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RESUMO
Uma infecção pulpar pode resultar na colonização microbiana de todo sistema de
canais radiculares incluindo os túbulos dentinários. Estes microorganismos e seus
produtos tóxicos são responsáveis pelo desenvolvimento e persistência da periodontite
apical de origem endodôntica. O presente estudo objetivou avaliar a viabilidade de E.
faecalis e C. albicans em túbulos dentinários após a aplicação de hidróxido de cálcio,
clorexidina gel 2%, hidróxido de cálcio associado à clorexidina gel 2% e soro
fisiológico, através da análise por cultura microbiológica e microscopia de
fluorescência. Para tanto 120 raízes de dentes humanos foram padronizadas e
autoclavadas, sendo posteriormente divididas em 2 grupos (n= 60) para contaminação
com E. faecalis e C. albicans por 21 dias. Em seguida, foram divididas em 8 grupos (n=
15) para aplicação das substâncias antimicrobianas nos canais radiculares e posterior
incubação em estufa por 14 dias. Amostras da dentina radicular na extensão de 0 – 100
µm e de 100 - 200 µm foram coletadas e submetidas à cultura microbiológica através do
plaqueamento em meios de cultura. Após 48 horas de incubação promoveu-se a
avaliação das UFC. Paralelamente, as amostras foram processadas para análise em
microscopia de fluorescência com auxílio de marcadores fluorescentes específicos, a
fim de se determinar a proporção de microorganismos viáveis e não viáveis. Outros 6
espécimes foram preparados para análise em MEV. Os resultados mostraram uma maior
capacidade de penetração intratubular para E. faecalis quando comparado a C. albicans.
A aplicação de medicação intracanal resultou em significativa redução da viabilidade
dos microorganismos quando comparado ao grupo controle independente da medicação
aplicada e em ambas as porções da dentina radicular avaliadas. Entretanto, ao
compararmos individualmente as medicações, observamos o melhor desempenho da
clorexidina gel 2 % e da associação de hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sem
diferença significante entre elas. O hidróxido de cálcio apresentou os piores resultados
para desinfecção dos canais radiculares contaminados com E. faecalis e C. albicans.
Estes achados foram confirmados tanto pela cultura microbiológica quanto pela
microscopia de fluorescência. A cultura microbiológica e a microscopia de
fluorescência são métodos adequados e complementares para avaliação da viabilidade
de E. faecalis e C. albicans e a eficácia da clorexidina gel 2% e da associação hidróxido
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de cálcio e clorexidina gel 2% justificam seu uso em endodontia como medicação
intracanal.
Palavras chave: Enterococcus faecalis. Candida albicans. Hidróxido de cálcio.
Clorexidina. Viabilidade microbiana. Infecção do canal radicular. Microscopia de
fluorescência. Endodontia.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
As patologias pulpares e perirradiculares são usualmente de natureza
inflamatória e de etiologia microbiana. Microorganismos e seus produtos exercem um
papel fundamental na indução e, principalmente, na perpetuação de tais doenças
(KAKEHASHI;

STANLEY;

