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Resumo

Avaliou-se “ in vitro”  a capacidade antimicrobiana de substâncias utilizadas

como curativo de demora em Endodontia (soluções de hidróxido de cálcio a 10%,

paramonoclorofenol canforado, digluconato de clorexidina a 2% e detergente de

mamona a 10%) sobre bactérias anaeróbias (Fusobacterium nucleatum ATCC

25586, Prevotella intermedia ATCC 33563 e Clostridium perfringens ATCC 13124).

Os microrganismos foram recebidos liofilizados, reconstituídos, cultivados e

estocados a -20oC até o momento de sua utilização, quando então foram reativados

em caldo Reinforced Clostridial Medium (RCM), em caldo Brucella suplementado

com hemina e vitamina k1 e também em placas de ágar dos mesmos meios

acrescidos de 5% de sangue de carneiro. As substâncias testadas foram diluídas

nos caldos RCM e Brucella suplementados, em microplacas e tubos. O inóculo foi

preparado a partir de repiques do crescimento bacteriano nos dois caldos,

buscando-se a concentração de 5 x 105 UFC/ml, avaliada através de leitura em

espectrofotômetro. Quantidades iguais do inóculo foram acrescentadas às diluições

das drogas, seguindo-se a incubação em anaerobiose. Em todos os testes foram

utilizados controles positivos e negativos. Não foi possível a análise visual do

crescimento no micrométodo, para determinar a concentração inibitória mínima

(CIM); por essa razão, foi determinada a concentração bactericida mínima (CBM) em

ágar sangue. Após a incubação dos caldos RCM (48 horas) e Brucella (96 horas),

avaliou-se visualmente e através de espectrofotômetro a turvação do meio, para

estabelecer a CIM, e semearam-se todos os tubos sem crescimento, para

determinação da CBM. A microdiluição não se mostrou confiável para todas as

drogas, na comparação com a macrodiluição. Observou-se que o caldo RCM

apresenta melhor rendimento que o caldo Brucella. A clorexidina foi a droga que

demonstrou melhor eficiência, com as menores CIMs, seguida pelo detergente de

mamona, paramonoclorofenol canforado e hidróxido de cálcio. Observou-se,

também, que a eficiência de cada droga varia para diferentes bactérias. O

Clostridium perfringens exibiu maior resistência que o Fusobacterium nucleatum  e a

Prevotella intermedia, cujas CBMs foram, em geral, semelhantes para as diferentes

drogas.
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1 Introdução

A Endodontia para chegar ao estágio atual de desenvolvimento, atravessou

diversas épocas evolutivas, sofrendo modificações radicais, de acordo com o

conhecimento em cada etapa 47, 72.

Atualmente compreende-se que o sucesso do tratamento endodôntico está

diretamente associado com vários fatores que se relacionam como se fossem elos

de uma corrente, e que se um desses elos for rompido, a probabilidade do sucesso

do tratamento diminui sensivelmente. Dentre esses fatores podem ser mencionados

o diagnóstico preciso, a manutenção da cadeia asséptica, os conhecimentos de

anatomia dental, o correto preparo químico-mecânico, o uso adequado de

medicamentos intracanais, as obturações herméticas do sistema de canais

radiculares e a proservação, os quais convergem para um ponto crucial, que é a

contaminação do sistema de canais radiculares, que deve ser impedida nos casos

de biopulpectomias, e eliminada nos casos de necropulpectomias.

Os microrganismos e seus subprodutos são considerados as maiores causas

das patologias pulpares e periapicais 42, 43, 58, 60.

A presença e identificação dos microrganismos, sua ação sobre os tecidos

pulpar e periapical, os possíveis riscos de infecções generalizadas a partir de dentes

com necrose pulpar, assim como a procura por métodos para eliminar esses focos

de infecção já eram objeto de estudo no início do século por pesquisadores como

HUNTER 39, em 1911, e HERMAN 36, em 1920.

Do final do século XIX até o final da década de 60, os microrganismos

aeróbios e facultativos foram os mais isolados de condutos radiculares infectados,

com o predomínio dos Streptococcus α hemolíticos, Streptococcus γ hemolíticos,

Enterococcus, e menos frequentemente Staphylococcus aureus e Streptococcus β

hemolíticos 18, 58.

Nos anos 70, o progresso nas técnicas de cultura de anaeróbios resultou no

isolamento e cultivo de bactérias anaeróbias estritas do interior de canais

necróticos, e estudos posteriores demonstraram a incidência de infecção por
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microrganismos anaeróbios acima de 90% em canais 30, 85, 101. Por outro lado,

TRONSTAD 95 et al. (1987) e TRONSTAD; KRESHTOOL; BARNETT 93 (1990),

demonstraram a presença de Bacteroides spp. também em lesões periapicais

assintomáticas refratárias ao tratamento endodôntico convencional, concluindo que

estes microrganismos estavam aptos a sobreviver fora do sistema de canais

radiculares e manter o processo inflamatório periapical.

O objetivo do tratamento endodôntico é a remoção completa dos tecidos

pulpares e/ou microrganismos que se encontram dentro deste sistema de canais

radiculares, propiciando uma obturação de boa qualidade, e consequentemente a

regeneração/cicatrização dos tecidos periapicais 8. Para isso são empregadas

combinações de técnicas endodônticas de instrumentação, irrigação/aspiração, uso

de curativos de demora e obturação da cavidade pulpar, que eliminam os

microrganismos presentes nos condutos radiculares, principalmente nos casos de

necrose pulpar 47.

Para reduzir ou eliminar as bactérias, vários medicamentos com diferentes

graus de atividade antimicrobiana têm sido utilizados em tratamentos de condutos

infectados. Até agora, a maioria dos estudos sobre atividade antimicrobiana de

substâncias usadas em Endodontia tem pesquisado sua ação sobre bactérias

facultativas e anaeróbias, sendo as mais utilizadas o Tricresol-Formalina, o

Formocresol, o Paramonoclorofenol (PMC), o PMC canforado (PMCC), o PMC +

Furacin, o PMCC + hidróxido de cálcio, pastas à base de hidróxido de cálcio, o

glutaraldeído, e mais recentemente, o gluconato de clorexidina a 0,2% e 2%.

Frente ao pequeno e consagrado arsenal terapêutico utilizado no tratamento

endodôntico, justifica-se a pesquisa de novos agentes que, ao lado de atividade

antimicrobiana comprovada, exibam menor toxicidade. Nesse sentido, chama a

atenção um poliol com atividade bacteriostática desenvolvido por CHIERICED, em

1984, a partir da mamona (Ricinus comunis) um vegetal típico de clima tropical, com

grande potencial oleoquímico, que pode garantir o fornecimento em larga escala de

polióis e pré-polímeros a partir de ácidos graxos.

                                                       
D Comunicação pessoal.
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Face também ao interesse despertado pelos anaeróbios estritos

frequentemente isolados de amostras clínicas, parece útil a pesquisa desse e de

outros agentes sobre anaeróbios estritos. Para tanto, é necessário padronizar uma

metodologia para esses microrganismos, visto que em geral os trabalhos de

Endodontia que visam tal estudo lançam mão do teste de difusão em ágar (método

de Kirby-Bauer), útil quando se pesquisam aeróbios e anaeróbios facultativos, mas

inadequado para os anaeróbios estritos.
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2 Revisão da Literatura

A Microbiota Endodôntica

O comprovado efeito deletério dos microrganismos nos tecidos pulpar e

periapical, quando de sua instalação, tem sido motivo constante de estudos que

visam evidenciar sua presença e desenvolver métodos que levem à sua destruição.

No final do século passado, MILLER 57 (1888) comprovou a presença de

bactérias no interior dos condutos radiculares, e salientou a importância dos

mesmos na etiologia das alterações pulpoperiapicais, relatando que as espécies

bacterianas encontradas nos condutos eram diferentes das encontradas na

cavidade bucal saudável. Relatou ainda que conseguia observar microscopicamente

vários tipos bacterianos, mas não cultivá-los em laboratório, devido às limitações

dos meios de cultura existentes na época. Este pode ter sido o primeiro relato de

observação de anaeróbios em tecido pulpar necrótico e também da presença de

infecção mista nos canais radiculares.

Nas duas primeiras décadas deste século o que se viu foi a preocupação dos

pesquisadores 36, 39 com a presença e identificação de microrganismos, o efeito dos

mesmos nos tecidos pulpar e periapical, os possíveis riscos de infecções

generalizadas a partir de dentes com necrose pulpar, assim como a procura por

métodos de eliminação do foco de infecção 47, 72. É dessa mesma época, porém, a

teoria do “ sepsis-oralis” , na qual defendia-se a associação entre as infecções de

origem dentária e as infecções sistêmicas, sendo o melhor tratamento a exodontia

do elemento dental envolvido.

As pesquisas feitas até a década de 50 buscavam os agentes etiológicos das

alterações pulpares, estudavam amostras bacterianas obtidas de condutos

radiculares de dentes com processos cariosos extensos e restaurações. Muitos dos

microrganismos isolados faziam parte da microbiota normal da cavidade bucal,

variando em freqüência de acordo com os estudos efetuados, em função das

diferentes técnicas bacteriológicas empregadas. As culturas observadas eram
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apenas as de crescimento rápido, sendo que na verdade a amostra continha uma

mistura de várias espécies, e muitas delas necessitavam de mais tempo para

crescimento. As bactérias mais freqüentemente isoladas dos condutos radiculares

eram aeróbias e anaeróbias facultativas 88.

Alterando esses fatos, BROWN; RUDOLPH 9, em 1957, isolaram bactérias

anaeróbias dos condutos radiculares de dentes que apresentavam necrose pulpar.

Do total das bactérias isoladas, as anaeróbias representaram 24% da microbiota,

embora ainda ocorresse a predominância de espécies bacterianas facultativas, as

quais representaram 51,3% da microbiota. Nesse trabalho os autores encontraram

gêneros como: Streptococcus alfa e gama hemolíticos, Pseudomonas,

Corynebacterium, Micrococcus, Treponema, Neisseria, Aerobacter e outros.

Em 1961, CHIRNSIDE 14 desenvolveu trabalho experimental no qual

demonstrou a invasão bacteriana dos túbulos dentinários de dentes desvitalizados.

Após fixar a coroa de um dente humano extraído numa prótese parcial removível

inferior, observou placas dentobacterianas aderidas às superfícies dentinárias

expostas e bactérias distribuídas ao acaso no interior de alguns túbulos dentinários.

Na tentativa de evidenciar histologicamente bactérias no interior de condutos

radiculares SHOVELTON 71 (1964) selecionou 97 dentes de pacientes, clinicamente

sem sensibilidade pulpar, extraídos em decorrência de cárie dental ou trauma,

submetendo-os a cortes seriados transversais e longitudinais nos terços cervical,

médio e apical e corando-os alternadamente pela técnica de Gram e da

Hematoxilina-Eosina (H-E). Notou maior número de microrganismos no conduto

radicular próximo ao forame, quando comparado às regiões médias e,

principalmente, a cervical. Notou também que dentes que apresentavam

agudecimentos denotavam bactérias no conduto radicular mas invasão dentinária

menor do que os dentes com processos crônicos, e que os dentes com granulomas

e destruição óssea apical, visíveis radiograficamente, exibiam grande contaminação

nos terços cervical e médio mas nenhum microrganismo no terço apical. Esses

achados deram origem às técnicas escalonadas na Endodontia, reforçando a

preocupação com a anti-sepsia dos condutos radiculares, visto promoverem

desgastes mais pronunciados nos terços médio e cervical, os mais contaminados.
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A essencialidade da presença dos microrganismos na instalação de

patologias pulpoperiapicais foi demonstrada em 1965, quando KAKEHASHI;

STANLEY; FITZGERALD 42, realizaram exposições das cavidades pulpares de ratos

assépticos e convencionais em laboratório, com observações após períodos que

variaram de 1 a 42 dias, quando os animais foram sacrificados. Nos ratos

convencionais, após o período de 8 dias, ocorreu necrose pulpar em todos os

espécimes, e ainda formação de abcessos e granulomas em períodos de tempo

mais longos. Ao contrário, nos ratos assépticos, não houve qualquer alteração nos

tecidos periapicais. Apresentavam apenas reação inflamatória moderada no tecido

pulpar, com formação de ponte de dentina iniciando-se a partir do 14º dia e

terminando entre o 21º e 28º dia, dependendo do tamanho da exposição. Estes

autores solidificaram o significado das bactérias e suas associações nas alterações

pulpares e formação de lesões periapicais.

Quarenta condutos radiculares de dentes humanos com polpas necrosadas e

coroas intactas foram investigados por WITTGOW; SABISTON 101, em 1975, com o

propósito de pesquisar a microbiota em meio de cultura. Em 32 amostras

observaram crescimento bacteriano, com uma média de 2,56 espécies por dente

com cultura positiva, sendo que os bacilos Gram-negativos anaeróbios incluindo

espécies de Bacteroides, Fusobacterium e Campylobacter sputorum se fizeram

presentes em 84% das amostras. Outros anaeróbios encontrados foram bacilos

Gram-positivos: Propionibacterium acnes, Eubacterium alactolyticum, Lactobacillus

sp.; cocos Gram-positivos: Peptostreptococcus spp. e cocos Gram-negativos, como

a Veillonella parvula. Os autores sugerem precauções durante a terapia endodôntica

devido à grande freqüência de patógenos nos espécimes analisados.

Com o passar dos anos, muitos trabalhos foram surgindo, principalmente na

busca de novas metodologias que alcançassem êxito no isolamento das bactérias

anaeróbias. Foi com SUNDQVIST 82, em 1976, porém que se conseguiu uma

metodologia mais completa para demonstrar o quanto é expressiva a presença de

bactérias anaeróbias no interior dos condutos radiculares com necrose pulpar. Esse

autor selecionou trinta e dois dentes provenientes de vinte e sete pacientes que

sofreram trauma. Dezenove dentes apresentavam lesões periapicais isoladas
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visíveis radiograficamente, com diâmetros variando de 2 a 10 mm. No caso de vinte

e oito dentes, reconhecido o tempo entre o trauma e o início da pesquisa. Não se

observou nenhuma correlação entre o tempo do trauma e a coleta de material, com

a presença de lesão periapical. Microrganismos foram isolados de dezoito dos

dezenove dentes com lesão, mas de nenhum dente sem lesão periapical. Ao todo,

foram isoladas oitenta e oito cepas de microrganismos. Houve correlação entre o

tamanho da lesão e o número de cepas isoladas, sendo que quanto maior a lesão,

maior o número de cepas isoladas. De sete pacientes que apresentavam dor na

região periapical durante o tratamento, foram isoladas seis ou mais cepas de cada

dente. Nos casos assintomáticos, o número de cepas foi inferior a seis em nove

casos e superior em dois casos. O autor constatou que em quadros agudos o

número de bactérias era superior aos demais. Na segunda parte do trabalho foram

feitas as identificações das bactérias isoladas. A análise taxonômica dos

microrganismos isolados evidenciou entre eles: Eubacterium alactolyticum,

Propionibacterium acnes, Bacteroides melaninogenicus, Campylobacter sp.,

Fusobacterium nucleatum, Veillonella parvula, Arachnia propionica,

Peptostreptococcus anaerobius e Peptostreptococcus micros. Mesmo sendo muito

detalhado o trabalho, algumas cepas não foram identificadas. O Bacteroides

melaninogenicus foi encontrado em todos os casos em que ocorreu agudecimentos.

O autor sugere, em suas conclusões que a inflamação aguda é induzida por

combinações específicas de cepas bacterianas e que a presença do Bacteroides

melaninogenicus, entre elas, é essencial para a indução, resultados esses

confirmados por GRIFFEE et al. 29, em 1980.

GRIFFEE et al. 29, em 1980, fizeram colheitas microbiológicas de trinta e três dentes

com polpas necróticas, com presença de cárie, e com ou sem lesões periapicais visíveis

radiograficamente. O Bacteroides melaninogenicus foi isolado em doze dos trinta e três

dentes analisados, sempre relacionado com a presença de fortes dores, odor fétido e

fístula. O autor suporta a relação entre fístula e dor devido ao fato de ambos estarem

associados a presença de exsudato purulento. Nos casos onde fístula e dor estavam

presentes, a presença do Bacteroides melaninogenicus foi maior. Os autores

concluíram que: existe uma associação entre
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o Bacteroides melaninogenicus e a presença de dor, odor, fístula e inchaço; os

anaeróbios são muito importantes na origem das doenças endodônticas; o

Bacteroides melaninogenicus é um patógeno importante no desenvolvimento de

sintomas freqüentemente associados a necrose pulpar; o Bacteroides

melaninogenicus cresce melhor em caldo Tioglicolato pré-reduzido do que em

Tioglicolato sem pré-redução.

Como as espécies de Actinomyces são relativamente comuns em condutos

radiculares infectados e a actinomicose periapical pouco freqüente, o que sugere

existir diferença na patogenicidade entre as espécies, BORSSÉN; SUNDQVIST 7,

em 1981, efetuaram estudo microbiológico, visando isolar as espécies de

Actinomyces presentes nos condutos radiculares infectados. As amostras foram

colhidas de canais radiculares, durante tratamentos endodônticos de rotina,

utilizando dois cones de papel absorvente colocados depois em meio de transporte

adequado e levados ao processamento microbiológico. O material foi submetido a

exames bacterioscópicos, bioquímicos e de imunofluorescência. Houve crescimento

de microrganismos em 235 das 598 culturas examinadas. Actinomyces foram

isolados de 10,6% das culturas. No total, 25 cepas de Actinomyces foram isoladas,

23 das quais estavam presentes em culturas mistas, e 2 em culturas puras. Das 25

cepas isoladas, 4 foram identificadas como A. israelii, 4 como A. naeslundii, 4 como

A. odontolyticus, 6 como A. viscosus e 7 como Actinomyces spp.. Estes resultados

demonstraram não ter ocorrido predominância de nenhuma espécie de

Actinomyces, à semelhança do que ocorre na dentina cariada. As espécies de

Actinomyces isoladas eram, freqüentemente, parte de infecções polimicrobianas, as

quais puderam ser eliminadas por meio do tratamento do conduto radicular, em 1 ou

2 sessões. Em dois casos, A. israelii foi isolado em cultura pura de dentes que não

responderam de forma positiva ao tratamento endodôntico. Nestes casos, os

processos infecciosos foram eliminados através da cirurgia periapical.

No ano de 1986, THILO; BAEHNI; HOLZ 90, estudaram a distribuição de cinco

tipos de bactérias (cocos, filamentos, espiroquetas, bacilos móveis e não móveis)

nos terços cervical e apical de condutos radiculares de 20 dentes humanos recém

extraídos, os quais já se apresentavam com polpas necróticas. Os microrganismos
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foram identificados em microscópio de campo escuro. Observaram que 16 dos 20

dentes avaliados apresentavam microrganismos disseminados por todo o conduto

radicular, e os 4 restantes, contaminação apenas no terço cervical. Passaram então

à avaliação apenas dos primeiros.

Encontraram proporção significantemente maior de cocos e bacilos no terço

coronário do que no terço apical. Os filamentosos e espiroquetas foram mais

freqüentes no terço apical, porém sem diferença estatisticamente significante, não

se observando para os bacilos móveis, diferença estatisticamente significante entre

as duas áreas. Observaram correlação positiva significante entre a quantidade de

espiroquetas e o tamanho radiográfico da lesão periapical. Esse resultado é

interessante, pois em casos de lesões periodontais esse tipo de bactéria é

encontrada associada à destruição do osso alveolar, e à diminuição da

porcentagem de cocos e bacilos. Para os autores, as diferenças na microbiota nos

diferentes terços encontram explicação principalmente nos fatores ambientais, como

a concentração de oxigênio e pH. Os anaeróbios estritos são mais comumente

encontrados no terço apical por se encontrarem protegidos do oxigênio proveniente

da cavidade bucal, que pode ser consumido no terço cervical por bactérias aeróbias

e facultativas. Em relação aos espiroquetas, os autores não puderam esclarecer se

eles se instalaram após a lesão já ter sido estabelecida, ou se foram os

responsáveis pela destruição óssea.

