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RESUMO 

 
O uso do ozônio quando administrado pelo profissional qualificado, é um recurso            
terapêutico alternativo no tratamento de diversas alterações bucais e vem ganhando           
espaço dentro da odontologia pelas suas características biológicas, como a ação           
anti-inflamatória, efeito antimicrobiano, ação analgésica e um auxílio na reparação          
tecidual. Em 2015, a ozonioterapia foi aprovada pelo Conselho Federal de           
Odontologia como um procedimento odontológico, sendo assim, o uso do ozônio           
pode ser administrado pelos profissionais que apresentarem uma atualização em          
ozonioterapia. O ozônio pode ser utilizado na forma de gás, água ozonizada ou em              
óleo ozonizado. O presente trabalho tem por objetivo revisar as ações da aplicação             
do ozônio na odontologia referente ao tratamento terapêutico de forma coadjuvante           
na endodontia. Realizou-se uma revisão de literatura em periódicos atuais, nas           
bases de dados do Google Acadêmico e PubMed. De acordo com a revisão de              
literatura, concluiu-se que o ozônio medicinal possui um grande potencial em relação            
ao tratamento/terapia endodôntica de forma coadjuvante, e pode ser utilizado por um            
profissional devidamente capacitado sob indicações apropriadas e em        
concentrações corretas. A ozonioterapia tem se mostrado importante no âmbito          
clínico de um cirurgião dentista pela sua capacidade antimicrobiana e          
biocompatibilidade tecidual. Entretanto, é necessário investigar com mais estudos         
clínicos e laboratoriais para esclarecer e padronizar a sua concentração, aplicação e            
períodos de administração, para se obter os melhores protocolos na prática           
odontológica e no cenário clínico da endodontia. 
 
Palavras-chave: Ozônio. Endodontia. Produtos com ação antimicrobiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OZONETHERAPY AS A COADJUVANT TREATMENT IN ENDODONTICS: 

REVIEW LITERATURE 
 
 

ABSTRACT 
 
The use of ozone when administered by a qualified professional, is an            
alternative therapeutic resource in the treatment of various oral changes and           
has been gaining space within dentistry due to its biological characteristics,           
such as anti-inflammatory action, antimicrobial effect, analgesic action and an          
aid in repair tissue. In 2015, ozone therapy was approved by the Federal             
Council of Dentistry as a dental procedure, so the use of ozone can be              
administered by professionals who have an update on ozone therapy. Ozone           
can be used in the form of gas, ozonized water or ozonized oil. The present               
work aims to review the actions of ozone application in dentistry regarding the             
therapeutic treatment in an adjunctive way in endodontics. A literature review           
was carried out in current journals, in the Google Scholar and PubMed            
databases. According to the literature review, it was concluded that medicinal           
ozone has great potential in relation to endodontic treatment / therapy in an             
adjunctive manner, and can be used by a suitably trained professional under            
appropriate indications and in correct concentrations. Ozone therapy has been          
shown to be important in the clinical context of a dental surgeon due to its               
antimicrobial capacity and tissue biocompatibility. However, it is necessary to          
investigate with more clinical and laboratory studies to clarify and standardize           
its concentration, application and administration periods, in order to obtain the           
best protocols in dental practice and in the clinical scenario of endodontics.  
 
Keywords: Ozone. Endodontics. Products with antimicrobial action. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Diante da busca em encontrar novas possibilidades terapêuticas no         
tratamento endodôntico para fazer a neutralização bacteriana e inativação das          

toxinas que colonizam na cavidade oral, a utilização do ozônio medicinal vem sendo             

implementado nos procedimentos odontológicos como um recurso complementar. A         
ozonioterapia consiste em uma técnica a base da molécula gasosa, o ozônio (O3),             

que é um alótropo triatômico do oxigênio. No ano de 1840 foi utilizado pela primeira               
vez pelo pesquisador Dr. Christian Friedrich Schonbein, a partir disso, ele           

considerou o ozônio como um vigoroso oxidante e desinfetante (MARTINS et al.,            

2012). 
A ozonioterapia na odontologia pode ser utilizada como um recurso           

benéfico de forma preventiva ou como tratamento de alterações por conta de            
algumas propriedades únicas apresentadas em sua estrutura e por apresentar          

vantagens com seu uso, como a ação antimicrobiana, analgésica, desintoxicante,          

imunoestimulante, anti-hipnótica, bioenergética e biosintética, tendo enfoque para o         
uso no tratamento endodôntico as propriedades antimicrobianas e devido a sua           

biocompatibilidade com os tecidos orais (TIWARI et al., 2017). 
Na literatura encontram-se três técnicas referentes a utilização da          

ozonioterapia na endodontia, as quais consistem na aplicação direta gás ozônio, na            

utilização de água ozonizada para a irrigação e o óleo ozonizado utilizado como             
medicação intracanal. 