FITZGERALD101,

1965,

SUNDQVIST236,

1976,

MÖLLER et al.151, 1981, TAKAHASHI245, 1998). O tratamento endodôntico tem como
principais objetivos a máxima eliminação da infecção instalada no sistema de canais
radiculares e a prevenção da introdução de novos microrganismos durante e após o
tratamento. A eliminação da infecção do canal radicular propicia um ambiente
favorável ao reparo das lesões periapicais, enquanto a persistência de microrganismos
exerce um papel relevante nas falhas do tratamento endodôntico (SJÖGREN et al.227,
1997).
Embora fatores não-microbianos endógenos ou exógenos possam estar
envolvidos em casos de insucesso endodôntico, microorganismos e seus produtos são
os principais responsáveis pelo fracasso da terapia. Na maioria das vezes, uma infecção
persistente do canal radicular é resultante de um preparo químico-mecânico e de uma
medicação intracanal inadequados. Entretanto, em algumas situações, a despeito da
realização adequada das medidas de controle da infecção endodôntica, uma infecção
persistente pode se desenvolver (CARD et al.28, 2002). Estes microorganismos
usualmente estão presentes em áreas do canal inacessíveis aos procedimentos de
desinfecção e são resistentes aos agentes químicos empregados. A neutralização destes
agentes pelas condições ambientais na região do canal onde os microorganismos estão
alojados compromete sua eficácia (PORTENIER et al.182, 2001).
A morfologia complexa do sistema de canais radiculares determina áreas
inacessíveis ao preparo biomecânico como canais laterais, acessórios, secundários,
intercondutos, deltas apicais e túbulos dentinários contribuindo para a permanência de
microrganismos nessas regiões (McCOMB; SMITH141, 1975, NAIR et al.154, 1990, LIN
et al.125, 1991, SIQUEIRA; UZEDA; FONSECA219, 1996). De acordo com SJÖGREN
et al.228, em 1991, o número de microorganismos em um sistema de canais radiculares
infectado pode variar de 1x102 a 1x108 microorganismos. Estes estão distribuídos por
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todo sistema de canais radiculares, podendo ser encontrados em profundidades variadas
nos túbulos dentinários, atingindo a superfície radicular externa em alguns casos
(HORIBA et al.95, 1992). Possivelmente, por potencializar a eliminação de
microorganismos, o emprego de medicação intracanal está diretamente relacionado a
uma melhor reparação dos tecidos periapicais e, consequentemente, a um maior índice
de sucesso da terapia de dentes com canais infectados (BYSTRÖM et al.21, 1987,
SJÖGREN et al.229, 1990, TROPE; DELANO; ØRSTAVIK252, 1999, KATEBZADEH;
SIGURDSSON; TROPE107, 2000).
A microbiota presente em canais radiculares obturados com insucesso
endodôntico difere tanto quantitativa quanto qualitativamente daquela normalmente
encontrada em dentes necrosados e não tratados. Observa-se nas infecções secundárias
e persistentes um número limitado de microorganismos com predominância de
anaeróbios facultativos gram-positivos. Já uma infecção polimicrobiana com
predominância de anaeróbios estritos gram-negativos, está comumente associada a
canais não tratados endodonticamente (SUNDQUIST et al.237, 1998, MOLANDER et
al.150, 1998).
A recuperação freqüente de Enterococcus faecalis de canais radiculares com
insucesso do tratamento endodôntico tem sido amplamente relatada. Tais estudos
demonstraram uma prevalência de 29 - 77% no isolamento desta bactéria
(ENGSTRÖM44, 1964, GOLDMAN; PEARSON63, 1969, FABRICIUS et al.52, 1982,
GOMES; DRUCKER; LILEY64, 1996, SUNDQUIVIST et al.237, 1998, MOLANDER
et al.150, 1998, PECIULIENE et al.172, 2000, PECIULIENE et al.173, 2001, PINHEIRO
et al.179, 2003). Entretanto, enterococos não são favorecidos pelas condições presentes
em canais radiculares não tratados endodonticamente e quando presentes eles
usualmente compõem uma pequena porção da microbiota presente no canal radicular.
Enterococcus faecalis parece ter alta resistência a medicamentos usados durante o
tratamento, sendo um dos poucos microrganismos que demonstrou in vitro resistir a
uma ampla variedade de agentes antimicrobianos principalmente ao hidróxido de cálcio
(HOELLMAN et al.92, 1998, DAHLÉN et al.34, 2000; NODA et al.157, 2000,
SHEPARD; GILMORE203, 2002; PINHEIRO et al.180, 2003).
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A ocorrência de fungos nas infecções dos canais radiculares tem sido cada vez
mais relatada, contribuindo para o crescente interesse em se determinar o seu real papel
nas infecções endodônticas (NAIR et al.76, 1990, SEN; PISKIN; DEMIRCI94, 1995,
WALTIMO et al.123, 1997, BAUMGARTNER; WATTS; XIA5, 2000). A maioria dos
fungos isolados pertence ao gênero Candida, sendo a espécie Candida albicans a mais
freqüente. Embora ainda pouco estudado, já existem trabalhos mostrando semelhança
entre C. albicans e E. faecalis em resistir à ação de alguns agentes antimicrobianos
utilizados em endodontia (WALTIMO et al.122, 1999).
Alguns materiais já estão consagrados no meio endodôntico para utilização
como medicação intracanal, entretanto, encontrar novas alternativas é fundamental para
combater a resistência apresentada por alguns microorganismos. A clorexidina tem sido
amplamente sugerida como material para anti-sepsia de canais radiculares, seja como
substância química auxiliar durante o preparo químico-mecânico (FERRAZ et al.55,
2001, GOMES et al.69, 2001, DAMETTO et al.36, 2005) ou como medicação intracanal
entre sessões (SIQUEIRA; UZEDA221, 1997, SCHÄFER; BOSSMANN196, 2001,
GOMES et al.73, 2003). A clorexidina possui ação antimicrobiana imediata, amplo
espectro de ação, relativa ausência de toxicidade, capacidade de adsorção pela dentina e
lenta liberação de substância ativa, prolongando sua atividade antimicrobiana residual
(GREENSTEIN; BERMAN; JAFFEN75, 1986, WHITE; HAYS; JANER269, 1997).
Mesmo apresentando a desvantagem de ser incapaz de dissolver tecido orgânico, a
clorexidina se consolidou como material promissor para desinfecção dos canais
radiculares (FERRAZ et al.55, 2001, OKINO et al.162, 2004).
O hidróxido de cálcio, por seu poder alcalinizante, tem sido um dos principais
materiais de escolha para medicação intracanal. O seu representativo destaque entre os
fármacos endodônticos deve-se graças a duas expressivas propriedades enzimáticas: a
primeira é a inibição de enzimas bacterianas, a partir da ação em nível de membrana
citoplasmática conduzindo ao efeito antimicrobiano e a segunda é a ativação enzimática
tecidual, observada por sua ação sobre a fosfatase alcalina gerando efeito
mineralizador. Estas propriedades são decorrentes de seu elevado pH, com valores
aproximados de 12.6, o que estabelece alta liberação de íons hidroxila (ESTRELA et
al.49, 1994). Apesar de sua ampla utilização, alguns microorganismos como E. faecalis
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e C. albicans têm apresentado resistência aos seus efeitos mesmo após a aplicação por
período de tempo prolongado questionado sua eficácia (SIQUEIRA; UZEDA220, 1996,
WALTIMO et al.263, 1999). Além dos microorganismos apresentarem mecanismos de
defesa próprios para escaparem da ação deste medicamento, o aumento do pH é
tamponado pela dentina (PORTENIER et al.182, 2001), produtos ácidos bacteianos, e
concentração de CO2 (NAKAJO et al.155, 2004). Consequentemente, microorganismos
capazes de sobreviver a um pH de 9 - 10 podem permanecer viáveis nos canais
radiculares a despeito da presença de hidróxido de cálcio.
Novas formulações e associações têm sido sugeridas, a fim de se encontrar
uma alternativa mais eficaz para combate à infecção do canal radicular. A associação
da clorexidina gel 2% ao hidróxido de cálcio tem como objetivo incrementar suas
propriedades antimicrobianas. O hidróxido de cálcio tem a habilidade de induzir a
formação de tecido duro, promover o preenchimento do canal, dissolver tecido orgânico
e mediar à neutralização de LPS (SAFAVI; NICHOLS192, 1994, GOMES et al.70,
2002). Entretanto, o medicamento não é igualmente eficaz contra todas as bactérias
encontradas no canal radicular (GOMES et al.67, 2002). A adição de clorexidina
objetiva propiciar um aumento da atividade antimicrobiana tornando o medicamento
mais eficaz contra microorganismos resistentes como E. faecalis (GOMES et al.73,
2003) e C. albicans.
A multiplicação bacteriana é um importante indicador de viabilidade celular e
pode ser observada através de técnicas de cultura microbiológica convencionais. A
correta manipulação e o emprego de meios de cultura específicos, associados às
adequadas