A estrutura da microbiota de dentes humanos com lesão periapical, sua

relação com as paredes dentinárias dos condutos radiculares, os aspectos

morfológicos da interação entre as diferentes espécies e a natureza dinâmica da

resposta inflamatória do hospedeiro no periápice foram analisados, através de

microscopia, por NAIR 59, em 1987. Trinta e um dentes com lesões periapicais (30

granulomas e 1 cisto periapical) e sem tratamento endodôntico foram obtidos por

extração e processados para análise em microscopia óptica comum e eletrônica.

Nos 31 canais radiculares o autor encontrou microbiota mista. Na maioria dos casos

a microbiota foi restrita ao conduto radicular, porém foram encontradas bactérias no

interior de 4 granulomas e do cisto radicular. A microbiota consistiu basicamente de

cocos, bacilos, filamentosos e espiroquetas, sendo que os bacilos geralmente eram
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Gram negativos. Foram verificadas formações de agregados de bactérias,

parecendo que as bactérias estavam em relação simbiótica. Por meio de

microscopia eletrônica, identificou uma densa camada bacteriana na parede

dentinária do canal e notou que separando a microbiota da lesão periapical havia

uma densa parede de neutrófilos ou um tampão epitelial no forame apical. Essa

barreira de neutrófilos se deveria à resposta quimiotática às bactérias invasoras ou

seus subprodutos, ou produtos de decomposição invadindo a área periapical. Em

alguns neutrófilos observou camadas eletro-densas de bactérias, as quais pareciam

ser produto de reação imune específica ocorrida entre a bactéria e o anticorpo

homólogo específico, o que poderia ser uma forte evidência contra a vinda das

bactérias para a região periapical por anacorese.

No ano de 1987, PANTERA; ZAMBON; SHIH-LEVINE 62 compararam os

métodos de cultura anaeróbia e imunofluorescência indireta para a detecção das

espécies de Bacteroides em condutos radiculares. Amostras microbiológicas foram

obtidas de 30 dentes humanos recém extraídos e de 82 pacientes durante o

tratamento endodôntico. Cada amostra foi cultivada anaerobicamente. Foram feitas

as contagens totais e do número de colônias negras. As colônias negras foram

repicadas e identificadas através das características de Gram, morfologia celular e

colonial, testes bioquímicos e cromatografia. As culturas anaeróbias demonstraram

espécies de Bacteroides em 27% das amostras de dentes extraídos e em 20% das

amostras obtidas de pacientes. Através da imunofluorescência indireta foram

identificadas espécies de Bacteroides em 86% e em 49% das mesmas amostras,

respectivamente. O Bacteroides intermedius foi cultivado de 11% das amostras de

pacientes e identificado através da imunofluorescência em 43% das mesmas

amostras. O Bacteroides gingivalis e o Bacteroides endodontalis foram cultivados de

4% e 1% das amostras dos pacientes, respectivamente, e identificados por meio de

imunofluorescência em 15% e 16% delas.

Com o intuito de obterem maiores informações sobre a capacidade de

infecções mistas de origem endodôntica induzirem inflamação, WU; MOORER;

WESSELINK 102, em 1989, implantaram em tecido subcutâneo de ratos 144 tubos de

polietileno de 15 mm de comprimento e 3,5 mm de diâmetro interno contendo
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culturas puras e diferentes combinações das bactérias: Bacteroides,

Peptrostreptococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Actinomyces, Streptococcus e

Lactobacillus. Essas bactérias foram inoculadas em número baixo mas, ao término

do experimento, dominaram a microbiota mista encontrada. Uma das extremidades

dos tubos apresentava abertura de 0,35mm de diâmetro, simulando o forame apical.

Após período de 2 a 4 semanas desenvolveu-se reação inflamatória significativa no

tecido conjuntivo ao redor desta área. Os autores observaram ainda que, após 4

semanas, os tubos inoculados com microbiota mista contendo anaeróbios causaram

reação muito mais severa nos tecidos do que os que continham apenas bactérias

facultativas.

Ainda em 1989, SUNDQVIST; JOHANSSON; SJÖGREN 85, buscando

correlacionar a ocorrência de Bacteroides pigmentados com a formação de

abscessos em canais infectados, analisaram 72 dentes humanos unirradiculados

com polpa necrótica e lesão periapical. Os dentes foram preparados, isolados e

efetuada a anti-sepsia do campo operatório. Após a abertura coronária, se

houvesse exsudação, essa era coletada com pontas de papel absorvente, as quais

eram transferidas para tubo contendo o meio composto por peptona, extrato de

levedura e glicose (PYG) e enviadas para cultura e isolamento. A presença de

exsudato indicava abscesso periapical agudecido. Quando não havia exsudato, uma

pequena porção de soro fisiológico era levada ao canal e agitada com o auxílio de

uma lima endodôntica, antes da colheita com os cones de papel absorvente.

Verificaram que em 22, dos 72 condutos radiculares, havia uma ou mais

espécies de Bacteroides negros, sendo 14 cepas de Bacteroides intermedius, 5

cepas de Bacteroides endodontalis, 3 cepas de Bacteroides loeschei, 2 cepas de

Bacteroides gingivalis e 1 cepa de Bacteroides denticola. Desses 22 canais, 16

apresentavam abscessos com drenagem purulenta via canal. Os outros 6

mostravam-se assintomáticos e em apenas um caso de abscesso agudecido

estavam ausentes os Bacteroides e presentes os Actinomyces israelii e Actinomyces

naeslundii. Os autores sugerem que a presença de Bacteroides intermedius,

Bacteroides endodontalis e Bacteroides gingivalis na infecção do conduto radicular,

aumenta o risco de se desenvolver exsudato purulento na região apical. Todavia,
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não puderam estabelecer correlação absoluta entre a presença dessas espécies

bacterianas e a formação de abscessos, pois foram observadas também em casos

assintomáticos.

Preocupados com a invasão bacteriana nos túbulos dentinários, e com a

pouca informação a respeito, ANDO; HOSHINO 3, em 1990, estudaram a presença e

as espécies bacterianas que predominam nessas condições. Os autores

selecionaram 8 dentes humanos com condutos radiculares infectados, cujas coroas

apresentavam cárie. Imediatamente após a extração, raspas dentinárias foram

obtidas de diferentes profundidades (0,5mm e 2,0mm) dos condutos radiculares com

o auxílio de brocas em rotações não superiores a 120 rpm. Essas raspas foram

colhidas utilizando solução de fosfato de potássio tamponado (pH 7,0) no interior

dos condutos e recolhendo-se o conteúdo para a cultura. O número de bactérias

cultivadas em câmara de anaerobiose foi superior ao daquelas cultivadas em

ambiente aeróbio. Das 256 bactérias isoladas, 205 eram anaeróbias estritas, ou

seja, 80% do total. Esses resultados sugerem que o ambiente das camadas

profundas da dentina é anaeróbio e favorece o crescimento desse tipo de bactérias.

Buscando a caracterização da microbiota de dentes com lesões periapicais,

de acordo com as espécies, freqüência e associações bacterianas, SUNDQVIST 83,

em 1992, analisou amostras obtidas de 65 condutos radiculares de dentes

unirradiculados com polpa necrótica e lesão periapical. Após isolamento e anti-

sepsia do campo operatório, foi efetuada a abertura coronária. Quando havia

exsudato purulento, esse era colhido com o auxílio de cones de papel absorvente e

levado para um tubo de ensaio contendo 5,0 ml de caldo PYG. Na ausência de

exsudato, o canal era inundado com soro fisiológico e instrumentado com uma lima

endodôntica até que o cone absorvente pudesse ser introduzido a 1mm aquém do

ápice radicular da imagem radiográfica e transferido para o meio de cultura. Foi

notado o crescimento bacteriano em todas as colheitas. O número total de cepas foi

de 353, sendo 90% delas anaeróbias estritas. A espécie mais freqüente foi o

Fusobacterium nucleatum, com 48% de incidência, seguido das espécies Prevotella

intermedia, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus anaerobius,

Eubacterium alactolyticum, Eubacterium lentum e Wolinela recta. Foram observadas
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associações fortemente positivas entre o Fusobacterium nucleatum e

Peptostreptococcus micros, Porphyromonas endodontalis, Selenomonas sputigena

e Wolinela recta. Outras associações positivas ocorreram entre Prevotella

intermedia e Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus anaerobius e

Eubacterium sp.. Muitas bactérias como Streptococcus spp., Propionibacterium

propionica, Capnocytophaga ochracea e Veillonella parvula mostraram associações

negativas ou ausentes com outras. Os resultados confirmam que, no decorrer da

infecção no interior dos condutos radiculares com polpas necrosadas, há o

desenvolvimento de fortes inter-relações entre espécies bacterianas, sendo que

muitas mudanças dessa microbiota se devem a tais interações. Isso torna o

ambiente especial, ocasionando pressões seletivas no conduto radicular.

O mesmo SUNDQVIST 84, ainda em 1992, revisando a literatura sobre a

microbiota endodôntica, enfatizou as inter-relações entre microrganismos e o

ambiente radicular afirmando que o predomínio das bactérias anaeróbias em

condutos radiculares infectados justifica-se pela mudança das condições

ambientais, como suprimento sangüíneo comprometido, alterações nutricionais,

queda da tensão de oxigênio, redução do potencial de óxido-redução do tecido, e

estabelecimento de relações sinérgicas entre as bactérias, propiciando a instalação

de lesões periapicais, sejam granulomas, abscessos ou cistos.

Outro pesquisador, que estudou de forma quantitativa e qualitativa as

espécies bacterianas em dentes com necrose pulpar, quando há lesões periapicais,

foi TRONSTAD 92, em 1992. O autor notou que dentes com amplas lesões

periapicais exibem maior número de espécies bacterianas que dentes com

pequenas lesões; que a infecção do conduto radicular se caracteriza por ampla

variedade de combinações de relativamente poucas espécies de bactérias

anaeróbias, e que o sinergismo bacteriano parece ter um papel preponderante na

manutenção da infecção. Desta forma, as bactérias com alto poder de virulência,

causariam lesões de elevado “ turn over” , como os bacilos anaeróbios Gram-

negativos.

GOMES; LILLEY; DRUCKER 28, em 1996, avaliaram a associação entre a

microbiota e a sintomatologia clínica de 70 dentes unirradiculados com necrose
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pulpar. Através de culturas obtidas por colheitas feitas dos condutos radiculares

puderam isolar e identificar as bactérias presentes em cada tipo de caso.

Inicialmente, após o exame clínico, notaram que 37 condutos estavam associados à

dor, 49, dor à percussão, 23, ao edema, 6, exsudato purulento e 57, com umidade.

Após cultura e identificação das espécies bacterianas, observaram que 70,3% dos

casos que exibiam anaeróbios estritos, apresentavam sintomatologia dolorosa

associada, e nos 29,7% restantes não havia sintomatologia dolorosa. Os autores

concluíram que as diferentes associações entre as espécies bacterianas promovem

diferentes sinais e sintomas clínicos.

Recentemente, ABBOU-RASS; BOGEN 2 (1998), após avaliarem 70 casos

com lesões periapicais, e que apresentavam contra-indicações de tratamento

endodôntico via coronária, escolheram 13 para efetuar a cirurgia periapical e colher

material durante o procedimento, visando investigar anaeróbios estritos em lesões

periapicais fechadas com terapia endodôntica refratária e calcificações pulpares. As

colheitas foram efetuadas em 3 porções durante a cirurgia: ao abrir a loja cirúrgica,

no corpo da lesão e na região apical. Nos 13 casos de amostras do ápice, as

bactérias anaeróbias compreenderam 63,6% e as facultativas 36,4% da microbiota.

As espécies que prevaleceram foram: Actinomyces sp.(31,8%), Propionibacterium

sp. (22,7%), Streptococcus sp. (18,2%), Staphylococcus sp. (13,6%),

Porphyromonas gingivalis (4,6%), Peptostreptococcus micros (4,6%) e Gram-

negativos entéricos (4,6%).

O curativo de demora e Soluções Irrigadoras

Tem sido demonstrado que o preparo químico-mecânico é efetivo para a

redução do número de bactérias nos canais radiculares 10. Entretanto, tem sido

demonstrado também que as bactérias podem se manter viáveis após o preparo do

canal radicular, multiplicando-se no período entre tratamentos. O uso do curativo de

demora com propriedades antibacterianas pode prevenir esse tipo de ocorrência 47,

63, 88.
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O curativo de demora consiste no emprego de medicamentos no interior do

conduto radicular, os quais devem permanecer ativos durante todo o período entre

as consultas do tratamento endodôntico. Embora essa etapa não possa substituir o

preparo químico-mecânico, em termos de eficácia no controle da infecção do

conduto radicular, sua utilização assume papel auxiliar bastante importante neste

sentido 1.

Sabe-se que a efetividade de um agente antimicrobiano depende de seu

contato direto com os microrganismos, de sua concentração e do seu tempo de

ação. Por outro lado, a substância química ativa destes agentes, por ação direta ou

à distância, pode determinar um efeito benéfico ou prejudicial aos tecidos vivos 47.

A demonstração da importância do emprego do curativo de demora na

reparação foi feita por HOLLAND; SOARES; SOARES 37 (1992), num estudo feito

em cães. Após induzirem lesões periapicais em 90 dentes, fizeram sua divisão em 5

grupos de acordo com o plano de tratamento onde variaram a solução irrigante, o

número de sessões, única ou múltiplas, e o uso ou não do curativo de demora,

paramonoclorofenol canforado. Quando tratados em sessão única, os canais eram

irrigados com soro fisiológico ou líquido de Dakin. Após 6 mêses do tratamento, não

houve reparo. Quando os canais foram tratados em 3 sessões, tendo empregado 2

curativos de paramonoclorofenol canforado, em 60% dos casos houve reparo, e em

40% pequena redução da dimensão da lesão. O tratamento realizado em 3 sessões,

empregando apenas uma bolinha de algodão seco na câmara pulpar, não

evidenciou nenhum caso de reparo.

Por permanecer mais tempo no interior do conduto, o medicamento tem mais

chances de atingir áreas não afetadas pela instrumentação, como istmos,

ramificações, reentrâncias e túbulos dentinários, os quais ficam totalmente

colonizados por bactérias, como mostrado por RIBEIRO 63, em 1997. O autor

analisou a distribuição das bactérias nas estruturas mineralizadas de dentes

portadores de necrose pulpar e nos granulomas apicais. Foram utilizadas 32 raízes

dentárias com lesões periapicais, firmemente aderidas a seus ápices e 16 lesões

isoladas, em cortes obtidos para fins de diagnóstico microscópico com laudos

histopatológicos conclusivos de granulomas apicais. Os espécimes foram
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analisados pela microscopia óptica comum, empregando as técnicas de coloração

pela hematoxilina-eosina e de Brown e Brenn. Os resultados evidenciaram alta

frequência de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas na luz do conduto

radicular principal e das ramificações constituintes do delta apical, e também, em

menor proporção, nos túbulos dentinários, nos cementoplastos, na superfície

radicular externa e nos granulomas apicais. O autor concluiu que nos dentes com

necrose pulpar e granulomas apicais, as bactérias envolvem todo o sistema de

canal radicular, incluindo os túbulos dentinários, e freqüentemente os tecidos da

região periapical, fundamentando mais uma vez, a necessidade do preparo químico-

mecânico auxiliado por substâncias químicas antibacterianas, emprego de curativos

no interior do conduto radicular, além do selamento adequado do sistema de canais

radiculares, em dentes com necrose pulpar e lesão periapical crônica.

Devido ao fato de prevalecerem bactérias anaeróbias no interior de sistemas

de canais radiculares infectados, uma outra importante função do curativo de

demora é a neutralização de seu conteúdo tóxico, como as endotoxinas ou

lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias Gram-negativas, que exercem importante

papel na etiopatogenia das doenças da polpa e dos tecidos perirradiculares 47, 69, 72.

Revendo o papel da medicação intracanal, CHONG; FORD 15, em 1992,

salientam que seus objetivos em canais infectados são: eliminar qualquer bactéria

remanescente após o preparo; reduzir a inflamação dos tecidos periapicais; manter

inerte o conteúdo do conduto radicular; atuar como barreira frente a uma eventual

infiltração pelo material restaurador temporário e promover a eliminação dos

exsudatos persistentes.

Além destes, foram apontados outros objetivos como a não agressão aos

tecidos periapicais e a estimulação para a regeneração/cicatrização da área

atingida por lesões 1, 47, 72.

Assim, a preocupação da Endodontia atual, quando do tratamento de

condutos radiculares de dentes com lesão periapical crônica, passou a ser a busca

de substâncias que, utilizadas topicamente entre sessões como curativo de demora,

apresentem propriedades antibacterianas e neutralizantes para LPS, ação

antiinflamatória e efeitos benéficos para a região periapical, mantendo sua
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integridade, para que possa haver o reparo, tendo como referência os agentes

tradicionais, como o paramonoclorofenol, hidróxido de cálcio e clorexidina.

A Era Germicida em Endodontia foi praticamente inaugurada por WALKHOFF
98, em 1891, quando o autor propôs o uso do anti-séptico paramonoclorofenol no

interior de condutos radiculares infectados para debelar a infecção. Em 1929, o

mesmo autor propôs a associação do paramonoclorofenol à cânfora (PMCC), para

diminuir a ação citotóxica do medicamento, sem perder a sua ação antibacteriana.

Foi utilizado por mais de 70 anos nas mais variadas concentrações como também

combinado com outras substâncias sendo, até a década de 70, o medicamento mais

indicado para curativo de demora em casos de necropulpectomias. Ainda é muito

utilizado, porém o seu uso vem diminuindo com o aumento do uso do hidróxido de

cálcio 48, 72.

O hidróxido de cálcio foi introduzido na Odontologia por HERMANN 36, em

1920, visando encontrar, para o tratamento biológico da polpa e para a obturação

dos canais radiculares, “ um medicamento que possuísse as vantagens de um forte

anti-séptico, sem ter os inconvenientes do mesmo” , como ocorre com o PMC.

Em 1959, ZERLOTTI FILHO 104 avaliou a ação do paramonoclorofenol

associado ao furacin e polietilenoglicol 300 em 192 casos que apresentavam

infecções nos condutos radiculares. Foram efetuados testes bacteriológicos

inicialmente e, após 48 horas de incubação a turvação foi comparada com a escala

de MacFarland. Os condutos radiculares selecionados foram abertos, e submetidos

ao preparo biomecânico, recebendo então cones de papel absorvente saturados de

paramonoclorofenol associado ao furacin e polietilenoglicol 300. O curativo era

mantido por 48 horas, após as quais novos testes bacteriológicos eram efetuados.

Os condutos radiculares só recebiam a obturação final após os testes

bacteriológicos mostrarem resultados negativos. Dos 192 dentes avaliados, apenas

2 elementos não responderam de forma positiva ao tratamento, concluindo o autor

que o paramonoclorofenol apresenta excelente ação antimicrobiana, tendo a sua

ação citotóxica minimizada pelas presenças do furacin e do polietilenoglicol 300

pois, de acordo com os relatos dos pacientes, a presença da dor quando do uso do
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paramonoclorofenol associado ao furacin ou polietilenoglicol 300 era bem menor do

que quando utilizado puro.

MATSUMIYA; KITAMURA 54, em 1960, constataram, através de estudo

histopatológico e histobacteriológico em dentes de cães, que o hidróxido de cálcio

acelera a reparação natural de lesões periapicais. Os autores afirmam que esse

processo de reparo acelerado está associado a eliminação da infecção bacteriana

do interior do sistema de canais radiculares pelo hidróxido de cálcio no momento de

sua aplicação.

Em 1966, quando FRANK 21 publicou um relato de 3 casos clínicos de

fechamento apical em dentes permanentes com rizogênese incompleta, o uso de

medicamento à base de hidróxido de cálcio e PMCC ganhou espaço significativo na

terapia endodôntica. Nessa publicação, o autor conclui que, após o preparo

biomecânico e a colocação dessa medicação intracanal, ocorreu a indução da

formação do ápice radicular, criando condições favoráveis para uma posterior e

definitiva obturação do canal radicular com cones de guta-percha e cimento

obturador.

Buscando analisar a citotoxicidade de substâncias utilizadas como anti-

sépticos intracanais, HARRISON; MADONIA 33, em 1971, fizeram testes em 32

coelhos, onde os medicamentos foram colocados em contato com a conjuntiva

ocular e também injetados subcutaneamente no abdomen. Os medicamentos

testados foram: Cresatina, PMCC 35%, Microcide, Eugenol, PMC 2% e PMC 1%.