O presente estudo visa realizar uma revisão da literatura científica referente           
a utilização do ozônio como tratamento terapêutico de forma coadjuvante na           

endodontia. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esse estudo é de natureza exploratória explicativa. A busca de referências,           

contou com utilização do Google acadêmico, PubMed e livros que versem sobre o             

assunto, incluindo artigos nos idiomas português e inglês. Optou-se por estudos           
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recentes, o recorte temporal foi de 2000 a 2020, com as palavras-chaves: “Ozônio             

na Odontologia” e “Ozonioterapia na endodontia”. 
 

 
3 INTRODUÇÃO A ENDODONTIA 
 

A endodontia é definida como um ramo da Odontologia que tem por finalidade             
conhecer a função, patofisiologia e terapia das afecções da polpa dentária e do             

tecido periapical (LEON-ROMA et al., 2004). A manutenção dos tecidos pulpares           
está diretamente relacionada a um estado de saúde geral do paciente, diante do             

exposto, o tratamento da cavidade pulpar tem como finalidade o controle e            

prevenção das infecções que afetam a polpa e os tecidos perirradiculares.  
A polpa dentária está presente dentre as estruturas que compõem o elemento            

dentário, ela pode ser definida como um tecido conjuntivo frouxo, e forma            
juntamente com a dentina o complexo dentino-pulpar. Histologicamente, ela         

apresenta alguns componentes celulares, com realce ao odontoblastos, fibroblastos,         

células mesenquimais indiferenciadas, macrófagos e outras células       
imunocompetentes, bem como, vasos sangüíneos e linfáticos, fibras nervosas e,          

permeando este conjunto, substância fundamental amorfa. Diversas funções são         
desempenhadas pela polpa que podem ser enaltecidas, especialmente, a formação          

da dentina, além de várias funções secundárias relacionadas à sensibilidade          

dentária, hidratação e defesa (NONAKA et al., 2005). 
Na perspectiva de Di Santi et al. (2015) o tratamento endodôntico e o preparo              

químico - mecânico tem por finalidade a remoção total dos microrganismos           
patogênicos na cavidade oral, pois as bactérias e seus subprodutos é conceituada            

por seus agentes etiológicos e são os causadores das patologias pulpares e            

periapicais, além de estimularem a persistência da infecção, em razão da falha no             
tratamento ou por microinfiltração coronária, onde proporciona uma recontaminação         

microbiana dos canais radiculares. Como complemento, Alves et al. (2004) relatam           
que lesões cariosas e o tecido pulpar necrótico que é consequentemente, infectado,            

é caracterizado por fontes bacterianas que ocasionam as patologias pulpares e           

periapicais, tendo como vias de acesso para essa contaminação no tecido pulpar, os             
túbulos dentinários, a exposição pulpar, periodonto e a anacorese hematogênica. 
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3.1. OZÔNIO ASPECTOS GERAIS 

 
O ozônio medicinal apresenta-se como um gás incolor à temperatura          

ambiente e em baixas concentrações, possui um odor pungente, é extremamente           

instável e parcialmente solúvel em água e manifesta um poder oxidante. Sua meia             
vida varia com a variação da temperatura. A 20 °C tem uma meia vida de 40 minutos                 

a 0 °C cerca de 140 minutos (MANDHARE et al., 2012). Em razão de sua               
temperatura, o uso do ozônio deve ser utilizado imediatamente, assim, não deve ser             

armazenado. O gás ozônio tem alto potencial de oxidação e é 1,5 vezes mais eficaz               

do que o cloreto quando usado como agente antimicrobiano contra bactérias, vírus,            
fungos e protozoários.  