condições

de

incubação

permitem

a

recuperação

de

diversos

microorganismos. Entretanto, a viabilidade microbiana não se caracteriza apenas pela
capacidade de multiplicação. Outros aspectos como respiração, atividade enzimática e
integridade da membrana citoplasmática são importantes referências para se determinar
viabilidade (WEIGER et al.266, 2002). Microorganismos viáveis não se restringem
apenas aqueles cultiváveis, já que algumas espécies sob condições ambientais
estressantes podem reter certas funções fisiológicas, mas não podem ser cultivados sob
condições normais de cultura, impedindo sua detecção. O estado denominado de
“viable but nonculturable” (VBNC) é um mecanismo de sobrevivência adotado por
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alguns microorganismos quando expostos às condições ambientais adversas. Neste
estágio o microorganismo perde a capacidade de crescimento em meio de cultura, mas
mantém a viabilidade e patogenicidade e em algumas situações é capaz de retomar a
divisão celular após a restituição de condições normais para o crescimento (MASON;
HAMER; BRYERS137, 1986, KAPRELYANTS; GOTTSCHAL; KELL103, 1993,
OLIVER; BOCKIAN163, 1995, KELL et al.109, 1998, WEIGER et al.267, 2002).
Para estudar a efetividade de agentes antimicrobianos, a identificação e
quantificação de microorganismos viáveis e não viáveis é essencial. A técnica mais
frequentemente usada nestes estudos é o método da cultura microbiológica (CVEK;
NORD; HOLLENDER32, 1976, BYSTRÖM; SUNDQVIST24, 1985, ØRSTAVIK;
KEREKES; MOLVEN168, 1991, SJÖGREN et al.228, 1991, SJÖGREN et al.227, 1997,
DALTON et al.35, 1998, SHUPING et al.206, 2000, PETERS et al.176, 2002). Contudo,
apenas microorganismos viáveis são identificados por esse método. Diversos estudos já
demonstraram que apenas uma pequena parte dos microorganismos são cultiváveis
laboratorialmente em meios de cultura convencionais prejudicando sua identificação
(HYSEK et al.96, 1991, WALKER et al.258, 2000). A microscopia de fluorescência tem
se revelado um método mais sensível e complementar para caracterização da
viabilidade de microorganismos (KARLSSON; MALMBERG104, 1989; HYSEK et
al.96, 1991, WALKER et al.258, 2000, DECKER39, 2001, BERNARDEAU;
VERNOUX; GUEGUEN14, 2001, WEIGER et al.266, 2002). Através da coloração
atribuída por marcadores fluorescentes específicos é possível se determinar a
viabilidade microbiana tendo como parâmetro a integridade da membrana
citoplasmática que é imprescindível para manutenção da viabilidade celular.
A possibilidade de investigar a viabilidade de E. faecalis e C. albicans de
forma mais abrangente nos motivaram a analisar o efeito de alguns materiais
empregados na terapia endodôntica como medicação intracanal, a fim de verificar a
ação antimicrobiana destes medicamentos sobre microorganismos localizados no
interior dos túbulos dentinários em diferentes profundidades da dentina radicular. Para
tal avaliação, foram empregados dois métodos para determinação da viabilidade de
microorganismos: a cultura microbiológica através da contagem de UFC e a
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2. REVISÃO DA LITERATURA
A necrose pulpar é a morte da polpa, significando a cessação dos processos
metabólicos desse tecido, com conseqüente perda de sua estrutura, bem como de suas
defesas naturais (KUTTLER113, 1961). Como exemplo, pode-se mencionar as necroses
causadas por traumatismos que levam ao rompimento do feixe vásculo nervoso, aquelas
causadas pelas restaurações com materiais irritantes pulpares como adesivos dentinários e
resinas compostas sem a devida proteção pulpar, e ainda as que ocorrem como
conseqüência de preparos cavitários extensos, em que os cuidados de refrigeração foram
negligenciados. Nesses casos, a morte da polpa ocorre, em sua maioria, em condições
assépticas podendo ocorrer, a seguir, a invasão microbiana. Embora fatores químicos e
físicos possam induzir a necrose pulpar e inflamação periapical, é evidente que os agentes
microbianos resultantes da evolução de um processo de cárie dentária, por exemplo,
desempenham papel crucial para a propagação e perpetuação de doenças inflamatórias
periapicais.
O controle da infecção endodôntica permanece como um grande desafio para a
endodontia moderna. Apesar dos constantes avanços na evolução dos materiais utilizados
para modelagem, desinfecção e obturação do canal, o combate à infecção permanece
desafiador devido à complexidade e peculiaridade deste ambiente. O sucesso do
tratamento endodôntico está diretamente relacionado à máxima eliminação de
microorganismos presente no sistema de canais radiculares previamente a obturação
(ZELDOW; INGLE275, 1963; BYSTRÖM et al.21, 1987; SJÖGREN et al.227, 1997).
Mesmo com todas as dificuldades inerentes ao combate da infecção no sistema de
canais radiculares, estudos confirmam uma alta taxa de sucesso do tratamento
endodôntico entre 85% a 95% (SWARTZ; SKIDMORE; GRIFFIN243, 1983; SJÖGREN
et al.229, 1990; SMITH; SETCHELL; HARTY230, 1993). Entretanto, ALLEN;
NEWTON; BROWN3 (1989) e HEPWORTH; FRIEDMAN90 (1997), analisando o
sucesso do retratamento endodôntico, encontraram uma taxa de aproximadamente 66%.
Esse índice se apresenta modesto quando comparado com a alta taxa de sucesso do
tratamento inicial. O menor índice de sucesso do retratamento pode indicar além de
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dificuldades técnicas, devido a fatores iatrogênicos do tratamento anterior, uma
dificuldade na eliminação da microbiota do canal radicular de dentes com insucesso
endodôntico (MOLANDER et al.150, 1998; SUNDQVIST et al.237, 1998).
Os microrganismos presentes nos canais de dentes tratados endodonticamente que
fracassaram podem ser derivados daqueles originalmente presentes no canal radicular
infectado, de microorganismos introduzidos no canal por procedimentos inadequados
