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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento da dentina radicular bovina 

frente a duas condições experimentais: a aplicação de soluções de hipoclorito de 

sódio nas concentrações de 0,5% e 2,5% sobre a superfície da luz radicular e a 

aplicação das mesmas substâncias seguida do cimento de fosfato de zinco, 

comparando a microdureza dentinária em duas distâncias em relação à luz do canal, 

nos terços radiculares. Foram utilizadas 30 raízes de incisivos superiores bovinos. 

Cada raiz foi seccionada em três posições: terço cervical (C), médio (M) e apical (A). 

Estas foram submetidas ao teste de microdureza Knoop ( KHN a 100g/15 seg) em 

duas distâncias, 100 μm e 300 μm em relação à luz radicular (momento I). Em 

seguida receberam um tipo de tratamento formando seis Grupos experimentais: 1A - 

hipoclorito de sódio a 0,5% , 1B – hipoclorito de sódio a 2,5%,1C – solução 

fisiológico, 2A – hipoclorito de sódio a 0,5% + fosfato de zinco, 2B – hipoclorito de 

sódio a 2,5% + fosfato de zinco e 2C – solução fisiológico + fosfato de zinco. Nos 

Grupos 1A, 1B e 1C após a aplicação das substâncias, as superfícies foram 

vedadas e decorrida uma semana um novo teste de microdureza Knoop (momento 
II) foi realizado. Os corpos-de-prova dos Grupos 2A, 2B e 2C receberam as soluções 

testadas por 60 segundos e em seguida a aplicação do cimento de fosfato de zinco, 

quando foram vedadas e após uma semana foram submetidos a novo teste de 

microdureza (momento II). Os corpos-de-prova do Grupo 2A, 2B e 2C foram 

observados ao MEV na região da interface cimento/dentina. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância com medidas repetidas, pois cada dente foi 

avaliado em seis combinações entre posição (C, M e A) e distância (100 µm e 300 

µm) e não apresentaram diferença estatisticamente significante (α=0,05) entre as 

combinações de posição, distância. Somente houve diferença significante 

(p=0,0000) quando os valores de KHN foram comparados em relação às distâncias 

100 µm e 300 µm, sendo que a 300 µm os valores foram maiores. Assim, os valores 

referentes aos 3 terços foram agrupados formando uma única média para cada 



distância. Pelo Teste-t pareado, as médias foram comparadas nos momentos I e II 
em cada distância e observou-se diferença estatisticamente significante (α=0,05) 

entre os grupos 1C e 2A (p=0,012 à 100 µm, p=0,006 à 300 µm; p=0,024 à 100 µm e 

p=0,047 à 300 µm, respectivamente). Para comparação do comportamento da 

dentina antes e depois dos tratamentos após uma semana, todas as médias do 

momento I foram juntadas num único grupo (grupo momento I). A análise de 

variância o grupo 1C apresentou diferença estatisticamente significante em relação 

ao grupo formado pelas médias de microdureza no momento I a 100 μm e 300 μm; 

1B e 2B a 100 μm e 1B, 2B e 2C a 300 μm. Com isso, podemos concluir que a 

dentina radicular sem qualquer tratamento anti-séptico após uma semana apresenta 

seus valores de microdureza diminuídos de maneira significante em relação às 

medidas iniciais (I) e aos demais grupos experimentais. 

 

 

 

Palavras-chave: dentina – bovinos – micodureza – hipoclorito de sódio – cimento de 

fosfato de zinco – medicação endodôntica intracanal. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The aim of this study was to evaluate the behavior of the bovine root-dentin under 

two experimental conditions: the application over the lumen surface with sodium 

hypochlorite solutions in concentrations of 0,5% and 2,5%, and the application of the 

same solutions after zinc phosphate cement was applied. The dentin microhardness 

was compared at two distances from the lumen, in the radicular thirds.  In this study, 

30 roots of bovine upper incisor were used. Each root was sectioned in the thirds: 

cervical (C), medium (M) and apical (A), and submitted to the Knoop microhardness 

test (KHN at 100g/15s) at two distances: 100 µm and 300 µm from lumen (I). After 

that, the species received one type of treatment determining six experimental groups: 

1A – sodium  hypochlorite 0,5%, 1B - sodium  hypochlorite 2,5%, 2C – physiologic 

solution, 2A - sodium  hypochlorite 0,5% + zinc phosphate, 2B - sodium  hypochlorite 

2,5% + zinc phosphate e 2C -  physiologic solution+ zinc phosphate. In the Groups 

1A, 1B and 1C after these solutions were applied, surfaces were sealed and one 

week later a new measure of microhardness (KHN) was taken (II). The Groups 2A, 

2B and 2C received the tested solutions for 60 seconds following application of zinc 

phosphate cement, them they were sealed and after seven days a new measure was 

taken (II). The samples of Group 2A, 2B and 2C were observed on MEV micrographs 

in the cement/dentin interface.  Analysis of variance with repeated measures, as 

each tooth was evaluated in six combinations of positions (C, M, A) and distances 

(100 µm and 300 µm), showed that there were no statistical (α=0,05) differences  

between combinations of position and distance. There was only significant difference 

(P=0,000) when KHN values were compared in relation to distances (100 and 

300µm), and at 300 µm higher values was found. The values from the thirds were 

grouped resulting in sole mean for each distance. Pared test-t was run to compare 

values I and II, in each distance significant difference was found in Group 1C and 2A 



(P=0,012 at 100, P=0,006 at 300; P=0,024 at 100 e P=0,047 at 300, respectively). To 

compare dentin behavior pre and post treatments after a week, all averages of 

values I were joined in a single group (group moment I). Under the Analysis of 

variance group 1C showed a significant difference in relation to the group formed by 

averages of microhardness in value I at 100 µm and 300 µm; 1B and 2B at 100 µm 

and 1B, 2B and 2C at 300 µm. Therefore, it can be  concluded that root dentin with 

no anti-septic treatment after one week significantly shows decreased values of 

microhardness in relation to the initial measures (I) and to the others experimental 

groups.   

 

 
 
Keywords: dentin – bovine – microhardness – sodium hypochlorite – zinc phosphate 

cement – endodontic medication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A restauração de dentes endodonticamente tratados vem sendo alvo de 

constantes estudos desde a segunda metade do século XX, quando o tratamento 

dos canais radiculares tornou-se um procedimento confiável e seguro, apresentando 

um prognóstico clínico satisfatório. 

A utilização de substâncias químicas no controle do número de bactérias e o 

uso de antibióticos favoreceram a melhoria da terapia endodôntica. Com isso, dentes 

anteriormente condenados passaram a ser passíveis de reconstrução. 

Porém, as conseqüências dos procedimentos de um tratamento endodôntico 

podem acarretar fracasso na terapia restauradora.  A própria ausência da polpa 

dental provoca alterações na friabilidade da dentina, podendo comprometer 

biomecanicamente toda a estrutura dental, coronária e radicular, como também, 

aumenta a vulnerabilidade à contaminação bacteriana em relação aos dentes vitais 

(NAGAOKA et al., 1995). Isto faz com que os esforços restauradores voltem-se 

sempre para a tentativa de tornar os dentes mais resistentes às condições do 

ambiente oral. 

Durante o tratamento, as substâncias para desinfecção dos canais quase 

sempre provocam alguma alteração na estrutura dentinária. Por isso, observa-se a 

busca constante por um agente anti-séptico, que não comprometa estas estruturas, 

mas ao mesmo tempo, tenha a capacidade de eliminar o maior número de bactérias 

possíveis do interior dos túbulos dentinários. O agente anti-séptico consagrado e 

mais utilizado é a solução hipoclorito de sódio, em diferentes concentrações, 

utilizada sozinha ou em associações.  
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Seu poder de penetração e desinfecção na superfície dentinária chega a 130 

μm, onde promove uma estrutura livre de bactérias e a 300 μm, onde reduz a 

população bacteriana de maneira significativa, conforme demonstrado em estudos 

experimentais (BERUTTI; MARINI; ANGETTI, 1997). 

Devido a sua propriedade de solvente orgânico, existe uma preocupação 

constante em relação à dentina, que sob sua ação perde grande quantidade do seu 

principal componente orgânico, o colágeno, o que altera suas propriedades físicas. 

Quanto maior a concentração e maior o tempo de utilização, maior é esta perda 

(INABA et al.,1996; MOUNTOURIS; SILIKAS; ELIADES, 2004; SAKAE; MISHIMA; 

KOZAWA, 1988). 

Nos tratamentos restauradores dos dentes endodonticamente tratados é 

bastante freqüente a utilização de pinos pré-fabricados ou retentores intra-

radiculares que têm como principal função aumentar a resistência do remanescente 

radicular além de suportar e reter a futura coroa protética que irá devolver ao 

elemento dental sua função mastigatória (MORGANO; BRACKETT, 1999). 

Na clínica diária, a confecção do retentor intra-radicular é rotineiramente 

realizado em duas fases: a primeira, onde o conduto radicular é preparado e 

moldado,  ou o retentor intra-radicular é modelado com resina acrílica quimicamente 

ativada; e uma segunda fase, onde ocorre a prova do retentor já fundido e sua 

cimentação. Entre estas duas fases, ocorre normalmente um intervalo de uma 

semana, relativo ao tempo de execução do retentor intra-radicular fundido em 

ambiente laboratorial. 

Considera-se que a manutenção do conduto radicular livre de bactérias, neste 

intervalo de tempo é crítico e fundamental. Assim, torna-se importante a manutenção 

da assepsia local, uma vez que a recontaminação dos condutos acarretaria o 
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fracasso do tratamento restaurador a longo prazo. A aplicação e manutenção de um 

agente anti-séptico no interior do canal radicular durante este período é um 

procedimento bastante recomendado.  

Por outro lado, a ação destes agentes químicos anti-sépticos, durante o 

tratamento endodôntico e/ou entre as sessões clínicas para confecção do retentor 

intra-radicular, podem eventualmente promover alterações na matriz orgânica 

dentinária sobre a qual serão confeccionados e cimentados os retentores intra-

radiculares. 

O aprofundamento dos estudos sobre os diferentes efeitos dos agentes anti-

sépticos, comumente utilizados na clínica odontológica, é de extrema importância 

para o aumento da previsibilidade dos resultados dos tratamentos restauradores.  

Dentre os vários aspectos relevantes das interações dos agentes anti-

sépticos com a estrutura dentinária, a propriedade física de microdureza é uma 

delas. Esta propriedade possui grande correlação com a capacidade retentiva dos 

elementos restauradores protéticos.  

Esta dissertação procura avaliar a existência de alguma alteração na 

propriedade física de microdureza da estrutura dentinária, quando esta é submetida 

ao tratamento com duas concentrações de soluções de hipoclorito de sódio (0,5% e 

2,5%) e quando o cimento de fosfato de zinco é aplicado sobre a superfície tratada 

com soluções deste agente químico anti-séptico.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA   

 

 

A utilização de soluções anti-sépticas na desinfecção dos canais radiculares é 

uma prática consagrada na odontologia restauradora, pois permite a sanificação dos 

condutos radiculares tornando viável a futura restauração do dente que sofreu um 

tratamento endodôntico. Em meados de 1950, com a evolução científica da 

endodontia a possibilidade de um tratamento confiável tornou-se real, dessa forma, 

dentes antes condenados pela sua contaminação e destruição coronária, passaram 

a ser considerados remanescentes dentais que deveriam ser restaurados para voltar 

a desempenhar sua atividade funcional. 

A interação entre a endodontia e a prótese dentária tornou possível a 

manutenção desses elementos dentais seriamente comprometidos, e a utilização dos 

retentores intra-radiculares fundidos e dos núcleos de preenchimento tornaram-se 

métodos rotineiros na restauração de dentes endodonticamente tratados 

(MORGANO; BRACKETT, 1999). 

Uma preocupação constante dos profissionais da odontologia é se 

assegurarem de que dispõem para uso clínico de substâncias anti-sépticas com 

biocompatibilidade, alto poder desinfetante, grande difusão no interior dos 

canalículos dentinários, mas que não comprometam a estrutura dental remanescente 

ou pelo menos não interfiram negativamente nas suas propriedades biomecânicas. 

 

 
 
2.1 Hipoclorito de Sódio 
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Os hipocloritos, desde a primeira metade do século XIX, são utilizados como 

desinfetantes e são definidos como bases fortes cloradas que se caracterizam pelo 

elevado teor alcalino. O hipoclorito de sódio foi utilizado durante a Primeira Guerra 

Mundial para limpeza de feridas, em 1915 por Henry Dakin, sendo seu emprego em 

endodontia proposto por Walker, em 1936. Sua utilização no preparo químico-

mecânico de canais radiculares tornou-se difundida graças a Grossman e Meiman 

em 1941, que relataram sua capacidade de solubilizar tecido necrótico pulpar. 

As soluções de hipoclorito de sódio (NaOCl) exibem um equilíbrio dinâmico  

que segue a equação:  

 

 NaOCl + H2O  ↔ NaOH + HOCl  

 

Ou seja, hipoclorito de sódio + água ↔ hidróxido de sódio + ácido 

hipocloroso. 

 O hidróxido de sódio (soda cáustica) é um potente solvente de substâncias 

orgânicas e de gorduras, resultando numa reação química de saponificação 

(formação de sabões), sendo o responsável pela elevada alcalinidade dos 

hipocloritos.  

O ácido hipocloroso é um potente agente antimicrobiano, que ao liberar cloro 

nascente se combina com o grupo amina das proteínas formando cloraminas, anti-

sépticos não solventes de matéria orgânica que pela ação da luz ou do ar sofrem 

decomposição, produzindo cloro. 

As soluções de hipoclorito de sódio são utilizadas como agentes de irrigação 

endodôntica devido à combinação de três importantes propriedades: capacidade de 

dissolver tecidos orgânicos (HAND; SMITH; HARRISON, 1978; KOSKINEN; 
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STENVALL; UITTO, 1980; MOORER; WESSELINK, 1982; THÉ, 1979); atividade 

antimicrobiana com largo espectro (BLOOMFIELD; MILES, 1979; HARRISON; 

HAND, 1981; SHIH; MARSHALL; ROSEN, 1970) e biocompatibilidade, uma vez que, 

quando utilizadas corretamente não causam toxicidade clínica (HAND; SMITH; 

HARRISON, 1978; HARRISON; SVEC; BAUNGARTNER, 1978; LAMERS; VAN 

MULLEM; SIMON, 1980; SPANBERG; ENGSTROM; LANGELAND, 1973). 

 As soluções de hipoclorito de sódio mostram-se muito efetivas em relação à 

dissolução de tecido necrótico remanescente no interior dos canais radiculares 

durante a terapia endodôntica. 

 Senia, Marshall e Rosen (1971) avaliaram a ação solvente do hipoclorito de 

sódio no tecido pulpar em irrigações endodônticas de 15 e 30 minutos, em canais 

radiculares de dentes humanos e verificaram uma ação mais efetiva na distância de 

5 mm da região apical do que quando comparada com distâncias de 1 mm e 3 mm, 

concluindo que sua ação solvente sobre o tecido pulpar a menos de 3 mm do ápice 

radicular é questionável.  