A formação do gás ozônio depende de geradores elétricos, onde a passagem            
do oxigênio puro passa por um campo elétrico, o que leva a dissociação do oxigênio,               

então, os átomos instáveis do oxigênio se ligam a outros átomos, e por fim, forma o                

ozônio, isto é realizado mediante ao efeito corona (MARTINS, 2018). 
 

 
3.1.2. MECANISMO DE AÇÃO 

 

O mecanismo de ação do ozônio ocorre a partir de uma sequência de eventos              
bioquímicos. Como o ozônio possui uma alta reatividade, quando em contato com            

sangue ele sofre reações químicas em poucos segundos, ele reage com ácidos            
graxos poli-insaturados e antioxidantes como ácido úrico, ascórbico, compostos tiol          

com grupos –SH como cisteína, glutationa (GSH) e albumina. É importante salientar            

que o ozônio deve sempre ser administrado em doses ideais. Quando em níveis             
adequados podem ser benéficos aumentando a capacidade antioxidante que é de           

grande fator no sucesso contra infecções virais crônicas, isquemias e degeneração           
celular, enquanto doses elevadas podem ser tóxicas (BOCCI, 2004). 

Diante sua aplicação tópica o ozônio tem ação antimicrobiana e propriedades           

cicatrizantes, ocorrendo uma aceleração na reparação e consequentemente é         
eficiente como imunoativador. Em contrapartida quando utilizado por via sistêmica, o           

ozônio tem ação na ativação do metabolismo dos glóbulos vermelhos do sangue,            
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pois ocorre um aumento do 2,3- difosfoglicerato, esse ácido tem função que fazer a              

quebra da ligação da oxihemoglobina, consequentemente ocorre uma maior         
liberação de oxigênio no tecido. Em relação a esse oxigênio, considera-se que 95%             

a 98% dele é convertido em ATP e o restante é convertido em radicais livres, por                
consequência ocorre um efeito de estresse oxidativo agudo na célula, devido a            

liberação das espécies reativas de oxigênio, e nas células ocorre o estímulo e a              

liberação das enzimas anti-oxidante. Esse acontecimento é visto com um aumento           
geral no metabolismo celular. Além do mais, nas células imunocompetentes ocorre           

uma moderada ativação das células mononucleadas e a liberação de citocinas (IL-1,            
IL-2, IFN-ɤ, TNF-α e TGF-β) (NOGALES et al., 2014). 

 

3.1.3. OZONIOTERAPIA NA ODONTOLOGIA 
 

Em novembro de 2015 o Conselho Federal de Odontologia aprovou a           
ozonioterapia como um procedimento odontológico. Por esta razão, é necessário          

que o profissional possua uma habilitação mediante a um certificado de conclusão            

do curso realizado em uma instituição superior, registrada no Ministério da           
Educação, esse curso deve apresentar um conteúdo programático em habilitação na           

ozonioterapia aplicada à odontologia (CFO, 2015) 
Como referência na área odontológica temos Edward Fisch que utilizou pela           

primeira vez o ozônio como antisséptico bucal no ano de 1950. O pesquisador usou              

a água ozonizada durante suas cirurgias orais com finalidade de tratar feridas            
cirúrgicas, para aumentar a quantidade de oxigênio no tratamento de alvéolos e de             

canais (STUBINGER; SADER; FILIPPI, 2006). 
A ozonioterapia pode ser considerada como um tratamento seguro na área           

odontológica pelas suas propriedades e efeitos, desde que seja utilizada sob           

protocolos corretos (HOLMES, LYNCH, 2004). Saini et al. (2011), ressaltam que, em            
virtude de sua alta instabilidade, o gás ozônio pode ser incorporado a fluidos, tais              

como sangue, água e óleo vegetal insaturado, e pode ser utilizado na própria forma              
de gás podendo ser pulverizado ou injetado. Sua aplicação pode ser executada            

individualmente ou em conjunto no tratamento de doenças da cavidade bucal. O uso             

do ozônio como agente coadjuvante nos tratamentos convencionais, demonstra         
grandes vantagens, além de ser indicado para uso nas mais diversas especialidades            

odontológicas (PATTANAIK et al., 2011). A ozonioterapia tem como finalidade          
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apresentar-se como uma terapia de caráter bio-oxidativa versátil em que          

oxigênio/ozônio é administrada via gás ou dissolvido em água ou a base de óleo              
para obter benefícios terapêuticos (SUSHMA et al., 2011). 

