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1RESUMO 
 
O tratamento endodôntico visa restabelecer a normalidade dos tecidos apicais e periapicais após um 
processo infeccioso, sendo que essa sanificação envolve o emprego de instrumentos endodônticos e 
soluções irrigadoras. Assim, com o advento de novas tecnologias e nointuito de fornecer adicional 
limpeza ao sistema de canais radiculares, a ozonioterapia, nesse contexto,  é  um  método  que  vem  
sendo  bastante utilizado. Assim, esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura 
acerca do uso da Ozonioterapia na Endodontia, abordando suas vantagens e desvantagens, bem como 
compará-lo com outras soluções irrigadoras. Para isso, um  levantamento bibliográficos em periódicos 
científicos nacionais e internacionais, livros, dissertações, teses e jornais nos idiomas português, inglês 
e espanhol, publicados entre os  anos de  2017 e 2022, nas bases de dados Google  Acadêmico,  Scielo 
e PubMed foi realizado.Com base em todas as evidências científicas encontradas, pode-se concluir 
que, apesar do aumento da utilização do ozônio na Endodontia como solução auxiliar nos tratamentos 
endodônticos, ainda não existe um consenso desse uso em detrimento da ausência de padronização 
dos protocolos de atendimento clínico. Além disso, em relação à atividade antimicrobiana, a 
ozonioterapia não é tão eficaz se comparada ao hipoclorito de sódio e utilizada como irrigante 
intracanal. 
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                             ABSTRACT 

Endodontic treatment aims to restore the normality of apical and periapical tissues after an infectious 
process and this sanitation involves the use of endodontic instruments and irrigating solutions. Thus, 
with the advent of new technologies and with the aim of providing additional cleaning to the root canal 
system, ozone therapy, in this context, is a method that has been widely used. Thus, this work review 
aimed to carry out a review of Ozonetherapy in the literature, addressing its advantages and teaching 
other solutions. For this, a bibliographic survey in national and international scientific journals, theses 
and newspapers in Portuguese, English and Spanish, published between 2017 and 2022, in Google 
Scholar, Scielo and PubMed databases was carried out. Scientific evidence, as all the bases of the 
process, can be used to solve problems, and there is no consensus on the use of protocols even with 
the absence of patient care protocols. In addition, in relation to antimicrobial activity, ozone therapy is 
not as effective if tested with test hypochlorite and used as a dissociated intramicrobial irrigation. 
Keywords: Key words: Ozone therapy; Endodontics; Antibacterial Activity. 



 

 

Introdução 

Diversos estudos evidenciam que microrganismos e seus subprodutos são os 

principais responsáveis na  causa de doenças pulpares e perirradiculares (SIQUEIRA-

JUNIOR ET AL. 2018; GOMES & HERRERA 2018). Assim, um dos principais objetivos 

da terapia endodôntica é a eliminação máxima de microrganismos do sistema de 

canais radiculares; muito embora, devido às complexidades anatômicas, um 

percentual significativo da superfície do canal radicular permanece intacta, 

independentemente dos instrumentos e das soluções irrigadoras utilizadas durante as 

etapas de preparo biomecânico e tais áreas podem proteger microrganismos 

(SIQUEIRA-JUNIOR ET AL. 2018; GOMES & HERRERA 2018; SILVA ET AL. 2019). 

Dentre todas as soluções irrigadoras, a solução mais comumente utilizada para 

irrigação do canal radicular é o Hipoclorito de Sódio, que possui ampla gama 

bacteriana, ação antimicrobiana e dissolução tecidual. Para remoção de endotoxinas, 

o necessário é o uso do Hidróxido de Cálcio, como medicação intracanal 

(ABUHAIMED & ABOU NEEL 2017; PRADA ET AL. 2019; GOŁĄBEK ET AL.2019; 

SARDA ET AL. RUKSAKIET ET AL. 2020). 

