto e após o procedimento. Durante os procedimentos radiográficos, os pacientes estarão expostos
aos riscos referentes a exposição de radiação ionizante.”
Ainda de acordo com o pesquisador: "A formulação de um protocolo clínico com potencial considerável de
redução de sinais/sintomas pós-operatórios após o tratamento endodôntico com alargamento foraminal
proporcionará ao paciente maior previsibilidade dos resultados, melhorando, assim, sua qualidade de vida.”

Foram atendidas as exigências das CNS 466/2012 e da CNS/CONEP 001/2013. Trata-se de estudo
relevante para Grande área da Saúde, seu delineamento se mostra claro, com apresentação de critérios
adequados quanto a metodologia proposta, seleção dos sujeitos, critérios de inclusão claros e objetivos.
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A Folha de Rosto assinada por pesquisador responsável e vice-diretor da Instituição Proponente foi incluída
dando ciência da execução do projeto e assegurando que este somente terá início após aprovação do
projeto de pesquisa pelo CEP.
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ANEXO 2 
Ficha Clínica  

 
 

Data do exame:      /       /                         FICHA DO PACIENTE                     # BANCO: 
INSTITUIÇÃO:                                                                                                        
ALUNO:                                                                                                                           CURSO:      
PACIENTE:                                                                                                                       PRONTUÁRIO: 
IDADE:              DATA NASCIMENTO:           /        /               SEXO:                          ETNIA: 
ENDEREÇO 
RESPONSÁVEL:                                                                                               TELEFONES: 
ANAMNESE                                                                                                                 
ESTÁ SOB TRATAMENTO MÉDICO ATUALMENTE? □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
MEDICAMENTOS EM USO?:  □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)?                                      
ALGUM TIPO DE ALERGIA? □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
JÁ FOI OPERADO?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS COM A CICATRIZAÇÃO?:            □ SIM □ NÃO                              TEVE HEMORRAGIAS?: □ SIM □ NÃO  
FEBRE REUMATICA?: □ SIM □ NÃO     
PROBLEMAS CARDÍACOS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS RENAIS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS ENDÓCRINOS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
DIABETES?: □ SIM □ NÃO                                                                           HIPERTENSÃO ARTERIAL?: □ SIM □ NÃO   
PROBLEMAS NEUROLÓGICOS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS SANGUÍNEOS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
PROBLEMAS DA ARTICULAÇÃO/OSSO?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
DISTÚRBIOS HEPÁTICOS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
DISTÚRBIOS NA ATM?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
OSTEOPENIA OU OSTEOPOROSE? □ SIM □ NÃO  
ALGUMA OUTRA ALTERAÇÃO SISTÊMICA?: □ SIM □ NÃO  QUAL(IS)? 
EXAME CLÍNICO 
17 27 
16 26 
55/15 65/25 
54/14 64/24 
53/13 63/23 
52/12 62/22 
51/11 61/21 
71/31 81/41 
72/32 82/42 
73/33 83/43 
74/34 84/44 
75/35 85/45 
36 46 
37 47 
 
USA OU JÁ USOU APARELHO ORTODÔNTICO?: □ SIM □ NÃO     DESCREVA: 
USA OU JÁ USOU PRÓTESE DENTÁRIA?: □ SIM □ NÃO     DESCREVA: 
HISTÓRIA PRÉVIA DE TRAUMA DENTÁRIO? □ SIM  □ NÃO    DESCREVA: 
 



 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 

Data:      /       /                             FICHA DO ELEMENTO DENTAL # BANCO: 
PACIENTE:                                                                                                                              DENTE: 
ANAMNESE 
DOR: □ SIM  □ NÃO                       ORIGEM:  □ LOCALIZADA            □ DIFUSA 
APARECIMENTO:  □ PROVOCADA             □ ESPONTÂNEA                            DURAÇÃO:  □ CURTA             □ LONGA 
FREQUENCIA:  □ INTERMITENTE        □ CONTÍNUA                         INTENSIDADE:  □ LEVE          □ MODERADA        □ INTENSA 
EXAME CLÍNICO 
MOTIVO: □ CÁRIE          □ TRAUMA          □ RESTAURAÇÃO INADEQUADA          □ ENDOPERIO          □ OUTROS 
EM CASO DE TRAUMA OU OUTROS, DESCREVA: 
 