Para os testes em conjuntiva ocular 0,15 ml de cada solução foram instilados em 18

animais para observações e tomadas fotográficas após 5 minutos, 5, 24 e 96 horas.

Para os testes subcutâneos, foi injetado 0,1 ml de cada substância no abdomen de

14 animais. Após sacrifício dos animais e análise histológica dos materiais, foi

constatado o menor potencial flogógeno do paramonoclorofenol 1%. O PMCC

mostrou-se muito irritante, com alta capacidade de induzir inflamação, causando até

necrose tecidual. Os autores concluíram que o PMC 1%, que apresenta boa

atividade antimicrobiana e baixa toxicidade, deve ser o antimicrobiano indicado, na

tentativa de prevenir agudecimentos dos casos onde há extravasamento do

medicamento via apical durante a terapia endodôntica.
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GALEGOS et al. 23, em 1978, testaram as concentrações inibitória e

bactericida mínimas, por meio de diluição em meio líquido, do paramonoclorofenol,

utilizando o PMCC (3,5:6,5), o PMCC (2,5:7,5), e o PMC + Furacin. As bactérias

utilizadas foram a Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Streptococcus

mutans e Streptococcus sanguis. As bactérias foram inoculadas em meio ágar

sangue, transferindo-se então 10 colônias de cada espécie bacteriana para tubos

contendo 5 ml de Trypticase soy broth (TSB) que foram incubados para o

crescimento bacteriano e depois comparados com um tubo contendo sulfato de

bário. O inóculo foi transferido para tubos contendo caldo Muller-Hinton após

executar-se a diluição seriada em oito tubos das drogas a serem testadas. Os

autores notaram que o próprio medicamento alterava a coloração do meio. A análise

estatística não demonstrou variações entre as concentrações bacteriostáticas das

drogas testadas sobre essas bactérias.

MARTINS et al. 53, em 1979, avaliaram os efeitos das atividades

antimicrobianas do preparo biomecânico e também dos medicamentos, hidróxido de

cálcio, paramonoclorofenol 1% e associação de ambos, utilizados como curativos

de demora. Foram selecionados 60 dentes unirradiculados com polpas necrosadas,

a partir dos quais foram efetuadas três colheitas microbiológicas, com auxílio de

cones de papel absorvente: uma após abertura coronária, a segunda logo após o

preparo biomecânico, e a terceira depois da aplicação dos curativos de demora por

48 ou 72 horas. Para esta última, os dentes foram separados em 3 grupos de 20

para receber os curativos de demora: no grupo I a pasta aquosa de hidróxido de

cálcio, no grupo II o paramonoclorofenol a 1% e no grupo III uma pasta feita da

mistura de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol. O meio de cultura utilizado

foi o caldo Tioglicolato de Brewer, com avaliação do crescimento após a incubação

através de esfregaços corados pelo método de Gram e os resultados dados em

escores de 0 a 4. Apesar de não haver diferença estatisticamente significante, o

melhor resultado foi para a associação da pasta de hidróxido e paramonoclorofenol,

seguida da pasta aquosa de hidróxido de cálcio e finalmente, do

paramonoclorofenol a 1%. Após o uso dos medicamentos notou-se diminuição do

número de bactérias. Os autores constataram ainda, que o paramonoclorofenol a
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1% foi o medicamento que teve maior perda da eficácia no período de 48 a 72

horas.

A hipótese de que a difusão de íons hidroxila do hidróxido de cálcio, através

dos túbulos dentinários, poderia causar aumento do pH dos tecidos dentais, foi

avaliada por TRONSTAD et al. 94, em 1981, utilizando incisivos superiores e

inferiores de macacos, com rizogênese incompleta e completa. Quinze dentes foram

extraídos, mantidos secos por uma hora e, em seguida, reimplantados. Após 4

semanas, quando a necrose pulpar tinha ocorrido em todos os dentes, foi efetuado

o preparo biomecânico e o preenchimento com pasta de hidróxido de cálcio e

solução de Ringer. Após a colocação do hidróxido de cálcio no interior do canal

radicular, foram usados indicadores de pH, com o objetivo de determinar o pH dos

tecidos dentais. Oito dentes não receberam tratamento do canal radicular e cinco,

com polpas vitais, serviram como controle. Os dentes com necrose pulpar e não

tratados apresentaram um pH de 6,4 a 7,4 na polpa, dentina, cemento e ligamento

periodontal. Nos dentes com rizogênese completa, reimplantados e não

reimplantados, tratados com hidróxido de cálcio, o pH variou de 8,0 a 11,1 na

dentina próximo à polpa e de 7,4 a 9,6 na dentina mais periférica. Nos dentes com

formação radicular incompleta, toda a dentina mostrou um pH de 8,0 a 10,0. O pH

do cemento, de 6,4 a 7 não foi influenciado pelo hidróxido de cálcio. Em áreas de

reabsorção, observou-se pH alcalino, de 8 a 10, nas superfícies dentinárias

expostas. Os autores concluíram que a colocação do hidróxido de cálcio no interior

do canal radicular pode ter influência nas áreas de reabsorção, tornando impossível

a atividade osteoclástica e estimulando o processo de reparo dos tecidos.

Em 1981, apareceu o primeiro relato do uso de clorexidina na irrigação de

canais radiculares. Trata-se de uma clorofenilbiguanida obtida no final da década

de 40 por cientistas que pesquisavam agentes antimaláricos. É uma base estável

como sal, usada como acetato e como gluconato (que é mais solúvel). A preparação

oral mais comum é o digluconato de clorexidina solúvel em água e que se dissocia

facilmente em pH fisiológico, liberando o componente clorexidina, carregado

positivamente 66.
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Sua toxicidade é muito baixa. Em trabalhos realizados “ in vivo”  e “ in vitro” ,

foi demonstrado que a toxicidade da clorexidina 0,1% equivale ao hipoclorito de

sódio 0,5% 96.

O seu amplo espectro de ação contra bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas, substantividade e biocompatibilidade são algumas das propriedades que

justificam o seu uso clínico 41, 65.

TAGLIAVINI et al. 89, em 1981, compararam a atividade antimicrobiana de

diferentes fármacos utilizados como curativo de demora em necropulpectomias,

sobre Streptococcus alfa-hemolíticos, Escherichia coli, Candida albicans,

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis e

Streptococcus faecalis. Os medicamentos testados foram: gluconato de clorexidina

nas concentrações de 20%, 10%, 5%, 1% e 0,2%; PMC + Furacin nas proporções

de 10g : 8ml e 5g : 28ml; PMC + cânfora nas proporções de 3,5g : 6,5g e 2,5g :

7,5g; Furacin e também associações com tetraciclina. Os microrganismos foram

cultivados previamente em caldo soja triptose a 37ºC por 24 horas, e os inóculos

padronizados segundo o tubo 0,5 da escala de MacFarland. Foram feitos testes de

difusão em ágar utilizando três cilindros de vidro com 4mm de diâmetro,

previamente esterilizados e distribuídos equidistantemente contendo 0,1ml de cada

fármaco, com leitura dos halos de inibição após a incubação. Os resultados

mostraram que as soluções de gluconato de clorexidina a 5%, 10% e 20% possuem

praticamente o mesmo poder antimicrobiano, e que o gluconato a 1% e 0,2% atuam

sobre todos os microrganismos, porém com menor ação devido a sua baixa

concentração. Em relação ao paramonoclorofenol, o mais eficiente foi o PMC

associado à cânfora (PMCC 2,5 : 7,5), pois propiciou a formação de maiores halos

de inibição para os microrganismos testados. O PMCC (2,5 : 7,5) foi o medicamento

que propiciou os maiores halos de inibição dentre todos medicamentos testados.

RINGEL et al. 64, 1982, compararam a eficácia do gluconato de clorexidina

0,2% e hipoclorito de sódio 2,5% usados como agentes irrigantes de canais

radiculares, durante o tratamento endodôntico em pacientes com dentes

assintomáticos, unirradiculados com necrose pulpar e lesão periapical visível

radiograficamente. O efeito das duas substâncias foi monitorado através de culturas
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bacteriológicas em condições aeróbia e anaeróbia, obtidas no início e no final de

cada sessão. Para isso foram utilizados 60 dentes, 30 para cada substância

irrigadora, sendo a colheita realizada com pontas de papel absorvente que eram

transferidas para tubo contendo caldo tioglicolato convencional que foi incubado em

aerobiose por 7 dias a 37ºC e caldo tioglicolato pré-reduzido incubado a 37ºC por 7

dias em anaerobiose. Após os 7 dias de espera os tubos foram analisados

visualmente através da turvação do meio. Todos os 60 dentes exibiram bactérias

nas culturas iniciais, sendo que nas colheitas seguintes e nas avaliações dos

resultados, o hipoclorito mostrou-se significantemente mais eficiente do que a

clorexidina, o que foi atribuído à ação solubilizadora que o hipoclorito de sódio tem

sobre os tecidos, que o levaria a exibir melhor ação de limpeza do sistema de

canais radiculares que a clorexidina.

DIFIORE 16, em 1983, avaliou o efeito antibacteriano de pastas à base de

hidróxido de cálcio, em diferentes veículos, como o paramonoclorofenol canforado,

metacresilacetato, metilcelulose e água destilada. A ação antibacteriana sobre os

Streptococcus sanguis foi avaliada, por meio da análise das zonas de inibição em

placas de ágar sangue, nos períodos de 2, 4, 6 e 8 dias. Não houve zonas de

inibição do crescimento quando o hidróxido de cálcio foi associado à água destilada

e à metilcelulose. As pastas associadas ao paramonoclorofenol canforado e ao

metacresilacetato apresentaram zonas de inibição de crescimento bacteriano, as

quais diminuíram com o tempo, sendo essa diminuição mais lenta na pasta que

continha paramonoclorofenol canforado.

MESSER; CHEN 55, em 1984, através de estudos “ in vivo”  e “ in vitro” ,

demonstraram que medicamentos como o PMCC e PMC podem perder 90% de sua

capacidade antibacteriana em 24 horas. Os autores colocaram bolinhas de algodão

estéreis contendo 10µl de cada medicamento a ser testado na câmara pulpar de

molares extraídos e “ in vivo” . Após 24 horas essas bolinhas foram removidas,

embebidas em 0,5ml de etanol 95%, e então levadas a um espectrofotômetro U.V.,

para avaliação da quantidade de medicamento restante. Os autores afirmam que em

dentes já submetidos a curativos de demora previamente com os mesmos

medicamentos, a perda é menor. Nesses casos a perda chega a ser de 60%.
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Em 1985, BYSTRÖM; CLAESSON; SUNDQVIST 11 compararam o efeito

antibacteriano do hidróxido de cálcio, fenol canforado e paramonoclorofenol

canforado como curativo intracanal em 65 dentes humanos, unirradiculados,

necrosados e que radiograficamente apresentavam áreas radiolúcidas sugestivas

de lesão periapical. Após preparo biomecânico, realizado na primeira sessão, vinte

condutos radiculares foram irrigados com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e

quinze com solução de hipoclorito de sódio a 5%. Os condutos radiculares foram

secos e preenchidos com pasta à base de hidróxido de cálcio (Calasept), que ali

permaneceu por 30 dias. Os trinta condutos radiculares restantes foram irrigados

com solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, sendo quinze preenchidos com fenol

canforado e quinze, com paramonoclorofenol canforado durante quinze dias.

Amostras bacteriológicas foram obtidas anteriormente à abertura da câmara pulpar,

na primeira e segunda sessões de tratamento, 30 dias após preenchimento dos

canais com hidróxido de cálcio, e 14 dias após preenchimento dos canais com

paramonoclorofenol canforado e fenol canforado. Após o preparo químico-mecânico

e curativo intracanal, com o uso do hidróxido de cálcio foram encontradas bactérias

em apenas um dos trinta e cinco condutos radiculares e em 10 dos 30 condutos

radiculares após o uso do fenol canforado e do paramonoclorofenol canforado.

Concluíram que, em condutos radiculares infectados, o curativo com pasta à base

de hidróxido de cálcio apresenta efeito antibacteriano superior ao fenol canforado e

ao paramonoclorofenol canforado.

Com o intuito de avaliar a eficácia do tratamento endodôntico de dentes

despolpados, BYSTRÖM et al. 12, em 1987, analisaram o reparo de lesões

periapicais com monitoração de todos os passos por avançada técnica anaeróbia.

Setenta e nove dentes unirradiculados foram utilizados, sendo divididos em três

grupos tratados de maneira distinta. O grupo I consistiu de 11 dentes

instrumentados e irrigados com solução salina em 4 sessões, e sem nenhuma

medicação intracanal. Os dentes que mostraram resultado microbiológico negativo,

foram obturados. Sete dentes nos quais bactérias persistiram após esse tratamento

receberam medicação intracanal de pasta de hidróxido de cálcio por 1 ou 2 meses.

A obturação dos condutos somente foi realizada após exame microbiológico
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negativo. O Grupo II foi composto de 42 dentes instrumentados e irrigados com

solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e 5% e combinados com solução de EDTA

15%, sem nenhum tipo de medicamento intracanal entre as sessões. As bactérias

foram eliminadas de 32 canais radiculares, sendo que em 7 deles, a obturação foi

realizada sem a utilização de medicação e, em 25 dentes, a pasta de hidróxido de

cálcio foi necessária pelo período de 1 mês. Dez condutos, onde as bactérias

persistiram, requereram o emprego da medicação por até 2 meses. O Grupo III

incluiu 26 condutos que tinham sido instrumentados com solução de hipoclorito de

sódio a 0,5% e 5% e medicados com hidróxido de cálcio após a primeira sessão. Na

segunda sessão, 1 mês depois, a medicação foi removida e a coleta microbiológica

realizada. Os canais foram secos e restaurados provisoriamente com cimento de

óxido de zinco e eugenol sem medicação. A próxima sessão foi realizada entre 2 e 4

dias após, para nova coleta microbiológica, quando, em seguida, os condutos

receberam nova medicação de hidróxido de cálcio e foram selados, e assim

sucessivamente, até que nenhuma bactéria pudesse ser isolada, procedendo-se a

obturação dos condutos.

O acompanhamento obedeceu o período de 6 a 12 meses após a obturação

e a partir daí, foi anual. Sete dentes necessitaram de intervenção cirúrgica e

desses, 6 foram examinados microbiologicamente, demonstrando a presença de

Actinomyces israelii, Actinomyces naeslundii e Arachnia propionica. Das 79 lesões,

cujos diâmetros variavam entre 1 e 12 mm, 67 repararam completamente. Na

maioria dos casos o tamanho das lesões diminuiu em 2 mm dentro de 2 anos,

independente do tamanho inicial, mas em 7 casos não houve o reparo completo

nesse período. Apenas 5 lesões mostraram pequena ou nenhuma diminuição no

tamanho e foram submetidas a intervenção cirúrgica. As lesões remanescentes não

reparadas, argumentam os autores, eram decorrentes do estabelecimento de

infecção extra-radicular, as quais são inacessíveis ao tratamento convencional, e o

procedimento cirúrgico é o único caminho para o reparo.

A atividade antimicrobiana e o período de ação do paramonoclorofenol

canforado foram avaliados em 1988 por KOONTONGKAEW; SILAPICHIT;

THAWEBOON 46 durante o tratamento endodôntico de 15 elementos dentais
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unirradiculados com lesão periapical. Os pacientes foram divididos em 3 grupos

iguais: no Grupo I, o grupo controle, não houve colocação de curativo de demora,

sendo os dentes instrumentados sob condições assépticas de trabalho, utilizando-

se como solução irrigante a combinação de Peróxido de Hidrogênio 3% e

Hipoclorito de Sódio 5,25%. No Grupo II, após preparo biomecânico, foram

colocados cones de papel absorvente contendo 2µl de PMCC a 40%, sendo o

medicamento substituído nos dias 3 e 7. No Grupo III, a conduta foi idêntica a do

Grupo II, exceto que o medicamento foi renovado nos dias 1 e 7. Após aguardar os

períodos para a troca dos curativos nos Grupos II e III, a perda do curativo de

PMCC dos condutos radiculares foi mensurada. Os cones foram removidos dos

condutos radiculares e imediatamente colocados em um tubo de ensaio

hermeticamente vedado com parafilme, prevenindo a perda do medicamento para o

ambiente, que depois recebeu 10 ml de etanol 95% para posterior leitura no

espectrofotômetro. O estudo demonstrou que o preparo biomecânico pode reduzir

sensivelmente o número de bactérias presentes nos condutos radiculares

infectados. De outro lado nas análises das perdas do PMCC com o tempo, notou-se

perda de 62,5% das concentrações iniciais em 24 horas. Porém, a maior ação do

PMCC ocorreu entre o 1º e 3º dia de uso do medicamento, diminuindo muito a

microbiota local. O uso do PMCC não impressionou clinicamente, pois culturas

negativas foram observadas nos três grupos.

HORIBA et al. 38, em 1990, estudaram a presença de endotoxinas na dentina

do conduto radicular de 25 dentes com condutos radiculares infectados e sem

obturação, e de 5 dentes hígidos. Em todas as camadas dentinárias de dentes com

canais radiculares infectados, foi encontrada a endotoxina, enquanto que em dentes

com vitalidade pulpar esta não foi encontrada. Em dentes com condutos radiculares

infectados por um maior período, a quantidade de endotoxina foi significantemente

maior desde a superfície da dentina interna até 300µm de profundidade do que em

amostras na espessura de 301 até 800µm. Dentes com áreas radiolúcidas

evidenciáveis radiograficamente apresentaram níveis mais elevados de endotoxina

do que os dentes com aspecto radiográfico normal. Pelos resultados obtidos, os

autores sugerem que o preparo biomecânico, a irrigação do conduto radicular e uma
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medicação intracanal são muito importantes para a remoção ou redução da

quantidade de endotoxinas em condutos radiculares infectados.

ORSTAVIK; HAAPASALO 61 (1990) estudaram o efeito de soluções

irrigadoras e do curativo intracanal, utilizando peças cilíndricas de dentina radicular

de incisivos bovinos recentemente extraídos que após autoclavação foram

infectadas com E. faecalis, S. sanguis, E. coli e P. aeruginosa. Os medicamentos

testados foram o Calasept e o paramonoclorofenol canforado, o gluconato de

clorexidina a 0,2%, o iodo iodeto de potássio, o hipoclorito de sódio 5,25% e o

EDTA como irrigantes. A eficácia dos medicamentos foi variável e dependente da

espécie bacteriana usada como organismo teste. Os períodos para a desinfecção

dos túbulos dentinários infectados com o E. faecalis, S. sanguis, E. coli e P.

aeruginosa com as diferentes drogas usadas como curativo de demora foram

respectivamente de 10 dias, 2 a 24 horas, 1 hora e 20 minutos para o Calasept, e

de 60, 5, 20 minutos e 4 horas, para o PMCC. A ação dos agentes utilizados como

irrigantes foi verificada de acordo com a profundidade de ação na massa dentinária

infectada, sendo que a clorexidina 0,2% promoveu desinfecção até 300 µm de

espessura dentinária.

O hidróxido de cálcio mostrou-se pouco eficaz no estudo comparativamente

às observações “ in vivo”  onde há necessidade da sua permanência por longo

período no interior dos canais radiculares e ainda porque sua presença física no

interior do conduto radicular pode bloquear efetivamente o acúmulo de exsudato,

reduzindo assim a quantidade de nutrientes para as bactérias. Embora o PMCC

tenha sido inicialmente efetivo sobre algumas espécies microbianas, outras como a

P. aeruginosa podem ser relativamente resistentes ao mesmo. Os autores

concluíram também que, tendo o PMCC evaporação rápida, pode ser perdido na

câmara pulpar, e assim, se algumas bactérias sobreviverem à sua ação inicial

podem, posteriormente, sofrer multiplicação.

O efeito antimicrobiano do hidróxido de cálcio como medicação intracanal,

em função do tempo necessário para atingir o efeito desejado, foi analisado por

SJÖGREN et al. 76, em 1991. Trinta dentes humanos unirradiculados com polpas

necrosadas e lesão periapical foram selecionados, instrumentados, irrigados com
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solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, secos com pontas de papel absorvente e

preenchidos com pasta de hidróxido de cálcio, deixada no canal por um período de

10 minutos em 12 condutos e, por 7 dias em 18. Amostras microbiológicas foram

tomadas dos canais radiculares, após o acesso, o preparo, e após remoção do

hidróxido de cálcio aplicado por 10 minutos ou 7 dias. Os canais foram então

selados com cimento de óxido de zinco e eugenol após colocação de esponja de

espuma esterilizada, e deixados vazios por 1 semana (12 casos) e 5 semanas (18

casos), quando então uma quarta e última amostra completou o número de colheitas

desejadas.