Spangberg, Engstrom e Langeland (1973) consideraram a concentração de 

hipoclorito de sódio a 0,5% como a mais indicada para desinfecção de canais 

radiculares devido à baixa toxicidade, baseando-se em resultados de um estudo 

sobre a citotoxicidade das soluções em suspenções celulares por um período 

prolongado de tempo. 

 O líquido de Dakin (hipoclorito de sódio a 0,5%) por ser uma solução de 

hipoclorito de sódio neutralizada, apresenta uma maior atividade anti-séptica e uma 

menor atividade solvente (LOPES; SIQUEIRA JR; ELIAS, 1999; PAIVA; 

ANTONIAZZI, 1993). 
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Trepagnier, Madden e Lazzari (1977) mensuraram a ação solvente de várias 

concentrações de hipoclorito de sódio, nos intervalos de tempo de 1, 5, 15 e 60 

minutos, através da determinação de valores de hidroxiprolina, que reflete a 

quantidade de colágeno presente no tecido dissolvido. Os resultados indicaram uma 

ação solvente do hipoclorito de sódio a 5% que se inicia imediatamente e se prolonga 

por pelo menos uma hora.  Concluíram que em soluções a 5% e 2,5%, o hipoclorito 

de sódio foi um solvente de tecido necrótico eficiente quando utilizado por 5 minutos, 

indicando o uso da solução diluída (2,5%), e ressaltaram ainda que o NaOCl a 0,5% 

obteve uma ação 65% menos efetiva. 

Svec e Harrison (1977) avaliaram a efetividade do Peróxido de Hidrogênio 

(H2O2) a 3% e do hipoclorito de sódio a 5,25%, comparando-os com solução salina, 

quando utilizados como substâncias para irrigação endodôntica durante a fase de 

instrumentação dos canais radiculares. Comprovaram que a solução salina teve um 

desempenho inferior no debridamento dos canais nas profundidades de 1 mm e 3 

mm do ápice radicular em relação às substâncias testadas. 

Hand, Smith e Harrison (1978) compararam as diluições do hipoclorito de 

sódio a 5,25%, 2,5%, 1% e 0,5% em relação à capacidade de ação como solvente 

orgânico em tecido necrótico. Na concentração de 5,25%, a ação solvente foi muito 

superior em relação às demais; a solução a 2,5% apresentou melhor resultado do 

que a solução a 1,0% e 0,5% que, por sua vez, não apresentaram diferença 

significante entre si.  

Thé (1979) também avaliou o hipoclorito de sódio por sua capacidade de 

dissolução de tecido necrótico comparando concentrações que variaram de 1% a 3% 

e sua associação ao peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3%. Considerou a 

concentração de hipoclorito de sódio a 3% como ótima; uma vez que, dissolveu 
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totalmente os tecidos necróticos de abdômen de ratos em 30 minutos, e ainda, 

quando o hipoclorito de sódio foi associado ao peróxido de hidrogênio não houve 

melhor efetividade da sua ação solvente. 

Koskinen, Stenvall e Uitto (1980) compararam concentrações diferentes de 

hipoclorito de sódio (0,5%, 2,5% e 5,0%) quanto ao seu poder de solubilizar o tecido 

necrótico, e observaram que a solubilização foi muito superior nas concentrações de 

2,5% e 5,0% do que na concentração de 0,5%.  

A interação entre o hipoclorito de sódio e a matriz do tecido orgânico 

demonstra uma hidrólise protéica simultânea à inativação do hipoclorito. Assim, para 

apresentar efetividade, esta solução para irrigação deve agir rapidamente e estar 

presente em excesso em relação à quantidade de material orgânico. A perda do cloro 

ativo ocorre em dois minutos de mistura, indicando uma reação inicial relativamente 

rápida, demonstrando que um aumento da freqüência e da intensidade de ação 

mecânica melhoram sua ação. A troca constante e a técnica adequada justificam a 

recomendação do hipoclorito de sódio em concentrações entre 0,5% e 2% , devido à 

segurança na utilização e à efetividade clínica (MOORER; WESSELINK, 1982). 

Sakae, Mishima e Kozawa (1988) observaram as alterações que ocorreram na 

dentina bovina quando tratada com hipoclorito de sódio a 10% utilizando diferentes 

métodos: no processo de análise térmica diferencial houve perda de material 

orgânico; nos estudos de difração por raios-x, houve uma alteração na estrutura 

cristalina da dentina com formação de calcita e na análise de absorção de raios 

infravermelhos observou-se um enfraquecimento de ligações carbônicas após o 

tratamento. Estes resultados demonstraram que íons de magnésio e carbono foram 

removidos da estrutura cristalina da dentina conjuntamente à matéria orgânica. 
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Orstavik e Haapasalo (1990) utilizaram um modelo in vitro onde a estrutura 

dentinária foi experimentalmente contaminada com bactérias e tratada com 

substâncias para irrigação endodôntica. Constataram que o hipoclorito de sódio 

obteve ação importante em relação a sua capacidade de dissolução tecidual, pois 

atingiu distâncias consideráveis no interior dos túbulos dentinários. A capacidade de 

agir como solvente orgânico, apresentada pelo hipoclorito de sódio, garante sua 

eficiência em diferentes concentrações. Este fator tem grande importância quando se 

considera que é necessária a remoção do tecido necrótico da superfície dos canais 

radiculares para que uma terapia adequada seja alcançada.  

O efeito do hipoclorito de sódio como solvente orgânico é rapidamente 

inativado na presença de materiais oxidantes, como resíduos dentinários e material 

orgânico, devido à dissociação dos íons de sódio e cloro (HAAPASALO et al., 2000; 

MOORER; WESSELINK, 1982). 

Em relação a sua capacidade como um agente antimicrobiano, o hipoclorito de 

sódio também apresenta eficácia em diferentes concentrações e pode ser utilizado 

sozinho ou em associações. 

Shih, Marshall e Rosen (1970) submeteram amostras de dentina contaminada 

com Streptococcos faecalis e Staphilococos aureus ao tratamento com solução de 

hipoclorito de sódio a 5,25% e às diluições desta em água destilada nas proporções 

1:10, 1:100, 1:1.000 e 1:10.000, como resultado observaram  a esterilização nos 

grupos onde não houve diluição do hipoclorito e constataram que a ação residual 

dessas substâncias foi necessária para controlar a população bacteriana nos canais 

radiculares no intervalo entre as consultas, durante um tratamento endodôntico.  

Agindo em associação à instrumentação mecânica, as soluções de hipoclorito 

de sódio possuem importante ação na sanificação dos canais radiculares, pois, 
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realizam sua limpeza e desinfecção. Baker et al. (1975) demonstraram que a 

utilização de substâncias auxiliares para irrigação é essencial na remoção dos 

resíduos do tratamento endodôntico, os autores encontraram 70% mais resíduos em 

dentes onde os canais foram instrumentados sem qualquer irrigação. 

Harrison e Hand (1981) avaliaram o efeito da diluição do hipoclorito de sódio e 

a interferência da presença da matriz orgânica sobre sua propriedade antibacteriana. 

Concluíram que na concentração de 5,25%, o hipoclorito inibe completamente o 

crescimento microbiano e verificaram que a presença de albumina humana (matriz 

orgânica) não impediu ou interferiu na sua propriedade antibacteriana.  

A comparação do efeito antimicrobiano entre o gluconato de clorexidina a 

0,2% e a solução de hipoclorito de sódio a 2,5% na flora bacteriana dos canais 

radiculares demonstra resultados favoráveis a utilização do hipoclorito de sódio 

(RINGEL et al.,1982). 

Bystrom e Sundqvist (1985) comparando a ação de soluções aquosas do 

hipoclorito de sódio nas concentrações de 0,5% e 5% constataram que estas 

apresentaram a mesma eficiência em relação a sua capacidade antibacteriana. 

Compararam ainda, o uso combinado do hipoclorito de sódio a 5% com o ácido tetra-

acético etileno diamina (EDTA). Concluíram que nas duas concentrações houve a 

mesma eficiência em relação a sua capacidade antibacteriana e que o uso 

combinado do hipoclorito de sódio 5% com o EDTA apresentou resultados superiores 

do que quando somente o hipoclorito foi utilizado.  E ainda fizeram uma observação 

importante: as bactérias sobreviventes após instrumentação e irrigação aumentaram 

seu número rapidamente, indicando e questionando a necessidade do uso de 

substâncias antimicrobianas no interior dos canais radiculares, durante o período 

entre consultas de um tratamento endodôntico. 
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Nagaoka et al. (1995) realizaram um estudo avaliando a resistência à invasão 

bacteriana em dentes vitais e não vitais. Concluíram que dentes vitais apresentaram 

maior resistência que dentes desvitalizados, sugerindo grande importância na 

presença da polpa dental como um fator de diminuição de contaminação bacteriana 

nos túbulos dentinários. 

Inaba et al. (1996) realizaram um estudo in vitro em que amostras de dentina 

radicular foram desmineralizadas com remoção de material orgânico para formação 

de lesão de cárie artificial. Os fragmentos foram submersos em soluções de 

hipoclorito de sódio nas concentrações de 0,4%, 2% e 10% por dois minutos, em 

seguida foram submetidos a um processo de remineralização em soluções com ou 

sem a presença de fluoretos. Concluíram que no processo de remineralização o 

tratamento prévio com o hipoclorito de sódio nas concentrações de 0,4% e 2% não 

provocou diferença significante, mas a 10% provocou uma diminuição significativa 

das lesões. Estas soluções de hipoclorito de sódio promoveram uma remineralização 

das lesões artificiais quando foram utilizadas as soluções com ou sem fluoretos, o 

acúmulo mineral aumentou em 27% nas soluções sem fluoretos e 4% nas soluções 

fluoretadas (10 ppm).  

A permanência de bactérias viáveis após o término do tratamento endodôntico 

é um fator que contribui de maneira importante no fracasso deste tratamento, uma 

vez que pode comprometer a futura terapia restauradora (NAIR et al., 1990; 

SUNDQVIST et al., 1998).  

Buck et al. (2001) avaliaram a efetividade de três substâncias utilizadas para 

irrigação endodôntica: hipoclorito de sódio a 0,525%, EDTA a 0,2% e o gluconato de 

clorexidina a 0,12% nas profundidades radiculares coronal, média e apical, e 
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constataram que o hipoclorito de sódio obteve o melhor desempenho nas três 

profundidades analisadas. 

A utilização de agentes químicos durante a fase de irrigação nos tratamentos 

endodônticos podem causar alterações na estrutura química da dentina humana 

como uma alteração na proporção Ca/P, Dogan e Çalt (2001) avaliaram o efeito da 

utilização de agentes quelantes e solventes na estrutura mineral dentinária, utilizaram 

em seu estudo EDTA, RC-prep (marca comercial) e hipoclorito de sódio (a 2,5%) e 

concluíram que o EDTA seguido de hipoclorito de sódio e somente o hipoclorito 

alteraram de maneira significativa a proporção de Ca/P quando comparados ao 

grupo controle (irrigado com solução salina) e o uso dos agentes quelantes 

combinados com o hipoclorito de sódio aumentaram os níveis de Mg da dentina 

radicular quando comparados com o uso isolado dos quelantes e com o grupo 

controle. 

Sim et al. (2001) avaliaram o efeito da irrigação de canais radiculares com 

hipoclorito de sódio nas concentrações de 0,5% e 5,25% na resistência à fratura 

radicular e às propriedades mecânicas da dentina. Concluíram que o hipoclorito de 

sódio a 5,25% reduziu o módulo de elasticidade e a resistência flexural da dentina de 

maneira significativa a ponto de interferir no enfraquecimento da raiz que recebeu o 

tratamento. 

 Niu et al. (2002) observaram ao MEV a superfície dentinária de canais 

radiculares que receberam tratamento endodôntico e na fase de irrigação final 

utilizaram diferentes combinações entre o EDTA a 15% e o hipoclorito de sódio a 6%. 

Concluíram que a combinação para irrigação final do EDTA e em seguida a irrigação 

com o hipoclorito provoca erosão na superfície dentinária com aspecto rugoso e 
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irregular, e também, um aumento no diâmetro dos túbulos dentinários após a 

irrigação. 

 Silva (2003) avaliou a interferência de agentes anti-sépticos aplicados na 

dentina intra-radicular na resistência à remoção por tração de retentores intra-

radiculares fundidos, cimentados com cimento de fosfato de zinco. Os agentes anti-

sépticos testados foram: o tergensol (controle), paramonoclorofenol canforado, o 

gluconato de clorexidina, povidine e líquido de Dakin, estes agentes foram aplicados 

sobre a superfície dentinária no interior de condutos radiculares de dentes bovinos 

por 30 segundos, os dentes foram vedados com cimento restaurador provisório por 

uma semana. Após este período, foi realizada a cimentação dos retentores intra-

radiculares fundidos; uma semana depois, os testes de tração foram realizados. 

Concluiu que o grupo que recebeu tratamento com líquido de Dakin apresentou 

maior resistência à tração dos retentores intra-radiculares, em relação aos demais 

agentes anti-sépticos testados.  

Mountouris, Silikas e Eliades (2004), avaliaram o potencial de 

desproteinização da solução de hipoclorito de sódio a 5% na composição molecular e 

morfologia da superfície de dentina coronária humana com e sem a presença de 

smear layer (removido com ácido fosfórico a 37%). Seus resultados mostraram uma 

remoção de matriz orgânica, mas sem alteração nos carbonatos e fosfatos, após 40 

segundos de tratamento a proporção entre porção mineral e orgânica, de ambos os 

grupos, era semelhante ao grupo controle onde a dentina observada foi obtida por 

fratura (não sofreu interferência de instrumentos de corte ou remoção química de 

resíduos). 
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2.1.1 Hipoclorito de sódio X smear layer 

 

 

A formação do smear layer na superfície das paredes dos canais radiculares é 

inerente ao próprio procedimento endôdontico, uma vez que, a própria técnica utiliza 

limas cortantes que agem sobre a superfície dentinária produzindo resíduos de 

matéria orgânica e inorgânica que se aderem sobre a dentina formando uma película 

amorfa muito fina descrita pela primeira vez por McComb e Smith (1975). 

Considerações sobre sua estrutura e composição morfológica são freqüentes, 

pois a presença do smear layer sobre a dentina que receberá um tratamento 

restaurador vem sendo muito questionada. Alguns autores consideram sua presença 

importante, pois, o smear layer forma uma barreira protetora que veda os canalículos 

dentinários e impede a penetração de bactérias e suas toxinas. Outros consideram 

prejudicial, pois, quando está presente, o smear layer impede que substâncias de 

irrigação penetrem efetivamente no interior dos túbulos dentinários deixando de 

exercer sua ação e ainda, prejudicaria a adesão dos materiais restauradores  nas 

paredes da dentina. 

Mc Comb e Smith (1975) examinaram ao MEV canais radiculares que 

receberam tratamento endodôntico utilizando diferentes técnicas de instrumentação e 

diferentes soluções para irrigação. Observaram a formação de uma camada de 

esfregaço e descreveram-na, com a presença freqüente de resíduos na superfície 

dentinária após o tratamento endodôntico. Os autores consideraram esta camada 

indesejada para propostas de adesão química ou mecânica.  