ALTERAÇÕES CLÍNICAS:    □ EDEMA INTRA-BUCAL     □ EDEMA EXTRA-BUCAL (ABSCESSO)      □ FÍSTULA       □ MOBILIDADE                 □ 
ALTERAÇÃO GENGIVAL     DESCREVA: 
SONDAGEM PERIODONTAL: □NORMAL            □ BOLSA                           PROFUNDIDADE: 
CAVIDADE: □ ABERTA □ FECHADA                                              
TESTES 
PALPAÇÃO:  □ POSITIVO             □ NEGATIVO 
PERCUSSÃO HORIZONTAL: □ POSITIVO    □ NEGATIVO         
PERCUSSÃO VERTICAL: □ POSITIVO      □NEGATIVO 
FRIO: □ POSITIVO           □ NEGATIVO                        □DECLÍNIO RÁPIDO           □DECLÍNIO LENTO 
CALOR: □ POSITIVO           □ NEGATIVO                        □DECLÍNIO RÁPIDO           □DECLÍNIO LENTO 
AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA INICIAL  - DATA:  
RIZOGÊNESE INCOMPLETA:  □ SIM  □ NÃO                            RIZÓLISE:  □ SIM  □ NÃO      QUANTO?:                                                          
ESPESSAMENTO DO LIGAMENTO PERIODONTAL: □ SIM  □ NÃO                                                                                   
LESÃO PERIAPICAL: □ SIM  □ NÃO                  TAMANHO (mm):  ________x___________                   
RADIOLUCÊNCIA INTER-RADICULAR:   □ SIM  □ NÃO    TAMANHO (mm):  ________x___________  
REABSORÇÃO INTERNA: □ SIM  □ NÃO                   REABSORÇÃO EXTERNA: □ SIM  □ NÃO                                                                        
OUTRAS OBSERVAÇÕES RADIOGRÁFICAS: 
DIAGNÓSTICO:    
□ VITALIDADE PULPAR        □ NECROSE PULPAR SEM LESÃO PERIAPICAL         □ NECROSE PULPAR COM LESÃO PERIAPICAL      
TRATAMENTO: 
□ PROTEÇÃO PULPAR DIRETA      
□ PULPOTOMIA         
□ TRATAMENTO ENDODÔNTICO RADICAL DE DENTE COM VITALIDADE PULPAR (BIOPULPECTOMIA)         
□ TRATAMENTO ENDODÔNTICO RADICAL DE DENTE COM NECROSE  PULPAR SEM LESÃO (NECROPULPECTOMIA I )               □ 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO RADICAL DE DENTE COM NECROSE  PULPAR COM LESÃO (NECROPULPECTOMIA II)  
□ REVASCULARIZAÇÃO PULPAR 
EM CASO DE CAPEAMENTO DIRETO, MATERIAL UTILIZADO: 
EM CASO DE PULPOTOMIA, MATERIAL UTILIZADO: 
EM CASO DE REVASCULARIZAÇÃO PULPAR, MATERIAL UTILIZADO: 
EM CASO DE TRATAMENTO ENDODONTICO PREENCHER ABAIXO 
SOLUÇÕES IRRIGADORAS: □ HIPOCLORITO DE SÓDIO A    %        □ SORO FISIOLÓGICO      □OUTRA-QUAL?: 
SOLUÇÕES PARA A REMOÇÃO DA SMEAR LAYER    □ EDTA              □ ÁC. CÍTRICO              □ NENHUMA 
TRATAMENTO EM SESSÃO ÚNICA:  □ SIM □ NÃO     CASO NÃO, NÚMERO DE SESSÕES: 
MEDICAMENTO INTRACANAL: □ SIM □ NÃO          QUAL: 
INSTRUMENTAÇÃO: □ MANUAL □ AUTOMATIZADA         SISTEMA UTILIZADO:   
MATERIAL OBTURADOR:  
TÉCNICA OBTURADORA: □ CONDENSAÇÃO LATERAL   □ TERMOPLASTIFICAÇÃO    □ OUTRA    
LIMITE DA OBTURAÇÃO: □ LIMITE       □AQUÉM DO LIMITE           □ ALÉM DO LIMITE    QUANTO:   