A análise microbiológica anaeróbica mostrou que bactérias estavam

presentes em todas as 30 amostras iniciais. Após o preparo, em 6 dos 12 condutos

que iriam receber a medicação de hidróxido de cálcio por 10 minutos e em 9 dos 18

condutos nos quais o medicamento permaneceria por 7 dias. Nesses 18 canais,

nenhuma bactéria foi isolada nas amostras tomadas imediatamente após a remoção

do hidróxido de cálcio nem nas amostras finais, 5 semanas mais tarde. Naqueles

dentes (12) onde a medicação foi colocada por 10 minutos, as bactérias persistiram

em 6 condutos radiculares, sendo que todas as cepas identificadas estavam

presentes nas amostras iniciais, exceto em 1 caso. A aplicação do hidróxido de

cálcio por 10 minutos mostrou-se ineficiente, sendo que 13 das 14 espécies

isoladas após a sua utilização, eram anaeróbias e, dentre elas, o anaeróbio

facultativo Enterococcus faecalis, presente na coleta inicial de 3 casos tratados com

o hidróxido de cálcio por 7 dias, não sobreviveu ao preparo em dois casos e no

terceiro, foi eliminado após o curativo. Espécies de Fusobacterium, Bacteroides e

Lactobacilus também foram identificadas. Concluem, os autores, que o hidróxido de

cálcio é efetivo na eliminação de bactérias que sobrevivem ao preparo do canal e

sugerem o tempo de 1 semana como o ideal para a sua manutenção no conduto

radicular.

A efetividade antimicrobiana do hidróxido de cálcio comparada a dois

tradicionais medicamentos utilizados em Endodontia, o paramonoclorofenol e o

formocresol, foi estudada por STUART et al. 81, em 1991. Foram utilizados 90

dentes humanos unirradiculados extraídos, os quais foram instrumentados até a
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lima #50 e na sequência inoculados com Streptococcus mutans, Actinomyces

viscosus e Bacteroides fragilis ou Bacteroides gingivalis. Após o emprego dos

medicamentos, os dentes foram selados e incubados pelo período de 1 hora,

quando então o conteúdo dos condutos radiculares foi analisado quanto ao número

de bactérias viáveis e comparado com o de dentes inoculados que não receberam a

medicação. Todos os medicamentos exibiram atividade antimicrobiana contra as

bactérias inoculadas, apresentando percentuais redutores entre 64,3% e 100%.

Efetividades significantemente maiores contra o Streptococcus mutans e os

Bacteroides foram obtidas com o Pulpdent e a pasta de hidróxido de cálcio tendo

como veículo o soro fisiológico. O paramococlorofenol e o formocresol tiveram baixa

efetividade.

HELING et al. 34, em 1992, avaliaram a eficácia da clorexidina, utilizada como

solução e pasta associada ao hidróxido de cálcio, comparando-a com o PMCC

quando utilizados como medicação intracanal. Foram preparados 128 cilindros de

dentina de incisivos bovinos e incubados com S. faecalis por 3 semanas. Os

medicamentos testados foram: solução de clorexidina a 0,2%, pasta de hidróxido de

cálcio associado à clorexidina 0,2%, PMCC e soro fisiológico (controle negativo),

que foram introduzidos nas luzes dos cilindros e incubados a 37ºC por períodos

variados: 5 minutos, 24 e 48 horas e 7 dias, para eliminação das bactérias dos

túbulos dentinários. Utilizando brocas com diâmetros superiores ao da luz dos

cilindros, removeram porções sucessivas, em diferentes profundidades na dentina.

Esse material foi inoculado em tubos contendo meio de cultura (TSB – Tryptone soy

broth) apropriado para o S. faecalis. Após os períodos pré-determinados, a turvação

dos tubos foi avaliada por meio de um espectrofotômetro em comprimento de onda

de 540 nm. Já no primeiro período notou-se diferença estatisticamente significante,

em relação à quantidade de bactérias presentes, entre os cilindros contendo

medicamentos e o controle. Houve boa eficiência dos medicamentos testados,

porém em 7 dias a pasta com a associação entre o hidróxido de cálcio e a

clorexidina 0,2% foi mais eficiente que os demais medicamentos testados.

Ainda em 1992, HELING et al. 35, utilizando a mesma metodologia do trabalho

anterior, avaliaram a atividade antimicrobiana do hidróxido de cálcio e sistemas de
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liberação contínua de clorexidina na esterilização e desinfecção dos sistemas de

canais radiculares. As avaliações foram feitas nos períodos de 24 e 72 horas, e 7

dias, para a eliminação das bactérias dos túbulos dentinários, e para a avaliação da

recontaminação, após 72 horas e 7 dias. A avaliação de recontaminação foi

efetuada removendo-se raspas de dentina do interior dos condutos e incubando em

caldo BHI por 24 horas. A reinfecção combatida é a que ocorre através das

bactérias remanescentes nos túbulos dentinários. A redução da infecção foi muito

superior com os medicamentos a base de clorexidina do que com o hidróxido de

cálcio, com os resultados se repetindo nos casos da prevenção de reinfecção. O

hidróxido de cálcio não mostrou atividade antimicrobiana sobre as bactérias

presentes no interior do sistema de canais radiculares, e também não preveniu a

reinfecção nos períodos testados.

Outro estudo comparativo, “ in vitro” , da efetividade sobre bactérias

anaeróbias, do hidróxido de cálcio e do paramonoclorofenol, foi realizado por

GEORGOPOULOU; KONTAKIOTIS; NAKOU 24, em 1993. Um total de 30

microrganismos provenientes de condutos radiculares infectados de dentes

humanos foi isolado e identificado. Tendo procedido o isolamento absoluto, anti-

sepsia do campo operatório com tintura de iodo a 5% e álcool 70% e acesso

coronário com broca estéril, foi realizada a colheita com uma ponta de papel

absorvente mantida no canal por 30 segundos, transferida para meio de transporte

oxi-redutor e encaminhada ao laboratório. Após os procedimentos laboratoriais,

0,2ml do conteúdo do tubo inoculado foram transferido para placas plásticas

contendo 10ml de solução de paramonoclorofenol a 2% e de solução aquosa de

hidróxido de cálcio a 2%. Após os intervalos de tempo de 5, 15, 30 e 60 minutos,

0,1ml de cada diluição foi colocado em tubos contendo 0,9ml de tioglicolato e 0,1ml

de Tween 80. Para cada tubo, em cada intervalo, a ação antimicrobiana dos

medicamentos foi testada por meio de repiques em placas de ágar sangue

incubadas a 37ºC por 48 horas. Sendo identificada nesse procedimento, a bactéria

era considerada resistente ao anti-séptico testado. Das 30 espécies isoladas, 12

eram cocos e 18 bastonetes.
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A resistência ao PMC dos anaeróbios nos quatro tempos foi de 93,3%, 60%,

3,3% e 0%, e para o hidróxido de cálcio, 30%, 6,6%, 0% e 0%. Houve diferença

estatisticamente significante entre os dois medicamentos apenas para o intervalo de

5 minutos. Os resultados frente aos cocos nos quatro tempos para o PMC foram de

91,6%, 50%, 8,3% e 0%, e para o  hidróxido de cálcio, 41,6%, 0%, 0% e 0%.

Estatisticamente, aos 5 e 15 minutos o hidróxido de cálcio mostrou-se

significantemente mais efetivo que o PMC. No referente à ação sobre os bacilos, a

resistência ao PMC aos 5, 15, 30 e 60 minutos foi respectivamente 94,4%, 58,8%,

11,7% e 0%, e para o hidróxido de cálcio, 76,4%, 11,7%, 0% e 0%. Foi observada

diferença estatisticamente significante entre os medicamentos apenas no tempo de

15 minutos.

Em relação às bactérias Gram positivas, o PMC apresentou nos tempos

estudados os índices de resistência de 92,8%, 57,1%, 21,4% e 0% respectivamente,

enquanto para o hidróxido de cálcio os índices obtidos corresponderam apenas aos

dois intervalos iniciais, 64,3% e 7,1%. Estatisticamente o hidróxido de cálcio foi

significantemente mais efetivo no intervalo de 15 minutos. Por fim, para as bactérias

Gram negativas, ocorreu resistência ao PMC apenas nos tempo de 5 e 15 minutos,

com porcentagens de 93,7% e 43,7%. Já para o hidróxido de cálcio, a resistência

bacteriana foi verificada apenas para o tempo de 5 minutos, com uma porcentagem

de 62,6%. Houve diferença estatisticamente significante entre os intervalos de 5 e

15 minutos. Portanto esses resultados sugerem que o hidróxido de cálcio pode ser

mais efetivo contra as bactérias anaeróbias do que o PMC, não sendo possível uma

conclusão, uma vez que as condições “ in vitro”  são diferentes das condições “ in

vivo.

ASSED 4, em sua Tese de Livre Docência, em 1993, estudando dentes

humanos com necrose pulpar e reação periapical, comprovou, através de

imunofluorescência indireta a presença de Prevotella intermedia na grande maioria

dos elementos dentais avaliados, e ainda, no mesmo trabalho, por meio de culturas

avaliou a presença de espécies bacterianas anaeróbias e facultativas. Os dentes

foram submetidos ao tratamento químico-mecânico, seguido pela aplicação de

curativo de demora (Calen-PMCC). Notou-se a presença da microbiota anaeróbia
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em 100% dos casos. Na segunda colheita, efetuada após 7 dias, notou-se

diminuição de 65% da microbiota anaeróbia e 95% da microbiota facultativa

presentes inicialmente.

A capacidade de penetração na massa dentinária de diferentes

medicamentos foi comparada por LEONARDO et al. 49, em 1993, utilizando 50

incisivos centrais superiores humanos extraídos. Após o preparo biomecânico com

alargadores e limas tipo Hedströen até a #60, os condutos radiculares foram

preenchidos com EDTA, e mantidos inundados e sob agitação por um período de 3

a 4 minutos. A seguir, após irrigação final com água destilada, os condutos

radiculares foram secos e receberam diferentes tipos de medicação intracanal:

Grupo I – paramonoclorofenol canforado (2,5 : 7,5); Grupo II – Calen; Grupo III –

Calen + paramonoclorofenol canforado; Grupo IV – Calen + paramonoclorofenol;

Grupo V – pasta aquosa de hidróxido de cálcio. A análise da penetrabilidade destes

produtos mostrou que os grupos 3, 4 e 5 apresentaram maior índice de difusão na

massa dentinária, enquanto o paramonoclorofenol canforado não foi levado ao

interior da dentina radicular por difusibilidade.

VAHDATY; FORD; WILSON 96, em 1993, avaliaram a eficácia das soluções a

0,2% e 2,0% de clorexidina, 0,2% e 2,0% de hipoclorito de sódio e solução salina de

promover a anti-sepsia dos túbulos dentinários “ in vitro” . Incisivos bovinos

recentemente extraídos foram preparados em formas cilíndricas, com 4mm de

profundidade e 5mm de diâmetro, tendo a luz do canal 2,1mm de diâmetro,

padronizada com a utilização de broca 0,21. Após remoção mecânica do cemento e

eliminação da lama dentinária da superfície das paredes dos canais com o uso de

EDTA e hipoclorito de sódio, as secções de dentina foram autoclavadas e então os

túbulos dentinários contaminados com S. faecalis, através da incubação com a

bactéria em caldo de glicose e extrato de levedura por 1 semana. Os condutos

foram irrigados com 20 ml de solução. Cada irrigante foi utilizado em 6 espécimes. A

dentina foi removida das paredes dos canais radiculares utilizando-se brocas com

diâmetros crescentes (100, 100-300, 300-500 µm de profundidade). As amostras

das raspas de dentina foram então cultivadas para determinar a quantidade de

bactérias remanescentes. Os resultados indicaram que a clorexidina e o hipoclorito
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de sódio foram equivalentes como agentes antimicrobianos em concentrações

similares contra a bactéria testada. Houve uma redução significante do número de

bactérias na profundidade de 100µm dos túbulos dentinários, entretanto acima de

50% das amostras exibiram presença de infeção bacteriana em todos os grupos,

mostrando a necessidade de se fazer o uso de um curativo de demora entre

sessões para debelar por completo a infecção de origem endodôntica.

OHARA; TORABINEJAD; KETTERING 60, em 1993, através do teste de

difusão em ágar, compararam a eficiência de soluções utilizadas como irrigantes

endodônticos (hipoclorito de sódio 5,25%, peróxido de hidrogênio 3,0%, solução

salina 0,9%, EDTA 17%, clorexidina 2,0% e hidróxido de cálcio associado a solução

salina), e notaram que a clorexidina foi a mais eficiente frente às seguintes espécies

bacterianas: Peptococcus magnus, Propionibacterium acnes, Veillonella parvula,

Lactobacillus fermentum, Porphyromonas gingivalis e Fusobacterium nucleatum.

Concluíram que os dentes tratados com clorexidina são menos susceptíveis à

reinfecção, nos casos de infiltração coronária, devido à sua substantividade.

Como a literatura tem demonstrado o poder bactericida e bacteriostático do

hidróxido de cálcio, SAFAVI; NICHOLS 69, em 1994, buscaram algo mais.

Procuraram avaliar “ in vitro”  seu efeito sobre a endotoxina (LPS) bacteriana. Os

autores misturaram em tubo de vidro uma suspensão aquosa de LPS e pó de

hidróxido de cálcio, agitaram por 20 segundos e incubaram a 37ºC, por 7 dias. Após

processamento laboratorial, o conteúdo de cada tubo foi analisado, sendo realizada

a quantificação das hidroxilas livres de ácidos graxos. Os resultados indicaram que

o hidróxido de cálcio hidrolisa a porção lipídica do LPS bacteriano, sob condições

similares àquelas nas quais é aplicado nos condutos radiculares, resultando na

liberação de ácidos graxos livres e neutralizando o LPS.

JEANSONNE; WHITE 40, em 1994, compararam a eficiência do gluconato de

clorexidina a 2,0% com a do hipoclorito de sódio a 5,25% em dentes recém

extraídos com envolvimentos pulpares e periapicais. Foram utilizados 62 dentes,

dos quais sempre se utilizou apenas uma das raízes, quando estes apresentavam-

se multirradiculados. O soro fisiológico constituiu o grupo controle. Os dentes foram

abertos, instrumentados e irrigados com as substâncias a serem testadas. As
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amostras microbiológicas foram obtidas imediatamente após a abertura do dente,

após a instrumentação e irrigação e também após incubação do elemento dental em

condições anaeróbias por 24 horas. As espécies microbiológicas foram cultivadas

em 10 ml de caldo tioglicolato suplementado com 5µg de hemina/ml e 5µg de

menadiona/ml e também em placas de ágar sangue suplementado tendo como base

o Tripticase Soy ágar. As culturas foram incubadas a 37ºC por 72 horas em

anaerobiose e feitas as contagens das UFC. Os dois irrigantes diminuíram

sensivelmente o número de UFC inicial, sendo o gluconato de clorexidina mais

eficiente, porém sem diferença estatisticamente significante. No teste de

substantividade, quando os elementos dentais foram incubados em caldo

tioglicolato, o grupo da clorexidina apresentou apenas um caso em que a cultura

negativa pós-irrigação tornou-se positiva, enquanto que no grupo do hipoclorito de

sódio, 4 dentes tiveram suas culturas positivas.

YESILSOY et al. 103, em 1995, testaram soluções irrigantes de hipoclorito de

sódio, “ Peridex”  (gluconato de clorexidina) e Therasol. Álcool e soro fisiológico

serviram como controles. Para ação antimicrobiana “ in vitro” , foram utilizados

Streptococus mutans, Peptostreptococus micros, Prevotella intermedia e

Porphyromonas gingivalis, na técnica de difusão em ágar com discos de papel

embebidos com as soluções. As placas foram incubadas em condições de

aerobiose e anaerobiose, de acordo com a espécie bacteriana utilizada. Os halos

de inibição foram mensurados após os períodos de 24 horas e 7 dias para aeróbios

e anaeróbios respectivamente, sendo observadas atividades antimicrobianas

similares para o Peridex, Therasol e hipoclorito de sódio 5,25%. Para o teste “ in

vivo” , cobaios foram usados para exame da reação tecidual subcutânea, às

soluções injetadas subcutaneamente em locais predeterminados no dorso dos

animais. Histologicamente, as áreas foram examinadas após 2 horas, 2 dias e 2

semanas das injeções. O estudo indicou que o Peridex e o Therasol podem ter bom

potencial para uso endodôntico, mostrando-se pouco agressivos aos tecidos, sendo

os resultados semelhantes ao hipoclorito de sódio 0,5%.

Estudando a ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio sobre bactérias

anaeróbias estritas e facultativas isoladas de condutos radiculares infectados,
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KONTAKIOTIS; NAKOU; GEORGOPOULOU 45, em 1995, propuseram como um

possível mecanismo de ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio, sua reação com

o dióxido de carbono, consumindo-o e afetando o crescimento bacteriano. O dióxido

de carbono é essencial para muitas bactérias como a Capnocytophaga spp.,

Fusobacterium spp., Bacteroides spp. e Streptococcus spp., sendo que esses três

últimos produzem ácidos carboxílicos e dióxido de carbono. Sendo assim, quando o

dióxido de carbono é absorvido pelo hidróxido de cálcio, os microrganismos

mencionados não conseguem sobreviver. Para o teste as bactérias eram semeadas

em placa de ágar-sangue e incubadas em anaerobiose por 72 horas. Foram

utilizados dois grupos, sendo que o controle foi incubado em jarra de anaerobiose

sem hidróxido de cálcio, e o experimental foi incubado juntamente com outra placa

de ágar contendo grande quantidade de pasta de hidróxido de cálcio (32g Ca(OH)2).

Após 72 horas as jarras foram abertas e a análise dos crescimentos bacterianos

mostrou que o grupo controle teve crescimento significantemente superior ao

experimental. Os autores concluem que as reações do hidróxido de cálcio com o

dióxido de carbono do conduto radicular infectado podem eliminar bactérias, mesmo

na ausência de um contato físico com o material.

As toxicidades do fenol, paraclorofenol, fenol canforado, paraclorofenol

canforado e da cânfora foram avaliadas, através do uso de culturas de células PPC-

C2A, por SOEKANTO et al. 78, em 1996. Os medicamentos foram levados

diretamente ao meio de cultura que continha as células, com exceção da cânfora,

que foi diluída previamente em etanol. Todos os medicamentos permaneceram por

24 horas em contato com as células e todos mostraram-se citotóxicos, e ainda, a

cânfora apresentou-se como um potencializador da citotoxicidade dos anti-sépticos

aos quais ela foi associada.

A atividade antibacteriana dos medicamentos paramonoclorofenol canforado,

paramonoclorofenol associado ao Furacin, PMC aquoso a 2% e das pastas de

hidróxido de cálcio em água destilada ou em PMC aquoso a 2% sobre bactérias

anaeróbias estritas foi determinada por SIQUEIRA JR.; LOPES; UZEDA 75, em

1996. Os autores utilizaram as seguintes espécies bacterianas: Porphyromonas

endodontalis (BN11 a-f), Porphyromonas gingivalis (W50), Fusobacterium nucleatum
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(ATCC 10953), Propionibacterium acnes, Bacteroides fragilis (ATCC 25285),

Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Como inóculo, foram empregadas culturas de

24 horas em caldo BHI-PRAS suplementado com hemina (5µg/ml) e menadiona

(0,5µg/ml), para teste de difusão em ágar. A base do ágar-sangue foi Triptycase-

Soy suplementado com hemina e menadiona, sendo os medicamentos colocados

em discos de papel absorvente. As pastas de hidróxido de cálcio foram colocadas

em cavidades de 6mm de diâmetro e 5mm de profundidade feitas no ágar. Os

resultados mostraram maior eficácia antibacteriana do PMCC, PMC + Furacin, e

pasta de hidróxido de cálcio associado ao PMC 2%. O PMC aquoso a 2%

apresentou baixa atividade antimicrobiana, enquanto a pasta de hidróxido de cálcio

em água destilada evidenciou ausência completa de efeito inibitório contra todas as

cepas bacterianas testadas.