Observado ao MEV, o smear layer apresenta-se como uma estrutura 

uniforme, amorfa, vedando completamente a entrada dos túbulos dentinários, 



 32

impermeabilizando a dentina, até mesmo em relação à penetração de bactérias, 

formando uma barreira protetora (PASHLEY; MICHELICH; KEHL, 1981).  

Num estudo avaliando as substâncias utilizadas na irrigação durante os 

tratamentos endodônticos, Goldman et al. (1981), constataram que a utilização de 

hipoclorito de sódio ou outros agentes quelantes (REDTA - marca comercial de 

EDTA e TERGO – marca comercial de tergensol), produziram canais radiculares 

livres de resíduos, mas não produziram superfícies de canais radiculares livres de 

smear layer quando observados ao MEV. 

Gwinnett (1984), em suas considerações sobre a morfologia do smear layer, 

descreveu que suas características morfológicas dependem do tipo de instrumento 

que agiu sobre a superfície dentinária, da pressão exercida pelo operador e da 

irrigação utilizada. O smear layer, segundo este autor, não se apresenta 

continuamente aderido em toda a superfície, mas em regiões descontínuas, algumas 

vezes firmemente aderidas, outras de maneira solta. A alteração provocada pela 

ação dos instrumentos sobre a dentina é superficial, atingindo uma espessura de 5 

μm, freqüentemente com obliteração dos túbulos dentinários. 

Pashley (1984), sobre as implicações funcionais da presença do smear layer, 

considera que sua remoção do interior das paredes dentinárias dos canais 

radiculares é melhor para preparação e obturação desses canais.  

Baumgarter e Cuenin (1992) avaliaram superfícies dentinárias instrumentadas 

e não instrumentadas de canais radiculares, após a irrigação endodôntica com 

hipoclorito de sódio nas concentrações de 5,25%, 2,5%, 1,0% e 0,5% por meio do 

uso de seringa ou ultrassom. Todas as concentrações removeram resíduos 

superficiais e houve a remoção química de resíduos orgânicos e pré-dentina das 

áreas que não sofreram instrumentação. 
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Goldman et al. (1982) utilizaram o REDTA (marca comercial de EDTA) ou o 

hipoclorito de sódio a 5,25% sozinho ou em combinação, durante a instrumentação e 

na irrigação final de canais radiculares. Observaram ao MEV o interior dos canais 

radiculares e concluíram que a melhor instrumentação acontece quando é utilizado 

somente o hipoclorito de sódio e que para a remoção do smear layer, a combinação 

do REDTA seguido do hipoclorito para a irrigação final apresentaram os melhores 

resultados. 

Yamada et al. (1983) apresentaram resultados semelhantes quando 

avaliaram, ao MEV, a eficiência na instrumentação dos canais radiculares utilizando 

hipoclorito de sódio sozinho ou combinado ao EDTA a 17%, em relação superfície 

radicular. Observaram que quando somente o hipoclorito (5,25%) foi utilizado 

produziu uma superfície radicular limpa, porém não alterou o smear layer formado 

durante a instrumentação; quando utilizado somente o EDTA (17%) houve remoção 

efetiva do smear layer, porém não houve a remoção de resíduos superficiais. 

Concluíram que o uso combinado do EDTA seguido de hipoclorito de sódio, produz o 

melhor resultado, uma vez que, remove o smear layer e os resíduos superficiais.  

Dautel-Morazin, Vulcain e Bonnaure-Mallet (1994) avaliaram a influência de 

três procedimentos de irrigação endodôntica na composição, estrutura e aspecto na 

formação da camada de smear layer nas paredes dos canais radiculares; utilizando 

técnicas de microscopia eletrônica. Dividiram seu estudo em três grupos: sem 

irrigação, com irrigação de soro fisiológico e com irrigação de líquido de Dakin. O 

grupo sem irrigação foi o que apresentou a formação de uma camada de smear layer 

mais espessa; o grupo que recebeu irrigação com soro fisiológico apresentou regiões 

com resíduos e o grupo irrigado com o líquido de Dakin apresentou as paredes 

dentinárias com menor quantidade de smear layer.  
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Berutti, Marini e Angeretti (1997) verificaram a capacidade do hipoclorito de 

sódio, sozinho ou combinado com EDTA, em penetrar nos túbulos dentinários dos 

canais radiculares durante o tratamento endodôntico e exercer suas ações 

antibacteriana e solvente. O grupo onde foi utilizado somente o hipoclorito de sódio 

revelou uma área de infecção residual que se estendeu a 300 μm da luz do canal; no 

grupo onde houve o uso combinado do EDTA seguido de hipoclorito durante a 

instrumentação mostrou uma área livre de bactérias a 130 μm da luz do canal 

radicular. 

 Buck, Eleazer e Staat (1999), num estudo in vitro, avaliaram a efetividade de 

várias soluções para irrigação endodôntica no interior de túbulos dentinários 

contaminados e ainda, qual a capacidade destes agentes em penetrar na estrutura 

dentinária numa concentração eficiente. Quando o smear layer foi removido, todas as 

soluções penetraram de maneira eficiente e eliminaram todas as colônias de 

bactérias Micrococcus luteus, no entanto, quando a superfície foi colonizada com 

Bacillus megaterium, mesmo com a remoção do smear layer, as soluções não foram 

capazes de eliminar as bactérias do interior dos túbulos dentinários. Assim, 

concluíram que o tipo de bactéria interfere na eficácia das soluções para irrigação 

durante a terapia endodôntica. 

Ferraz et al. (2001) analisaram, ao MEV, a desinfecção radicular ocorrida após 

contaminação com Enterococcus faecalis em condutos radiculares submetidos às 

seguintes soluções para irrigação, durante a fase de instrumentação: gluconato de 

clorexidina gel a 2%, solução de gluconato de clorexidina a 2% e hipoclorito de sódio 

a 5,25%. O estudo mostrou que o gluconato de clorexidina gel a 2% produziu a 

superfície dentinária mais limpa entre os agentes testados, à exceção do grupo 

controle (remoção total da smear layer, através do uso de EDTA a 17% seguido do 
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hipoclorito de sódio a 5,25%). As propriedades mecânicas do gel parecem ter sido o 

maior fator para essa diferença, visto que o mesmo agente químico, quando usado 

na forma de solução, apresentou eficiência de limpeza inferior.  

 

 

2.2 Dentes Bovinos 

 

 

A substituição de dentes humanos em pesquisas científicas odontológicas 

vem se tornando cada vez mais freqüentes devido a dificuldade de coleta e rigor nos 

comitês de ética, pois os dentes humanos foram utilizados de maneira indiscriminada 

por muitos anos. 

Uma alternativa é a utilização de outros substratos que apresentem 

características semelhantes aos dentes humanos, como o dente bovino, que 

associado à facilidade de obtenção vem se tornando bem aceito. 

A literatura não é muito vasta em relação à comparação entre o substrato 

bovino e humano, nem em relação a sua substituição, mas muitas publicações 

científicas citadas neste estudo utilizaram dentes bovinos experimentalmente. 

Mjör e Nordahl (1996), num estudo sobre a densidade tubular dentinária de 

dentes humanos, verificaram alteração em diferentes regiões. Diferenças entre 

periferia e centro apresentaram-se mais marcantes na coroa do que na porção 

radicular. A quantidade média de túbulos dentinários na região média radicular foi 

significantemente menor que na região média coronária, e a presença de canalículos 

dentinários foi maior onde a densidade tubular era menor, ou seja, na porção 

radicular. 
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 Schilke et al. (2000) relataram em seus estudos diferença na densidade 

tubular da dentina bovina entre as camadas média e profunda; diferença semelhante 

à dentina humana. Em relação à dentina radicular, o diâmetro dos túbulos foi maior 

na dentina bovina que na humana, porém essa diferença não foi estatisticamente 

significante.  

Em relação à permeabilidade dentinária, a dentina bovina coronária é 

semelhante à dentina radicular humana (TAGAMI et al., 1989) e ainda, os túbulos 

dentinários na camada superficial próxima ao esmalte apresentam menor diâmetro, 

assim como na dentina humana. 

Fogel, Marshall e Pashley (1988) observaram que a conductância hidráulica 

da dentina radicular humana é muito menor que na região coronária, e que a dentina 

bovina tem a permeabilidade semelhante às propriedades da dentina radicular 

humana, já que possuem densidade e diâmetro tubular semelhantes. Neste estudo, 

encontraram uma porcentagem de túbulos dentinários por área, na região radicular 

de dentes humanos de 1,9% na dentina superficial (externa) e 7,8% na dentina 

profunda; resultado semelhante à proporção na dentina bovina, apresentado por 

Tagami et al. (1989), e Schilke et al. (2000) que também não relataram diferença 

significante. 

Em relação à quantidade de túbulos dentinários por área, os dentes bovinos 

apresentam maior número de túbulos dentinários próximos à polpa e menor 

quantidade junto à junção amelo-dentinária, característica semelhante ao dente 

humano; com maior diâmetro tubular próximo à junção amelo-dentinária e menores 

diâmetros dos túbulos, próximo à polpa dental; contrário ao observado na dentina 

humana (BONFIN et al., 2001; CORREA et al., 2003; GARBEROGLIO; 

BRÄNNSTRÖM, 1976). 



 37

Nakamichi, Iwaku e Fusayama (1983), apóiam o uso de dentes bovinos, em 

testes de adesão, quando são utilizados o esmalte e dentina superficial. 

Schilke et al. (1999), observaram que não houve diferença significante na 

força de adesão entre a dentina de dentes permanentes humanos e a dentina 

coronária bovina, no entanto, a dentina radicular bovina, por apresentar valores mais 

altos nos testes de força de adesão, tornou-se inadequada. 

Urabe et al. (2000), afirmaram que a força coesiva de microtensão da dentina 

humana é estatisticamente semelhante à bovina. 

Muitos estudos avaliam a propriedade de microdureza da dentina radicular 

utilizando dentes bovinos como substrato nos testes laboratoriais. 

Heskströter et al. (1989), realizaram um estudo comparativo da microdureza 

entre a dentina humana e bovina em relação ao esmalte humano, avaliando o 

comportamento dessas estruturas em função do tempo pós-extração. Seus 

resultados indicaram um comportamento semelhante entre dentina humana e bovina, 

apesar da dentina bovina apresentar valores de microdureza inferiores aos valores 

da dentina humana. 

Pereira et al. (1998) correlacionaram diferentes técnicas de determinação de 

valores de microdureza utilizando dentina radicular de dentes bovinos. 

Hotta, Li e Sekine (2001) avaliaram as alterações nos valores de microdureza 

dentinária de dentes bovinos na interface de restaurações com ionômero de vidro 

convencional.  

Kielbassa et al. (2002) utilizaram dentes bovinos em seu estudo sobre a 

microdureza da dentina que sofreu irradiação. 

White et al. (2002) examinaram o efeito do hidróxido de cálcio, do hipoclorito 

de sódio a 5,25% e do agregado trióxido mineral (MTA) na resistência e dureza da 
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dentina radicular em dentes bovinos. Uma diminuição de 32% na resistência foi 

encontrada para o hidróxido de cálcio, 33% para o MTA e 59% para o hipoclorito de 

sódio a 5,25%. Os resultados mostraram que a dentina radicular mostrou-se 

enfraquecida após 5 semanas de exposição a esses três agentes. Os autores crêem 

que o enfraquecimento possa ter ocorrido devido ao rompimento da estrutura 

protéica dentinária causado pela alcalinidade dos materiais utilizados. O hipoclorito 

de sódio, com sua potente ação solvente de matéria orgânica, pode ter interagido 

nas porções orgânicas da dentina, principalmente da dentina intertubular, constituinte 

da maior parte do tecido dentinário, que embora seja altamente mineralizada, tem 

mais da metade do seu volume formada por matriz orgânica.  

 

 

2.3  Microdureza Dentinária 

 

 

A microdureza é definida como a resistência à deformação local em 

determinada superfície quando uma força é aplicada. Os testes de microdureza são 

baseados na indução de uma deformação permanente na superfície, que se mantém 

após a retirada da força. Medidas de microdureza podem ser relacionadas com 

outras propriedades mecânicas como resistência à fratura, módulo de elasticidade e 

força de adesão. 

A força ou carga é aplicada por uma ponta ou endentador que pode 

apresentar diferentes formas: esférica, piramidal, cônica e pontiaguda (agulha). As 

pontas para a realização da endentação são muito pequenas e podem ser fabricadas 

com aço, tungstênio e diamante. 
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A microdureza Knoop, que será utilizada neste estudo, utiliza pontas com 

forma piramidal não quadrada o que resulta em uma marca com forma geométrica 

apresentando duas diagonais: uma longa e outra curta. 

Desde a introdução da microdureza Knoop, os estudos em relação as 

propriedades da dentina aumentaram (KINNEY; MARSHALL; MARSHALL, 2003), 

pois a ponta para endentação possui a diagonal longa, 7,11 vezes maior, o que 

permite medidas mais precisas mesmo em áreas onde as marcas são rasas. 

A medida da dureza se dá pela relação entre unidade de força pela unidade 

de área deformada. O método Knoop utiliza a área projetada (Ap) para o cálculo do 

valor de dureza, definido como Knoop Hardness Number (KHN), e apresenta a 

seguinte expressão matemática: 

 

         KHN = P/ Ap = 14.22 P/ l 2    (Kg/mm2) 

 

Aonde, P é carga aplicada (em kg) e l é o comprimento (em mm) da diagonal 

maior da área impressa. 

A relação entre valor da carga e valor de dureza induz a algumas suposições 

como; quando alteramos o valor da carga, também alteramos os valores de dureza. 

Hegdahl e Hagebö (1972) testaram diferentes cargas sobre esmalte e dentina 

utilizando o teste de dureza Vickers e concluíram que existiu uma variação na dureza 

quando a carga foi alterada; um aumento na carga implicou em uma diminuição da 

dureza da dentina. 

Porém, num estudo recente, Fuentes et al. (2003) avaliaram a microdureza da 

dentina superficial e profunda (em relação à polpa dental) com a alteração no valor 

da carga, utilizando dois métodos de medição (Knoop e Vickers) e concluíram que a 
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microdureza da dentina não é influenciada pela carga aplicada nos dois métodos 

testados, mas existe uma diferença estatisticamente significante entre os valores de 

dureza entre a dentina superficial e profunda, detectado no teste do tipo Knoop, que 

os autores consideram irrelevante clinicamente.  

Muitos autores afirmam que a dureza da dentina depende da concentração 

mineral presente no substrato dentinário, conseqüentemente, os valores de dureza 

alterariam em diferentes regiões da estrutura dentinária (FEATHERSTONE et al., 

1983; SHANNON; KEUPER, 1976).  

Em regiões próximas à camada de esmalte, a dentina apresenta valores 

KNH~60 Kg/mm2, enquanto nas regiões de dentina primária KNH~70 kg/mm2. E 

ainda, a microdureza dentinária diminui com a proximidade da polpa dental, na 

camada a 0,5 mm da polpa, a dentina apresenta KNH~30 Kg/mm2  (OGAWA et al., 

1983; WANG; WEINER, 1998). 