 

QUALIDADE DA OBTURAÇÃO: □ADEQUADA            □COM POROSIDADE NO TERÇO APICAL              □FALTA DE MATERIAL 
MATERIAL RESTAURADOR: 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E RADIOGRÁFICO PÓS-TRATAMENTO # BANCO: 
PACIENTE:                                                                                                                       DATA: 
DENTE:                                   TÉCNICA DE TRATAMENTO: 
 
RETORNO#                                 - DATA: 
 
AVALIAÇÃO CLÍNICA AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 
RESTAURAÇÃO ADEQUADA: □ SIM □ NÃO ESPESSAMENTO DA MEMBRANA PERIODONTAL?: □ SIM   □ NÃO  
ALTERAÇÃO CLÍNICA: □ SIM □ NÃO               LESÃO PERIAPICAL: □ SIM  □ NÃO  mm:  _____x_____         
QUAL? REABSORÇÃO INTERNA?:  
 REABSORÇÃO EXTERNA?: 
 REGRESSÃO DA LESÃO PERIAPICAL?: 
 FORMAÇÃO DA PONTE DE DENTINA?: 
□   SUCESSO 
□   SUCESSO COM NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO  
□   REGRESSÃO PARCIAL DA LESÃO COM NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO 
□   AUMENTO DA LESÃO COM NECESSIDADE DE RETRATAMENTO 
□   INSUCESSO COM INDICAÇÃO DE APICECTOMIA 
□   INSUCESSO COM INDICAÇÃO DE EXTRAÇÃO 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
SEGUNDO RETORNO#                           - DATA: 
 
AVALIAÇÃO CLÍNICA AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA 
RESTAURAÇÃO ADEQUADA: □ SIM □ NÃO ESPESSAMENTO DA MEMBRANA PERIODONTAL?: □ SIM   □ NÃO  
ALTERAÇÃO CLÍNICA: □ SIM □ NÃO               LESÃO PERIAPICAL: □ SIM  □ NÃO  mm:  _____x_____         
QUAL? REABSORÇÃO INTERNA?: 
 REABSORÇÃO EXTERNA?: 
 REGRESSÃO DA LESÃO PERIAPICAL?: 
 FORMAÇÃO DA PONTE DE DENTINA?: 
□   SUCESSO 
□   SUCESSO COM NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO  
□   REGRESSÃO PARCIAL DA LESÃO COM NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO 
□   AUMENTO DA LESÃO COM NECESSIDADE DE RETRATAMENTO 
□   INSUCESSO COM INDICAÇÃO DE APICECTOMIA 
□   INSUCESSO COM INDICAÇÃO DE EXTRAÇÃO 
 



 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE AVALIAÇÃO FINAL DO ELEMENTO DENTAL # BANCO: 
PACIENTE:                                                                                                                       DATA: 
DENTE:                                   TÉCNICA DE TRATAMENTO: 
 
EM CASO DE TRATAMENTO DE DENTE PERMANENTE  
 
ESTRUTURA PERIAPICAL NORMAL COM PRESENÇA DE LÂMINA DURA?:      □ SIM □ NÃO                  
AUSÊNCIA DE LÂMINA DURA COM PEQUENO ESPESSAMENTO DO LIGAMENTO PERIODONTAL?:    □ SIM □ NÃO                  
PRESENÇA DE ÁREA RADIOLÚCIDA MENOR QUE A ANTERIOR?:      □ SIM □ NÃO                  
OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
EM CASO DE TRATAMENTO DE DENTE DECÍDUO 
 
A PERDA DO DENTE DECÍDUO OCORREU DEVIDO A: 
EXFOLIAÇÃO NO TEMPO NORMAL?:      □ SIM □ NÃO                  
EXFOLIAÇÃO PRECOCE?:      □ SIM □ NÃO                  
EXTRAÇÃO DEVIDO À INFECÇÃO/INFLAMAÇÃO?:      □ SIM □ NÃO                  
EXTRAÇÃO DEVIDO À RETENÇÃO PROLONGADA?:      □ SIM □ NÃO                  