SIQUEIRA JR.; UZEDA 73, em 1996, compararam “ in vitro”  a atividade

antimicrobiana do hidróxido de cálcio em solução salina ou associado ao PMCC, na

desinfecção de túbulos dentinários infectados experimentalmente com duas

espécies bacterianas anaeróbias estritas, Actinomyces israelii e Fusobacterium

nucleatum, e uma facultativa, o Enterococcus faecalis. Os autores utilizaram

cilindros de dentina bovina, os quais, após terem sido infectados, foram expostos às

pastas de hidróxido de cálcio, tendo como veículos solução salina ou PMCC, por

períodos de 1 hora, 1 dia e uma semana. A associação hidróxido de cálcio-PMCC

foi eficiente para eliminar as duas espécies bacterianas anaeróbias no período de

uma hora, porém o Enterococcus faecalis só após 1 dia. A pasta que apresentava a

solução salina como veículo falhou na eliminação do Fusobacterium nucleatum e do

Enterococcus faecalis dos cilindros de dentina mesmo após exposição por 1

semana.

Em sua tese de doutorado, SYDNEY 88 (1996) teve como objetivo identificar a

microbiota dos canais radiculares de dentes portadores de polpa necrótica e lesão

periapical, sem comunicação com a cavidade bucal, após o seu preparo e o

emprego ou não de curativo de demora com pasta de hidróxido de cálcio em

diferentes tempos. O autor utilizou vinte dentes que tiveram sua microbiota

identificada imediatamente após a abertura coronária, e os canais radiculares
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instrumentados, momento em que foram divididos em dois grupos. No grupo I, após

a instrumentação os dentes foram restaurados provisoriamente sem curativo

intracanal pelos períodos de 1 e 6 semanas, após os quais novas colheitas

microbiológicas foram efetuadas. Nos dentes do grupo II, após a identificação

microbiológica e instrumentação inicial, os canais radiculares receberam como

medicação uma pasta de hidróxido de cálcio e soro fisiológico, que ali permaneceu

pelos mesmos prazos do grupo I. Ao término de cada período (1 e 6 semanas) os

pacientes retornaram e tiveram o curativo de demora removido, os canais irrigados

com soro fisiológico e fechados sem curativo por mais 7 dias, para serem

submetidos a uma nova colheita microbiológica sem a influência do curativo.

Quando retornaram, foram efetuadas as colheitas e novo curativo de demora foi

colocado, permanecendo por mais 5 semanas, procedendo-se então como na

segunda sessão, para que após mais 7 dias pudesse ser executada a terceira

colheita deste grupo. Portanto, ao todo foram 60 colheitas, 3 para cada conduto

radicular.

Entre as espécies bacterianas mais isoladas em todos os casos estiveram a

Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas endodontalis,

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Gemella morbillorum,

Pseudomonas aeruginosa, e Bacteroides ureolyticus. Os resultados mostraram que,

após 1 semana, para o grupo I houve uma diminuição de 44,5% da microbiota dos

canais radiculares, sendo que esta redução chegou a 60% na segunda colheita,

mostrando a eficiência da instrumentação, porém que apenas este procedimento é

incapaz de sanear de forma eficiente canais radiculares infectados. No caso do

grupo II, após uma semana de uso de curativo, houve redução de 77,8% da

microbiota, enquanto no segundo período, em apenas um caso foi notada uma

espécie bacteriana, o Streptococcus faecalis. Portanto a redução foi praticamente

100%, ficando patente a necessidade de se utilizar uma medicação intracanal

quando da presença de infecções endodônticas.

Em 1997, LLAMAS et al. 51, avaliaram “ in vitro”  a ação do paraclorofenol e do

paraclorofenol canforado sobre a capacidade de aderência dos macrófagos de

cobaios. Após incubação dos macrófagos com os medicamentos por 15 minutos,



Revisão da Literatura 39

ocorreu a diminuição da capacidade de aderência das células e,

consequentemente, da sua capacidade de proteção, pois para o macrófago o

primeiro passo no processo de fagocitose é a aderência ao antígeno. Dessa forma,

os dados sugerem que os medicamentos testados poderiam prejudicar ou impedir a

correta reação inflamatória na região periapical.

WHITE; HAYS; JANER 100, em 1997, testaram duas concentrações de

gluconato de clorexidina: 2,0% e 0,12%. Utilizaram dentes unirradiculados recém

extraídos, os quais tiveram seus ápices vedados com resina previamente ao início

da instrumentação. Foram efetuadas as instrumentações pela técnica coroa-ápice,

sempre irrigando-se os canais nas trocas de limas, com soluções de gluconato de

clorexidina a 2,0% e a 0,12% e como controle negativo, a água destilada. Após

instrumentação, os condutos foram alargados com brocas, para facilitar a colocação

de fluidos no seu interior. Os canais foram secos com pontas de papel absorvente

estéreis e após cada período de tempo decorrido, 6, 12, 24, 48, e 72 horas, os

dentes foram irrigados com água destilada e feitas as colheitas com cones de papel.

A avaliação microbiológica foi realizada, através da colocação desses cones de

papel em meio de cultura semeado com Streptococcus mutans e determinação do

efeito residual da clorexidina através da leitura dos halos de inibição. Nos 23 dentes

onde utilizou-se a clorexidina a 2,0% foram notados halos de inibição em todos os

cones, para todos os dentes, e todos os períodos testados. Nos 21 dentes nos quais

se empregou a clorexidina a 0,12% o efeito residual foi detectado em todos os

cones para os intervalos de 6 e 12 horas apenas.

LEONARDO et al. 50, em 1997, avaliaram “ in vitro”  a capacidade

antimicrobiana e o efeito residual do gluconato de clorexidina a 2,0% no tratamento

de canais radiculares de dentes com necrose pulpar e reação periapical crônica. Os

autores concluíram que a clorexidina apresentou efeito antimicrobiano quando

usada como solução irrigadora e a sua substantividade foi comprovada 48 horas

após a sua utilização.

BARBOSA et al. 5, em 1997, testaram a atividade antimicrobiana da

clorexidina em dentes unirradiculados, com lesões periapicais visíveis

radiograficamente e que após preparo químico mecânico, restauração provisoria
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com Cavit e bolinha de PMCC na câmara pulpar por 7 dias, exibiram cultura positiva

do material intracanal. Em 39 dentes foi utilizado o PMCC como curativo de demora,

em 45, o hidróxido de cálcio, e em 36, a clorexidina. A clorexidina apresentou maior

efeito antibacteriano sobre a microbiota presente nas infecções endodônticas,

porém não houve diferença estatisticamente significante entre os 3 medicamentos

testados.

Foram feitas também avaliações “ in vitro” , pelo método da difusão em ágar

BHI sangue suplementado onde os medicamentos foram testados frente a cepas de

bactérias comumente encontradas em infecções endodônticas: P. endodontalis, P.

gingivalis, Actinomyces israelii, Fusobacterium nucleatum, Propionibacterium acnes.

O PMCC e a solução de clorexidina foram mais efetivos que o hidróxido de cálcio.

Os autores reforçam a idéia de que o uso da medicação intracanal

potencializa a anti-sepsia do canal radicular, promovida pelo preparo químico-

mecânico, auxiliando no sucesso da terapia endodôntica de dentes com presença

de infecção pulpar.

Recentemente, no ano de 1998, SIQUEIRA JR.; UZEDA 74 avaliaram a

influência de três veículos sobre a atividade antimicrobiana do hidróxido de cálcio

contra 4 espécies bacterianas comumente encontradas em infecções endodônticas.

Os autores testaram o hidróxido de cálcio em forma de pasta, associado à solução

salina 0,85%, glicerina ou glicerina + paramonoclorofenol canforado (1:1). As

espécies bacterianas utilizadas foram: Porphyromonas endodontalis (BN 11a-f),

Prevotella intermedia (ATCC 25611), Streptococcus sanguis (ATCC 10556) e

Enterococcus faecalis (ATCC 29212). As cepas bacterianas foram cultivadas em

caldo pré-reduzido brain heart infusion (BHI-PRAS) suplementado com hemina e

menadiona. O inóculo foi preparado no mesmo meio de cultura ajustando a turvação

com o padrão 0,5 de MacFarland. Os autores utilizaram placas contendo 24 furos,

onde depositaram 1 mL das pastas de hidróxido de cálcio e a seguir 1ml do inóculo.

Os testes foram efetuados em duplicata, em anaerobiose com incubação das jarras

a 37ºC por períodos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 dia e 3 dias. Após os

períodos de incubação, as jarras foram abertas e alíquotas de 0,1ml de cada furo

foram levadas a um novo caldo BHI-PRAS, e incubadas em anaerobiose por 7 dias.
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O crescimento bacteriano foi avaliado pela turvação do meio no tubo de forma

visual. De acordo com os resultados, a pasta contendo o veículo de glicerina +

PMCC foi a mais efetiva, a partir dos 30 minutos. A pasta com solução salina

começou a ser efetiva após 1 dia sobre os anaeróbios, e 3 dias sobre os

facultativos, sendo que estes resultados se repetem para a pasta contendo glicerina

associada ao hidróxido de cálcio. No período de 5 minutos não se notou ação

antimicrobiana em nenhuma das pastas.

A procura por novas substâncias, principalmente de origem animal, vegetal

ou mineral tem sido atualmente enfocada em todas as áreas de pesquisa e

recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Uma de tais substâncias é um

derivado do óleo de mamona desenvolvido no Instituto de Química de São Carlos-

USP.

Segundo Chierice, em 1994, o detergente derivado do óleo de mamona é

resultado da alteração da estrutura molecular do óleo de mamona, obtido da planta

cientificamente conhecida como Ricinus comunis. Sua ação antimicrobiana baseia-

se na reação deste com a camada de quitina que se encontra na parede/membrana

celular de todos os tipos de microrganismos, causando sua lise. A utilização dessa

substância na área biológica é muito recente, e as pesquisas ainda se encontram

em fase inicial, porém os resultados são muito animadores, sendo que a mesma tem

se mostrado também altamente biocompatível.

Tendo em vista as excelentes propriedades biológicas do polímero de

mamona, na área médico-odontológica, FERREIRA et al. 19, em 1996, utilzaram o

detergente de mamona na Endodontia, para verificar a sua atividade antimicrobiana.

Num estudo feito “ in vivo” , esses autores compararam a atividade antimicrobiana

do gel de Papaína a 0,4%, detergente derivado do óleo de Mamona a 10% e

hipoclorito de sódio a 0,5%, em dentes com polpa necrosada com lesão periapical

visível radiograficamente. Após a cirurgia de acesso, a câmara pulpar foi irrigada

com soro fisiológico estéril e, com 4 cones de papel absorvente estéreis, foi

realizada a primeira colheita. Após o preparo químico-mecânico feito utilizando as

soluções irrigantes em avaliação, os canais radiculares foram secos com cones de
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papel absorvente estéreis e realizado o curativo de demora com algodão estéril,

guta-percha e material restaurador provisório. Após 72 horas, foi realizada a

segunda colheita, também em condições assépticas. As amostras foram

transportadas em solução de transporte reduzida (RTF), semeadas em placas com

os meios ágar mitis salivarius, ágar sacarose bacitracina (SB20) e ágar sangue e

incubadas em microaerofilia pelo sistema de chama de vela durante 48 horas a

37ºC, quantificando-se as UFC em microscópio estereoscópico sob luz refletida. O

detergente derivado do óleo de mamona apresentou atividade antimicrobiana

superior a do hipoclorito de sódio 0,5% para a diminuição do número de UFC de

anaeróbios facultativos, S.mutans e estreptococos, porém sem diferença

estatisticamente significante. Os autores indicam o uso da substância como auxiliar

no tratamento de necropulpectomias.



3 Proposição



Proposição 44

3 Proposição

A proposta deste trabalho é a de padronizar o teste de diluição em caldo para

determinação da suscetibilidade de anaeróbios estritos frente a agentes tradicionais

e emergentes, empregados no tratamento endodôntico, utilizando um detergente

derivado do óleo de mamona a 10%, digluconato de clorexidina a 2%,

paramonoclorofenol canforado 35% e solução de hidróxido de cálcio a 10%, e cepas

de referência de Prevotella intermedia (ATCC 33563), Fusobacterium nucleatum

(ATCC 25586) e Clostridium perfringens (ATCC 13124).
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4 Material e Métodos
Microrganismos

Foram adquiridas três cepas de referência de bactérias anaeróbias: Prevotella

intermedia (ATCC 33563), Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) e Clostridium

perfringens (ATCC 13124).

As culturas foram recebidas liofilizadas (Figura 1) da Fundação Oswaldo Cruz

e reativadas (Figura 2) usando o Reinforced Clostridial medium (RCM - OXOID,

EUA), tanto o caldo como o ágar. Para a reativação, após a desinfecção com álcool

77% v/v e abertura da ampola, nela se adicionou meio RCM, com o auxílio de uma

pipeta de Pasteur estéril, para obter uma suspensão das bactérias. Essa suspensão

serviu de inóculo para tubos com tampa de rosca (150 x 12 mm) contendo 10 ml de

caldo RCM ou caldo Brucella (CB-DIFCO, EUA), suplementado com hemina

(5µg/ml) (SIGMA, EUA) e vitamina K1 (10µg/ml) (MERCK, Alemanha), e também

para placas contendo ágar RCM e ágar Brucella com 5% de sangue de carneiro,

semeadas em estrias com alça de platina, para obtenção de colônias isoladas e

verificação da pureza do material. Os tubos e placas foram então incubados em

anaerobiose (jarras GASPAK-BBL), por 48 horas a 37oC (Figura 3). A partir do

crescimento obtido no caldo RCM foi feito o estoque em ágar RCM em tubo e em

leite desnatado.

Figura 1 – Ampolas contendo
cepas liofilizadas.

Figura 2 – Reativação de
cepa liofilizada utilizando-
se caldo RCM
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No caso do estoque feito no ágar, no dia anterior foi preparado o ágar RCM,

distribuído em tubos de ensaio com tampas de rosca, esterilizado em autoclave a

121oC, 15 minutos e mantido em estufa (FANEM, Brasil) a 37oC, para o teste de

esterilidade. A inoculação foi feita depositando-se 0,1 ml da cultura na superfície do

meio e realizando 5 a 6 perfurações com agulha estéril. Esses tubos foram

incubados por 24 horas em anaerobiose, a 37oC e a seguir congelados a -20o C, em

“freezer”  (PROSDÓCIMO, Brasil). Para o estoque no leite, 0,5 ml da cultura foram

adicionados a igual volume de uma solução a 20% de leite em pó desnatado

“Molico”  (NESTLÉ, Brasil) esterilizada a 121°C por 15 minutos em criotubos e

estocados a -20°C.

Onde não relatado, nesta e nas seqüências seguintes,  frise-se que todos os

meios sempre foram confeccionados na véspera do uso e submetidos a teste de

esterilidade; em todos os passos envolvendo semeadura foi feita a coloração pelo

método de Gram modificação Kopeloff-Beerman, para verificar a pureza da cultura, e

todo o trabalho de Bacteriologia foi realizado em condições assépticas numa capela

de fluxo laminar (VECO, Brasil) previamente desinfetada com álcool 77% (v/v) e

esterilizada com luz UV.

Figura 3 – Jarra de anaerobiose
contendo tubos e placas de ágar
inoculados.
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Soluções antimicrobianas (Figura 4)

Foram testadas as seguintes soluções antimicrobianas:

Solução de hidróxido de cálcio a 10% - solução preparada acrescentando-

se 1 g de pó de hidróxido de cálcio p.a. (BIODINÂMICA, Brasil) em água destilada

esterilizada em quantidade suficiente para se obter 10 ml da solução.

Solução de digluconato de clorexidina a 2% - adquirida pronta no comércio

brasileiro (F.G.M., Brasil).

Detergente antimicrobiano derivado do óleo de mamona a 10% -

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Gilberto Chierice, do Instituto de Química de São

Carlos, da Universidade de São Paulo.

Paramonoclorofenol canforado (PMCC) - produto adquirido no comércio

brasileiro (INODON, Brasil).

Figura 4 – Drogas utilizadas para a realização dos testes de
suscetibilidade: detergente de mamona 10%, digluconato de clorexidina
2%, Paramonoclorofenol canforado e solução de hidróxido de cálcio 10%.
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TESTE DA MICRODILUIÇÃO

Previamente à realização do teste da macrodiluição em caldo, realizou-se o

teste da microdiluição (microdiluição) em microplacas (Figura 5), com vistas a uma

triagem das concentrações bactericidas mínimas e, consequentemente, economia

de meios de cultura e envelopes geradores de anaerobiose utilizados em larga

escala no teste da macrodiluição. A metodologia foi baseada nos mesmos princípios

da macrodiluição 86.

Preparo do inóculo

Inicialmente procedeu-se ao descongelamento dos estoques. Em seguida,

foram inoculado dois tubos com tampas de rosca contendo 10 ml do caldo RCM ou

caldo Brucella, com 0,1 ml do leite desnatado contendo o microrganismo, que foram

incubados em anaerobiose a 37oC, por 24 horas. Observado o crescimento, foram

feitos mais dois repiques, nos mesmos moldes, com incubação em anaerobiose a

37oC, por 24 horas. Essa conduta visa a obtenção de bactérias na fase exponencial

de crescimento, quando se encontram mais ativas.

Após a última incubação, os tubos contendo os inóculos foram levados ao

espectrofotômetro Ultrospec 1000 (PHARMACIA, EUA), para se efetuar as leituras

no comprimento de onda de 540nm 79, e feitas as diluições das culturas em caldo

RCM e Brucella, até a concentração de 5 x 105 UFC/ml 87. Os inóculos padronizados

foram sempre utilizados dentro de no máximo 30 minutos depois do ajuste 99.

Diluições das drogas

Para cada espécie bacteriana testada foram feitas 45 diluições das drogas em

microplaca estéril (CORNING, EUA.), onde inicialmente cada casulo recebeu 100 µl

do caldo RCM ou caldo Brucella distribuído com micropipeta (SIGMA, EUA) com

ponteiras esterilizadas. Em seguida, 100 µl da droga foram adicionados ao primeiro

casulo, fazendo-se então a diluição seriada com fator 2, pipetando-se 100 µl do

casulo inicial, após homogeneização, para o segundo casulo e assim por diante.
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Uma vez feita a diluição da droga, cada casulo recebeu 100µl do inóculo

padronizado. Os testes foram feitos em duplicata.

Em todos os testes foram utilizados seis controles: apenas o meio, apenas a

droga, apenas o inóculo, meio mais droga, meio mais inóculo, droga mais inóculo,

tomando-se o cuidado na distribuição dos controles, no caso do PMCC, em função

da atividade dos vapores. As microplacas foram incubadas em anaerobiose, a 37oC

por 48 horas.

Determinação do intervalo da Concentração Bactericida Mínima (CBM)

Em função da impossibilidade de leitura visual dos casulos e determinação da

concentração inibitória mínima (CIM), foi feita a determinação da CBM em ágar-

sangue.

Para determinar a CBM, foram pipetados 25 µl de cada casulo a partir da

menor concentração da droga, e transferidos para placas de ágar RCM e ágar

Brucella-sangue, cada uma comportando 25 gotas representantes das diluições.

Essas placas foram incubadas em anaerobiose, a 37oC, por 48 horas. As

concentrações bactericidas mínimas observadas por este método serviram de base

para se efetuar os cálculos das quantidades das drogas a serem utilizadas nos

testes de macrodiluição, onde além da CIM inicial, detecta-se com fidelidade a CBM.

Para a determinação do intervalo da macrodiluição, foram utilizados dois

valores acima e um abaixo da concentração que inibiu o crescimento bacteriano na

microdiluição. Entre estes dois valores, foram efetuados 14 intervalos, tendo portanto

15 valores de concentrações que foram testadas no teste da macrodiluição.
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Figura 5 – Sequência de procedimentos executados na microdiluição em caldo.

Preparo do
inóculo

5 x 105 UFC/ml

Leitura em Espectrofotômetro
(540nm)

Repique e incubação por 24 h
a 37ºC em anaerobiose.