O tratamento endodôntico visa restabelecer a normalidade dos tecidos apicais 

e periapicais após um processo infeccioso (HOLLAND ET AL. 2017). Hodiernamente, 

tem sido discutidas diversas alternativas envolvendo as mais diversas etapas do 

tratamento endodôntico, dentre elas a etapa da irrigação do canal radicular, 

tencionando esforços para desenvolver novas tecnologias com o intuito de fornecer 

adicionais desinfecções do sistema de canais radiculares, como irrigação ultrassônica, 

terapia fotodinâmica, técnicas de irrigação contínua, métodos de irrigação apical com 

pressão positiva e negativa (SIQUEIRA-JUNIOR ET AL. 2018; GOMES & HERRERA 

2018; DIOGUARDI ET AL. 2018; CAPUTA ET AL. 2019; ESLAMI 2019; SILVA ET AL. 

2019; NUNES ET AL. 2022) e mais recentemente a Ozonioterapia (KIST ET AL. 2017; 

AJETI ET AL. 2018; SUH ET AL. 2019; NEELAKANTAN ET AL. 2019; MAKEEVA ET 

AL. 2020; SINHA ET AL. 2021; DELMIRO JUNIOR ET AL. 2021; MEIRE ET AL. 2022). 

A Ozonioterapia vem sendo utilizada para aumentar a redução de carga 

microbiana dos canais radiculares e promover resultados endodônticos parecidos ou, 

em determinadas situações, mais eficazes que o Hipoclorito de Sódio (KIST ET AL. 



 

 

2017; NEELAKANTAN ET AL. 2019; MAKEEVA ET AL. 2020; SINHA ET AL. 2021; 

MEIRE ET AL. 2022; NUNES ET AL. 2022). Contudo, existem conflitos literários 

contestando a eficácia antimicrobiana da mesma. 

Esta revisão literária tem como intuito contextualizar a relevância da 

Ozonioterapia, apresentando as divergências dos estudos laboratoriais e clínicos e 

esclarecendo as reais circunstâncias desta terapia acoplada à Endodontia. Assim, o 

objetivo dessa revisão foi identificar estudos clínicos e laboratoriais relacionados à 

utilização clínica odontológica da ozonioterapia, estabelecer conceitos e adquirir 

conhecimento sobre seus benefícios, suas vantagens, desvantagens e sua 

comparação com o hipoclorito de sódio quando associado a técnica de irrigação do 

canal radicular. 

 

Desenvolvimento 

 Para produção deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica de  caráter  

descritivo e exploratório com os seguinte descritores: Ozonioterapia; Ozônio; 

Endodontia e Sistema de Canais Radiculares. As  bases  de  dados  consultadas  para 

o desenvolvimento dessa  pesquisa  foram:  Google  Acadêmico,  Scielo, e PubMed. 

Foram utilizados artigos científicos, livros, dissertações, teses e jornais. Para seleção 

dos artigos, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: publicações realizadas 

entre 2017 e 2022 e publicações em português, inglês e espanhol. Como critério de 

exclusão: publicações realizadas fora do período de  2017 e 2022; publicações que 

não relacionavam a ozonioterapia e a endodontia. 

Diversos estudos mostram que o sucesso do tratamento endodôntico está 

relacionado e  depende principalmente da eliminação de microrganismos de dentro do 

sistema de canais radiculares, aplicando as técnicas de instrumentação eficazes, 

soluções irrigadoras, tais como o hipoclorito de sódio e a Clorexidina, substâncias 

essas que apresentam entre outras propriedades a ação antimicrobiana, bem como 

da utilização das medicações intracanal que proporcionam uma redução de carga 

bacteriana e por consequência a melhor sanificação do sistema de canais radiculares 

(SIQUEIRA-JUNIOR ET AL. 2018; SILVA ET AL. 2019; LOPES & SIQUEIRA, 2020). 

Muito embora, quando ocorre a eliminação e/ou redução desses microrganismos, 



 

 

pode ocorrer um processo de reinfecção do sistema de canais radiculares devido à 

intensa penetração das bactérias e subprodutos contaminados e o processo 

infeccioso permanecer (SIQUEIRA-JUNIOR ET AL. 2018; SILVA ET AL. 2019; LOPES 

& SIQUEIRA, 2020). 

De acordo com todos os artigos empregados para confecção dessa revisão 

bibliográfica, foi de comum acordo entre eles a importância de uma boa desinfecção 

do sistema de canais radiculares para que o tratamento seja melhor sucedido 

(SIQUEIRA-JUNIOR ET AL. 2018; GOMES & HERRERA 2018; DIOGUARDI ET AL. 