Estas alterações nos valores de microdureza foram relacionadas à densidade 

tubular e com a qualidade da matriz dentinária intertubular. Pashley, Okabe e 

Parham (1985), determinaram uma correlação inversa entre a microdureza e a 

densidade tubular, iniciando na região próxima à junção amelo-dentinária e se 

estendendo em direção à polpa dental; concluíram que a densidade tubular aumenta 

em direção a polpa enquanto a microdureza dentinária diminui. 

Kinney et al. (1996), assim como os autores citados anteriormente, verificaram 

uma diminuição dos valores de microdureza em direção a polpa, porém concluíram 

que esta diminuição era provocada pela menor mineralização da matriz dentinária 

intertubular presente próximo a região pulpar. 

O comportamento da dentina quando submetida a diferentes agentes 

químicos durante um tratamento odontológico, endodôntico ou restaurador, provoca 
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grande inquietação, uma vez que, suas propriedades biomecânicas podem sofrer 

alterações pela ação desses agentes quando aplicados sobre sua superfície. 

Lewisnstein e Grajowe (1981) compararam a microdureza de dentes que 

haviam recebido tratamento endodôntico, num período de 5 a 10 anos, com dentes 

vitais. Seus resultados não indicaram diferença significante; concluindo que a longo 

prazo, a dentina não se torna amolecida após o tratamento dos canais radiculares. 

Wemes e Arends (1984) aplicaram sobre a dentina bovina solução de 

glutaraldeído a 2% por períodos de tempo de 10, 20 minutos e 48 horas. Após os 

determinados períodos foram realizadas as medições da microdureza Knoop que 

indicaram um amolecimento dentinário inicial, acompanhado de um aumento na 

dureza quando comparado ao grupo controle que não havia recebido nenhum tipo de 

tratamento. 

Saleh e Ettman (1999) avaliaram o efeito da aplicação de soluções para 

irrigação endodôntica sobre a superfície dentinária de canais radiculares. 

Inicialmente, foram realizadas as medidas da microdureza, e então realizada a 

aplicação das substâncias que seriam testadas, isso é, o EDTA a 17% e a 

associação do H2O2 com o hipoclorito de sódio a 5%. Após a irrigação, os testes de 

microdureza foram repetidos e observou-se uma redução dos valores da microdureza 

dentinária após a aplicação das soluções sendo mais marcante quando foi utilizado o 

EDTA a 17%. Os resultados foram semelhantes ao encontrado por Cruz-Filho et al. 

(2001) que avaliaram o amolecimento da dentina após a aplicação de agentes 

quelantes. 

As soluções de hipoclorito de sódio atuam principalmente no componente 

orgânico da dentina e a reação com componentes minerais deve ser excluída como 

causa na mudança das suas propriedades mecânicas (O’DRISCOLL et al., 2000). 
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Quando o hipoclorito de sódio, em diferentes concentrações, é utilizado como 

agente para irrigação no tratamento endodôntico, e aplicado sobre a estrutura 

dentinária radicular, pode provocar alterações nas propriedades de dureza da 

dentina. A maioria dos estudos indica uma diminuição nesta propriedade quando 

comparados aos grupos controles onde não foi realizado nenhum tipo de tratamento 

da dentina (FUENTES et al., 2003; SLUTZKY-GOLDBERG; LIBERMAN; HELING, 

2002; WHITE et al., 2002). 

Slutzky-Goldberg et al. (2004) realizaram um estudo para avaliar o efeito das 

soluções de hipoclorito de sódio a 6% e 2,5% na microdureza da dentina radicular. 

As soluções foram aplicadas por 5, 10 ou 20 minutos em dentes bovinos e os testes 

de microdureza Knoop realizados a 500, 1000 e 1500 μm da luz radicular. Uma 

diminuição na microdureza dentinária foi encontrada entre o grupo controle (irrigado 

com solução salina) e o grupo que recebeu irrigação com as soluções em todos os 

períodos de tempo na distância de 500 μm da luz radicular. Nas demais distâncias a 

diminuição foi mais marcante no grupo irrigado com o hipoclorito de sódio a 6%. 

 

 

2.4. Cimento de Fosfato de Zinco 

 

 

O cimento de fosfato de zinco é tradicionalmente utilizado na odontologia para 

cimentação definitiva de próteses em geral, pinos e retentores intra-radiculares 

fundidos, além de outras aplicações como forramentos e preenchimentos. 
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Apresenta-se, comercialmente, na forma de pó que contém o óxido de zinco, 

entre outras substâncias e líquido que contém o ácido fosfórico, necessitando de 

manipulação para que ocorra sua reação de presa. 

A reação de presa inicia-se quando o pó entra em contato com o líquido. A 

superfície alcalina do pó é dissolvida pelo líquido, com característica ácida, 

resultando numa reação exotérmica. O cimento endurecido consiste, essencialmente, 

numa rede amorfa hidratada do fosfato de zinco que circunda as partículas 

parcialmente dissolvidas de óxido de zinco (GRAIG; POWERS, 2004). 

Durante a reação de presa do cimento de fosfato de zinco, a agregação do pó 

de óxido de zinco ao líquido de ácido fosfórico é acompanhada por uma alteração de 

pH (SMITH; RUSE, 1986; WASON; NICHOLSON, 1993).  

O pH do componente líquido do cimento de fosfato de zinco é de 0,4, no 

estágio inicial de manipulação o aumento do pH é relativamente rápido atingindo pH 

4,2 nos primeiros três minutos após o início da mistura (HIRAISHI et al., 2003). Após 

uma hora, o pH apresenta uma tendência à neutralidade (pH~6) e fica muito próximo 

ao neutro após 48 horas do início da reação de presa (GRAIG; POWERS, 2004).  

A acidez produzida durante a reação química é capaz de dissolver a camada 

de smear layer e a dentina peritubular aumentando a permeabilidade dentinária da 

superfície onde o cimento de fosfato de zinco é aplicado (PASHLEY et al., 1983). 

Shimada et al. (1999) verificaram ao microscópio eletrônico de varredura a 

hipótese dos cimentos dentais serem capazes de desmineralizar a superfície 

dentinária. Observaram remoção da camada de smear layer e uma desmineralização 

incompleta e não uniforme, variando de 0,0 a 6,0 μm, quando o cimento de fosfato de 

zinco era aplicado sobre a dentina humana. 
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Hiraishi et al. (2003) examinaram a alteração de pH da superfície dentinária 

provocada pela utilização de cimentos para cimentação e a difusão da acidez ao 

longo da dentina bovina. Um dos cimentos testados foi o fosfato de zinco que elevou 

o pH (pH= 4) nos primeiros três minutos de reação e apesar da reação de presa ser 

bastante rápida, o ácido foi capaz de penetrar pelos túbulos dentinários, devido ao 

seu baixo peso molecular, a uma profundidade de 0,25 μm.  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

 

A proposta do presente estudo é avaliar, através da análise da microdureza 

Knoop o comportamento da dentina radicular bovina antes e depois da aplicação de 

soluções de hipoclorito de sódio a 0,5% e 2,5%, associadas ou não ao cimento de 

fosfato de zinco em diferentes posições radiculares e em diferentes distâncias em 

relação à luz radicular. 

E adicionalmente, observar ao MEV a interface do cimento de fosfato de zinco 

com a superfície de dentina da luz radicular. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1 Material e instrumentais 

 

 

- Água destilada (Sidepal Ind. e Com. Ltda., Brasil) 

- Solução fisiológica a 0,9% (Sidepal Ind. e Com. Ltda., Brasil) 

- Discos de lixa monoface diamantados (Honic - German) 

- Mandril para disco de lixa 

- Cilíndros de PVC (Tigre – Canos e Conexões – Ind. Brasileira) 

- Placa de vidro (60x60 mm) 

- Cera 7 (Wilson- Polidental Industria e Comércio Ltda, Brasil) 

- Massa de modelagem para biscuit (Licyn Mercantil Industrial Ltda – 

São Paulo, Brasil) 

- Resina acrílica quimicamente ativada incolor (Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda, São Paulo, Brasil) 

- Líquido para resina acrílica quimicamente ativada (Jet - Artigos 

Odontológicos Clássico Ltda., São Paulo, Brasil) 

- Fita adesiva dupla face (3M Indústria Brasileira) 

- Pote de vidro com tampa para resina acrílica 
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- Espátula para manipulação de resina acrílica (Duflex  - SSWhite 

Artigos Dentários Ltda., Brasil) 

- Explorador nº 5 (Duflex  - SSWhite Artigos Dentários Ltda., Brasil) 

- Dentes bovinos (incisivos centrais superiores) 

- Lixa d’água 320 (Norton Ind. Brasileira) 

- Lixa d’água 400 (3M Ind. Brasileira) 

- Lixa d’água 600 (3M Ind. Brasileira) 

- Lixa d’água 1200 (3M 401Q Imperial Wetordry, USA) 

- Lixa d’água 1500 (3M 401Q Imperial Wetordry, USA) 

- Lixa d’água 2000 (T402 Carbureto de Silício - Norton Ind. Brasileira) 

- Algodão Hidrofílico (Apolo – Companhia Manufaturadora de Tecidos de 

Algodão – Ind. Brasileira) 

- Solução de hipoclorito de sódio a 0,5% (Asfer Ind. Química Ltda.) 

- Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% (Asfer Ind.Química Ltda.)    

- Gotejadores de cera (Goldgran – Instrumentais Odontológicos, São 

Paulo, Brasil) 

- Recipiente plástico  

- Cimento de Fosfato de Zinco (Pó e líquido) (SS White Artigos Dentários 

Ltda., Brasil) 

- Colher dosadora do cimento de fosfato de zinco 

- Placa de vidro com  espessura de 20 mm 

- Espátula de manipulação nº 24 (Dulflex - SS White Artigos Dentários 

Ltda., Brasil) 

- Explorador de ponta reta nº 47 (Duflex – SSWhite Artigos Dentários 

Ltda., Brasil) 
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- Cânula para aspiração 

- Pinça clínica (Duflex – SSWhite Artigos Dentários Ltda., Brasil) 

 

 

4.1.2 Equipamentos 

 

 

- Micromotor com ponta reta (Kavo – L-motor 181D – INTRAmatic I 

Brasil) 

- Recipiente para polimerização da resina acrílica quimicamente ativada 

(Panela Ortodôntica – VH Equipamentos Médico Odontológicos – São 

Paulo, Brasil) 

- Aparelho de ultrassom (Ultrasonic 1434 DA – Odontobrás – São Paulo, 

Brasil) 

- Jato de ar 

- Politriz (Ecomet 3 – Buehler – USA) 

- Paralelômetro (Olympus – Japan) 

- Microdurômetro (HMV-2T – Shimadzu Corporation – Kyoto, Japan) 

- software Cams Wins Testing System (New Age Testing Instruments - 

EUA) 

- Lamparina à álcool 

- Estufa (Ética – Equipamentos Científicos S.A. – São Paulo, Brasil) 

- Microscópio eletrônico de varredura (Modelo: XL30 – Philips – 

Holanda) 
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4.2 Método 

 

 

Foram selecionados 30 incisivos centrais superiores bovinos semelhantes em 

relação à forma, comprimento radicular e fechamento do forame apical, sendo que, 

em relação a este aspecto, os dentes deveriam estar com o diâmetro apical 

reduzido. Este cuidado foi tomado para que os dentes apresentassem uma maior 

uniformidade morfológica, no intuito de se obter uma maior homogeneidade no 

experimento.  

Em função da utilização de dentes bovinos provindos de abatedouro, não foi 

necessário submeter este estudo à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Odontológica. 

Os dentes selecionados foram armazenados em um recipiente de vidro 

contendo solução fisiológica, sendo mantidos sob refrigeração até o momento da 

sua utilização. 

Abaixo temos a descrição detalhada de todo o processo executado na 

preparação dos corpos-de-prova que foram utilizados na realização dos tratamentos 

experimentais. 

 

 

4.2.1 Processamento dos corpos-de-prova 

 

 

Todos os dentes foram demarcados com lápis nas seguintes regiões: limite 

coroa-raiz, e em direção apical, a 5 mm e a 10 mm deste limite. Em seguida, os 
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dentes foram seccionados transversalmente nas regiões demarcadas, com a 

utilização de discos de aço diamantado monoface, montados em mandril para 

micromotor de baixa rotação e sob refrigeração de água, isenta de óleo. 

As coroas foram descartadas e somente as porções radiculares foram 

utilizadas neste estudo. 

Cada porção radicular deu origem a três segmentos radiculares identificados 

como: cervical (C), médio (M) e apical (A). Os segmentos cervical e médio 

apresentaram a altura de aproximadamente 5,0 mm e o apical, o restante do 

comprimento radicular (Figura 4.1). 

Após a secção das raízes, as faces dos segmentos voltadas para a sua 

porção mais cervical foram identificadas com uma marca a lápis. 

 
 
 
 
 

                                         
a                                                                                     b 
 
Figura 4.1 - a. dente bovino; b. cortes realizados transversalmente ao longo eixo e coroa descartada                    

 

 

 

Face 
cervical 
 
Face  
apical
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Os três segmentos obtidos foram fixados sobre uma fita adesiva dupla face, 

aderida em uma placa de vidro (60x60 mm), de maneira que a face mais cervical 

(marcada a lápis) de cada segmento ficasse voltada para a placa de vidro.  

Uma porção de massa de biscuit (material a base de água que é solúvel 

enquanto não atinge seu endurecimento), manualmente modelada na forma de fio, e 

com espessura aproximada de 1 mm foi posicionada  ao redor  do contorno externo 

de cada segmento, junto à placa de vidro (Figura 4.2), a fim de se  criar um espaço 

junto à porção cervical do segmento radicular (espaçador). Este espaçador também 

auxiliou na fixação dos segmentos durante o processamento dos corpos-de-prova. 

 

 

 

Figura 4.2 - Espaçador confeccionado com massa de biscuit posicionado na região cervical do                   
segmento radicular  

 

 

Cada conjunto (fixado na fita adesiva dupla face) de 3 segmentos radiculares 

(cervical, médio e apical), provenientes de um mesmo elemento dental, foi embutido 

no tubo de PVC de 25 mm de diâmetro, que havia sido  previamente cortado em 

pedaços com 15 mm de altura. Sobre os segmentos de dentina radicular, na sua 

face apical, promoveu-se o selamento dos mesmos com uma porção de cera 7 



 52

aquecida, no intuito de impedir que a resina acrílica ativada quimicamente (RAAQ) 

escoasse para o interior da luz radicular. 

Sobre cada conjunto foi vertida a RAAQ, ainda na fase líquida. Quando esta 

passou para o início da fase plástica, os conjuntos fixados à placa de vidro foram 

posicionados no interior do recipiente para polimerização, previamente preenchido 

com água à temperatura ambiente, que foi fechado e pressurizado a 3,0 Kg/cm2, no 

intuito de controlar a exotermia e a formação de bolhas e porosidades.  