EXTRAÇÃO DEVIDO À ERUPÇÃO ANORMAL DO PERMANENTE?:      □ SIM □ NÃO                  
EXTRAÇÃO DEVIDO À FRATURA CORONÁRIA?:      □ SIM □ NÃO                  
 

COMPARANDO COM A REABSORÇÃO RADICULAR, O MATERIAL OBTURADOR TEVE? 
□REABSORÇÃO IDEAL                                □REABSORÇÃO PRECOCE                                      □REABSORÇÃO TARDIA 
 
ALTERAÇÕES NO DENTE PERMANENTE SUCESSOR 
RETENÇAO PROLONGADA?:      □ SIM □ NÃO                  
ERUPÇÃO ECTÓPICA?:      □ SIM □ NÃO                  
DILACERAÇÃO RADICULAR?:      □ SIM □ NÃO                  
DEFEITO DE ESMALTE?:      □ SIM □ NÃO                 QUAL? 
OUTROS: 
 



 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE 1 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

 

 
Pesquisadores Responsáveis:  
Profo. Dro. Leonardo dos Santos Antunes (Orientador) 
Profa. Drª. Lívia Azeredo Alves Antunes (Orientadora)  
Ludmila da Silva Guimarães (Doutoranda da PPGO-UFF) 
Erlange Andrade Borges da Silva (Doutoranda da PPGO-UFF) 
 
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.  
Telefone do CEP: (22) 2528-7168 

 

 

Nome do participante:___________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

“Avaliação da eficácia de diferentes técnicas do tratamento endodôntico na 
redução microbiana, nos sintomas pós-operatórios, no reparo apical e na 

qualidade de vida relacionada a saúde” 
 



 

Idade: ________________ anos Telefone: _______________________________ 

E-mail: _______________________ Endereço: ______________________________ 

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

eficácia de diferentes técnicas do tratamento endodôntico na redução microbiana, nos 

sintomas pós-operatórios, no reparo apical e na qualidade de vida relacionada a saúde”, 

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. 

Objetivo e Justificativa: O objetivo dessa pesquisa é avaliar a eficácia de diferentes 

técnicas do tratamento de canal na redução microbiana, nos sintomas pós-operatórios, 

no reparo apical, na qualidade de vida relacionada a saúde e verificar se o grau de 

espiritualidade tem influência nos resultados. Portanto, este estudo com potencial de 

demonstrar a redução da dor pós-operatória, do inchaço e de microrganismos após o 

tratamento de canal com alargamento foraminal de dentes que tem a polpa morta e com 

lesão ao redor da raiz associado a um tratamento com laser, diferentes irrigantes e 

técnicas de obturação, 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 e 

sobre sua espiritualidade. 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 e iremos avaliar a dor através de escalas 

numéricas e o inchaço em dias determinados, a redução de microrganismos e a cura da 

lesão que está na raiz do dente de forma clínica e radiográfica durante 2 anos.  Os 

participantes serão divididos de forma aleatória em 11 grupos, nos quais avaliaremos 

as diversas técnicas utilizadas no tratamento de canal. A amostra coletada após o 

tratamento com laser, uma luz vermelha 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 

durante 1 dia 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, mas que não acarretará nenhum malefício, 

dentro das dosagens usadas. 

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, em dentes com polpas mortas 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). 

 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito.  

Data:______/_________/_______ 

Assinatura:____________________________________________________________  

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: 

Profo. Dro. Leonardo dos Santos Antunes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

APÊNDICE 2 
Avaliação da dor através da Escala Visual Analógica 

 
1º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
4º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 



 

 
 
 
 
5º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
6º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
7º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
14º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 



 

 
 

 
 

30º Dia: ___________  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 

Sem 
dor 

Dor 
máxima 

Sem dor 
ao toque 

Dor máxima 
ao toque 



 

APÊNDICE 3 
Prescrição do analgésico 

 

 
 
 

RECEITUÁRIO 
 

NOME: _________________________________________________ 
DATA: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Uso Interno - Via Oral 
 
1. Ibuprofeno 400mg ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ comprimidos             
            
Tomar um comprimido de 6/6 horas durante cinco dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