durante o tratamento (SIREN et al.225, 1997) ou pela infiltração devido ao selamento
coronário deficiente (CHEUNG29, 1996).
O saneamento do sistema de canais radiculares pode ser obtido pelos efeitos
químicos e mecânicos da instrumentação e irrigação. Entretanto, microorganismos podem
encontrar-se em regiões inacessíveis ao preparo biomecânico ou apresentarem
resistências às substâncias anti-sépticas comumente utilizadas. Por permanecer no interior
do canal radicular por mais tempo, um medicamento intracanal dotado de ação
antimicrobiana tem maiores chances de atingir áreas não afetadas pela instrumentação
como istmos, ramificações, reentrâncias e túbulos dentinários. Sua ação antimicrobiana
potencializa a redução da microbiota endodôntica proporcionando melhor reparação dos
tecidos perirradiculares e, consequentemente, um maior índice de sucesso da terapia
endodôntica (LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
O desenvolvimento de um protocolo efetivamente eficaz para desinfecção do
sistema de canais radiculares está intimamente atrelado ao avanço da microbiologia como
ciência. O emprego de métodos mais precisos e eficazes para identificação, isolamento,
cultivo e análise de microorganismos contribuiu enormemente para melhor compreender
estes inimigos do sucesso da terapia endodôntica. Entender os fatores de virulência e os
motivos que levam estes patógenos a resistir à ação de antimicrobianos, buscando
alternativas para o seu combate, certamente constitui-se no principal objetivo deste
fascinante desafio da endodontia.
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2.1 Microbiologia das infecções endodônticas
As primeiras pesquisas que demonstraram a presença de bactérias no interior do
sistema de canais radiculares ocorreram no século XIX quando MILLER148, em 1894,
relatou a associação entre bactérias e as patologias pulpar e perirradicular. O
estabelecimento de uma relação causal entre microorganismos e as patologias de origem
endodôntica só foi efetivamente comprovado, no entanto, em 1965 em estudo realizado
por KAKEHASHI; STANLEY; FITZGERALD101. Os autores verificaram que nenhuma
alteração patológica ocorria quando da exposição dos tecidos pulpares e periapicais de
ratos livres de germes. Ocorria, inclusive, a reparação do tecido pulpar pela deposição de
dentina neoformada na área da exposição, isolando o tecido pulpar da cavidade oral. Por
outro lado, em animais convencionais, a exposição pulpar levou à necrose e à formação
de lesão periapical, concluindo-se que a presença da microbiota é o fator mais
determinante no aparecimento da lesão periapical.
A confirmação do importante papel desempenhado pelos microorganismos
despertou o interesse de vários pesquisadores em identificar as principais espécies
envolvidas, suas vias de acesso ao sistema de canais radiculares, o padrão de colonização
e as conseqüências da infecção endodôntica para o hospedeiro.
Até meados da década de 70, as pesquisas realizadas para identificação dos
agentes etiológicos das infecções pulpares apresentavam resultados bastante variados e
imprecisos. Esta condição se deve, em parte, às diferentes técnicas bacteriológicas
empregadas e às limitações existentes nas técnicas de cultivo e armazenamento. Os
estudos microbiológicos das infecções endodônticas indicavam o predomínio de bactérias
aeróbias e anaeróbias facultativas relegando menor importância às anaeróbias estritas
(BROWN; RUDOLF19, 1957). Contudo, o desenvolvimento das técnicas de cultivo de
anaeróbios estimulou o interesse pela avaliação da porcentagem de bactérias anaeróbias
presentes em dentes com necrose pulpar e periapicopatias. A partir de então, começaram
a surgir os primeiros trabalhos indicando uma maior participação dos anaeróbios nas
infecções primárias (MÖLLER152, 1966; ARANKI et al6, 1969; KANTZ; HENRY102,
1974, WITTGOW; SABISTON271, 1975).
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O aprimoramento das técnicas de isolamento, transporte e cultivo de anaeróbios
permitiu que, em 1976, SUNDQVIST236 revolucionasse os conceitos vigentes até então
permitindo uma compreensão mais verdadeira da composição e implicação da microbiota
nas infecções endodônticas. Neste estudo foram avaliadas as condições bacteriológicas
de 32 canais de dentes unirradiculares com polpas necrosadas e coroas intactas, sem
cáries ou restaurações. A perda da vitalidade pulpar foi em decorrência de injúria
traumática e não havia a presença de doença periodontal ou fístula envolvida. Em 19
dentes foi detectada, radiograficamente, a presença de lesão perirradicular. Após coleta e
processamento microbiológico das amostras os resultados evidenciaram a presença de
bactérias apenas em casos de dentes com lesões perirradiculares associadas, ou seja, em
18 dos 19 casos. Este achado confirmou o importante papel desempenhado por bactérias
na etiopatogenia destas lesões, além de combater o conceito de que o tecido pulpar
necrosado, mesmo na ausência de microorganismos, fosse um irritante tecidual. Dos 18
canais infectados foram isoladas um total de 88 cepas bacterianas. Destas, apenas 5 foram
anaeróbias facultativas. Assim bactérias anaeróbias estritas representaram 94,3% das
cepas isoladas. Este achado modificou o conceito de que os principais patógenos
endodônticos eram bactérias facultativas. O número de espécimes identificadas em cada
um dos canais variou de 1 a 12. Houve correlação positiva entre o tamanho da lesão
perirradicular e a densidade e número de espécies bacterianas presentes no canal. Além
disso, os casos sintomáticos foram diretamente relacionados a um maior número de
bactérias. A incidência de agudecimentos e a presença de determinadas espécies de
microorganismos foi comprovada pela identificação de Bacteróides melaninogenicus em