Após 20 minutos, o recipiente foi despressurizado, aberto e a placa de 

vidro+cilindros foi removida do seu interior.  Os cilindros foram retirados da placa de 

vidro, a fita adesiva dupla face removida da sua superfície e estes foram lavados em 

água corrente (Figura 4.3). Por fim, removeu-se o espaçador de massa de biscuit 

com o auxilio de um explorador nº 5, formando, deste modo, uma canaleta ao redor 

de cada segmento de dentina com aproximadamente 1 mm de profundidade e 1 mm 

de largura (Figura 4.4). Esta canaleta tinha a finalidade de impedir o ressecamento 

da dentina durante todo o experimento. 

     

 

                          

Figura 4.3 - Cilindros, após embutimento                      Figura 4.4 - Formação da canaleta, após              
                                                          remoção do espaçador          
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Cada cilindro contendo os três segmentos de dentina radicular provenientes 

do mesmo dente passou por um processo de polimento, para que os testes de 

microdureza pudessem ser executados. 

Este processo teve por objetivo a remoção de riscos superficiais provocados 

pela ação dos discos aço utilizados para a realização dos cortes dos segmentos 

radiculares, obtendo-se uma superfície plana com o menor número possível de 

irregularidades, para que durante o teste de microdureza, ao se aplicar a carga 

paralelamente à superfície, por meio da ponta endentadora, esta promovesse 

marcas evidentes que pudessem ser observadas e medidas.  

O processo de polimento se deu de forma gradativa com a utilização de 

discos de lixa d’água com granulação cada vez mais fina e por períodos de tempo 

mais longos, conforme descrição que se segue. 

Neste estudo, para a realização do processo de polimento utilizou-se a Politriz 

Ecomet 3 (Figura 4.5) a uma rotação de 200 rpm e irrigação com água. Uma 

seqüência decrescente de discos de lixa d’água foi usada nas seguintes 

granulações: 320, 400, 600, 1200, 1500 e 2000.  Nas granulações 320 e 400, as 

amostras foram polidas por 30 segundos. Nas granulações 600 e 1200 por 60 

segundos e, finalmente, nas granulações 1500 e 2000 por 90 segundos. Após a 

aplicação seqüencial do polimento, as amostras passaram a apresentar brilho e 

lisura superficial. 
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                          Figura 4.5 - Politriz Ecomet 3 

 

  Em seguida, as amostras foram lavadas em água corrente e colocadas em 

um aparelho de ultrassom com água destilada, por 10 minutos, para remoção de 

resíduos superficiais. Após este procedimento, foram transferidas para um recipiente 

plástico contendo solução fisiológica, para garantir que a dentina não ressecasse 

enquanto aguardavam a medição da microdureza, que se deu logo depois. 

As amostras contendo os três segmentos radiculares, depois de polidas, 

passaram a ser denominadas corpos-de-prova. Os procedimentos de embutimento e 

a realização do teste de microdureza ocorreram de maneira seqüencial, sem que 

houvesse intervalo de tempo considerável entre eles, isto é, somente o tempo 

necessário para que os procedimentos pudessem ser concluídos. 

A cada sessão de trabalho, seis dentes dentre os 30 inicialmente 

selecionados, foram aleatoriamente separados para receber todo o processo de 

preparo dos corpos-de-prova, a fim de diminuir as interferências tanto do operador 

como das condições ambientais. Uma vez prontos, os corpos-de-prova também 

foram, de maneira aleatória, separados para que cada um recebesse um tipo de 

tratamento experimental. 
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4.2.2 Teste de Microdureza Knoop 

 

 

Os testes de microdureza foram realizados com o Microdurômetro HMV-2T 

(Shimadzu Corporation), utilizando uma ponta de diamante do tipo Knoop (JIS 

Z2251-1992, ISO 4545) aplicando uma carga de 100 g por 15 segundos. As marcas 

(endentações) foram visualizadas e medidas sob um aumento de 100 vezes e 

observadas em um monitor acoplado ao Microdurômetro. 

O Microdurômetro (Figura 4.6) utilizado neste estudo era composto por uma 

base móvel que podia ser deslocada no eixo vertical e horizontal, um conjunto óptico 

acoplado e um sistema mecânico que realizava o teste de microdureza. Todo o 

aparelho era conectado a um microcomputador, com o software Cams Wins Testing 

System (New Age Testing Instruments),e por meio deste, as características do teste 

foram definidas e as imagens produzidas pelo conjunto óptico foram digitalizadas. 
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Figura 4.6 – Microdurômetro 

 

 

No momento da execução do teste de microdureza, cada corpo-de-prova, era 

retirado da solução de armazenamento e seco com jatos de ar, isento de óleo, e em 

seguida, posicionado sobre uma base metálica que possuía em sua superfície uma 

porção de massa para modelar. O conjunto base/corpo-de-prova era levado a um 

dispositivo (Paralelômetro) constituído por uma haste vertical móvel, conectada a 

uma placa metálica paralela ao solo (Figura 4.7). Este procedimento promovia o 

alinhamento da superfície do corpo-de-prova ao plano horizontal e, dessa forma, 

uma relação perpendicular entre o corpo-de-prova e eixo de vertical de aplicação da 

carga foi estabelecida. A massa para modelar, devido à sua plasticidade, foi utilizada 

tanto para fixar como para permitir o alinhamento da superfície do corpo-de-prova ao 

plano horizontal.  
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Figura 4.7 - Paralelômetro  

 

 

 

O conjunto base/corpo-de-prova, após o correto alinhamento ao plano 

horizontal, foi transferido para a base móvel do Microdurômetro (Figura 4.9), e por 

meio do manípulo foi ajustada para que uma imagem nítida de sua superfície 

pudesse ser observada pelo conjunto óptico acoplado. Dessa forma, o local para a 

realização das endentações pôde ser definido.  
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Figura 4.8 - Corpo-de-prova posicionado na base móvel do microdurômetro 
 com a ponta endentadora Knoop posicionada 

 

 

Em cada segmento radicular foram realizadas três endentações a 100 μm da 

luz do canal radicular com uma distância de 100 μm entre si.  Outras três 

endentações foram realizadas a 300 μm do canal radicular e também distantes entre 

si, aproximadamente 100 μm. As marcas obtidas após cada endentação foram 

focadas e visualizadas através do monitor do microcomputador permitindo, desta 

forma, a medição da diagonal longa da marca impressa na superfície do corpo-de-

prova e, consequentemente, o valor de microdureza (Knoop Hardness Number - 

KHN) foi automaticamente calculado por meio do software Cams Win.  

Finalizadas as medições desta fase do experimento, cada corpo-de-prova 

possuía três valores de microdureza à 100 μm e três à 300 μm em cada segmento 

radicular (cervical, médio e apical). Dos três valores, para cada distância e para cada 

segmento radicular, foi obtida uma média aritmética simples, estabelecendo assim a 

microdureza média inicial dos corpos-de-prova, designadas por: momento I (inicial - 

antes dos tratamentos com as soluções). 
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Após as medições da midrodureza, os corpos-de-prova foram novamente 

acondicionados em solução fisiológica para evitar o ressecamento da dentina, 

enquanto se realizavam as medições dos demais. 

Os corpos-de-prova foram divididos em seis grupos conforme descrição a 

seguir: 

  Grupo 1A: Solução de hipoclorito de sódio 0,5% - 7 dias  

  Grupo 1B: Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% - 7 dias 

  Grupo 1C: Solução fisiológica (Controle) – 7 dias 

  Grupo 2A: Solução de hipoclorito de sódio a 0,5% por 60”+ fosfato 

de zinco por 7dias 

  Grupo 2B: Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por 60”+ fosfato 

de zinco por 7 dias 

  Grupo 2C: Solução fisiológica (Controle) por 60”+ fosfato de zinco 

por 7 dias 

Os corpos-de-prova dos Grupos 1A, 1B e 1C foram retirados da solução de 

armazenamento, secos com jatos de ar e no interior da luz de cada segmento 

radícular foram colocadas bolinhas de algodão estéreis embebidas com as soluções 

citadas anteriormente. 

Cada segmento foi vedado com uma lâmina de cera 7 recortada segundo seu 

contorno externo, e após posicionada; a cera foi derretida cuidadosamente, com o 

auxílio de um gotejador aquecido em lamparina, somente na borda externa do 

segmento radicular.  

A canaleta anteriomente descrita continuou aberta, mantendo um espaço 

entre a dentina da superfície radicular e a superfície da RAAQ, utilizada no processo 

de embutimento. Houve a preocupação de se deixar uma área da superfície externa 
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do segmento radicular livre de qualquer resíduo, no intuito de garantir a hidratação 

constante dos mesmos, durante o experimento. 

Os corpos-de-prova identificados segundo o tipo de tratamento recebido 

foram acondicionados em um recipiente hermeticamente fechado com solução 

fisiológica e mantidos em estufa a 37°C por 7 dias.  Este período foi selecionado por 

se aproximar mais da realidade clinica, simulando o intervalo de tempo entre a 

sessão clínica de moldagem ou modelagem do retentor intra-radicular e a prova e 

cimentação do mesmo. 

Após esse período, o recipiente foi retirado da estufa e os corpos-de-prova 

foram mantidos na solução fisiológica até o momento de sua utilização, quando a 

cera de vedamento foi destacada da superfície radicular, os corpos-de-prova foram 

secos com jatos de ar e as medidas de microdureza foram repetidas (figura 4.9), 

seguindo o mesmo procedimento de medição realizado para obtenção dos valores 

momento I. Nesta fase as médias obtidas após as leituras foram identificadas como 

momento II (após a aplicação das substâncias).  

 

 

 
 

Figura 4.9 - Desenho esquemático do posicionamento das endentações após os testes 
da microdureza 
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Os corpos-de-prova dos Grupos 2A, 2B e 2C foram secos com jatos de ar 

isento de óleo. Na região da luz radicular foi aplicada uma bolinha de algodão estéril 

embebida com as substâncias testadas. 

Passados 60 segundos da aplicação das substâncias, a bolinha de algodão 

foi removida com uma pinça e, com jatos de ar, a secagem da superfície radicular foi 

promovida. 

 Após esta etapa, procedeu-se a manipulação do cimento de fosfato de zinco, 

conforme descrição abaixo e este foi aplicado sobre toda a parede interna da luz 

radicular. 

O cimento de fosfato de zinco foi manipulado segundo a técnica de 

espatulação citada por Phillips (1993), por meio do acréscimo gradual de pequenas 

porções de pó no líquido, até a consistência de fio que não quebra, fosse obtida. 

Terminada a manipulação, o cimento pode ser aplicado na luz radicular com o 

auxílio de um explorador nº 47 (estéril) de ponta reta. 

Após a presa final do cimento, aproximadamente 10 minutos, os segmentos 

radiculares foram vedados com cera 7 , como descrito anteriormente nos Grupos 1A, 

1B e 1C e armazenados  individualmente em um recipiente hermeticamente fechado 

com solução fisiológica por 7 dias em estufa a 37°C. 

Passado este período, os corpos-de-prova foram retirados da estufa e 

mantidos no recipiente de armazenamento até que passassem novamente pelo 

processo de medição da microdureza, para evitar o ressecamento dos segmentos de 

dentina radicular. 

 No momento da medição, cada corpo-de-prova foi retirado da solução de 

armazenamento, seco com jatos de ar, e somente após a secagem, a cera 7 foi 

destacada da superfície dos segmentos, como descrito nos Grupos 1A, 1B e 1C . 
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Após este procedimento, o corpo-de-prova foi levado ao Microdurômetro e foi 

realizada nova medição da microdureza Knoop, seguindo os mesmos critérios 

citados anteriormente. As médias obtidas foram identificadas como momento II (7 

dias após a aplicação de solução+cimento de fosfato de zinco).  

A seqüência estabelecida para o experimento foi: 

1. Preparação do corpo-de-prova 

2. Polimento 

3. Medida da microdureza Knoop (momento I) 

4. Aplicação do tratamento (Grupos 1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C) 

5. Espera de 7 dias  

6. Medição da microdureza Knoop (momento II) 

Vale ressaltar que não houve interrupção na seqüência entre o preparo do 

corpo-de-prova e a primeira medição da microdureza, isto é, os intervalos de tempo 

necessários para a realização do experimento foram semelhantes a todos os corpos-

de-prova, a fim de evitar que alguns deles ficassem expostos à solução fisiológica 

por mais tempo que o necessário. 

 

 

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

Para a observação da interface formada entre a dentina da luz radicular e o 

cimento de fosfato de zinco, os corpos-de-prova dos Grupos 2A, 2B e 2C, após os 

testes de microdureza, foram armazenados em ambiente seco e utilizados para 

visualização ao MEV. 
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Devido ao polimento realizado para execução dos testes de microdureza, os 

corpos-de-prova foram somente colocados em ultrassom com água destilada, por 10 

minutos, para remoção de resíduos aderidos a superfície e secos ao ar por 24 horas. 

Passado este período, foram acondicionados em um recipiente fechado, enquanto 

aguardavam o recobrimento com ouro (metalização).  

Como padrão de comparação, um novo corpo-de-prova foi confeccionado. 

Três dentes foram aleatoriamente selecionados seguindo os mesmos critérios 

anteriormente citados. Esses dentes foram seccionados transversalmente no limite 

coroa-raiz, com discos de aço diamantado montados em micromotor de baixa 

rotação. As coroas foram descartadas e somente as porções radiculares utilizadas.  

As três porções radiculares foram embutidas em um cilindro de PVC seguindo 

o mesmo procedimento utilizado para embutimento dos corpos-de-prova para os 

testes de microdureza. 

O polimento foi realizado seguindo a mesma sequência de discos de lixa 

d´água citada anteriormente. Após o polimento, os corpos-de-prova foram levados 

ao ultrassom com água destilada por 10 minutos.  

Cada porção radicular recebeu um tipo de tratamento. Os condutos 

radiculares foram preenchidos com as três soluções testadas: solução fisiológica, 

hipoclorito de sódio a 0,5% e hipoclorito de sódio a 2,5%.  

Passados 60 segundos, as soluções foram aspiradas com cânula endodôntica 

e as raízes ficaram expostas ao ar por 24 horas para secagem, quando foram 

acondicionadas em um recipiente plástico enquanto aguardavam pelo recobrimento 

com ouro. 

O recobrimento se deu através da metalização da superfície com uma 

camada de ouro, “pulverizada” sobre o corpo-de-prova, este procedimento foi 
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realizado no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do Departamento 

de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP.  Neste 

mesmo laboratório as observações foram realizadas. 

Devido ao processo de dessecamento das amostras, necessário para que o 

recobrimento pudesse ser executado, a estrutura dental sofreu rachaduras, muitas 

vezes danificando a interface cimento/dentina, limitando os locais para observação. 

As amostras foram observadas ao MEV em aumentos de 650 e 800 vezes. 
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 5 RESULTADOS 

 

 

Os valores individuais de todas as medidas realizadas pelo teste de 

microdureza Knoop foram registrados no Apêndice A, devido a grande quantidade 

de tabelas e valores optou-se por apresentar neste capítulo somente as médias 

aritméticas. 

Inicialmente à realização da estatística descritiva, as variáveis envolvidas 

neste estudo foram classificadas e descritas. 