2018; ESLAMI 2019; SILVA ET AL. 2019). SILVA ET AL. (2019) relata que o 

Hipoclorito de sódio (NaOCl) é a solução irrigadora mais comumente utilizada no 

tratamento de desinfecção dos condutos radiculares, devido sua ação antimicrobiana 

efetiva, contudo estudos demonstraram que com os atuais protocolos de desinfecção 

não é possível alcançar uma completa eliminação bacteriana.  

Dessa forma, cada vez mais, novos métodos para a desinfecção dos canais 

estão sendo buscados com o objetivo de melhorar da antissepsia dos sistemas de 

canais radiculares (DIOGUARDI ET AL. 2018; ESLAMI 2019; SILVA ET AL. 2019 

MAKEEVA ET AL. 2020), e entre eles, a aplicação do Ozônio na Endodontia vem sendo 

pesquisada devido a sua ação antimicrobiana, anti-inflamatória, desinfetante, 

cicatrizante e sua biocompatibilidade (MOHAMMADI ET AL 2017; SUH ET AL. 2019; 

SILVA ET AL. 2020; SEN &SEN 2020; NUNES ET AL. 2022). 

O ozônio é um composto natural que consiste em três átomos e é encontrado 

na natureza, mais especificamente na  estratosfera, na forma de um gás numa 

concentração de 1-10 ppm (AJETI ET AL. 2018; SUH ET AL. 2019; DELMIRO JUNIOR 

ET AL. 2021) e ele desempenha um papel crítico na estrutura da estratosfera. Por 

outro lado, ozônio na troposfera é considerado tóxico para a trato pulmonar (AJETI ET 

AL. 2018; SUH ET AL. 2019; DELMIRO JUNIOR ET AL. 2021). 

O poder oxidante do ozônio induz a destruição das paredes celulares e 

membranas citoplasmáticas de bactérias e fungos, basicamente o ozônio danifica a 

membrana do citoplasma, como consequência de osmose de dupla ligação e o efeito 

do ozônio no conteúdo intracelular é a oxidação (MOHAMMADI ET AL 2017; AJETI 

ET AL. 2018; SUH ET AL. 2019; DELMIRO JUNIOR ET AL. 2021). Durante esse 



 

 

processo, ele promove ataques às glicoproteínas, glicolipídios e outros aminoácidos e 

inibe e bloqueia o sistema de controle enzimático da célula, o que resulta em um 

aumento da permeabilidade da membrana, fazendo com que ocorra a lise/morte 

celular, ou seja, as moléculas de ozônio podem facilmente entrar na célula e causar a 

morte do microrganismo (MOHAMMADI ET AL 2017; AJETI ET AL. 2018; SUH ET AL. 

2019;DELMIRO JUNIOR ET AL. 2021).   

Assim, as propriedades microbiológicas e metabólicas do ozônio, seja na fase 

gasosa ou aquosa, fazem dele um desinfetante útil com uma ampla gama de 

atividades. O ozônio, na fase gasosa ou aquosa, tem demonstrado ser um agente 

antimicrobiano poderoso e confiável contra bactérias, fungos, protozoários e vírus 

(AJETI ET AL. 2018; SUH ET AL. 2019; NUNES ET AL. 2022).  Essas propriedades 

promoveram uma revolução na prática endodôntica, principalmente no que diz 

respeito ao processo de desinfecção, uma vez que o ozônio apresenta uma atividade 

antimicrobiana eficiente.  

Em geral, a ozonioterapia proporciona significativamente uma redução da carga 

microbiana comparado ao Hipoclorito de Sódio (PINHEIRO ET AL. 2018; NOGALES 

ET AL. 2021). ALMEIDA et al. (2019) relata que a ozonioterapia auxilia na destruição 

de microrganismos, sendo que a mesma pode ser empregada/utilizada dentro do 

sistema de canais radiculares durante o procedimento de limpeza  em forma  de  gás,  

água  ozonizada ou óleo  ozonizado, sendo que tais formas podem ser usadas 

individualmente ou em combinação. Assim, a partir desse conceito diversos estudos 

começaram a ser realizados avaliando a utilização do ozônio sozinho ou em conjunto 

com o hipoclorito de sódio na terapêutica endodôntica e os resultados demonstram 

ainda imprecisos acerca da efetividade na redução bacteriana dos canais radiculares, 

quando do emprego da ozonioterapia durante o tratamento endodôntico (AJETI ET 

AL. 2018; PINHEIRO ET AL. 2018; NOGALES ET AL. 2021).  