7 casos onde houve a presença de sinais e sintomas de inflamação aguda perirradicular.
A melhor caracterização da microbiota endodôntica permitiu que novos
questionamentos fossem levantados a respeito de como ocorreria o processo de
colonização e evolução da infecção endodôntica, a fim de compreender o motivo da
prevalência de anaeróbios. Apesar de grande número de espécies microbianas
colonizarem a cavidade oral, um grupo relativamente pequeno era detectado em canais
radiculares infectados. Diversos fatores seletivos atuam sobre os microorganismos que
colonizam o sistema de canais radiculares como: nutrição, potencial de óxido redução,
pH, temperatura, interações entre os microorganismos, além dos mecanismos de defesa
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do hospedeiro e presença de agentes antimicrobianos e inibidores (MARSH;
MARTIN136, 1992, GOMES; DRUCKER; LILEY64, 1996).
A elevada concentração de oxigênio presentes nos tecidos nos estágios iniciais
favorece a prevalência de bactérias aeróbias e facultativas. A partir da necrose tecidual, a
tensão de oxigênio é reduzida pela ausência da microcirculação. Observa-se, então, uma
redução no potencial de óxido-redução proporcionando uma elevação na quantidade de
microorganismos anaeróbios estritos (LOPES; SIQUEIRA130, 2004). Outro aspecto
importante na seleção de microorganismos seria o pH tecidual. Os tecidos necrosados
apresentam pH ligeiramente ácido, aproximadamente 6, o que favorece a colonização
bacteriana. Por outro lado, em tecidos sadios, o pH é de aproximadamente 7.2 a 7.4, ou
seja, ligeiramente básico o que dificulta a ação de enzimas bacterianas (TRONSTAD et
al.250, em 1990).
A disponibilidade nutricional é de extrema importância na composição da
microbiota das infecções endodônticas (SUNDQVIST240, 1992). O nutriente obtido por
bactérias no interior do sistema de canais radiculares advém de produtos da desintegração
celular, fluidos teciduais e componentes do tecido conjuntivo. No período inicial observase a prevalência de uma microbiota sacarolítica ocorrendo o rápido esgotamento dos
carboidratos disponíveis. A partir de então, instala-se uma microbiota proteolítica capaz
de metabolizar proteínas e aminoácidos que se torna a fonte de energia disponível no
ambiente (STEEG; HOEVEN232, 1989). Neste momento, predominam as espécies
pertencentes aos gêneros Prevotella, Porphyromonas, Eubacterium e Fusobacterium
(JANSEN; VAN DER HOEVEN98, 1997, LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
Outro aspecto determinante na sucessão microbiana é a interação entre
microorganismos. A presença de uma determinada espécie pode contribuir ou inviabilizar
a sobrevivência de outra(s). Um dos primeiros estudos a avaliar a interação microbiana
em infecções endodônticas foi o desenvolvido por FABRICIUS et al.52 em 1982. Os
autores avaliaram a capacidade de 11 cepas bacterianas, em culturas puras e mistas, de
induzir lesão periapical em macacos. Setenta e cinco dentes tiveram suas polpas
desvitalizadas mecanicamente seguidas pela inoculação de cepas bacterianas, puras ou
em combinações, com posterior selamento das câmaras pulpares por 6 meses. Após o
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término do período experimental, foi verificado um predomínio de Bacteroides oralis na
maioria dos canais com infecções mistas. Em contraste, estes Bacteróides não foram
reisolados em nenhum canal inoculado com cultura pura. Já os Enterococcus foram
recuperados em todos os canais em que foram inoculados isoladamente demonstrando
habilidade para sobreviver sozinho no interior do canal radicular sem o suporte de outras
bactérias. Outros estudos também mostraram a importância de determinadas combinações
microbianas para a sobrevivência das espécies envolvidas e para sua patogenicidade
(SUNDQVIST et al.242, 1979, MAYRAND; MCBRIDE140, 1980, GRENIER;
MAYRAND76, 1986, MAYRAND; HOLT139, 1988, BAUMGARTNER; FALKER;
BECKERMAN11, 1992, SUNDQVIST241, 1993).
As interações entre as espécies bacterianas presentes no canal radicular podem ser
consideradas positivas ou negativas. As positivas (mutualismo e comensalismo) ocorrem
quando ambas as espécies são beneficiadas ou apenas uma se beneficia sem que a outra
seja afetada. As negativas (antagonismo e competição) ocorrem quando uma determinada
bactéria se beneficia da outra disputando espaços e nutrientes no interior do canal
radicular ou pela liberação de substâncias (bacteriocinas ou metabólitos) que inibem o
crescimento de outras espécies (GOMES; DRUCKER; LILEY66, 1994, GOMES;
DRUCKER; LILEY64, 1996, SIQUEIRA et al.213, 2002). Relação positiva é a observada
entre os bacilos produtores de pigmento negro (Bacteroides melaninogenicus) que
necessitam de vitamina K que é fornecida por veillonella spp.; hemina, fornecida por
Campylobacter spp., e succinato fornecido por fusobacterium spp., Eubacterium spp.,
Peptostreptococcus spp., Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Streptococcus spp.
e Actinomyces spp., como subprodutos metabólicos (MAYRAND; MCBRIDE140, 1980,
GOMES; DRUCKER; LILEY65, 1994, GOMES; LILEY; DRUCKER64, 1996). Relação
negativa é encontrada nos facultativos Streptococcus sanguinis, que produzem uma
enzima denominada bacteriocina (sanguina). Essa inibe o crescimento de bactérias
anaeróbias estritas como Prevotella spp. e CO2 dependentes como Capnocyphaga spp.
(SUNDQVIST239, 1992, GOMES; DRUCKER; LILEY65, 1994).
Vários outros trabalhos vieram a confirmar o predomínio das espécies anaeróbias
estritas nas infecções endodônticas primárias. Estudos utilizando o método de cultura
microbiológica ou técnicas moleculares, como o PCR, revelaram que as espécies mais
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comumente isoladas de infecções endodônticas primárias pertencem aos gêneros
Fusobacterium,
Eubacterium,