 

 

5.1 Descrição das Variáveis 

 

 

5.1.1 Variáveis independentes 

 

 

Momento: I (antes da aplicação dos tratamentos) e II (após 7dias) 

Posição: C, M e A 

Distância: 100 μm e 300 μm 

Grupo:  

Hipoclorito de sódio a 0,5% (1 A) 

Hipoclorito de sódio a 2,5% (1 B) 

Solução fisiológica (1 C) 

Hipoclorito de sódio a 0,5%+ fosfato de zinco (2 A) 
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Hipoclorito de sódio a 2,5% + fosfato de zinco (2 B) 

Solução fisiológica + fosfato de zinco (2 C)  

 

 

5.1.2 Variáveis dependentes 

 

 

KHN: microdureza (kg/mm²) 

KHN_DIF: valores de KHN registrados no momento I subtraídos dos 

valores de KHN registrados no momento II  

 

 

5.2 Estatística Descritiva 

 

 

A Tabela 5.1 apresenta a estatística descritiva com a média e o desvio padrão 

da variável KHN por Grupo, Posição, Distância e Momento da avaliação. No Gráfico 

5.1 apresentamos as médias de KHN dos os seis grupos no momento I e II em cada 

Posição e Distância.  E no Gráfico 5.2, uma representação gráfica somente do 

momento I. A análise da Tabela 5.1 e do Gráfico 5.1 e Gráfico 5.2 mostra, como 

esperado, que fixada a Posição e a Distância não parece haver diferença entre as 

médias de KHN sob os seis grupos no momento I. 

Ainda na análise da Tabela 5.1 podemos observar que os Grupos 2B e 2C 

apresentam médias no momento II maiores que no momento I. 
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Tabela 5.1 – Estatística Descritiva, com apresentação das médias KHN (Kg/mm2) e desvios  padrão 
das variáveis: posição (C,M,A), distância (100 e 300) e momento (I e II) em função do 
tipo de tratamento recebido (1A,1B,1C,2A,2B e  2C)   

 

 
 

 
 

Gráfico 5.1 - Representação gráfica das médias KHN (Kg/mm²) por momento, distância e posição   
segundo o tipo de tratamento (Grupo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  C M A 
  100 300 100 300 100 300 
  I II I II I II I II I II I II 

1A Média 29,72 25,92 33,62 29,06 28,40 24,74 34,28 30,44 30,34 30,06 37,14 35,28 
 DP 7,65 7,20 10,43 13,59 8,69 6,48 11,55 6,99 6,60 7,73 6,15 6,56 

1B Média 30,94 29,00 34,74 32,94 32,06 29,40 39,80 34,40 32,18 34,40 39,54 40,00 
 DP 3,80 2,65 6,02 4,56 8,06 4,81 8,90 4,04 4,44 5,44 6,23 3,13 

1C Média 30,06 25,14 34,48 27,22 30,76 23,86 37,08 26,94 31,40 27,02 37,34 31,48 
 DP 2,86 5,18 7,54 3,63 4,20 5,38 5,47 5,89 4,18 5,14 4,20 6,09 

2A Média 29,20 25,20 33,00 29,80 30,14 29,08 37,46 34,86 30,74 31,46 36,12 36,62 
 DP 3,60 2,01 8,44 2,59 3,39 5,58 4,19 6,47 2,00 3,06 3,29 3,55 

2B Média 29,20 31,32 33,26 34,22 30,38 32,00 35,80 37,52 32,28 31,26 37,68 36,14 
 DP 3,84 6,68 6,30 6,99 1,68 2,39 2,39 3,66 2,33 2,88 2,25 3,67 

2C Média 27,20 33,68 36,60 37,12 27,62 30,06 37,88 36,46 31,40 28,80 38,36 35,36 
 DP 4,90 5,43 5,53 5,41 1,39 7,23 2,23 5,88 3,69 4,95 4,01 5,04 
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Gráfico 5.2 - Representação gráfica das médias KHN (Kg/mm²) por grupo, posição e distância 

momento I 
 

 

 Na Tabela 5.2 apresentamos, então, a média e o desvio padrão de KHN por 

Posição e Distância no momento I, juntando as observações dos seis grupos. No 

Gráfico 5.3 apresentamos as médias da Tabela 5.2. 

Analisando a Tabela 5.2 e o Gráfico 5.3, verifica-se que as média de KHN 

parecem diferir quanto à Posição e Distância no momento I. Notamos que para todas 

Posições as médias de microdureza (KHN) para a distância 100 µm é menor do que 

para a distância 300 µm. Além disto, percebemos que para a distância 100 µm, a 

média de KHN na posição A parece ser maior do que nas posições C e M, sendo 

que nestas posições as médias não parecem ser diferentes. Já, para a distância 300 

µm, a média de KHN na posição C é menor do que nas posições M e A, sendo que 

nestas posições as médias não parecem diferir. 
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Tabela 5.2 - Apresentação das médias (KHN) e desvio padrão das posições (C,M,A) e distâncias (100 
e 300)  no momento I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 5.3 - Representação gráfica das médias da KHN avaliada no momento I por Posição e   

Distância 
 

 

Tabela 5.3, apresentamos as médias e os desvios padrão da variável 

KHN_DIF, enquanto que no Gráfico 5.4 exibimos a distribuição das médias 

expressas na Tabela 5.3. Notamos que, em geral, as médias de KHN_DIF são 

negativas, mostrando que os valores de KHN no momento II são menores do que no 

momento I. O grupo 1C é o que apresenta as maiores médias negativas indicando 

que, em geral, as diferenças entre os momentos II e I são maiores. No Gráfico 5.4  

percebe-se claramente que predominam as médias posicionadas abaixo de zero, 

apesar de muitos destes valores médios estarem próximos de zero. Percebe-se 

também que quando os valores médios são positivos, eles estão próximos de zero, 

exceto no grupo 2C na posição C e distância 100 µm (maior média positiva).  
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C Média 29,39 34,28
 DP 4,44 6,99 

M Média 29,89 37,05
 DP 5,13 6,35 

A Média 31,39 37,74
 DP 3,85 4,32 
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Tabela 5.3 - Apresentação das médias e desvios padrão, por Tratamento, Posição e Distância, para a 

variável KHN_DIF 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 5.4 – Distribuição das médias da variável KHN_DIF segundo posição e distância por 

tratamento 
 
 

  C M A 
  100 300 100 300 100 300 

1A Média -3,80 -4,56 -3,66 -3,84 -0,28 -1,86 
 DP 7,26 5,31 7,67 11,30 2,39 4,58 

1B Média -1,94 -1,80 -2,66 -5,40 2,22 0,46 
 DP 2,42 4,22 8,33 11,23 6,75 8,48 

1C Média -4,92 -7,26 -6,90 -10,14 -4,38 -5,86 
 DP 5,56 9,71 8,96 10,23 8,15 9,44 

2A Média -4,00 -3,20 -1,06 -2,6 0,72 0,50 
 DP 2,30 6,55 5,19 3,06 1,58 2,46 

2B Média 2,12 0,96 1,62 1,72 -1,02 -1,54 
 DP 5,65 5,44 1,80 4,55 4,06 3,69 

2C Média 6,48 0,52 2,44 -1,42 -2,60 -3,24 
 DP 6,83 8,25 7,42 5,22 2,48 1,72 
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5.3 Análise Inferencial 

 

 

O objetivo desta análise inferencial é: 

− avaliar a variável KHN e KHN_DIF entre os Grupos e entre as 

combinações de Posição e Distância,  

− comparar as médias das variáveis KHN no momento I com as médias 

obtidas no momento II em cada grupo experimental 

− comparar os grupos no momento II em relação ao momento I 

 

 

5.3.1 Avaliação das variáveis KHN e KHN_DIF  

 

 

Como cada corpo-de-prova foi avaliado nas seis combinações de Posição e 

Distância, utilizamos um modelo de análise de variância com medidas repetidas 

(NETER et al., 1996).  Na análise da variável KHN para o momento I (Apêndice B) 

verificamos, ao nível de significância de 5%, que o comportamento das médias de 

microdureza sob as seis combinações de Posição e Distância é o mesmo para todos 

os Grupos (p = 0,997). Além disto, na análise entre os seis grupos, detectamos que 

não há diferenças entre as médias (p = 0,942). No entanto, verificamos que nas três 

Posições, a média na distância 300 µm é maior, significantemente (p=0,000), do que 

na distância 100 µm.  

 A análise da variável KHN_DIF (Apêndice C) mostrou, ao nível de 

significância de 5%, que o comportamento das médias sob as seis combinações de 
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Posição e Distância é o mesmo para todos os Grupos (p = 0,730). Além disto, não 

detectamos diferenças entre as médias para os seis Grupos (p = 0,058) como 

também as médias para as seis combinações de Posição e Distância (p = 0,467). 

 

 

5.3.2  Comparação entre as médias no momento I em relação ao momento II  

 

 

Para comparação do momento I com II utilizamos o Teste-T pareado, onde os 

valores relacionados com as três Posições foram juntados, resultando num n=15 (C, 

M, A), como a análise já havia mostrado não houve diferença estatisticamente 

significante entre eles momento I.  

A Tabela 5.4 apresenta as médias de microdureza (KHN), desvios padrão no 

momento I e II e os níveis descritivos (p-valor) para cada grupo de comparação. 

Conforme observados, os grupos 1C e 2A apresentaram diferença estatisticamente 

significante, ao nível de significância de 5%. Sendo que no Grupo 1C a diferença 

entre os momentos foi mais acentuada nas duas Distâncias (5,36 a 100 µm e 7,57 a 

300 µm). 
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Tabela 5.4 – Resultado do teste T pareado (p-valor), médias (KHN) e desvio padrão (DP) no 
momento I e II segundo a variável distância 

 
  100   300  

Grupo I II p-valor I II p-valor 
1A 29,4 26,91 0,132 35,01 31,61 0,087 
DP 7,16 7,03  9,08 9,32  
1B 31,72 30,93 0,635 38,03 35,78 0,309 
DP 5,35 4,85  7,06 4,83  
1C 30,7 25,34 0,012* 36,3 28,55 0,006* 
DP 3,54 5,01  5,62 5,46  
2A 31,36 28,58 0,024* 35,97 33,69 0,047* 
DP 5,76 4,46  4,70 5,13  
2B 30,62 31,3 0,545 35,83 35,81 0,984 
DP 2,88 4,33  4,20 4,58  
2C 28,81 30,83 0,266 37,69 36,31 0,35 
DP 3,96 5,91  3,93 5,10  

* diferença estatisticamente significante, ao nível descritivo de 5%.  

 
 

 

5.3.3 Comparação entre os Grupos experimentais  

 

 

A fim de comparar as possíveis diferenças entre tratamentos experimentais, 

para a realização desta análise, todas as médias dos valores de microdureza (KHN) 

obtidos no momento I foram juntadas, criando um único grupo de medida (n=90), 

agora denominado por Grupo momento I, para cada uma das Distâncias (100 µm e 

300 µm). 

Este grupo (momento I) foi comparado com cada Grupo experimental (1A, 

1B, 1C, 2A, 2B e 2C) pela Análise de Variância (ANOVA – um fator). Foi realizado 

um teste para cada uma das Distâncias (100 µm e 300 µm), conforme se observa 

nas Tabelas 5.5 e 5.6. 
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Tabela 5.5 - Análise de Variância entre o grupo momento I e os demais Grupos na distância 100 µm 
 

 

 

 

 

 

 

A Análise de Variância do conjunto de médias a 100 µm, demonstrou a 

existência de diferença estatisticamente significante, p=0,003 (α=0,05) entre os 

Grupos, o teste de Tukey para comparações múltiplas revelou diferença entre o 

Grupo momento I e o Grupo 1C, e entre o Grupo 1C e os Grupos: 1B e 2B.  

 

 
Tabela 5.6 - Análise de Variância entre o grupo momento I e os demais Grupos na distância                    

300 µm 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Análise de Variância das médias de cada grupo experimental realizadas a 

300 µm, também revelaram diferença estatisticamente significante, p=0,000 

(α=0,05), e por meio do teste de Tukey para comparações múltiplas os dados 

GRUPOS n médias Desvio 
padão 

p- valor 

momento I 90 30,23 4,82 0,003 
1A 15 26,91 7,03  
1B 15 30,93 4,09  
1C 15 25,34 5,03  
2A 15 28,58 4,46  
2B 15 31,30 4,33  
2C 15 30,83 5,91  

GRUPOS n médias Desvio 
padrão 

p- valor 

momento I 90 36,47 5,96 0,000 
1A 15 31,61 6,32  
1B 15 35,78 4,83  
1C 15 28,55 5,46  
2A 15 33,69 5,13  
2B 15 35,81 4,58  
2C 15 36,31 5,10  



 75

apresentaram diferenças entre: o momento I e o Grupo 1C e entre o Grupo 1C e os 

Grupos 1B, 2B e 2C.  

 

 

5.4 Observações ao Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

 

As imagens produzidas pelo MEV apresentadas abaixo, foram observadas e 

comparadas com objetivo de estabelecer a existência de diferenças entre os grupos 

experimentais descritos no capítulo MATERIAL E MÉTODOS. As imagens foram 

registradas com aumentos de 650 e 800 vezes, mas apenas os aumentos de 800 

vezes serão apresentados; os aumentos originais de 650 vezes encontram-se no 

Anexo A. 

Abaixo apresentamos uma imagem da dentina radicular bovina num aumento 

de 1500 vezes somente para ilustração. 
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 Figura 5.1 - Superfície dentinária radicular de dente bovino (1500x) 

 

 

 

 

Nas Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 observa-se a superfície dentinária na região de luz 

radicular com aumentos originais de 800 vezes. As imagens foram obtidas do corpo-

de-prova confeccionado para observação ao MEV, onde as soluções testadas foram 

aplicadas por 60 segundos sobre a dentina. 
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 Figura 5.2 – Superfície dentinaria radicular após aplicação de soro fisilógico (800x) 

 

 

Figura 5.3 – Dentina radicular após aplicação de hipoclorito de sódio a 0,5% por 60 seg (800x) 
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Figura 5.4 – Dentina radicular após aplicação de hipoclorito de sódio a 2,5% por 60 seg (800x) 

 

 

A seguir apresentamos as imagens obtidas da interface dentina/cimento dos 

corpos-de-prova dos Grupos 2A, 2B e 2C, com aumento original de 800 vezes 

(Figuras 5.5, 5.6 e 5.7, respectivamente). 
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Figura 5.5 – Interface dentina tratada com hipoclorito de sódio a 0,5% seguido da aplicação do 
cimento de fosfato de zinco (800x) 

 

Figura 5.6 - Interface dentina tratada com hipoclorito de sódio a 2,5% seguido da aplicação do 
cimento de fosfato de zinco 
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 A Figura 5.7 apresenta o grupo onde a dentina recebeu tratamento com 

solução fisiológica (2C), observa-se uma camada de cimento com grande espessura, 

porém a região da interface não apresenta características distintas em relação aos 

demais grupos. 

A região apontada com a seta demonstra a região de interface. 