 
3.1.4. OZÔNIO APLICADO NA ENDODONTIA 

 

Diante de processos do sistema endodôntico, a fase de preparo atribui-se           
como uma etapa importante em relação ao quesito prevenção e cura da periodontite             

apical. Dessa forma, na endodontia, é de extrema relevância a eliminação de            
microrganismos durante o tratamento endodôntico, promovendo a cicatrização da         

região periapical. O ozônio, por possuir grande potencial antimicrobiano, proporciona          

uma redução da flora periapical e estimula a regeneração óssea apical, reduzindo a             
necessidade de procedimentos cirúrgicos periapicais (ESTRELA et al., 2006).  

Entende-se que a fase de preparo do sistema endodôntico, tem como           
finalidade proporcionar uma desinfecção e limpeza dos canais, por meio de algumas            

substâncias químicas e agregação que atuam na permeabilidade da dentina, além           

do processo de exposição dos canais radiculares à ação antimicrobiana do processo            
de irrigação, como complemento a sanificação e os instrumentos endodônticos,          

ficam responsáveis com a remoção da dentina contaminada, seguida da aspiração,           
posto isto, com todas essas etapas, os canais radiculares estão preparados para ser             

preenchidos com medicação intracanal. 

A propriedade antimicrobiana na endodontia vem sendo estudada, devido às          
infecções apresentarem como polimicrobianas. A utilização do ozônio é realizada          

durante o preparo dos canais radiculares e pode ser empregado de forma individual             
ou em combinação, do seu estado gasoso, podendo ser injetado ou pulverizado            

água ozonizada utilizada de forma irrigante no tratamento, e como óleo ozonizado            

na medicação intracanal (MARTINS, 2018).  
Em relação ao óleo ozonizado, por apresentar viscosidade a degradação          

referente ao ozônio é considerada mais lenta comparada em relação a degradação            
da água, sendo assim, sua duração pode ser em messes, e se for armazenada sob               

refrigeração, sua duração pode ser em anos, por isso, os óleos vegetais são usados              

de forma tópica para tratamento das variadas patologias. Afirma-se que o azeite de             
girassol e o azeite de oliva, são os mais utilizados como tratamento (HUTH, 2006). A               

mistura do ozônio com azeite de oliva forma uma pasta, de consistência firme,             
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semelhante à vaselina. O óleo ozonizado é utilizado durante a fase de medicação             

intracanal, eles atuam principalmente como antimicrobianos, uma vez que os          
microrganismos não apresentam habilidade para desenvolver resistência       

microbiológica. A sua aplicação é segura ao paciente e sem contraindicações           
(MANJUNATH et al., 2015). De acordo com as pesquisas, na literatura, a aplicação             

do óleo na medicação intracanal, apresenta bons resultados em função do seu            

potencial antibacteriano. Em pesquisas, Cruz et al. (2008), concluiu que o           
propilenoglicol, o azeite de girassol e o azeite de oliva, respectivamente, possuem            

uma enorme interação com o ozônio.  
O gás ozônio é comumente aplicado para desinfecção, previamente as          

restaurações ou em endodontia. Sua administração gasosa pode ser de aplicação           

tópica ou sistêmica. 
O ozônio apresentado como água ozonizada, mostra uma grande importância          

em relação a sua forma de ação tópica, durante a limpeza do canal radicular, usada               
de modo coadjuvante na irrigação, associado ao protocolo convencional, utilizando o           

hipoclorito de sódio (NAGAYOSHI et al., 2004). Alguns fatores em sua produção            

devem ser levados em conta, para promover uma segurança e confiabilidade em            
sua ação, sendo eles, o grau de pureza da água e sua temperatura, recomenda-se              

utilizar a água bidestilada em baixas temperaturas, pois possui relação a quanto            
menor a temperatura da água, maior será a meia vida do ozônio para o tratamento.               