Prevotella,
Actinomyces,

Porphyromonas,
Propionibacterium,

Streptococcus,

Peptostreptococcus,

Campylobacter

e

Selenomonas

(HAAPASALO et al.79, 1986, SUNDQVIST; JOHNANSSON; SJÖGREN238, 1989,
FUKUSHIMA et al.58, 1990, SUNDQVIST240, 1992, TANI-ISHII et al.246, 1994,
BRAUNER; CONRADS18, 1995, WEIGER; WERNER; LÖST268, 1995, LE GOFF et
al.117, 1997, WADE et al.257, 1997, WILLIAMS et al.270, 1997, DOUGHERTY et al.42,
1998, LANA et al.114, 2001, JACINTO et al.97, 2003, SOUSA et al.231, 2003, GOMES et
al.71, 2004).
Investigações procurando caracterizar a microbiota associada a dentes com o
insucesso do tratamento endodôntico mostraram diferenças marcantes em relação aos
casos de infecção primária. MÖLLER152 (1966) verificou um menor número de
microorganismos presentes no canal radicular de dentes com fracasso da terapia
endodôntica quando comparados aos dentes com polpas necróticas. A média de
microorganismos encontrados nos 120 casos que apresentaram cultura positiva foi de 1,6
espécies por canal. Quanto à composição verificaram um equilíbrio entre as bactérias
anaeróbias facultativas e estritas e um predomínio das gram-positivas correspondendo a
80% das isoladas. Entre as isoladas, o Enterococcus faecalis apresentou uma incidência
de 29% dos casos que apresentaram culturas positivas. ENGSTRÖM44, em 1964, também
avaliou a prevalência do gênero Enterococcus spp nas infecções endodônticas e verificou
uma maior prevalência destes microorganismos em canais com tratamento endodôntico
prévio (20,9%) que em canais com necrose pulpar (12,1%).
SUNDQVIST et al.237, em 1998, avaliou a flora microbiana presente em dentes
que apresentaram insucesso no tratamento endodôntico. Para tal estudo foram
selecionados 54 pacientes que apresentaram insucesso do tratamento endodôntico
realizado por um período superior a 4 anos. Os casos selecionados para o estudo
apresentavam lesão óssea periapical radiograficamente visível caracterizando a
necessidade de retratamento. Inicialmente procedeu-se a total remoção do material
obturador permitindo que amostras do conteúdo microbiano do canal fossem analisadas.
Em seguida o dente foi retratado e acompanhado por um período de 5 anos. Os resultados
detectaram na maioria dos casos uma monoinfecção constituída principalmente de
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microrganismos gram-positivos (87% das bactéris isoladas), com proporções semelhantes
de bactérias anaeróbias facultativas (58%) e estritas (42%). O microrganismo mais
comumente recuperado foi o Enterococcus faecalis isolado em 38% dos canais com
cultura positiva. O tamanho da lesão e a presença de infecção no momento da obturação
tiveram influência negativa sobre o prognóstico. De cada quatro dentes retratados, três
apresentaram sucesso. A presença de Candida spp. foi detectada em 2 casos.
MOLANDER et al.150, em 1998, examinaram a condição microbiológica de 100
dentes tratados endodonticamente com periodontite apical radiograficamente visível e 20
dentes sem sinais de patologia periapical. No grupo de dentes com lesão periapical visível
radiograficamente foram isoladas 117 cepas microbianas sendo 114 bactérias e 3 fungos
recuperados em 68 dentes. Na maioria dos casos analisados 1 ou 2 cepas foram
encontradas (85%). As bactérias anaeróbias facultativas gram-positivas foram as
predominantes entre as isoladas (69%). O crescimento bacteriano foi classificado como
esparso ou muito esparso em 53% e como intenso ou muito intenso em 42%.
Enterococcus foi o gênero bacteriano mais encontrado, mostrando crescimento intenso ou
muito intenso em 25 dos 32 casos analisados (78%). Em 11 dentes do grupo sem lesão
periapical visível nenhuma bactéria foi recuperada, enquanto que nos 9 restantes foram
isoladas 13 cepas microbianas, 8 delas tiveram crescimento muito esparso.
A microbiota dos dentes tratados endodonticamente se diferencia, tanto
quantitativamente quanto qualitativamente, dos dentes com polpas necrosadas. A
infecção primária é caracterizada por uma infecção mista na qual predominam bactérias
anaeróbias estritas gram-negativas, a secundária ou persistente é composta de poucas
espécies bacterianas, geralmente gram-positivas anaeróbias facultativas (SIQUEIRA222,
2002).
A freqüente correlação entre Enterococcus faecalis e insucesso do tratamento
endodôntico despertou enorme interesse no meio científico desencadeando a realização
de vários trabalhos tendo esta espécie como foco de estudo. PECIULIENE et al.172 (2000)
investigando 25 dentes tratados endodonticamente, assintomáticos e com periodontites
apicais visíveis radiograficamente encontraram Enterococcus faecalis em 70% das
amostras com crescimento microbiano. Os mesmos autores, em 2001, ampliando a
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amostra do estudo anterior, investigaram a ocorrência de fungos, bacilos entéricos Gramnegativos e Enterococcus spp. Foram encontrados microorganismos em 33 dos 40 dentes
avaliados. Candida albicans estavam presentes em 6 canais (18% das culturas positivas).
Bacilos entéricos gram-negativos estavam presentes em apenas 3 casos. Enterococcus
spp. estavam presentes em 21 canais (64%), sendo o único componente da microbiota em
11 casos. Todas as cepas foram identificadas como Enterococcus faecalis (PECIULIENE
et al.173, 2001).
HANCOCK et al.81 (2001) avaliaram a composição da microbiota presente em 54
dentes com insucesso do tratamento endodôntico. Foi detectado crescimento bacteriano
em 34 casos. A microbiota era composta predominantemente de microorganismos grampositivos (80,4%) com uma única espécie isolada ou em combinações de 2 espécies. Os
gêneros mais isolados foram: Actinomyces, Enterococcus, Peptostreptococcus e
Streptococcus. Candida albicans foi detectada em apenas 1 caso. Dentre as espécies
bacterianas, o E. faecalis foi o mais frequentemente isolado estando presente em 30% das
amostras com crescimento bacteriano.
PINHEIRO et al.179 (2003) através da avaliação microbiológica de canais
radiculares que necessitavam de retratamento endodôntico verificaram que o E. faecalis
foi a espécie bacteriana mais comumente recuperada sendo identificada em 52,94% (27
casos) dos canais radiculares com crescimento microbiano. O estudo revelou um dos
maiores índices de cultura pura de E.faecalis já publicados. Dos 27 casos em que foram
identificados, 18 tiveram esta espécie como único microorganismo identificado.
Durante o desenvolvimento de estudos que utilizam o método de cultura
microbiológica como forma de identificação de microorganismos uma porcentagem de
culturas negativas pode ser observada. O número de células coletadas pode estar abaixo
do nível de detecção do método, inviabilizando o isolamento de determinadas espécies. A
utilização de métodos genéticos, em especial o PCR, permite a detecção do DNA das
espécies bacterianas, sendo, portanto, mais sensíveis que o método da cultura, além de
poder identificar cepas de cultivo difícil ou até mesmo impossível (SIQUEIRA;
ROÇAS218, 2004). ROLPH et al.190(2001) compararam os métodos de cultura e PCR para
identificação da microbiota de canais radiculares com polpas necrosadas e com
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tratamento endodôntico prévio. Os autores relataram que houve um maior número de