Preparo do meio de cultura
(RCM e Brucella)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

Controles:
A1 - Meio de cultura
A2 - Droga
A3 - Inóculo
A4 - Meio de cultura + droga
A5 - Meio de cultura + inóculo
A6 - Droga + inóculo

50µµL/casulo
(exceto controles)

Dispensar 100µµL/casulo
(exceto controles)

Dispensar 100µµL no
primeiro casulo a ser

utilizado e efetuar diluição
seriada (fator 2) nos

seguintes.

Incubação em
anaerobiose por 48 h a

37ºC

Dispensar alíquotas de 25µµL em
placas de ágar sangue RCM.

(25 alíquotas por placa)

Incubação em
anaerobiose por 48 h a

37ºC.

Avaliar a presença ou ausência
de crescimento bacteriano nas
diferentes concentrações das

drogas testadas.

Solução antimicrobiana
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TESTE DA MACRODILUIÇÃO

Para esse teste foi utilizada a metodologia de SUTTER et al. 86 (1985) com

modificações (Figura 6).

Preparo do inóculo

Da mesma forma que no teste da microdiluição, a ativação das bactérias

iniciava-se 48 horas antes do experimento, com dois repiques de 24 horas de

incubação. Para a padronização do inóculo, fez-se o cultivo nos caldos RCM e

Brucella em volumes maiores, para serem posteriormente distribuídos em tubos em

volumes de 2,5 ml/tubo, e estabeleceu-se a concentração de 5 x 105 UFC/ml, pela

leitura no espectrofotômetro.

A leitura no espectrofotômetro foi baseada na escala de MacFarland, que

utiliza soluções de sulfato de bário em diferentes concentrações. Esse autor notou a

semelhança com os graus de turvação entre soluções de sulfato de bário e meios de

cultura que ficavam turvos devido ao crescimento bacteriano. A analogia está na

maior ou menor quantidade de UFC/ml, da mesma forma que soluções mais

concentradas de sulfato de bário apresentam maiores quantidades do sal por ml.

Foi efetuada a leitura do tubo correspondente ao padrão 0,5 da escala de

MacFarland, e a partir desse valor comparou-se com os valores obtidos dos tubos

que continham inóculos. Sendo sabido que o padrão 0,5 da escala de MacFarland

corresponde a 3 X 108 UFC/ml, a partir dos demais valores obtém-se as

concentrações de UFC para cada tubo avaliado.

Diluições das drogas

Em tubos com tampa de rosca contendo 2,5 ml de caldo estéril RCM ou

Brucella, com o auxílio de pipetas e micropipetas, foram adicionadas as quantidades

das drogas necessárias para se obter as concentrações desejadas. Esses tubos

receberam então 2,5 ml do inóculo padronizado. O controle positivo para o teste foi

um tubo contendo meio de cultura mais o inóculo padronizado, enquanto o controle

negativo foi um tubo contendo meio mais a droga.

Para comparação, foi feita a leitura da densidade óptica (D.O.) no

espectrofotômetro de todos os tubos, antes e após incubação em anaerobiose, a
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37oC, por 48 horas para o caldo RCM e 96 horas para o caldo Brucella. Com o

crescimento bacteriano ocorria turvação do meio aumentando os valores da leitura

no espectrofotômetro. Também foi feita a leitura visual. Em alguns casos, porém, a

droga causava alteração no meio, dificultando a detecção de aumento de turvação

pela vista humana. Com a leitura estabeleceu-se a Concentração Inibitória Mínima (a

menor diluição do antimicrobiano capaz de produzir inibição completa do

crescimento visível), partindo-se para a determinação da Concentração Bactericida

Mínima, em todos os tubos que permaneceram inalterados frente a droga.

Determinação da CBM

Em placas de Petri de 52 x 12 mm contendo 5 ml de ágar RCM sangue, foram

pipetadas alíquotas de 25 µl do material dos tubos negativos e semeadas em toda a

superfície com o auxílio de alça de Drigalsky esterilizada. Essas placas foram

incubadas em anaerobiose a 37oC, por 48 horas, avaliando-se então a

Concentração Bactericida Mínima, lida como a menor concentração da droga que

resulte em menos de 8 colônias (taxa de morte de 99,9%).

Face à discrepância entre alguns resultados obtidos pelos dois métodos, para

algumas drogas tornou-se necessário o uso de concentrações além das indicadas

pelo micrométodo. Nesses casos, utilizou-se uma ampla faixa de diluições feitas com

o fator 2, tendo como referência para a diluição final, a CBM do micrométodo.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Devido às variações dos números de diluições e das concentrações testadas

para cada substância, tornou-se impossível a aplicação de testes estatísticos nos

resultados finais. Outro fator levado em consideração foi a clareza dos resultados, os

quais expressam as concentrações inibitória e bactericida mínimas de cada

substância sobre as espécies bacterianas testadas, não havendo a necessidade de

comparações matemáticas para se notar as diferenças existentes.
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5 Resultados

MICRODILUIÇÃO

Na figura 7 observa-se o aspecto da microplaca após 48 horas de incubação

em anaerobiose, enquanto a figura 8 mostra o aspecto de placas de ágar RCM

sangue semeadas com as diluições da microplaca, após 48 horas de incubação em

anaerobiose.

Figura 7 – Microplaca, com 96 orifícios, após execução
das microdiluições em caldo RCM para o hidróxido de
cálcio.

Figura 8 – Placas de ágar RCM sangue inoculadas com as diluições
da microplaca no teste com a clorexidina no caldo Brucella, após 48 h
de incubação em anaerobiose.



Resultados 57

Os resultados das concentrações bactericidas mínimas para o teste da

microdiluição encontram-se dispostos nas tabelas 1 e 2, respectivamente para o

caldo RCM e caldo Brucella. Observe-se que com a utilização desse método não foi

possível determinar a CBM do hidróxido de cálcio para o Clostridium perfringens em

nenhum dos caldos de cultura.

Tabela 1 – Concentrações bactericidas mínimas das substâncias utilizadas sobre

bactérias anaeróbias obtidas através da microdiluição em caldo RCM.

Ca(OH)2 Clorexidina PMCC Mamona

F. nucleatum 1562,5 0,30 0,0025 49

P. intermedia 98 0,0044 0,33 98

C perfringens >50000 156,25 340 195,31

VVOs valores da tabela são expressos em µµg/ml.

Tabela 2 - Concentrações bactericidas mínimas das substâncias utilizadas sobre

bactérias anaeróbias obtidas através da microdiluição em caldo Brucella.

Ca(OH)2 Clorexidina PMCC Mamona

F. nucleatum 6250 0,00014 10,62 49

P. intermedia 3125 0,00050 0,33 49

C perfringens >50000 39,06 170 390

VVOs valores da tabela são expressos em µµg/ml.
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MACRODILUIÇÃO

Os resultados da macrodiluição foram obtidos a partir das leituras dos tubos e

das placas de ágar RCM sangue semeadas com cada diluição dos tubos. A figura 9

mostra duas dessas placas.

Os dados apresentados a seguir, sobre a CIM e CBM, tiveram como base os

resultados apresentados nas tabelas 1 a 24 do Anexo.

Os resultados das concentrações inibitória e bactericida mínimas do hidróxido

de cálcio 10%, digluconato e clorexidina 2%, PMCC 35% e detergente de mamona

10% sobre o Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia e Clostridium

perfringens encontram-se respectivamente nas tabelas 3 e 5, para o caldo RCM e IV

e VI, para o caldo Brucella.

Figura 9 – Placas de ágar-sangue após semeadas e incubadas em
anaerobiose, com ausência de crescimento bacteriano em A, e
crescimento bacteriano em B.
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Tabela 3 – Concentrações inibitórias mínimas das substâncias utilizadas sobre

bactérias anaeróbias obtidas através da macrodiluição em caldo RCM.

Ca(OH)2 Clorexidina PMCC Mamona

F. nucleatum 781,25 0,30 340 75

P. intermedia 781,25 0,30 85 50,75

C perfringens 6250 2,44 454,3 161

VVOs valores da tabela são expressos em µµg/ml.

Tabela 4 – Concentrações inibitórias mínimas das substâncias utilizadas sobre

bactérias anaeróbias obtidas através da macrodiluição em caldo

Brucella.

Ca(OH)2 Clorexidina PMCC Mamona

F. nucleatum 781,25 0,15 340 50

P. intermedia 781,25 0,15 85 98

C perfringens 1562,5 2,44 454,3 98

VVOs valores da tabela são expressos em µµg/ml.
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Tabela 5 – Concentrações bactericidas mínimas das substâncias utilizadas sobre

bactérias anaeróbias obtidas através da macrodiluição em caldo RCM.

Ca(OH)2 Clorexidina PMCC Mamona

F. nucleatum 1562,5 1,22 680 125

P. intermedia 1562,5 1,22 340 77

C perfringens 6250 2,44 454,3 161

VVOs valores da tabela são expressos em µµg/ml.

Tabela 6 – Concentrações bactericidas mínimas das substâncias utilizadas sobre

bactérias anaeróbias, obtidas através da macrodiluição em caldo

Brucella.

Ca(OH)2 Clorexidina PMCC Mamona

F. nucleatum 781,25 0,15 340 75

P. intermedia 781,25 0,15 170 98

C perfringens 1562,5 2,44 454,3 98

VVOs valores da tabela são expressos em µµg/ml.
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As CIMs do hidróxido de cálcio frente às cepas de Fusobacterium nucleatum

e Prevotella intermedia foram iguais. Para ambos os caldos, RCM e Brucella, foram

de 781,25 µg/ml. As CBMs também foram coincidentes em ambos os caldos, só que

com valores diferentes, 1562,5 µg/ml, no caldo RCM e 781,25 µg/ml, no caldo

Brucella. Para o Clostridium perfringens as concentrações foram maiores, em

relação às outras duas espécies bacterianas. A CIM e a CBM foram coincidentes

nos dois caldos de cultura, só que maiores no caldo RCM (6250 µg/ml) que no caldo

Brucella (1562,5 µg/ml).

As CIMs da clorexidina coincidiram para as cepas de Fusobacterium

nucleatum e Prevotella intermedia, sendo de 0,30 µg/ml no caldo RCM e 0,15 µg/ml

no caldo Brucella. Nesse caldo, houve coincidência entre as CIM e CBM para as

duas bactérias, o que não ocorreu no caldo RCM, que apresentou CBMs maiores

(1,22 µg/ml) idênticas para ambas. Para o Clostridium perfringens todos os valores

de CIMs e CBMs nos dois caldos foram idênticos (2,44 µg/ml).

Em relação ao PMCC, as CIMs sobre o Fusobacterium nucleatum foram de

340 µg/ml para ambos os caldos, enquanto as CBMs foram de 680 µg/ml e 340

µg/ml, quando cultivado em caldo RCM e caldo Brucella, respectivamente. Para a

Prevotella intermedia, as CIMs foram de 85 µg/ml para ambos os caldos e as CBMs,

de 340 µg/ml e 170 µg/ml para o caldos RCM e Brucella, respectivamente. Houve

coincidência de todos os resultados nos dois caldos em 454,3 µg/ml, para o

Clostridium perfringens.

Com o detergente de mamona, as CIMs sobre o Fusobacterium nucleatum

foram de 75 µg/ml e 50 µg/ml e as CBMs de 125 µg/ml e 75 µg/ml, respectivamente

nos caldos RCM e Brucella. Esses valores, determinados para a Prevotella

intermedia foram: 50,75 µg/ml, 98 µg/ml, 77 µg/ml, e 98 µg/ml, observando-se

coincidência entre a CIM e a CBM, no caldo Brucella. Para o Clostridium perfringens

foram observados valores coincidentes entre a CIM e a CBM, tanto para o caldo

RCM (161 µg/ml), como para o caldo Brucella (98 µg/ml).
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6 Discussão

A evolução da Odontologia nas últimas quatro décadas originou diferentes

formas de pensar e compreender certos conceitos, em função direta dos

conhecimentos adquiridos em cada época.

Evidências definitivas da importância dos microrganismos e seus

subprodutos em causar a reação inflamatória na polpa e tecidos periapicais vieram

em experimentos com ratos livres de germes, onde polpas expostas ao meio bucal

não evidenciaram nenhuma alteração inflamatória, mesmo com impactação

alimentar. Por outro lado, quando tal procedimento foi executado em ratos

convencionais, ou seja, com microbiota normal, severas reações inflamatórias foram

verificadas, bem como necrose pulpar e alterações periapicais 42.

A partir desse estudo muitos outros surgiram e continuaram a provar a

importância das bactérias e seus subprodutos na etiologia das patologias pulpares

e periapicais, induzindo inflamação, necrose e o desenvolvimento da periodontite

apical 43, 58, 82.

Durante as décadas de 50, 60 e 70 os pesquisadores, devido às limitações

de técnicas de isolamento e cultura microbiológicas, isolaram, na grande maioria,

espécies bacterianas aeróbias e facultativas 9, 71.

Conquanto os estudos sobre a microbiologia dos canais radiculares

indicassem que as bactérias aeróbias e facultativas fossem os microrganismos

dominantes, a evolução e aplicação das técnicas de anaerobiose a partir da década

de 80 mudaram esse conceito, demonstrando que as infecções dos canais

radiculares são polimicrobianas dominadas por espécies anaeróbias estritas 2, 3, 7, 59,

62, 82, 83, 84, 90, 92, 101. Essas bactérias são provenientes da cavidade bucal, e podem

alcançar a cavidade pulpar por diversos caminhos: túbulos dentinários, forame

apical, ramificações, fraturas e microfraturas. Com isso, a polpa torna-se

gradualmente necrótica, se vital antes da infecção. A tensão de oxigênio na polpa

necrótica diminui e o potencial redox baixo favorece a sobrevivência e crescimento

dos anaeróbios sobre os facultativos e aeróbios 31.
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O processo patogênico que se instala está relacionado com a virulência do

microrganismo e com a resistência do hospedeiro. Em outras infecções do

organismo a defesa do hospedeiro geralmente é um fator importante que influencia

o tipo e composição da microbiota infectante. Todavia, no canal radicular necrótico

a defesa do hospedeiro se limita a uma área muito pequena na parte mais apical do

canal. O tecido pulpar necrótico pode permanecer asséptico por diferentes períodos

de tempo e não parece, por si só, influenciar nos tecidos periapicais. Entretanto, a

polpa necrótica facilmente torna-se infectada, uma vez que as defesas próprias do

tecido não estão presentes, e aquelas dos tecidos periapicais não alcançam a

cavidade pulpar. Assim, o tecido necrótico torna-se um excelente meio para

desenvolvimento dos microrganismos 31.

O canal necrótico pode ser encarado como um ambiente fechado em alguns

aspectos. As bactérias recebem nutrientes mas não são muito desafiadas pelos

mecanismos específicos ou inespecíficos de defesa 31. Por outro lado, em infecções

polimicrobianas, a virulência dos microrganismos pode ser afetada pelas relações

sinérgicas entre as bactérias. Em alguns estudos houve indicação de que pode

haver uma interdependência significante de espécies bacterianas específicas. Tais

associações podem ser positivas ou negativas, dependendo do crescimento de um

microrganismo intensificar o de outro (associação positiva), ou da relação ser

inibitória para um ou ambos (associação negativa) 26, 27.

Teoricamente, todas as bactérias que habitam a cavidade bucal têm

capacidade de invadir os espaços do canal radicular, participar da infecção, e por

fim invadir os tecidos periapicais. Entretanto, poucas espécies apresentam esta

capacidade, uma vez que espécies bacterianas isoladas de condutos radiculares

infectados compõem uma microbiota bastante restrita, sendo que muitas destas

espécies estão presentes também em envolvimentos periodontais, cuja microbiota é

muito mais complexa. Torna-se claro então que as condições ambientais

desempenham um papel fundamental para que determinadas espécies possam

sobreviver e outras não.

Portanto, o predomínio dos anaeróbios em condutos radiculares infectados

justifica-se pela mudança nas condições ambientais, como suprimento sangüíneo
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comprometido, alterações nutricionais, queda da tensão de oxigênio, diminuição do

potencial de óxido-redução do tecido e estabelecimento de reações sinérgicas entre

bactérias, propiciando a instalação de reações periapicais, sejam, granulomas,

abscessos ou cistos 84.

Atualmente os gêneros anaeróbios mais freqüentemente encontrados nos

canais radiculares tem sido Porphyromonas, Prevotella, Peptostreptococcus,

Eubacterium e Fusobacterium. Entre os antigos Bacteroides negros, a Prevotella

intermedia, Prevotella melaninogenica, Porphyromonas endodontalis e

Porphyromonas gingivalis predominam no ambiente endodôntico. Embora os

estreptococos sejam os facultativos mais frequentemente isolados, outras bactérias

comumente encontradas incluem o Actinomyces e Lactobacillus 26.

Vários investigadores demonstraram que a presença de certos

microrganismos, ou combinações de certos microrganismos nos condutos

radiculares, está associada com uma incidência maior de alguns sinais e sintomas,

como dor, inchaço, presença de exsudato ou agudecimento do processo periapical
6, 17, 28, 29, 83, 85, 97, 102. Um desses microrganismos é a Prevotella intermedia, que por

essa razão e por ser um dos anaeróbios mais freqüentemente isolados de infecções

endodônticas 4, 62, 84, 85, 88, foi um dos escolhidos para o presente estudo. O outro

anaeróbio Gram negativo escolhido, o Fusobacterium nucleatum, tem chamado a

atenção, não por estar associado à sintomatologia, mas pela frequência de

detecção em polpas necróticas 82, 88, 101. Diga-se de passagem, porém, que ainda

não se conseguiu estabelecer nenhuma associação absoluta entre determinada

espécie e os sinais e sintomas de um canal radicular infectado 6, fato compreensível

diante da pluralidade de microrganismos já isolados de infecções pulpares.

A fim de se eliminar os focos de infecção dos canais radiculares necróticos, a

Endodontia lança mão do tratamento químico-mecânico, mudando

dramaticamente suas condições ecológicas e, na maioria dos casos, a microbiota é

removida e morta rapidamente.

Muitos autores afirmam que apenas o tratamento químico-mecânico dos

canais não é capaz de sanear o sistema de canais radiculares, sendo que nas
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ramificações e túbulos dentinários, a quantidade de bactérias remanescentes é

muito grande. Portanto, a medicação intracanal utilizada como curativo de demora

teria como um dos seus principais objetivos a eliminação, não apenas destas

bactérias instaladas nos condutos radiculares e que não foram removidas durante o

preparo químico-mecânico 8, 10, 15, 64, como também da endotoxina de bactérias Gram

negativas, presente mais acentuadamente na espessura de até 300 µm da dentina
38.

Além das substâncias tradicionalmente empregadas como medicação

intracanal, caso do hidróxido de cálcio e PMCC, a necessidade de testar novas

substâncias levou-nos a realizar este trabalho com a clorexidina e o detergente

derivado de mamona, utilizando além das bactérias Gram negativas, o Clostridium

perfringens, normalmente empregado em testes com antibióticos.

Para tanto, procuramos padronizar todas as variáveis possíveis, a começar

pelas concentrações estabelecidas de todas as substâncias; padronização do

inóculo através de leitura em espectrofotômetro, quando normalmente os autores

fazem leitura visual; utilização de método de diluição, com leitura do crescimento

também em espectrofotômetro; e ainda o emprego de dois caldos de cultura, um

com agente redutor (RCM) e outro sem agente redutor (caldo Brucella).

A literatura consultada sobre avaliação de substâncias antimicrobianas nos

mostrou diferentes trabalhos, onde várias ténicas e suas modificações foram

propostas, sem que houvesse qualquer tentativa de padronização.

Se o tratamento químico-mecânico do canal radicular é eficiente na

destruição das bactérias do canal principal, pareceria desnecessário um teste “ in

vitro”  para analisar os medicamentos utilizados durante o preparo ou como curativo

de demora. A clínica seria soberana. Acontece, porém, que o teste de

suscetibilidade e a avaliação da toxicidade antecedem o uso clínico para as novas

drogas.

Assim como na Odontologia, em Medicina os anaeróbios têm recebido

bastante atenção nos últimos anos e, como eles têm sido mais freqüentemente

isolados de amostras clínicas, tem havido uma demanda maior por testes de

suscetibilidade antimicrobiana. Aí reside o problema. Ao contrário do que ocorre
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com a bacteriologia aeróbia ou de facultativos, a bacteriologia anaeróbia tem sido

menos padronizada, por ser mais trabalhosa e requerer um grau de perícia maior

que outras atividades laboratoriais.