(artigo). Em relação ao tempo necessário que o ozônio deve ser borbulhado em seu              

processo na água, é respectivamente de 5 minutos para se obter a sua saturação.              
Para se obter uma maior estabilidade, deve ser armazenado em um recipiente de             

vidro, fechado e sob refrigeração (VIEBAHNSLER, 2002; BOCCI, 2002). Então,          
perante a alguns estudos apresentados na literatura, a água ozonizada contém uma            

ação antimicrobiana semelhante à do hipoclorito de sódio a uma concentração de            

2,5% e não demonstra ser danosa aos tecidos bucais (NAGAYOSHI et al., 2004).             
Além disso, também relatam que a associação do hipoclorito de sódio com o ozônio              

gasoso, demonstram uma redução bacteriana comparado com um tratamento         
padrão, porém, com resultados de duas sessões usando a medicação intracanal a            

base de hidróxido de cálcio (BITTER et al., 2017). 
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3.1.5. INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 
 

A ozonioterapia tem efeitos positivos como tratamento complementar na área          
odontológica de acordo com a literatura, possui diversas indicações e efeitos           

positivos. De acordo com Traina et al. (2008), essa terapia apresenta um baixo             

custo, facilidade em sua aplicação local ou sistêmica, excelente efeito          
antimicrobiano, propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, ausência de efeitos        

adversos e intolerância.  
Deve ser ressaltado que nem todo paciente deve ser exposto a terapia com             

ozônio, pelas considerações sobre a sua dosagem, pois a sua administração de            

forma imprópria tem consequentemente, o efeito nulo ou tóxico, o que pode ser             
então, prejudicial ao paciente. O uso da ozonioterapia, de acordo com a literatura             

apresenta algumas contraindicações como a presença de intoxicação aguda por          
álcool, pacientes com problemas cardíacos, pacientes em período gestacional ou em           

amamentação, anemia grave, miastenia severa, trombocitopenia, hipertireoidismo,       

deficiência da enzima glucose-6-fosfato desidrogenase.  
É relevante ressaltar, que os materiais aos quais terão contato com o ozônio,             

devem apresentar características ozônio resistente, sendo eles, o silicone, vidro e o            
teflon, devido ao poder oxidante do próprio ozônio (VIEBAHN, 2002). 

 

 

3.1.6. TOXICIDADE 

 
O uso da terapia com ozônio na área odontológica tem um grau de             

complicações muito baixa, porém não pode excluir a possibilidade da existência de            

uma aspiração do ozônio em uma quantidade elevada, que causaria um dano            
prejudicial ao sistema respiratório e outros órgãos. Além de, apresentar efeitos           

colaterais secundários, observados como irritação das vias aéreas, rinite, tosse, dor           
de cabeça, olhos lacrimejantes, náusea, vômitos, breve interrupção da respiração,          

enfisema e ataque cardíaco (NIMER, 2018). A consequência causada ao corpo pela            

inalação do ozônio está relacionada com a liberação de ácido araquidônico das            
membranas celulares dos pulmões, que produz um aumento nos níveis de           

leucotrienos, sendo eles os primeiros responsáveis pelos processos de quimiotaxia.          
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Como decorrência, os neutrófilos são atraídos até o tecido pulmonar causando           

danos locais (NESI, 2018). 
Portanto, perante a um paciente que apresenta sintomas de intoxicação          

causada pelo ozônio, o profissional, o cirurgião dentista ou um médico, deve prestar             
os primeiros atendimentos necessários, como colocar o paciente em uma posição           

supina, conceder uma máscara de oxigênio e oferecer vitamina C, E e uma proteína.              

(NIMER, 2018). 
 

 

4 DISCUSSÃO 
 

O tema destacado na pesquisa possui inovação nos tratamentos         
convencionais na odontologia, principalmente na área da endodontia, com         

resultados benéficos aos pacientes. Sushma (2011), reitera em sua pesquisa que o            
ozônio pode ser considerado com uma ótima propriedade bactericida e imune           

estimulante, além da terapia com ozônio apresentar uma biocompatibilidade com as           

células humanas e na área odontológica é bem aplicada. Como complemento Naik            
et al. (2016), reconhecem que um dos efeitos do ozônio é melhorar o transporte de               

oxigênio no sistema circulatório por ser caracterizado como um grande agente           
oxidante além de ativar o metabolismo celular, consequentemente auxilia na          