resultados positivos pelo método do PCR do que pela cultura, especialmente em casos de
retratamento. RÔÇAS; SIQUEIRA; SANTOS188 (2004) utilizando o PCR compararam a
prevalência do Enterococcus faecalis em canais não tratados e em canais com tratamento
endodôntico prévio associados a lesões periapicais crônicas. O E. faecalis foi isolado em
20 dos 30 dentes com insucesso do tratamento endodôntico (67%) e em 9 dos 50 casos de
infecções primárias (18%).
SIQUEIRA; RÔÇAS218 (2004) investigaram a ocorrência de 19 espécies
microbianas em 22 amostras de canais radiculares de dentes com insucesso do tratamento
endodôntico. Todas as amostras foram positivas para pelo menos uma das seguintes
bactérias gram-positivas: Enterococcus faecalis, Pseudoramibacter alactolyticus ou
Propionibacterium propionicum. E. faecalis foi a espécie mais prevalente, ocorrendo em
77% dos casos. Candida albicans foi isolada em 9% das amostras.
GOMES et al.72 (2006) investigaram a prevalência do Enterococcus faecalis em
canais com necrose pulpar e em canais com insucesso do tratamento endodôntico
utilizando a cultura e o PCR como métodos de avaliação. Para o estudo foram
selecionados 50 dentes com insucesso endodôntico e 50 dentes com infecções primárias.
Nos casos de retratamento, Enterococus faecalis foi encontrado em 21casos (42%) pela
cultura e em 38 casos (76%) pela análise do PCR. Já nos 50 casos de infecção primária,
esta espécie esteve presente em 2 (4%) e 41 (82%) canais, respectivamente, pela cultura e
PCR. Esses resultados mostraram que o E. faecalis está presente em canais com polpas
necrosadas, porém em quantidades bem pequenas, não detectáveis pelo método da
cultura. Segundo os autores, o crescimento dessa espécie bacteriana pode ser favorecido
por mudanças ecológicas no canal radicular após o preparo químico-mecânico ou
obturação deficiente do canal radicular, tornando possível sua detecção nas culturas
microbiológicas nesses casos.
A microbiota associada a dentes tratados endodonticamente é resultado da ação de
fatores seletivos que determinam à persistência de determinadas espécies. Geralmente as
bactérias anaeróbias facultativas são mais resistentes aos procedimentos antimicrobianos
e medicamentosos utilizados na terapia endodôntica que as bactérias anaeróbias estritas.
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Além disso, são capazes de sobreviver em um ambiente escasso de nutrientes
permanecendo em uma fase latente, com uma baixa atividade metabólica a espreita de
melhores condições para ativar o seu crescimento (MOLANDER et al.150, 1998;
SUNDQVIST et al.237, 1998). Outras possibilidades seriam a de que estes
microorganismos penetram no canal radicular durante o tratamento endodôntico através
de um isolamento inadequado do campo operatório, infiltração advinda de um material
restaurador temporário ou quando o canal é deixado aberto para uma suposta drenagem
do canal (ENGSTRÖN44, 1964, SIRÉN et al225, 1997, WALTIMO et al.264, 1997;
HEILING et al.87, 2002).
A virulência do Enterococcus faecalis pode ser explicada pela produção de
elastase, proteases e hemolisinas que possuem papéis relevantes na patogênese das
periodontites. Além destes fatores, várias cepas podem produzir betalactamase, tornandoos capazes de causar infecções difíceis de serem tratadas (RAMS et al.185, 1992,
SUNDQVIST239, 1992). A aderência a células teciduais, a expressão de proteínas que
asseguram a sobrevivência celular frente a alterações no suprimento nutricional, a
habilidade de competir com outras células bacterianas e de alterar a resposta tecidual e
ambiental são exemplos de fatores de virulência que permitem a persistência dos
Enterococcus (KAYAOGLU; ØRSTAVIK108, 2004).
A parede celular das bactérias Gram-positivas também está envolvida em
processos infecciosos e “flare-ups” dos canais radiculares exercendo importante papel na
patogenicidade destes microorganismos. A parede celular é constituída quimicamente de
peptideoglicano e ácido lipoteicóico. A inflamação aguda induzida pelos componentes da
parede celular pode evoluir para um processo crônico, com um curso prolongado. Ácido
lipoteicoico isolados de cepas de E. faecalis ou de outras bactérias gram-positivas tem a
capacidade de estimular leucócitos a liberarem diversos mediadores que exercem papéis
relevantes em diversas fases do processo inflamatório. Frente à estimulação com LTA,
culturas de monócitos humanos liberam TNF-α, IL-1β e IL-6 (BHAKDI et al.15, 1991) e
leucócitos do sangue liberam IL-8 (SAETRE et al.191 2001). A liberação de PGE2 por
macrófagos peritoniais de camundongos (CARD; JASUJA; GUSTAFSON27, 1994), de
enzimas lizossomais por macrófagos peritoniais de ratos (HARROP et al.82, 1980) e de
íon superóxido pelos monócitos humanos, também tem sido relatadas (LEVY et al.123,
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1990). Além disso, ativa o sistema complemento e atua como um estimulador policlonal
de linfócitos B (SCHONFELD et al.198, 1982). O ácido lipoteicóico induz reabsorção
óssea em culturas de tecido (MEIKLE et al.143, 1982).
Fungos podem ser isolados de canais radiculares infectados em culturas puras e
associados a bactérias. A ocorrência em culturas puras em casos de periodontite apical
indica o potencial patogênico destes microorganismos em canais radiculares infectados.
A habilidade de espécies de Candida para sobreviver em um ambiente com escassez de
nutrientes e de resistir à ação de medicamentos comumente utilizados na endodontia
podem fornecer importante vantagem ecológica para sobrevivência deste grupo de
microorganismos nos canais radiculares (WALTIMO et al.262, 2003). Alguns fatores de
virulência apresentados pelos fungos contribuem para sua capacidade de infectar o tecido
pulpar e a dentina. A aderência permite a colonização de tecidos dentais duros, a
formação de hifas determina um incremento na patogenicidade, o tigmotropismo
favorece a invasão de túbulos dentinários, a secreção de proteases que digerem uma
variedade de proteínas teciduais e contribuem para sobrevivência em períodos de baixa
oferta nutricional e alterações fenotípicas que permitem a sua adaptação em condições
ambientais desfavoráveis. (SWEET244, 1997).
Os fungos são patógenos oportunistas e a espécie Candida albicans é a mais
comumente associada a infecções em humanos. A ocorrência de fungos em canais
radiculares infectados tem sido relatada por estudos empregando cultura microbiológica,
microscopia óptica e eletrônica ou métodos moleculares. SEN et al.201 (1995) observaram
por microscopia eletrônica de varredura a colonização maciça de leveduras em 4 de 10
dentes extraídos associados a lesões perirradiculares. Em um espécime hifas também
foram visualizadas. SIQUEIRA et al.215 (2002) investigaram o padrão de colonização
microbiana em infecções endodônticas primárias através de microscopia eletrônica de
varredura e encontraram fungos em forma de leveduras em 1 de 15 espécimes avaliados.
BAUMGARTHER et al.12 (2000) detectaram C. albicans utilizando PCR em 21% das
amostras coletadas de canais radiculares infectados. Por sua vez, SIQUEIRA et al.216
(2002) utilizando o mesmo método de avaliação detectaram fungos em apenas 2% dos
casos de infecção endodôntica primária.