Para os facultativos e aeróbios foi padronizada a difusão em ágar para testar

a suscetibilidade antimicrobiana. Esse método prático, porém, não é aprovado para

teste com anaeróbios, pois deve ser utilizado apenas para espécies bacterianas de

crescimento rápido (aeróbios e facultativos), o que não acontece com os

anaeróbios, que necessitam de um período maior para se adaptarem ao meio e

poderem se multiplicar. Assim sendo, se for utilizado o teste de difusão em ágar

para os anaeróbios, a relação entre o tamanho do halo e a capacidade de inibição

da droga será muito pobre 44, além de que muitas drogas utilizadas em Endodontia

perdem grande parte da sua ação em até 24 horas, e este tempo não é suficiente

para uma correta avaliação da atividade antimicrobiana de drogas sobre espécies

bacterianas anaeróbias. Todavia, o que vemos na literatura endodôntica é o seu

uso pela maioria dos autores que investigam suscetibilidade 5, 16, 60, 75, 80, 89, 103.

O teste para verificar a suscetibilidade a drogas de anaeróbios é o teste de

diluição em ágar ou em caldo. Como são métodos caros e demorados pela

quantidade de material utilizado, foi desenvolvida uma versão em pequenos

volumes, mais exequível para uso de rotina, chamado de micrométodo de diluição.

Segundo GOLDSTEIN; CITRON; GOLDMAN 25 (1992), 33% dos hospitais

americanos por eles pesquisados usam esse método para os testes em amostras

clínicas.

Os dados das avaliações com o micrométodo estão nas tabelas 1 e 2.

Tentativamente, o micrométodo deveria nos dar uma faixa de trabalho menor para a

macrodiluição. Por que a falha do método em dar resultados semelhantes aos da

macrodiluição, se ROSENBLATT et al. 67 (1979) afirmam que os resultados obtidos

por esse método são muito semelhantes aos obtidos pelo método da diluição em

ágar, um método de referência? A questão é simples. Os trabalhos de padronização

do micrométodo foram feitos com diluições de antibióticos, cuja transparência não

dificulta a visualização a olho nú das alterações nas cavidades. Na microdiluição
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feita com antibióticos é possível distinguir o crescimento indicado pela turvação

difusa, uma mancha grande única ou uma rede filamentosa de crescimento 68 e

determinar as CIMs.

As soluções usadas em nosso trabalho alteram significantemente o meio

usado, não permitindo observar as alterações provocadas pelo crescimento

bacteriano, de forma visual. Uma possibilidade seria a utilização de um leitor de

ELISA, que não possuímos. Em vista disto, seguimos um caminho que não é

trilhado ao fazer-se a microdiluição. Nela, se faz somente a determinação da CIM.

Não se determina a CBM, ou seja, não se faz o cultivo em ágar das cavidades que

não exibem crescimento. Isso porque a determinação da CBM através da

microdiluição não é adequada pelo fato de se utilizar uma quantidade muito

pequena de inóculo para o teste, correndo-se assim o risco de não se detectar a

eliminação de 99,9% das UFC viáveis no caldo 20.

Ao se verificar as tabelas numeradas de 1 a 6, pode-se comparar os

resultados para as concentrações bactericidas mínimas de cada substância sobre

todas as bactérias utilizadas, nos dois métodos. Nota-se a grande discrepância

entre os resultados obtidos pelo micrométodo e macrométodo. Apenas para o

hidróxido de cálcio frente, ao Fusobacterium nucleatum cultivado no caldo RCM os

resultados da CBM coincidiram em 1562,5 µg/ml. Para a maioria dos resultados a

microdiluição determinou um valor de CBM muito abaixo do obtido pela

macrodiluição. Esta é uma confirmação da impropriedade do meio para determinar a

CBM.

Podemos dizer porém que o micrométodo foi útil para avaliação do hidróxido

de cálcio e do detergente de mamona, mas não da clorexidina e dos PMCC.

Mesmo apresentando resultados muito discrepantes em relação ao

macrométodo, o micrométodo nos orientou para a determinação do intervalo das

diluições a serem feitas no macrométodo.

Também um único de microdiluição em placa, testando pasta de hidróxido de

cálcio em diferentes veículos e diferentes tempos sobre anaeróbios 74, mas sua

avaliação foi apenas visual, não apenas das microplacas como dos tubos, sem

qualquer menção à CIM.
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Não se pode atribuir a diferença de CBMs entre métodos ao inóculo utilizado

no micrométodo. Esse método está sujeito à excessiva exposição ao oxigênio, a

menos que executado numa câmara de anaerobiose (que não temos), devendo-se

tomar cuidado no preparo do inóculo, de modo que ele não resulte numa suspensão

de células mortas pela excessiva mistura no ar. Procuramos eliminar esse problema,

fazendo a inoculação mais rapidamente possível antes da incubação em

anaerobiose. A adequacidade do procedimento pôde ser comprovada nos controles

positivos, com o crescimento abundante de todas as cepas testadas.

A observação das tabelas 3 a 6 com dados da macrodiluição, numa

comparação entre drogas quanto às CIMs e CBMs, nos mostra que a clorexidina foi

a droga mais eficiente, seguida pelo detergente de mamona, PMCC e hidróxido de

cálcio, para todas a bactérias. Da análise de cada droga individualmente sobre os

três microrganismos, observamos que o Clostridium perfringens foi a bactéria com

as maiores CIMs e CBMs, tendo o Fusobacterium nucleatum e a Prevotella

intermedia comportamentos bem semelhantes.

Em nossos resultados, o hidróxido de cálcio foi a substância que necessitou

de uma maior concentração frente a todas as cepas testadas para a obtenção das

concentações inibitória e bactericida mínimas. As concentrações variaram entre

781,25 µg/ml e 6250 µg/ml. Este resultado provavelmente é devido ao seu modo de

ação. O hidróxido de cálcio atua sobre as infecções bacterianas alterando as

condições do meio, e assim deixando-o inóspito para a colonização por bactérias.

Isto se deve ao seu elevado pH (acima de 12), sendo que a maioria das espécies

bacterianas necessita de pH baixo para sua mutiplicação. Outro fator importante a

ser notado é o consumo do CO2 pelo hidróxido de cálcio 45, sendo que o dióxido de

carbono é essencial para a manutenção do metabolismo das espécies bacterianas

anaeróbias. Ao utilizarmos o curativo intracanal com o hidróxido de cálcio, visamos

o preenchimento total da cavidade pulpar, eliminação das bactérias remanescentes

em locais onde o preparo químico-mecânico não atuou, através do consumo do CO2

e alcalinização do meio, e ainda a eliminação das endotoxinas presentes devido à
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morte de bactérias Gram negativas antes ali existentes, pois o hidróxido de cálcio é

capaz de hidrolisar o lípide A, que é a porção tóxica do LPS 69. Segundo HORIBA et

al. 38 (1990), a quantidade de LPS presente na massa dentinária em canais, que

apresentam necrose pulpar e infecção bacteriana, é muito grande, e essas podem

levar ao insucesso do tratamento endodôntico, mesmo não havendo mais bactérias

viáveis presentes no canal radicular. Portanto, clinicamente o hidróxido de cálcio

apresenta esta vantagem sobre os demais medicamentos utilizados em Endodontia.

Não são bons os resultados vistos “ in vitro”  com a pasta de hidróxido de

cálcio, tendo como veículo água destilada, na ação antibacteriana. Em testes de

difusão em ágar, pouca ou nenhuma inibição se observou do S. sanguis 16, E.

faecalis 80, anaeróbios 73, o mesmo ocorrendo quando o veículo foi a metilcelulose e

o microrganismo, o S. sanguis 16. Quando elaborada com PMCC ou

metacresilacetato, porém, a pasta de hidróxido de cálcio inibiu o S. sanguis 16.

Resultados semelhantes, conforme os veículos, são vistos nos testes em que

cilindros de dentina são infectados com diferentes microrganismos. HELING et al. 35,

em 1992, não detectaram qualquer atividade da pasta de hidróxido de cálcio, feita

com água destilada, contra o E. faecalis, o mesmo ocorrendo com pasta diluída com

solução fisiológica, incapaz de eliminar Prevotella intermedia e Enterococcus

faecalis, mesmo após 7 dias de contato 73. Todavia, quando produzida com o PMCC,

a pasta eliminou as bactérias anaeróbias em 1 hora e o Enterococcus faecalis em

um dia 73. Nesse mesmo tipo de teste, uma pasta de hidróxido de cálcio feita com

solução de clorexidina 2% mostrou boa atividade contra o Enterococcus faecalis 34.

Na pesquisa feita com a técnica da microdiluição em placa 74, novamente se

confirmou a menor eficiência da pasta de hidróxido de cálcio tendo, como veículo

solução fisiológica ou glicerina, comparativamente a uma pasta tendo como

diluentes a glicerina e o PMCC, contra Porphyromonas endodontalis, Prevotella

intermedia, Streptococcus sanguis e Enterococcus faecalis.

Em relação ao nosso trabalho a clorexidina apresentou uma grande

superioridade frente às demais substâncias avaliadas, com os valores das CIMs e

CBMs, que variaram entre 0,15 µg/ml e 2,44 µg/ml, sendo muitas vezes
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coincidentes. Isto demonstra porque soluções com baixas concentrações são tão

efetivas quando se utiliza essa droga.

De acordo com os resultados da literatura 34, 35, 50, 64, 96, 100, a clorexidina

apresenta bons resultados na eliminação de bactérias anaeróbias.

Na comparação entre a clorexidina e o hipoclorito de sódio, na condição de

substâncias irrigadoras, testes de atividade antimicrobiana feitos “ in vitro” ,

mostraram equivalência de ação das concentrações a 0,2% e 2% de ambos contra o

Enterococcus faecalis em cilindros de dentina infectados 96, o mesmo ocorrendo

com as concentrações de 2% de clorexidina e 5,25% do hipoclorito de sódio, na

capacidade de diminuir as bactérias em dentes extraídos 40, e em testes de difusão

em ágar 103. Quanto a atividade de diferentes concentrações da clorexidina em

testes de difusão em ágar contra bactérias aeróbias, facultativas e leveduras, as

soluções a 5%, 10% e 20% apresentaram atividade antimicrobiana semelhante e

superior às soluções a 0,2% e 1% 89.

A clorexidina a 0,2%, como solução irrigadora “ in vivo” , mostrou-se inferior

ao hipoclorito de sódio a 2,5% na redução dos microrganismos 64. Como curativo de

demora, não diferiu do PMCC e do hidróxido de cálcio.

Em nossos resultados, pudemos verificar a ação do PMCC sobre sobre todas

as cepas utilizadas. As concentrações bactericidas mínimas obtidas para o PMCC

através da macrodiluição variaram entre 170 µg/ml e 680 µg/ml, sendo que o valor

mais elevado foi obtido frente ao Fusobacterium nucleatum no caldo RCM,

enquanto a menor concentração foi observada para a Prevotella intermedia

cultivada no caldo Brucella. Desta forma, é válido afirmar que o PMCC realmente

apresenta bons resultados frente a espécies bacterianas anaeróbias.

Quanto a atividade antimicrobiana, das diferentes proporções com a cânfora

ou associações, em testes de difusão em ágar, na comparação entre o PMCC

3,5:6,5, PMCC 2,5:7,5, contra bactérias aeróbias, facultativas e leveduras, a

proporção PMCC 2,5:7,5 produziu maiores halos de inibição 89, e na comparação

entre o PMCC, o PMC + furacin e o PMC a 2%, contra anaeróbios, este último

apresentou a menor atividade 75. Em teste de diluição em caldo, contra bactérias
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aeróbias e facultativas, GALLEGOS 23 (1978) verificou que os compostos PMCC

3,5:6,5, 2,5:7,5, PMC + furacin, por si mesmos já alteravam o meio, não exibindo

diferença na concentração bacteriostática. Este foi o único trabalho encontrado na

literatura que usou macrodiluição em caldo.

Os valores obtidos para as CIMs e CBMs para o detergente de mamona

variaram entre 50 µg/ml e 161 µg/ml, e 75 µg/ml e 161 µg/ml respectivamente.

No único trabalho relatado sobre o uso dessa substância como solução

irrigante no tratamento de dentes com necrose pulpar, FERREIRA et al. 19, 1996,

mostraram a sua superioridade na eliminação da infecção do interior dos canais

radiculares quando comparado com o hipoclorito de sódio 0,5%.

Esta atividade antimicrobiana também foi verificada neste trabalho, sendo

que ele foi mais eficiente que o PMCC e hidróxido de cálcio, eliminando ou inibindo

bactérias anaeróbias em concentrações inferiores. Porém, não foi superior à

clorexidina, que apresentou concentrações bem baixas.

Na literatura encontram-se comparações entre as três substâncias mais

comumente usadas, sendo notada grande discrepância entre os resultados na

avaliação de suas atividades antimicrobianas sobre as espécies bacterianas

anaeróbias, em função das diferentes metodologias usadas, como difusão em ágar,

desinfecção de cilindros de dentina, e microdiluição.

Nos testes de difusão em ágar, os autores fazem comparação entre drogas

quanto a atividade antimicrobiana levando em conta o tamanho dos halos de

inibição, o que é um erro, visto que eles dependem de uma série de fatores.

Nos testes de difusão em ágar, em que estavam presentes apenas o PMCC e

a pasta de hidróxido de cálcio obtida com água distilada, o PMCC foi mais efetivo

que a pasta de hidróxido de cálcio contra o Enterococcus faecalis 80 e contra

anaeróbios, onde a inibição pela pasta foi zero 75. O PMCC também apresentou

melhor atividade frente a bactérias aeróbias, facultativas e leveduras, quando

comparado com a clorexidina 89. Quando comparados o PMCC, a pasta de hidróxido
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de cálcio e a clorexidina frente a anaeróbios, porém, o melhor desempenho foi da

clorexidina 5.

Os resultados acima não foram confirmados por outros sistemas utilizados

para avaliação antimicrobiana. Assim, em dentes extraídos infectados com bactérias

facultativas e anaeróbias e incubados com os diferentes agentes, a pasta de

hidróxido de cálcio teve maior atividade contra o S.mutans e B.fragilis  ou

P.gingivalis, que o PMC 81. Em cilindros de dentina infectados com Enterococcus

faecalis, os resultados foram semelhantes para o PMCC e a clorexidina a 0,2%, nos

tempos de 5 minutos, 24 e 48 horas 34, enquanto naqueles infectados com

Enterococcus faecalis, S.sanguis, E.coli e P.aeruginosa, a atividade do PMCC,

Calasept e clorexidina a 0,2%  variou com a bactéria testada 61.

Em avaliações feitas com solução de hidróxido de cálcio, como em nosso

caso, a solução de clorexidina a 2% mostrou-se mais efetiva que o PMC sobre

anaeróbios, após contatos de 5 a 60 minutos 24, o mesmo ocorrendo no teste de

difusão em ágar, também com anaeróbios 60. Por outro lado, um sistema de

liberação lenta de clorexidina mostrou-se superior à solução de hidróxido de cálcio

no teste com cilindros de dentina contaminados por Enterococcus faecalis 35.

Clinicamente, como curativo de demora, os dados são contraditórios, na

comparação “ in vitro”  entre o hidróxido de cálcio e o PMCC. A pasta de hidróxido

de cálcio pode mostrar-se superior ao PMC e ao PMCC 11; inferior à sua mistura

com PMC e melhor que o PMC 1% 53; ou pior que o PMCC e a clorexidina a 2% 5.

Embora os dados laboratoriais não sejam consistentes, pela falta de

padronização, apontam situações como as detectadas em nosso trabalho

relativamente à importância do tempo de contato para diferentes drogas e a

diferença de suscetibilidade a uma mesma droga por diferentes bactérias.

Testamos dois caldos de cultura, o caldo RCM e o caldo Brucella

suplementado, para vermos qual teria o melhor comportamento. Observamos que

na maioria dos casos, as concentrações inibitória e bactericida mínimas foram

maiores quando as bactérias foram cultivadas em caldo RCM. Além disso

percebemos que para um crescimento adequado em caldo Brucella suplementado
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as bactérias necessitavam de um período de 96 horas, enquanto no caldo RCM, 48

horas e com crescimento superior. Ao contrário do caldo Brucella, o RCM é um meio

com agente redutor na sua composição, o que favorece o crescimento de espécies

anaeróbias. Todavia o caldo Brucella vem sendo utilizado por vários pesquisadores

que avaliam atividade antibiótica.

Partindo da premissa de que onde há menos bactérias são necessárias

menores concentrações da droga, nos perguntamos se isso teria sido verdadeiro na

macrodiluição para o caldo Brucella em relação ao RCM. Nos parece que sim para a

CBM, que foi menor no caldo Brucella em 9 resultados; apenas para o detergente

derivado da mamona foi ligeiramente maior, para a Prevotella intermedia (98 µg/ml e

77 µg/ml), ocorrendo ainda dois resultados semelhantes para a clorexidina e o

PMCC, para o Clostridium perfringens. Mesmo para a CIM, os dados parecem

apontar nessa direção, visto que apenas para o PMCC e a Prevotella intermedia a

CIM foi bem maior no caldo Brucella, enquanto nos demais resultados a CIM foi

igual nos dois meios em 6 resultados, e menor no caldo Brucella em 5.

O crescimento de diferentes anaeróbios é um tanto variável em diferentes

caldos. ROSENBLATT et al. 67 (1979) verificaram que 40% de diferentes anaeróbios

por eles testados, usando 6 caldos de cultura diferentes, não cresceram

adequadamente num dado caldo durante a primeira semeadura e tiveram de repetir

o experimento para conseguirem resultado satisfatório. Isso ocorreu com todos os

meios. Essa taxa bastante alta de crescimento inadequado estaria relacionada,

segundo eles, com o fato do trabalho ser feito com cepas de estoque, o que nos

leva a estabelecer como meta futura a realização do mesmo teste com cepas

isoladas de casos clínicos. Os autores afirmam ainda que resultados lidos após

apenas 24 horas de incubação são imprecisos 67, o que justifica termos incubado

por 48 ou 96 horas, dependendo do meio utilizado. Todavia, o crescimento pobre no

caldo Brucella é uma limitante, o que nos leva a optar para testes futuros, pelo caldo

RCM.

Estudos de CARLSSON; NYBERG; WRETHÉN 13 (1978) e FROLANDER;

CARLSSON 22 (1977) mostraram o efeito bactericida de meios expostos ao oxigênio

do ar. São discutidas a formação de peróxido de hidrogênio tóxico e a geração de
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radicais superóxido e/ou hidroxila. A exposição de meios com agentes redutores ao

oxigênio também causa a formação de peróxidos orgânicos que inibem o

crescimento de muitos anaeróbios 77. Apesar desses incovenientes para os dois

meios, observamos que aquele que continha o agente redutor comportou-se melhor.

Alguns estudos sugerem que meios altamente enriquecidos, recém-

preparados, e adequadamente estocados são essenciais para o isolamento de

anaeróbios, enquanto outros estudos têm demonstrado que meios pré-reduzidos,

esterilizados anaerobicamente sustentam melhor o crescimento dos anaeróbios.

Meios pré-reduzidos ou PRAS são termos para meios que são esterilizados numa

condição reduzida e permanecem assim até e inclusive o momento em que são

semeados. O preparo desses meios é impraticável para a maioria dos laboratórios

clínicos 52, daí nossa tentativa de estabelecer uma técnica realizável em laboratório

médio, que possua jarras de anaerobiose, com os meios ricos sendo preparados na

véspera.

A CBM é extremamente método-dependente, e, como não há método padrão,

os resultados devem ser interpretados com cautela 91, visto desconhecer-se como o

medicamento interage com o meio, o que por sua vez afeta o crescimento

bacteriano 60. Além disso, devemos tomar cuidado para não tirar conclusões com

base nos estudos “ in vitro”  com bactérias isoladas, considerando que as infecções

endodônticas são mistas com interações microbianas complexas. O que é efetivo

contra um único microrganismo pode não sê-lo contra uma infecção. Todavia, na

literatura consultada, o nosso é o primeiro a apresentar dados quantitativos em

µg/ml para o efeito antimicrobiano das drogas, e isso é um passo importante para

fugir do empirismo de como as técnicas são realizadas.