reparação tecidual, tendo capacidade de eliminar bactérias gram positivas e gram           

negativas, incluindo as bactérias mais resistentes às medicações com antibióticos.          
Esses efeitos da ozonioterapia são decorrentes de sua ação na membrana           

citoplasmática bacteriana por meio do processo ozonólise de duplas ligações e uma            
modificação intracelular como efeitos secundários. Bruzadelli et al. (2002), dizem          

que a ação anti-inflamatória e analgésica entram nos efeitos benéficos do ozônio,            

por sua ação de regularizar o metabolismo celular, o ozônio beneficia a oxigenação             
tecidual, aliviando a sintomatologia do tratamento. 

Pattanaik et al. (2011) afirmam que dentro da odontologia o ozônio é            
empregado em todas as subáreas, e pode ser utilizado em forma de gás, óleo e/ou               

associado à água. As vantagens do ozônio são que seu uso no tratamento             

terapêutico é complementar, ou seja, associado às técnicas convencionais. Além          
disso, ele não é usado de forma invasiva ou traumática, pois é de fácil manuseio, de                

uso tópico e tem um baixo custo. 
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De acordo com Nagayoshi et al. (2004), os resultados obtidos em sua            

pesquisa com protocolo em utilização do ozônio em forma de água ozonizada, em             
concentrações de 2 a 4 mg/L, com tempo de aplicação de 20 segundos em culturas               

bacterianas, teve resultados positivos em relação a eliminação de microrganismos          
bucais do tipo bacteriano gram positivo e negativo, em relação a manutenção da             

potência oxidante do ozônio. Para as pesquisas é favorável se forem comparadas a             

forma gasosa do ozônio, por causa do seu manuseio ser mais fácil e seguro. 
A autora Ferreira (2011), em seus estudos clínicos sobre a utilização do            

ozônio, afirmou que ao usá-lo em forma de água ozonizada como irrigante            
associando o óleo ozonizado como veículo de medicação intracanal, não apresentou           

resultado em relação a reparação óssea periapical do caso, porém teve resultados            

favoráveis em relação à sintomatologia. Em outro estudo de caráter in vitro, o autor              
Nogales (2011) observou o ozônio na capacidade de água ozonizada em           

concentração de 5, 20 e 40 ug/Ml, entre eles a concentração apresentada em 40              
ug/Ml teve o melhor resultado contra os microrganismos, além de estimular a            

formação de novas células. Após análise dos dois estudos, observa-se que a            

reparação óssea desejada não teve sucesso, porém a eliminação de          
microrganismos foi efetiva, o que torna vantajoso o uso do ozônio no tratamento,             

pois os microrganismos acarretam as taxas de insucesso no tratamento          
endodôntico. 

Os relatos dos casos resultantes de ineficiência na associação do ozônio no            

tratamento endodôntico, está associado às diferentes metodologias. Lynch (2008)         
assegura em sua pesquisa que a utilização do ozônio apresenta resultados           

eficientes quando é administrado em protocolos com concentrações suficientes,         
levando em consideração o tempo de exposição adequado e quando aplicado pelo            

profissional de maneira correta no tratamento dos canais radiculares. Como          

argumentam, Huth et al. (2009), o ozônio como água ozonizada deve ser preparada             
em seu processo por equivalente a 15 minutos para alcançar uma porcentagem            

elevada a 20 ug/ml, ele se mostra eficaz no processo de eliminação de 96 % das                
amostras de biofilme. Cardoso et al. (2008), Huth et al. (2009), Hubbezoglu et al.              

(2014), em suas pesquisas demonstram a capacidade antimicrobiano presente no          

ozônio na sua forma aquosa, ou seja, sendo empregado como água ozonizada            
durante a irrigação como resultado para a eficiência do ozônio, eles afirmam que             

deve ser aplicado variando de 8 a 20 ug/ml. Como complemento da sua eficácia, a               
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utilização do ozônio aquoso associado ao uso de ultrassom apresentou resultados           

com efeitos maiores comparados às técnicas tradicionais (NAGAYOSHI et al., 2004;           
HUTH et al., 2009). É justificável esses efeitos maiores com o uso do ultrassom, pois               

quando utilizado no tratamento ele tem um efeito potencializador da água ozonizada,            
além de acarretar um efeito mais profundo em relação aos túbulos dentinários e os              

canais colaterais, relata Paragliola et al. (2010). 