 

 

Figura 5.7 - Interface dentina tratada com hipoclorito de sódio a 2,5% seguido da aplicação do 
cimento de fosfato de zinco 

 

 

As imagens sugerem que a superfície da dentina radicular na região da luz não 

foi modificada pela presença das substâncias testadas, associadas ou não ao 

cimento de fosfato de zinco.  
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6 DISCUSSÃO      

 

 

 A utilização de substâncias químicas auxiliares durante o tratamento 

endodôntico é uma condição fundamental para garantir sucesso e longevidade deste 

tratamento. As substâncias químicas auxiliares devem apresentar características 

que permitam que esse objetivo seja alcançado sem provocar danos à superfície na 

qual esta substância está sendo aplicada. 

O hipoclorito de sódio é amplamente aceito e empregado na endodontia como 

um desses agentes. Esta substância possui algumas das características necessárias 

e imprescindíveis para exercer esta função: possui a capacidade de penetrar na 

estrutura dentinária devido à baixa tensão superficial; é um potente agente 

antimicrobiano, pois age como solvente não específico de matéria orgânica e sobre 

as albuminas dos microorganismos desnaturando-as e tornando-as solúveis em 

água, facilitando sua remoção; é bem tolerado pelo organismo e saponifica as 

gorduras transformando-as em sabões facilmente removidos (IMURA; ZUOLO, 

1988). 

Um dente que recebe um tratamento endodôntico muitas vezes possui 

grandes destruições coronárias o que leva a um posterior tratamento protéico que irá 

devolver sua forma e garantir que este elemento dental volte a desempenhar sua 

função na atividade mastigatória. O uso de retentores intra-radiculares atende a essa 

necessidade, uma vez que, irá desempenhar um papel importante como elemento 

de sustentação da futura prótese (MORGANO; BRACKETT, 1999). Com isso surge 

a preocupação: em que tipo de superfície dentinária esse retentor será apoiado? 

Quais são as características físicas e mecânicas desta superfície? Tendo em vista 
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estas questões, este estudo buscou na revisão da literatura subsídios para 

desenvolver esta discussão sobre as possíveis interferências do hipoclorito de sódio, 

utilizado no interior do conduto endodôntico, na propriedade de microdureza da 

dentina radicular. 

 

 

6.1 Opção pela utilização de dentes bovinos 

 

 

A evolução da Odontologia conservadora, concomitante à evolução dos 

conceitos bioéticos resultaram em uma diminuição no número de dentes humanos 

hígidos extraídos.  Isto torna sua obtenção para a realização de estudos in vitro cada 

vez mais difícil, consequentemente percebe-se uma tendência bastante evidente na 

busca de substitutos que possuam características físico-químicas e morfologia 

estrutural semelhantes aos dentes humanos. 

Os dentes bovinos são utilizados atualmente em pesquisas odontológicas 

pela facilidade de obtenção, pois os dentes são provenientes de animais de 

abatedouro, mas, principalmente, em relação às semelhanças morfológicas 

estruturais com dentes humanos, motivo pelo qual este estudo utilizou dentes 

bovinos nos testes laboratoriais.  

Estudos comparativos entre a dentina humana e bovina, observam 

semelhança em relação à quantidade de túbulos por mm² e em relação ao diâmetro 

tubular (CORREA et al., 2003; SCHILKE et al., 2000).  

 



 83

Fogel, Marshall e Pashley (1988) e Tagami et al. (1989) consideraram que a 

dentina radicular bovina apresenta permeabilidade dentinária similar à dentina 

humana, pois a densidade e diâmetro dos túbulos são semelhantes.  

A dentina de dentes bovinos apresenta menor número de túbulos 

dentinários/área próximo à região do limite amelo-dentinário e maior número de 

túbulos/área próximo à polpa dental, característica morfológica semelhante à dentina 

humana. Porém, os túbulos dentinários próximos ao limite amelo-dentinário 

apresentam um diâmetro maior do que nas regiões próximas à polpa, contrário ao 

padrão encontrado na dentina humana (CORRÊA et al., 2003). 

Na literatura consultada, existe muita controvérsia em relação à utilização do 

substrato bovino para testes de adesão, alguns autores acreditam que a substituição 

é possível. Nakamishi, Iwaku e Fusayama (1983) não encontraram diferença 

significante entre os testes quando o esmalte e a dentina superficial foram 

comparados com as mesmas estruturas em dentes humanos. Porém, diversos 

estudos contra-indicam a utilização de dentes bovinos para os testes de adesão, 

pois estes apresentam valores de força de adesão muito maiores que os resultados 

apresentados em dentes humanos (BONFIM et al., 2001; CORRÊA et al., 2003; 

SCHILKE et al., 1999). 

Muitos estudos que avaliam a microdureza dentinária utilizam a dentina 

bovina como substituto à dentina humana (FUENTES et al., 2003; HOTTA; LI; 

SEKINE ,2001; KIELBASSA et al., 2002;  PEREIRA  et al.,1998). 

Neste estudo, a microdureza dentinária a 100 µm da luz radicular (próximo à 

polpa) apresentou valor médio de 30 KHN, valor semelhante ao relatado por 

Shannon e Keuper (1976) que determinou 24,9 KHN como valor de referência para 

dentina humana próximo à polpa e Wang e Weiner (1998) que ao redor da cavidade 
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pulpar, numa distância de aproximadamente 0,5 mm, seus valores eram em torno de 

30 KHN. 

À medida que a distância em relação à cavidade pulpar ou luz radicular 

aumenta, os valores de microdureza tornam-se maiores, observam-se na dentina 

primária valores próximos a 60 KHN (OGAWA et al., 1983, WANG; WEINER, 1998). 

No presente estudo, a microdureza radicular média a 300 µm da luz radicular foi de 

36 KHN, apresentando a mesma tendência de aumento dos valores da microdureza 

em regiões mais distantes em relação à luz radicular. Esta diferença nos valores a 

100 μm e 300 μm foi estatisticamente significante (α=0,05) no grupo de medidas 

realizadas anteriormente aos tratamentos (momento I), sendo maiores na posição 

300 µm. 

A diminuição da dureza próxima à polpa dental pode ser explicada pela 

diminuição da dureza da matriz intertubular dentinária, uma vez que esta se 

apresenta menos mineralizada nesta região (KINNEY et al., 1996). 

 

 

6.2 O hipoclorito de sódio x resultados  

 

 

Neste estudo a opção pela utilização do hipoclorito de sódio se deu tanto por 

sua consagrada e conhecida ação como agente antimicrobiano, com capacidade de 

solubilizar tecidos vitais e não-vitais, utilizado amplamente na terapia endodôntica 

sem causar toxicidade, como em decorrência dos resultados obtidos por Silva 

(2003), onde entre outros agentes anti-sépticos testados, o grupo experimental onde 

o hipoclorito de sódio foi utilizado como medicação intracanal foi o que apresentou 
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melhores resultados em relação à qualidade retentiva da película cimentante de 

retentores intra-radiculares fundidos. 

A eficácia dos hipocloritos também está relacionada com a extensão da 

superfície de contato, com o volume e a troca constante da solução durante a fase 

de instrumentação do tratamento endodôntico (MOORER; WESSELINK, 1982). 

A concentração ideal para a utilização do hipoclorito é bastante discutida na 

literatura. As concentrações baixas garantem eficiência antibacteriana, porém não 

são efetivas o suficiente para remoção de tecido orgânico (THÉ, 1979). 

O hipoclorito de sódio a 5,25% é comumente utilizado como agente para 

irrigação durante o tratamento endodôntico, nessa concentração apresenta 

eficiência comprovada em sua ação solvente (HAND; SMITH; HARRISON, 1978; 

KOSKINEN; STENVALL; UITTO, 1980; SENIA; MARSHALL; ROSEN, 1971; 

TREPAGNIER; MADDEN; LAZZARI, 1977). Entretanto, alguns estudos contra-

indicam esta concentração devido à toxicidade celular constatada em estudos in vitro 

(PAIVA; ANTONIAZZI; 1993; SPANGBERG; ENGSTROM; LANGLAND, 1973). 

Apesar de Svec e Harrison (1977) acreditarem que estes resultados, obtidos por 

estudos in vitro, não devem ser aplicados clinicamente, uma vez que não existe 

evidência de desconforto pós-operatório após a utilização de concentrações 

elevadas do hipoclorito de sódio como agentes de irrigação endodôntica. 

Alguns estudos avaliaram diferentes concentrações do hipoclorito em relação 

a sua capacidade de dissolução de tecido orgânico. Trepagnier, Madden e Lazzari 

(1977) concluíram que não houve diferença significante entre as soluções a 2,5% e 

5%, porém, soluções com concentrações de 0,5% (líquido de Dakin) apresentaram 

ação solvente reduzida, resultados semelhantes ao apresentado por Koskinen, 

Stenvall e Uitto (1980). 
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A velocidade da ação solvente é determinada pela proporção hipoclorito de 

sódio/matriz orgânica, esta se inicia por uma reação rápida seguida por uma 

segunda fase mais lenta. Uma quantidade elevada de material orgânico prejudica a 

velocidade reação. Para que sua ação solvente seja rápida e efetiva, o hipoclorito 

deve apresentar-se em excesso (THÉ, 1979; MOORER; WESSELINK, 1982). 

Aproximadamente, 50% da quantidade de colágeno (matéria orgânica) são 

dissolvidos experimentalmente no primeiro minuto de reação, e esta reação ainda 

persiste após 60 minutos (TREPAGNIER; MADDEN; LAZZARI, 1977). 

O hipoclorito de sódio quando comparado com outros agentes anti-sépticos 

apresentou eficácia superior, devido ao seu largo espectro de ação. Buck et al. 

(2001) demonstraram maior eficiência do hipoclorito, mesmo a 0,5%, em relação ao 

Peridex, Tubulicid e solução salina quando aplicados por 60 segundos sobre a 

estrutura dentinária. Assim como Ringel et al. (1982) que observaram uma melhor 

eficiência do hipoclorito a 2,5% ao compará-lo com o gluconato de clorexidine 

quando utilizados no tratamento de dentes com necrose pulpar. 

Concentrações baixas do hipoclorito de sódio demonstraram, em diferentes 

estudos, que são suficientes para garantir sua eficácia na ação antibacteriana. Num 

estudo comparativo entre o hipoclorito de sódio a 0,5% e 5%, Byström e Sundqvist 

(1985) concluíram que não existe diferença estatisticamente significante na ação 

antibacteriana entre as duas concentrações. Entretanto alguns autores acreditam 

que diluições do hipoclorito interferem de maneira significativa em seu potencial 

antibacteriano (HARRISON; HAND, 1981; SHIH; MARSHALL; ROSEN, 1970). 

Byström e Sundqvist (1985) e Ringel et al. (1982) concordam na utilização 

dos hipocloritos como medicação intra-canal, uma vez que, sua presença garante a 

redução no número de bactérias no interior dos canais radiculares.   
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Suas indiscutíveis propriedades anti-sépticas e solventes causam, todavia, 

alterações na estrutura dentinária. 

Utilizado na concentração de 10%, em estudo in vitro, o hipoclorito de sódio 

provoca uma remoção de íons de magnésio e carbonato da estrutura cristalina 

dentinária juntamente com a matéria orgânica (SAKAE; MISHIMA; KOZAWA, 1988).    

Inaba et al. (1996) verificaram um acúmulo mineral na superfície dentinária radicular, 

após a aplicação do hipoclorito de sódio nesta concentração (10%) por 2 minutos, 

mas não verificam o mesmo comportamento da dentina após a aplicação de 

soluções com concentrações de 0,4% e 2%.  

No entanto, verifica-se que em concentrações de 5%, as soluções de 

hipoclorito de sódio aplicadas sobre a superfície dentinária, provocam uma redução 

da matriz orgânica sem, no entanto, alterar a proporções de carbonatos e fosfatos da 

dentina (MOUNTOURIS; SILIKAS; ELIADES, 2004). Avaliada ao MEV, observa-se 

que uma superfície dentinária após a aplicação de hipoclorito de sódio a 6% não 

apresenta nenhuma modificação estrutural (NIU et al., 2002). Estes achados estão 

em concordância com os estudos de O´Driscoll et al. (2000) que por meio da 

espectrografia de infravermelho detectaram alterações na fase orgânica da dentina e 

através da micrografia por escaneamento com raios-X não observaram perda 

mineral, concluindo que soluções de hipoclorito de sódio a 0,5%, 3% ou 5%, agem 

predominantemente no componente orgânico da dentina e, que qualquer reação 

com seus componentes minerais podem ser descartadas como causa da mudança 

em suas propriedades mecânicas.  

Dentro das condições experimentais utilizadas no presente estudo, não foi 

possível detectar alterações nas características superficiais da dentina radicular, do 
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corpo-de-prova confeccionado com a finalidade de servir como padrão de 

comparação na observação ao MEV, após a aplicação das soluções testadas, 

Por outro lado, em relação às características mecânicas da dentina, Sim et al. 

(2001) demonstraram que a utilização de soluções com alta concentração (5,25%) 

de hipoclorito de sódio reduzem a resistência flexural e o módulo de elasticidade da 

dentina radicular. 

 Dogan e Çalt (2001) demonstraram que a utilização de hipoclorito de sódio a 

2,5%, como agente para irrigação final num tratamento endodôntico, altera o 

conteúdo mineral da superfície da dentina radicular de maneira significativa. A 

proporção de cálcio/fosfato eleva-se sem alterar os níveis de magnésio. Os autores 

acreditam que a remoção de material orgânico expõe a superfície mineral, 

aumentando a proporção Ca/P da superfície.  

No presente estudo, a propriedade física de microdureza foi avaliada antes e 

após a aplicação de hipoclorito de sódio nas concentrações de 0,5% e 2,5%. Através 

da análise estatística descritiva, pudemos observar uma diminuição dos valores de 

microdureza nos Grupos 1A, 1B e 1C, que foram os que receberam somente a 

aplicação das soluções (hipoclorito de sódio a 0,5%, 2,5% e solução fisiológica, 

respectivamente). Este resultado está de acordo com os estudos de Saleh e Ettman 

(1999), Slutzky-Goldberg, Liberman e Heling (2002) e Slutzky-Goldberg et al. (2004) 

que observaram o efeito do NaOCl a 2,5% entre outras soluções e relataram a 

diminuição da microdureza dentinária após a sua aplicação. 

Observa-se, no entanto, que no Grupo 1C, onde a dentina não sofreu 

exposição ao hipoclorito de sódio, a diminuição da microdureza foi muito mais 

acentuada do que nos grupos experimentais que receberam a solução de hipoclorito 

de sódio, em especial na concentração de 2,5%. 
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Shimada et al. (1999) em seus estudos sobre a desmineralização na 

superfície dentinária causada por cimentos odontológicos, concluíram que o cimento 

de fosfato de zinco devido a sua acidez, provoca desmineralização numa 

profundidade de 6 μm, apresentando com isso, certa propriedade self-etching em 

uma camada bastante superficial da parede dentinária. 

 Os resultados dos Grupos experimentais 2A, 2B e 2C, quando comparados 

com o do Grupo 1C, mostram que a presença do cimento de fosfato de zinco, 

mesmo com o uso prévio das soluções de hipoclorito de sódio a 0,5% e 2,5%, 

interrompeu a tendência de diminuição da microdureza dentinária, no período de 

avaliação (7 dias). 