O presente trabalho abre um leque de opções para complementar os dados

obtidos, como o emprego da mesma técnica para avaliar as mesmas drogas frente a

espécies bacterianas Gram positivas, como Actinomyces spp., Arachnia propionica

ou Enterococcus faecalis, que geralmente não respondem à terapia convencional; à

avaliação da pasta de hidróxido de cálcio, através de técnica de diluição em ágar; à
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avaliação do detergente de mamona quanto à 1. citotoxicidade, conforme descrita

em técnicas “ in vitro”  e “ in vivo”  para o PMCC 33, 51, 78; 2. a capacidade do hidróxido

de cálcio acelerar o processo de reparação 54, 94, penetrar na dentina 49, e hidrolisar

a endotoxina 69; 3. a substantividade apresentada pela clorexidina 50, 65, 100, e 4. o

tempo de contato necessário para atuar e para perder a atividade antimicrobiana,

como pesquisada para os diferentes agentes 24, 35, 46, 55, 61, 73, 74, 76, 81, 103.
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7 Conclusão

Respeitadas as condições observadas na realização deste trabalho, conclui-

se que:

1- O método de microdiluição em caldo não permite determinar a concentração

inibitória mínima, para o qual foi idealizado, dada à impossibilidade de leitura visual

do crescimento bacteriano em função das alterações causadas no meio pelas

drogas. De outro lado, a concentração bactericida mínima, obtida a partir do método,

pode servir de orientação para a seleção das diluições do macrométodo para

algumas substâncias, mas para outras não. Não há concordância entre as CBMs

obtidas na micro e macrodiluição em caldo.

2- O método da macrodiluição em caldo permite determinar a concentração inibitória

mínima com as droga testadas apenas através de leitura em espectrofotômetro. É

impraticável a determinação por leitura visual. Os caldos de cultura utilizados não

têm o mesmo desempenho. O caldo RCM, com substância redutora em sua

composição, funciona melhor que o caldo Brucella, devendo ser o escolhido para

outras avaliações.

3- Através da padronização do método de macrodiluição em caldo verifica-se que a

clorexidina foi a droga que demonstrou melhor eficiência, com as menores CIMs,

seguida pelo detergente de mamona, paramonoclorofenol canforado e hidróxido de

cálcio. Observou-se, também, que a eficiência de cada droga varia para diferentes

bactérias. O Clostridium perfringens exibiu maior resistência que o Fusobacterium

nucleatum  e a Prevotella intermedia, cujas CBMs foram, em geral, semelhantes

para as diferentes drogas.
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Anexo 1 – Resultados da macrodiluição do hidróxido de cálcio sobre o

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) realizada em caldo RCM.

Tubos µµg/ml«« D.O. 0h©© D.O. 48h Resultadosªª Nº UFCWW

1 12500 3,000 3,000 - 0

2 6250 2,845 2,920 - 0

3 3125 2,167 2,518 - 0

4 1562,5 2,245 2,287 - 0

5 781,25 1,535 1,014 + >100

6 390,62 0,851 1,364 + >200

7 195,31 0,245 2,080 + >200

8 98 0,022 2,119 + >200

9 49 0,033 1,913 + >200

10 24,5 0,021 1,844 + >200

11 12,25 0,036 2,084 + >200

12 6,125 0,017 2,092 + >200

13 3,06 0,014 2,079 + >200

                                                       
«« µµg/ml –indica a concentração da substância testada presente no meio de cultura.
©© D.O. – densidade óptica obtida com o uso do espectrofotômetro durante as leituras do tubos, para se

avaliar crescimento bacteriano.
ªª Resultados, mostrando a presença ou não de crescimento nas placas de ágar sangue.
WW Quantidade de unidades formadoras de colônia presentes nas placas de ágar-sangue.
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Anexo 2 – Resultados da macrodiluição do hidróxido de cálcio sobre o

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 12500 3,000 3,000 - 0

2 6250 3,000 2,888 - 0

3 3125 2,920 2,852 - 0

4 1562,5 0,962 2,235 - 0

5 781,25 0,101 0,055 - 0

6 390,62 0,023 0,381 + >200

7 195,31 0,062 0,095 + >200

8 98 0,009 0,618 + >200

9 49 0,021 0,575 + >200

10 24,5 0,010 1,168 + >200

11 12,25 0,006 0,588 + >200

12 6,125 0,000 0,764 + >200

13 3,06 0,000 0,959 + >200

14 1,53 0,025 1,279 + >200

15 0,76 0,008 0,709 + >200

16 0,38 0,003 0,856 + >200
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Anexo 3 – Resultados da macrodiluição do digluconato de clorexidina sobre o

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 19,53 0,039 0,019 - 0

2 9,76 0,025 0,015 - 0

3 4,88 0,024 0,003 - 0

4 2,44 0,024 0,000 - 0

5 1,22 0,029 0,000 - 0

6 0,61 0,022 0,000 + >100

7 0,3 0,007 0,001 + >200

8 0,15 0,030 1,241 + >200

9 0,07 0,029 1,694 + >200

10 0,035 0,017 1,921 + >200

11 0,0175 0,033 2,059 + >200
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Anexo 4 – Resultados da macrodiluição do digluconato de clorexidina sobre o

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 0,30 0,004 0,043 - 0

2 0,15 0,002 0,032 - 1

3 0,07 0,012 0,060 + >200

4 0,035 0,015 0,631 + >200

5 0,0175 0,007 0,912 + >200

6 0,087 0,003 0,894 + >200

7 0,0044 0,000 0,934 + >200

8 0,0022 0,002 0,840 + >200

9 0,0011 0,010 1,151 + >200

10 0,0005 0,000 0,857 + >200
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Anexo 5 – Resultados da macrodiluição do detergente de mamona sobre o

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 400 1,236 1,390 - 0

2 375 1,234 1,343 - 0

3 350 1,337 1,396 - 0

4 325 1,078 1,219 - 0

5 300 1,307 1,401 - 0

6 275 0,655 0,741 - 0

7 250 0,682 0,895 - 0

8 225 0,482 0,607 - 0

9 200 0,241 0,289 - 0

10 175 0,263 0,268 - 0

11 150 0,187 0,229 - 0

12 125 0,137 0,156 - 0

13 100 0,123 0,152 + >200

14 75 0,085 0,103 + >200

15 50 0,095 0,929 + >200
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Anexo 6 – Resultados da macrodiluição do detergente de mamona sobre o

Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 195,3 0,390 0,717 - 0

2 150 0,072 0,290 - 0

3 125 0,083 0,266 - 0

4 100 0,012 0,064 - 0

5 75 0,038 0,092 - 0

6 50 0,051 0,071 + >200

7 24,5 0,002 0,193 + >200

8 12,25 0,008 0,602 + >200

9 6,125 0,010 0,917 + >200
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Anexo 7 – Resultados da macrodiluição do PMCC sobre o Fusobacterium nucleatum

(ATCC 25586) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 1360 0,382 0,593 - 0

2 680 0,182 0,436 - 0

3 340 0,075 0,131 + >200

4 170 0,043 0,195 + >200

5 85 0,052 1,517 + >200

6 42,5 0,058 1,999 + >200

7 21,25 0,039 0,866 + >200

8 10,62 0,030 0,378 + >200

9 5,31 0,039 0,839 + >200

10 2,65 0,034 0,671 + >200

11 1,33 0,031 0,781 + >200

12 0,66 0,029 0,536 + >200

13 0,33 0,034 0,635 + >200

14 0,16 0,029 0,929 + >200

15 0,08 0,026 0,755 + >200

16 0,04 0,031 0,630 + >200

17 0,02 0,033 0,815 + >200

18 0,01 0,033 0,593 + >200

19 0,005 0,037 0,745 + >200

20 0,0025 0,044 0,744 + >200
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Anexo 8 – Resultados da macrodiluição do PMCC sobre o Fusobacterium nucleatum

(ATCC 25586) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 1360 0,115 0,088 - 0

2 680 0,055 0,025 - 0

3 340 0,021 0,026 - 3

4 170 0,005 0,605 + >200

5 85 0,009 0,405 + >200

6 42,5 0,004 0,513 + >200

7 21,25 0,030 0,246 + >200

8 10,62 0,020 0,205 + >200

9 5,31 0,032 0,0240 + >200



Anexos 88

Anexo 9 – Resultados da macrodiluição do hidróxido de cálcio sobre a Prevotella

intermedia (ATCC 33563) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 6250 2,862 2,965 - 0

2 3125 2,157 2,589 - 0

3 1562,5 2,004 2,132 - 0

4 781,25 1,707 1,395 + >50

5 390,62 0,521 1,669 + >200

6 195,31 0,117 2,211 + >200

7 98 0,053 1,608 + >200

8 49 0,043 2,281 + >200

9 24,5 0,038 2,294 + >200

10 12,25 0,033 2,325 + >200

11 6,125 0,046 2,291 + >200

12 3,06 0,037 2,225 + >200
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Anexo 10 – Resultados da macrodiluição do hidróxido de cálcio sobre a Prevotella

intermedia (ATCC 33563) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 6250 2,601 2,319 - 0

2 3125 1,328 2,175 - 0

3 1562,5 0,392 0,301 - 0

4 781,25 0,107 0,096 - 0

5 390,62 0,055 0,351 + >200

6 195,31 0,027 0,629 + >200

7 98 0,010 1,397 + >200

8 49 0,007 1,431 + >200

9 24,5 0,000 1,167 + >200

10 12,25 0,000 1,062 + >200

11 6,125 0,002 1,057 + >200

12 3,06 0,010 0,959 + >200
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Anexo 11 – Resultados da macrodiluição do digluconato de clorexidina sobre a

Prevotella intermedia (ATCC 33563) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 19,53 0,064 0,052 - 0

2 9,76 0,043 0,040 - 0

3 4,88 0,041 0,026 - 0

4 2,44 0,043 0,020 - 0

5 1,22 0,036 0,010 - 0

6 0,61 0,037 0,000 + 37

7 0,3 0,041 0,002 + >100

8 0,15 0,040 1,170 + >200

9 0,07 0,035 2,226 + >200

10 0,035 0,041 2,211 + >200

11 0,0175 0,038 2,242 + >200
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Anexo 12 – Resultados da macrodiluição do digluconato de clorexidina sobre a

Prevotella intermedia (ATCC 33563) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 19,53 0,008 0,033 - 0

2 9,76 0,002 0,029 - 0

3 4,88 0,001 0,022 - 0

4 2,44 0,001 0,027 - 0

5 1,22 0,005 0,027 - 0

6 0,61 0,003 0,026 - 0

7 0,3 0,004 0,029 - 0

8 0,15 0,000 0,028 - 0

9 0,07 0,000 0,359 + >200

10 0,035 0,000 0,325 + >200

11 0,0175 0,000 1,230 + >200
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Anexo 13 – Resultados da macrodiluição do PMCC sobre a Prevotella intermedia

(ATCC 33563) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 680 0,220 0,350 - 0

2 340 0,064 0,021 - 0

3 170 0,043 0,036 + >100

4 85 0,047 0,007 + >100

5 42,5 0,044 1,471 + >200

6 21,25 0,038 1,178 + >200

7 10,62 0,037 1,790 + >200

8 5,31 0,047 1,752 + >200

9 2,65 0,027 1,941 + >200

10 1,33 0,036 2,070 + >200
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Anexo 14 – Resultados da macrodiluição do PMCC sobre a Prevotella intermedia

(ATCC 33563) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 680 0,051 0,052 - 0

2 340 0,010 0,047 - 0

3 170 0,009 0,051 - 0

4 85 0,013 0,069 + >100

5 42,5 0,007 0,323 + >200

6 21,25 0,009 0,516 + >200

7 10,62 0,008 1,261 + >200

8 5,31 0,007 0,535 + >200

9 2,65 0,008 0,963 + >200

10 1,33 0,004 1,196 + >200
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Anexo 15 – Resultados da macrodiluição do detergente de mamona sobre a

Prevotella intermedia (ATCC 33563) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 392 1,284 1,319 - 0

2 365,75 1,054 1,146 - 0

3 339,5 0,950 1,037 - 0

4 313,25 1,118 1,141 - 0

5 287 0,434 0,485 - 0

6 260,75 0,530 0,569 - 0

7 234,5 0,401 0,481 - 0

8 208,25 0,289 0,313 - 0

9 182 0,164 0,174 - 0

10 155,75 0,163 0,176 - 0

11 129,5 0,085 0,095 - 0

12 103,25 0,084 0,077 - 0

13 77 0,086 0,077 - 0

14 50,75 0,066 0,063 + >200

15 24,5 0,092 0,909 + >200
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Anexo 16 – Resultados da macrodiluição do detergente de mamona sobre a

Prevotella intermedia (ATCC 33563) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 1562,5 2,554 2,297 - 0

2 781,25 2,059 1,122 - 0

3 390,62 0,824 1,338 - 0

4 195,31 0,419 0,836 - 0

5 98 0,037 0,210 - 0

6 77 0,185 0,341 + >200

7 50,75 0,080 0,501 + >200

8 24,5 0,013 0,883 + >200

9 12,25 0,012 0,889 + >200
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Anexo 17 – Resultados da macrodiluição do hidróxido de cálcio sobre o Clostridium

perfringens (ATCC 13124) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 6250 2,857 2,805 - 0

2 3125 2,067 2,828 + >200

3 1562,5 1,972 2,267 + >200

4 781,25 1,684 2,110 + >200

5 390,62 0,622 2,261 + >200

6 195,31 0,077 2,244 + >200

7 98 0,049 2,304 + >200

8 49 0,049 2,215 + >200

9 24,5 0,045 2,197 + >200

10 12,25 0,035 2,277 + >200

11 6,125 0,029 2,189 + >200

12 3,06 0,040 2,198 + >200
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Anexo 18 – Resultados da macrodiluição do hidróxido de cálcio sobre o Clostridium

perfringens (ATCC 13124) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 6250 2,756 3,000 - 0

2 3125 1,927 2,224 - 0

3 1562,5 0,374 0,476 + 1

4 781,25 0,154 1,513 + >200

5 390,62 0,089 1,461 + >200

6 195,31 0,051 0,047 + >200

7 98 0,019 1,409 + >200

8 49 0,005 0,955 + >200

9 24,5 0,000 0,986 + >200

10 12,25 0,002 1,321 + >200

11 6,125 0,001 1,148 + >200

12 3,06 0,002 1,297 + >200
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Anexo 19 – Resultados da macrodiluição do digluconato de clorexidina sobre o

Clostridium perfringens (ATCC 13124) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 19,53 0,027 0,032 - 0

2 9,76 0,043 0,032 - 0

3 4,88 0,027 0,017 - 0

4 2,44 0,029 0,012 - 0

5 1,22 0,026 2,112 + >200

6 0,61 0,022 2,128 + >200

7 0,3 0,034 2,125 + >200

8 0,15 0,026 2,115 + >200

9 0,07 0,027 2,191 + >200

10 0,035 0,028 2,209 + >200

11 0,0175 0,034 2,240 + >200



Anexos 99

Anexo 20 – Resultados da macrodiluição do digluconato de clorexidina sobre o

Clostridium perfringens (ATCC 13124) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 19,53 0,000 0,015 - 0

2 9,76 0,000 0,016 - 0

3 4,88 0,000 0,030 - 0

4 2,44 0,000 0,022 - 0

5 1,22 0,008 1,584 + >200

6 0,61 0,000 1,335 + >200

7 0,3 0,003 1,238 + >200

8 0,15 0,000 1,181 + >200

9 0,07 0,000 1,246 + >200

10 0,035 0,000 1,060 + >200

11 0,0175 0,000 1,106 + >200
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Anexo 21 – Resultados da macrodiluição do detergente de mamona sobre o

Clostridium perfringens (ATCC 13124) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 1600 2,501 2,440 - 0

2 1489 2,797 2,790 - 0

3 1378 2,368 2,300 - 0

4 1267 2,397 2,370 - 0

5 1157 2,728 2,698 - 0

6 1046 2,594 2,539 - 0

7 935 2,560 2,574 - 0

8 825 2,641 2,634 - 0

9 714 2,554 2,545 - 0

10 603 2,254 2,385 - 0

11 492 2,000 2,143 - 0

12 382 1,297 1,526 - 0

13 271 0,596 0,711 - 0

14 161 0,110 0,146 - 0

15 50 0,086 0,824 + >200
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Anexo 22 – Resultados da macrodiluição do detergente de mamona sobre o

Clostridium perfringens (ATCC 13124) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 3125 1,230 2,545 - 0

2 1562 1,989 2,266 - 0

3 781 2,205 1,227 - 0

4 390 1,706 1,383 - 0

5 195,31 1,129 1,167 - 0

6 160,7 1,376 1,395 - 0

7 98 0,343 0,629 - 0

8 49 0,118 0,175 + 31

9 24,5 0,047 0,107 + >100
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Anexo 23 – Resultados da macrodiluição do PMCC sobre o Clostridium perfringens

(ATCC 13124) realizada em caldo RCM.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 48h Resultados Nº UFC

1 2700 0,576 1,101 - 0

2 2512,8 0,548 1,183 - 0

3 2325,7 0,459 0,944 - 0

4 2138,5 0,463 0,838 - 0

5 1951,4 0,543 0,709 - 0

6 1764,2 0,411 0,738 - 0

7 1577,1 0,345 0,625 - 0

8 1`390 0,285 0,710 - 0

9 1202,8 0,338 0,578 - 0

10 1015,7 0,322 0,548 - 0

11 828,6 0,247 0,406 - 0

12 641,4 0,131 0,350 - 0

13 454,3 0,190 0,310 - 0

14 267,14 0,087 2,202 + >200

15 80 0,015 2,184 + >200
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Anexo 24 – Resultados da macrodiluição do PMCC sobre o Clostridium perfringens

(ATCC 13124) realizada em caldo Brucella.

Tubos Concentração D.O. 0h D.O. 96h Resultados Nº UFC

1 2700 0,483 0,465 - 0

2 2512,8 0,391 0,303 - 0

3 2325,7 0,291 0,147 - 0

4 2138,5 0,283 0,230 - 0

5 1951,4 0,217 0,252 - 0

6 1764,2 0,139 0,132 - 0

7 1577,1 0,183 0,204 - 0

8 1`390 0,143 0,122 - 0

9 1202,8 0,138 0,055 - 0

10 1015,7 0,123 0,078 - 0

11 828,6 0,091 0,012 - 0

12 641,4 0,041 0,000 - 0

13 454,3 0,017 0,000 - 0

14 267,14 0,010 0,930 + >200

15 80 0,006 0,122 + >200
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Abstract
“In vitro” evaluation of the antimicrobial activity of endodontics medicaments

against anaerobic bacteria

The antimicrobial activity of chemicals used as intracanal dressing in Endodontics

(calcium hydroxide 10%, camphorated paramonochlorophenol, chlorhexidine

digluconate 2% and mamone detergent 10% solutions) against anaerobic bacteria

(Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Prevotella intermedia ATCC 33563 and

Clostridium perfringens ATCC 13124) was evaluated, using broth microdilution and

macrodilution methods. The microorganisms were reference strains received

lyophilized, that were reconstituted, cultivated and maintained at -20o C until use,

when they were reactivated using Reinforced Clostridial Medium (RCM) and Brucella

broth supplemented with hemin and vitamin k1, and also the same agar media with

5% blood sheep. The chemicals were diluted in both broths in microplates and tubes.

The inoculum was prepared in the same broths from subcultures made in each of

them, that means a concentration of 5 x 105 bacteria/ml, and equal amounts were

added to the drugs dilutions, proceeding after the incubation at 37o C in anaerobic

jars. It was not possible the visual analysis of bacterial growth by the micromethod,

for the minimal inibition concentration (MIC) determination, thence the determination

of minimal bactericidal concentration (MBC) by the subculture on blood agar plates.

The media turbidity in macromethod was visually and by spectrophotometer

evaluated after 48 hours and 96 hours incubation of RCM and Brucella broths,

respectively, to determine the CIM and from that, the CBM, in agar media. The

analysis of methods showed that the microdilution method is not trustful for all

chemicals in comparing to macrodilution method and also, that the RCM broth works

better than Brucella broth. There was more efficient activity of chlorhexidine

digluconate, followed by mamone detergent, camphorated paramonochlorophenol

and calcium hydroxide. The efficiency of each drug varies for different bacteria. The

highest resistance was seen with Clostridium perfringens, with Fusobacterium

nucleatum and Prevotella intermedia showing similar CBMs for different drugs.
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