Em relação aos protocolos para o uso do ozônio no tratamento, as            
informações obtidas até o momento sobre as concentrações e tempo ideais não            

estão esclarecidas. À vista da literatura as concentrações de até 4 ug/Ml do ozônio              
na sua forma gasosa clinicamente é a mais usada, pelos seus resultados favoráveis             

em pesquisas no âmbito laboratorial, quanto in vitro. Contudo, de acordo com alguns             

estudos recentes, as concentrações elevadas a 40 ug/Ml até 2 minutos do ozônio             
em sua forma gasosa. Este protocolo tem sido utilizado para a eliminação dos             

microrganismos mais resistentes ao tratamento, sobretudo a concentração e o          
tempo de aplicação gera controvérsias e por isso necessita de pesquisas para            

avaliação do melhor protocolo, pois atualmente encontram-se poucas pesquisas         

nesse âmbito (NOGALES et al., 2016; TUNCAY et al., 2015; KIST et al., 2017).  
Martins (2018) declara que, por meio das pesquisas da literatura, a utilização             

do ozônio apresenta melhores resultados quando usado após o preparo dos canais            
radiculares, essa etapa faz a remoção de detritos auxiliando na eficácia do ozônio             

que penetra mais profundamente nos túbulos dentinários, em seguida, a irrigação           

dos canais com a água ozonizada e secos, então a etapa com a aplicação do gás                
ozonizada é realizada, utilizando uma cânula para aplicação do gás vagarosamente           

direto no canal a 1 ou 2 mm aquém do ápice dental, a concentração é equivalente a                 
32 a 40 ug/Ml, com tempo de até 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Conforme               

Kustarci et al. (2009) há a possibilidade da aplicação do gás ozonizada quando o              

canal estiver úmido após a irrigação com a água ozonizada. 
Kaptan et al. (2014), relatam a aplicação gasosa do ozônio de forma isolada.             

Noites et al. (2014), complementa essa afirmação, dizendo que ao ser realizada            
várias aplicações com doses recorrentes, ou associada com clorexidina, os          

resultados apresentaram promissores, porém esse protocolo não relata a         

concentração ideal e nem a quantidade de aplicações necessárias para finalizar o            
tratamento, o objetivo é de um protocolo alternativo de substância como o ozônio por              

sua propriedade antimicrobiana e biocompatíveis como tecido. 
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Quanto ao ozônio como óleo ozonizado, é necessário realizar mais estudos           

para determinar a sua concentração ao peróxido de hidrogênio e os seus demais             
subprodutos, com finalidade de investigar sua eficácia referente a sua utilização           

como medicação intracanal, seus efeitos sobre penetrar nos túbulos dentinários e a            
sua interferência em cimentações adesivas. 

Por isto, muitos profissionais da área odontológica não se sentem seguros e            

preparados para implementar a utilização do ozônio em sua rotina clínica, em razão             
dessa falta de protocolos validados para a ozonioterapia, apesar dos estudos           

apresentarem resultados positivos. Além disso, deve ser ressaltado que a eficiência           
do ozônio em aplicação isolada é questionável, por isso deve ser usado como um              

tratamento coadjuvante aos tratamentos convencionais. (Zanardi et al., 2013).  
 
5 CONCLUSÃO 

 
De acordo com a revisão de literatura, conclui-se que o ozônio medicinal            

possui um grande potencial em relação ao tratamento/terapia endodôntica de forma           

coadjuvante, e pode ser utilizado por um profissional devidamente capacitado, sob           
indicações apropriadas e em concentrações corretas, a ozonioterapia mostra uma          

importância no âmbito clínico de um cirurgião dentista pela sua capacidade de            
combater bactérias, em função da sua vantagem em relação a seu poder            

antimicrobiano e biocompatibilidade tecidual. Entretanto, é necessário investigar com         

mais estudos clínicos e laboratoriais para o esclarecimento e padronização em           
relação a sua concentração, aplicação e períodos de administração, para se obter os             

melhores protocolos na prática odontológica e no cenário clínico da endodontia.  
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