SILVA ET AL. (2020) em uma revisão sistemática reportaram que a terapia com 

ozônio reduz a carga microbiana significativamente menos do que hipoclorito de sódio. 

O ozônio usado sozinho não foi capaz de igualar o resultados do hipoclorito de sódio 

em nenhum dos estudos avaliados. 

PINHEIRO ET AL. (2018) não observaram diferença entre relação da atividade 



 

 

antimicrobiana contra Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans e Candida 

albicans do hipoclorito de sódio 2,5%, Clorexidina 2% e a água ozonizada (40µg/ml), 

quando utilizadas como soluções irrigadoras em canais mesias de molares inferiores, 

mostrarando assim que a água ozonizada pode ser uma opção viável para redução 

de microorganismos do sistema de canais radiculares.  

Até mesmo quando associado com tratamentos complementares, como a 

Irrigação Ultrassônica Contínua (CUI), e realizando diferentes protocolos de irrigação 

utilizando o ozônio (água ozonizada 40 µg/ml; gás de ozônio – 40 µg/ml) e o Hipoclorito 

de Sódio em biofilme de Enterococcus faecalis, NOGALES ET AL. (2021) reportaram 

que somente onde foi empregado o Hipoclorito de sódio como solução houve uma 

eliminação total de bactérias dos canais radiculares, e os que empregaram ozônio 

foram detectados uma redução significativa.  

Em relação a dor pós tratamento endodôntico, os resultados mostram-se mais 

promissores, uma vez que SINHA ET AL. (2021) avaliaram o quadro de dor pós terapia 

endodôntica empregando diferentes técnicas de aplicação de ozônio: com ativação 

ultrassônica, com ativação sônica e sem ativação. Os autores reportaram que a 

ativação ultrassônica e sônica do ozônio resultou em menos dor em pacientes 

submetidos à endodontia de visita única em comparação com o tratamento sem 

ozônio. 

Por outro lado, KIST ET AL. (2017), em um ensaio clínico controlado e 

randomizado avaliou a eficácia de um protocolo de desinfecção com gás ozônio e 

Hipoclorito de sódio/Clorexidina no tratamento endodôntico da periodontite apical e 

mostraram que não houve diferença significativa entre o emprego do gás ozônio e 

Hipoclorito de sódio/Clorexidina com relação as taxas de sucesso clínico, ou seja, a 

redução do tamanho da lesão periapical, bem como na redução do número de 

bactérias dentro dos canais radiculares. Assim, os autores concluiram que os 

protocolos de gás ozônio e Hipoclorito de sódio/Clorexidina empregados nesse estudo 

mostraram que ozônio teve redução bacteriana semelhante ao Hipoclorito de 

sódio/Clorexidina e que o gás ozônio parece ser um possível agente desinfetante 

alternativo no tratamento endodôntico da periodontite apical.  

AJETI ET AL. 2018 vericaram a eficácia do  uso concomitantemente do ozônio 



 

 

com outros irrigantes, como o Hipoclorito de sódio a 2,5% e a Clorexidina a 2%, 

durante o tratamento endodôntico de paciente diagnosticados com periodontite apical 

crônica e necrose pulpar e demostraram que o ozônio promoveu uma diminuição do 

número de colônias de bactérias aeróbicas e anaeróbicas no canal radicular, muito 

embora, essa redução tenha sido significantemente maior quando o ozônio gasoso foi 

combinado com os demais irrigantes. 

Uma vez utilizado como adjuvante no preparo químico-mecânico, o ozônio 

mostrou-se ineficaz em aumentar o efeito antimicrobiano do hipoclorito de sódio. O 

desempenho do ozônio foi fortemente associado ao protocolo de aplicação utilizado: 

é dependente da dose, do tempo e da cepa bacteriana, além da correlação com o uso 

de fontes complementares de desinfecção (SILVA ET AL. 2020) 