A observação ao MEV dos grupos experimentais que receberam a aplicação 

do cimento de fosfato de zinco não constatou diferença perceptível em relação à 

interface dentina/cimento. Nos três Grupos, 2A, 2B e 2C, a camada de cimento está 

intimamente justaposta à dentina e parece não haver alteração nesta relação 

mesmo após a aplicação das soluções de hipoclorito de sódio.  

Um aspecto considerado relevante neste estudo, foi a não utilização de 

instrumentos cortantes sobre a superfície dentinária na região da luz radicular, pois 

um dos objetivos visava que as soluções aplicadas pudessem exercer sua ação sem 

interferência de uma camada de smear layer, uma vez que esta provoca, segundo 

alguns autores (GARBEROGLIO; BRÄNNSTRÖM, 1976; PASHLEY, 1984; 

PASHLEY; MICHELICH; KEHL, 1981), uma alteração bastante significativa na 

permeabilidade da dentina, pois oblitera os túbulos dentinários. A presença do 

smear layer foi considerada como um fator que prejudicaria a penetração e a 

observação das alterações promovidas, pelas substâncias testadas, através da 

dentina radicular (BERUTTI; MARINI; ANGERETTI, 1997).  
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Aliada a este aspecto, houve a preocupação na manutenção das distâncias 

entre a parede da luz radicular e as distâncias para a realização das endentações do 

teste de microdureza. Sabendo que valores da microdureza aumentam conforme a 

distância aumenta em relação à luz radicular, procurou-se manter a parede da luz 

radicular sem qualquer tipo de desgaste, criando assim uma referência para a 

marcação dos pontos das endentações, evitando possíveis alterações dos valores 

de microdureza em função de diferentes posicionamentos das mesmas. 

Nos Grupos 1A e 1B (1C – controle), a dentina foi mantida sob ação de 

agentes anti-sépticos por uma semana e após este período foi novamente 

observada. A intenção do uso destes grupos experimentais foi avaliar o impacto 

destas substâncias sobre a propriedade de microdureza dentinária, simulando um 

intervalo de tempo semelhante ao decorrido durante o período de espera entre, por 

exemplo, o preparo de um conduto e a confecção laboratorial de um retentor intra-

radicular indireto. Pois, uma manutenção das características biomecânicas e de 

desinfecção do conduto preparado, durante este período de espera, é fundamental 

para o sucesso a longo prazo dos procedimentos restauradores. 

Nos Grupos 2A e 2B (2C – controle) a dentina recebeu um tratamento com 

solução anti-séptica e em seguida a aplicação do cimento de fosfato de zinco, 

comumente utilizado para cimentação definitiva de retentores intra-radiculares 

diretos e indiretos. Após uma semana, a dentina radicular foi novamente observada, 

buscando obter, também, os valores da microdureza dentinária, aferindo o impacto 

do uso do agente cimentante sobre esta propriedade. 

Nos grupos onde foram aplicadas somente as soluções, após uma semana 

(momento II), a maioria dos valores de microdureza apresentou-se menor que na 
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primeira medição (momento I) principalmente no grupo controle, onde foi aplicada 

apenas a solução fisiológica (1C), como podemos observar na Tabela 5.1. 

 Neste Grupo (1C), onde somente a solução fisiológica foi aplicada, detectou-

se uma redução da microdureza, de forma estatisticamente significante (Tabela 5.4), 

entre os momentos I e II (5,36 KHN a 100 µm e 7,75 KHN a 300 µm). 

Ao se observar os resultados dos Grupos 2B e 2C na Tabela 5.4, constata-se 

que o comportamento da microdureza dentinária pareceu ser superior aos 

demonstrados nos Grupos 1A, 1B e 1C, em função de quase não ter havido 

alterações nas médias de KHN. 

Curiosamente, o Grupo 2A apresentou redução da microdureza dentinária, 

estatisticamente significante ao nível de 5%, entre os momentos I e II, para as duas 

distâncias (2,78 KHN a 100 µm e 2,28 KHN a 300 µm). O mesmo não ocorreu para 

os Grupos 2B e 2C, que por sua vez, apresentaram médias de microdureza maiores, 

numericamente, no momento II em relação ao momento I. 

Uma vez que todos os grupos experimentais foram avaliados, quanto à 

microdureza dentinária, antes da aplicação de qualquer tratamento, permite-se 

estabelecer que a microdureza dentinária média do dente bovino a 100 µm e 300 µm 

da luz do canal é de 30,23 KHN e 36,47 KHN, respectivamente, dentro das 

condições e limites estabelecidos para este trabalho. 

Observando-se as Tabelas 5.5 e 5.6, verifica-se com clareza, que quando a 

estrutura dentinária não recebe nenhum tratamento em sua superfície, como o 

simulado no Grupo 1C, a propriedade de microdureza sofre redução bastante 

significativa. Esta redução chega a ser diferente, de forma estatisticamente 

significante ao nível de 5%, das médias apresentadas pelos Grupos 1B e 2B a 100 

µm e das médias dos Grupos 1B, 2B e 2C a 300 µm. 
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Desta forma, verifica-se que apesar de autores, tais como: Dogan e Çalt 

(2001) e Mountouris, Silikas e Eliades (2004), indicarem que as soluções de 

hipoclorito de sódio podem alterar a estrutura mineral dentinária, o uso do hipoclorito 

de sódio a 2,5% ou do hipoclorito de sódio a 2,5% seguido da aplicação do cimento 

de fosfato de zinco, criaram uma condição local que impediu, de forma 

estatisticamente significante, uma perda da qualidade de microdureza da dentina. 

Apesar de não se demonstrar, de forma estatisticamente significante, a 

observação dos dados numéricos indica a mesma tendência de preservação, ou 

mesmo, até de melhora da propriedade de microdureza nos demais grupos 

experimentais (exceto no Grupo 2C a 300 µm). 

Silva (2003) apresentou resultados favoráveis à utilização da solução anti-

séptica de hipoclorito de sódio a 0,5% no interior dos condutos radiculares. Em seu 

estudo, os retentores intra-radiculares indiretos cimentados, com cimento de fosfato 

de zinco, sobre a dentina bovina que havia recebido tratamento com a solução de 

hipoclorito de sódio (0,5%) por 7 dias, foram os mais resistentes ao teste de 

remoção por tração dentre as demais substâncias testadas (soro fisiológico, 

clorexidine e iodopovidine). Seus resultados reforçam os obtidos no presente 

trabalho, indicando que a manutenção da microdureza da estrutura dentinária, que 

receberá esforços mecânicos na ancoragem de componentes protéticos, é 

influenciada pelo uso de soluções de hipoclorito de sódio (2,5%, principalmente).   

Os resultados permitem estabelecer que, para a realização da cimentação de 

retentores intra-radiculares, o procedimento para a manutenção da propriedade de 

microdureza da dentina, pode ser a aplicação de substâncias anti-sépticas como 

medicação intracanal, no intervalo entre as sessões clínicas, como também o uso 
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destas substâncias para a limpeza e desinfecção dentinária, seguidas da imediata 

aplicação do cimento de fosfato de zinco para cimentação do retentor. 

A constatação de que a microdureza não sofreu redução quando se efetuou a 

aplicação do cimento de fosfato de zinco, diretamente sobre a dentina sem a prévia 

desinfecção com hipoclorito de sódio, e que o valor médio da microdureza a 300 µm 

foi estatisticamente diferente e superior ao do Grupo 1C, permitem sugerir que, 

quando da exposição da dentina ao meio externo, esta deve ser sempre protegida 

por agentes anti-sépticos ou pelo agente cimentante, no sentido de garantir a 

manutenção da microdureza dentinária. 

Uma vez que parece pouco provável que após a diminuição da propriedade 

microdureza de uma superfície dentinária, esta se recupere com a aplicação do 

algum tipo de cimento para cimentação, a necessidade de preservarmos as 

características desta estrutura por meio de algum procedimento, torna-se evidente. A 

utilização de soluções de hipoclorito de sódio, como medicação intra-canal, além de 

garantir um controle bacteriano (BYSTRÖM; SUNDQVIST, 1985; RINGEL et al., 

1982) no interior dos condutos radiculares, garantem um melhor desempenho dos 

retentores (SILVA, 2003) e não interferem de maneira prejudicial nas características 

da dentina, como descrito neste estudo. 

Este estudo indica a utilização de soluções de hipoclorito de sódio, 

principalmente na concentração de 2,5%, como um agente de controle da 

propriedade da microdureza dentinária, tanto utilizado como medicação intra-canal, 

quanto aplicado como agente para anti-sepsia prévia à cimentação.  
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7 CONCLUSÕES  
 

 

 

Com base nos resultados obtidos nos testes de microdureza Knoop e análise 

estatística, ao nível de significância de 5% (p<0,05), conclui-se que: 

 

1. Conforme aumenta a distância em relação à luz radicular, os valores 

de microdureza Knoop também aumentam, à 300 μm da luz radicular 

os valores médios de microdureza são maiores que à 100 μm, de 

forma estatisticamente significante. 

 

 

2. O grupo 1C (que recebeu o tratamento com soro fisiológico) e o 2A 

(grupo onde a dentina radicular foi tratada com solução de hipoclorito 

de sódio a 0,5% seguido da aplicação do cimento fosfato de zinco) 

apresentaram diminuição da microdureza, de forma estatisticamente 

significante, entre o momento I e II, para as duas distâncias (100 µm e 

300 µm).  

 

 

3. No Grupo 1C, onde somente a solução fisiológica foi aplicada sobre a 

dentina radicular, houve uma diminuição, numericamente mais 

acentuada, dos valores de microdureza dentinária, depois de uma 

semana, nas duas distâncias (100 µm e 300 µm), em relação a todos 



 95

os grupos experimentais e de forma estatisticamente significante, em 

relação aos Grupos 1B, 2B para 100 µm e 300 µm, e ao Grupo 2C 

para 300 µm. 
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APÊNDICE A  - Valores originais médios no momento I e II  para todos os grupos, posição (C,M,A) e distância (100 e 300) 

 
 GRUPOS C100/I C100/II C300/I C300/II M100/I M100/II M300/I M300/II A100/I A100/II A300/I A300/II 

 20,3 27,7 31 28 27 22,3 29,7 26,3 24 21,7 33 29,3 
 25,3 14,3 24,7 11,3 16,3 21,7 20 26 24 26 30,3 32,7 

1A 40,7 32,3 51,7 49,3 40,7 29,7 51 35,3 32,7 31,3 40,7 31,7 
 30,3 24,3 30,7 26 28 17 39 24,3 31,3 29 36 36,7 
 32 31 30 30,7 30 33 31,7 40,3 39,7 42,3 45,7 46 
 27,7 28 30,7 32,7 21,3 27 28,7 35,3 24,7 35,3 29 42,3 
 27,3 26 28 30 33,3 23,7 50,3 31,7 32,3 25,3 43 35,7 

1B 33,7 33 42 40,7 42,7 29,3 45,7 29,7 34,3 39,7 38,7 43,3 
 36 30 40 32 35,3 36,7 41,3 40,3 36,3 34,7 43,3 38 
 30 28 33 29,3 27,7 30,3 33 35 33,3 37 43,7 40,7 
 25,7 26 24 29 36,7 18,3 40 24,7 37,7 21 43,3 22 
 33,3 30,7 34,7 32,7 29,7 28,3 40 32,3 33 26,7 39 33 

1C 30,3 17 43,7 25 31,7 17,7 42,7 17,7 26,7 24,7 33 29,7 
 29,3 28 31 25,7 25 28 29,7 30,7 30,3 27,7 37,7 34,7 
 31,7 24 39 23,7 30,7 27 33 29,3 29,3 35 33,7 38 
 25,7 24 28 31 31,7 33 42,7 42,3 33,7 35,7 40,3 41,7 
 33 25,3 34 29 35 29,7 34 30 31,7 31,7 32,3 35,7 

2A 32,3 28 43,3 33 29,3 35,7 41,3 40 30,3 32,3 37,7 38,7 
 25,3 22,7 21,7 26 28,7 22,3 34,3 27 29 27,3 37 33,7 
 29,7 26 38 30 26 24,7 35 35 29 30,3 33,3 33,3 
 30,3 32,3 33,7 34,7 33,3 34 39,7 39,3 34 29 39,7 32,7 
 22,7 22,3 22,3 25,7 29,3 29 35 33,7 32 33,3 37,7 40,7 

2B 29,3 41 36,3 45 30,3 34,3 35 38,3 28,7 29,7 34 33 
 31 31,3 36,3 31,7 29,3 30 36 34 34,7 29 37,7 35 
 32,7 29,7 37,7 34 29,7 32,7 33,3 42,3 32 35,3 39,3 39,3 
 24,3 41 38 45,3 28 25 34,7 30,3 27 20,7 34 28,7 
 34 37,7 38,7 38 26,7 42 37,7 44,7 37 33,3 39,7 35,7 

2C 28 28 42 30,3 25,7 23,7 38 37,3 32,3 32,3 40 36 
 21 31 27,3 36,3 29 29,3 38 31,3 29,7 28,7 35,3 33,7 
 28,7 30,7 37 35,7 28,7 30,3 41 38,7 31 29 44 42,7 
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APÊNDICE B - Tabela da Análise de Variância das médias KHN no momento I 
 

Fonte de 
Variação Gl SQ QM F P 

Grupos 5 118,71 23,74 0,24 0,942 
I (Grupos) 24 2406,25 100,26 5,47 0,000 

PD 5 1958,42 391,68 21,37 0,000 
Grupos*PD 25 168,50 6,74 0,37 0,997 

Erro 120 2199,46 18,33   
Total 179 6851,34    

 
 
 
 
 
 
APÊNDICE C - Tabela da Análise de Variância das médias KHN_DIF 
 

Fonte de 
Variação Gl SQ QM F P 

Grupos 5 1046,65   209,33 2,51 0,058 
I (Grupos) 24 1999,48 83,31 2,47 0,001 

PD 5 156,10 31,22 0,93 0,467 
Grupos*PD 25 677,94 27,12 0,80 0,730 

Erro 120 4044,80 33,71   
Total 179 7924,97    
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Anexo A - Interface cimento/dentina do grupo 2A com aumento de 650x 
 

 

 
 
 
 
Anexo B - Interface cimento/dentina do grupo 2B com aumento de 650x 
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Anexo C - Interface cimento/dentina do grupo 2C com aumento de 650x 
 

 
 
 
 
Anexo D - Superfície da luz radicular após tratamento hipoclorito de sódio a 0,5% por 60 seg 
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Anexo E - Superfície da luz radicular após tratamento hipoclorito de sódio a 2,5% por 60 seg 
 

 
 

 
Anexo F - Superfície da luz radicular após tratamento com soro fisiológico por 60 seg 
 

 
 

 


	Capa
	Folha de Rosto
	Folha de Aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas e Gráficos
	Lista de Abreviaturas e Siglas
	Sumário
	Introdução
	Revisão da Literatura
	Proposição
	Material e Métodos
	Resultados
	Discussão
	Conclusões
	Referências
	Apêndice A
	Apêndice B e C
	Anexo A e B
	Anexo C e D
	Anexo E e F