Embora diversos estudos mostrem que o efeito antimicrobiano da ozonioterapia 

não é tão eficaz quanto aos das demais soluções irrigadoras como o hipoclorito de 

sódio e Clorexidina (PINHEIRO ET AL. 2018; NOGALES ET AL. 2021) é de suma 

importância ressaltar que, até o presente momento, não existe um protocolo de 

aplicação do ozônio padronizado. Não existe uma padronização quanto aos 

equipamentos geradores de ozônio; com relação a concentração de ozônio, uma vez 

que concentrações mais altas foram necessárias para atingir níveis de redução 

bacteriana semelhantes aos Hipoclorito de sódio; seu estado físico aquoso ou gasoso; 

tempo e técnica de aplicação; a associação a tratamentos complementares como a 

Irrigação Ultrassônica Passiva (PUI) e Irrigação Ultrassônica Contínua (CUI), entre 

outros. Dessa forma, tais fatores promovem limitações e variações na metodologia 

dos estudos o que dificulta a comparação entre eles. Assim, neste contexto, o efeito 

antimicrobiano do ozônio é fortemente associado à aplicação protocolo utilizado: é 

dose, tempo e cepa bacteriana dependentes, bem como a correlação com o uso de 

técnicas complementares de desinfecção (SILVA ET AL. 2020). 

Estudos apontaram que o tratamento com ozônio não é indicado como 

substituição nem complementação para ação antimicrobiana do Hipoclorito de Sódio 

diante da tentativa de redução de carga de microrganismos (SILVA ET AL. 2020). Sua 

ineficácia está inerente a ausência de padronização de operação do procedimento no 

tratamento, faltando ainda uma melhor avaliação da melhor forma de utilização e 



 

 

técnica empregada na inserção do ozônio na cavidade pulpar (TRICARICO ET AL. 

2020).  

Além disso, também acredita-se que o emprego da ozonioterapia 

incorretamente, durante o tratamento endodôntico, pode implicar em efeitos adversos 

que acarretam prejuízos ao paciente, tais como falhas como a intoxicação pelo gás, 

bem como o uso de gás ozônio possa gerar casos de Enfisema Subcutâneo no 

paciente. O Enfisema Subcutâneo é caracterizado pelo acúmulo de ar sob a pele, em 

casos raros, podendo levar a complicações sistemicas graves no indivíduo 

(FASOULAS ET AL. 2019; SANTOS ET AL. 2022).  

É importante ressaltar que, no Brasil, a ozonioterapia é considerada um 

procedimento clínico e foi aprovado no Brasil pelo Conselho Federal de Odontologia, 

no ano de 2015 (CFO 2015), logo permitindo que o cirurgião dentista realize tais 

procedimentos. Muito embora, por ser considerada um procedimento odontológico, 

torna-se necessária a qualificação do profissional, ou seja, uma habilitação em curso 

de atualização em ozonioterapia aplicada à odontologia (SILVA 2020; DELMIRO 

JUNIOR ET AL. 2021). 

Dessa forma, podemos observar que ainda não existe um consenso  do uso da 

ozonioterapia no campo da endodontia, carecendo ainda de melhor avaliação das 

características qualitativas do ozônio por consequência da ausência de 

padronização da operação durante os procedimentos do tratamento . 

 

Considerações Finais 

Diante dos amplos resultados observados nos diferentes estudos, é notável o 

grande espectro que a ozonioterapia abrange, podendo ser vinculada a diferentes 

tratamentos odontológicos que visam a eliminação bacteriana. Na endodontia em 

especial, esse tema rendeu uma divergência entre os autores, onde nos foi 

apresentado características qualitativas da ozonioterapia mas não com a eficácia que 

um tratamento endodôntico exige, não sendo considerado uma opção de protocolo 

viável no tratamento de canais radiculares. 

Por fim, conclui-se que a ozonioterapia comparada ao hipoclorito de sódio 

apresenta atributos positivos, porém não tão eficazes quanto esperado quando se 



 

 

trata de seu uso na Endodontia, diversos autores relatam a eficácia do uso individual 

ou em conjunto do ozônio com outros irrigantes, contudo, nenhum esforço foi feito 

para validar a eficácia da ozonioterapia através de revisões sistemáticas da literatura. 

Para fins de nota, com base nessa revisão bibliográfica, podemos dizer que a 

ozonioterapia não é eficaz, não existindo a necessidade de substituição do hipoclorito 

de sódio por algo que apresentou menor validação para uso. 
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