23
______________________________________________________________________

Revisão de Literatura

Embora fungos sejam apenas ocasionalmente encontrados em infecções
endodônticas primárias, estes microorganismos têm sido mais freqüentemente isolados
em casos de infecções endodônticas secundárias ou persistentes, muitas vezes associadas
ao fracasso da terapia endodôntica. Utilizando microscopia óptica e de varredura, NAIR
et al.154 (1990) encontraram leveduras em 2 de 9 espécimes de lesões refratárias à terapia
endodôntica. WALTIMO et al.264 (1997) analisando 967 amostras de canais radiculares
que não responderam positivamente ao tratamento endodôntico, relataram a ocorrência de
fungos em 7% dos casos com cultura positiva. Em 6 casos os fungos foram isolados em
culturas puras e em 41 estavam associados a bactérias. Outras espécies de fungos, como
Candida glabrata, Candida guilliermondii, Candida inconspicua e Geotrichium
candidum, também foram encontradas. SUNDQVIST et al.237 (1998) isolaram C.
albicans em 2 de 24 canais (8,3%), enquanto que MOLANDER et al.150 (1998)
encontraram fungos em 3 de 68 canais (4,4%). HANCOCK et al.81 (2001) isolaram C.
albicans de 3% dos casos de fracasso da terapia endodôntica. Por sua vez, PECIULIENE
et al.173 (2001) isolaram C. albicans de 18% dos casos em que a terapia endodôntica
fracassou, sempre associada com bactérias. SIQUEIRA; RÔÇAS218 (2004) detectaram C.
albicans em 9% dos casos de fracasso da terapia endodôntica por meio de PCR. Tais
relatos sugerem que fungos podem ser resistentes à terapia endodôntica. De fato, tem sido
demonstrado que espécies de Candida podem ser resistentes a medicamentos e
substâncias comumente empregados em Endodontia, como o hidróxido de cálcio
associado a veículos inertes (WALTIMO et al.259 2000).
Tanto E. faecalis como C.albicans, pela capacidade de resistir ao tratamento
endodôntico, têm sido utilizados em vários estudos como parâmetro para verificar a
efetividade de procedimentos antimicrobianos (HAPAPASALO; ØRSTAVIK78, 1987,
SAFAVI et al.194, 1990, ØRSTAVIK; HAPAPASALO167, 1990, SIQUEIRA et al.220,
1996, GOMES et al.69, 2001, SIQUEIRA et al.214, 2003).
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2.1 Distribuição dos microorganismos no sistema de canais radiculares
O microambiente endodôntico devido a sua anatomia complexa e singular faz
com que a infecção instalada no sistema de canais radiculares possua algumas
peculiaridades que a tornam diferente de outras regiões do organismo. Uma vez
estabelecida ela não é passível de remissão espontânea pela ação de mecanismos de
defesa do hospedeiro e tampouco pode ser tratada por antibioticoterapia sistêmica. A
polpa necrosada é desprovida de irrigação sanguínea inviabilizando que células e
moléculas de defesa, assim como antibióticos sistêmicos, possam atingir o sítio infectado.
As defesas do hospedeiro são apenas eficazes em impedir a disseminação da infecção,
mas não são capazes de eliminá-la. A maioria das células microbianas encontra-se em
suspensão nos fluidos presentes na luz do canal principal. Entretanto, agregados
microbianos são usualmente visualizados colonizando as paredes do canal formando
multicamadas celulares. A infecção pode também se propagar para túbulos dentinários e
para variações da anatomia interna, as quais consistem mais em regra do que em exceção,
principalmente no terço apical do canal. Além disso, esses microorganismos podem
colonizar a superfície radicular externa próximo ao forame apical se organizando em
verdadeiros biofilmes dificultando bastante seu combate e contribuindo para o insucesso
endodôntico (LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
A dentina é um tecido conjuntivo mineralizado de estrutura não maciça. Túbulos
dentinários percorrem toda sua extensão, desde a junção dentino-pulpar até as junções
amelo-dentinária e cemento-dentinária. O diâmetro dos túbulos dentinários é inteiramente
compatível com o da maior parte das bactérias presentes na cavidade oral, variando de
2,5 µm próximo à polpa, 1,2 µm na dentina mediana e 0,9 µm próximo ao cemento
(GARBEROGLIO; BRANNSTRÖM60, 1976). Os túbulos dentinários também variam na
sua quantidade dependendo da localização. Na junção dentino-pulpar, os túbulos
dentinários atingem aproximadamente 45.000 túbulos/mm2. A área ocupada pelos túbulos
nesta região corresponde a 22% da superfície total. À medida que se distancia da polpa,
em direção à periferia, a densidade tubular diminui podendo alcançar cerca de 15.000
túbulos/mm2 cerca de 1% da superfície total. A dentina exposta, devido ao seu diâmetro e
quantidade de túbulos, permite que microorganismos invadam e multipliquem-se no seu
interior, caso encontrem condições favoráveis. A penetração bacteriana intratubular foi
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confirmada por vários estudos (AKPATA; BLECHMAN1, 1982, STEVENS;
GROSSMAN233, 1983, BYSTRÖN; CLAESSON; SUNDQVIST20, 1985, MERYON;
JAKEMAN; BROWNE145, 1986, MICHELICH et al.147, 1980, HAAPASALO;
ØRSTAVIK78, 1987, ANDO; HOSHINO5, 1990, PEREZ et al.175, 1993, LOVE131, 1996,
SIQUEIRA et al.219, 1996). Além de bactérias, fungos também já foram observados no
interior de túbulos dentinários (SEN et al.201, 1995, SIQUEIRA; SEN223, 2004).
Os túbulos dentinários sadios são preenchidos em seu interior por prolongamentos
odontoblásticos, fibras colágenas, fluido dentinário e algumas vezes fibras nervosas. O
fluido dentinário ocupa cerca de 22% do volume da dentina e consiste em um transudato
de plasma oriundo da microcirculação pulpar que banha toda a extensão tubular. Sua
composição é similar ao fluido intercelular contendo basicamente água, íons e moléculas.
Devido à ação da pressão intrapulpar, o fluxo do fluido dentinário tem direção periférica
dificultando a penetração microbiana em dentes vitais (PASHLEY171, 1996).
Um dos primeiros estudos divulgados na literatura que buscava avaliar a
disseminação da infecção no sistema de canais radiculares foi o desenvolvido por
SHOVELTON205 (1964). Foram selecionados 97 dentes de pacientes, clinicamente sem
vitalidade pulpar, decorrentes de cárie ou trauma, os quais foram extraídos e cortados
transversal e longitudinalmente nos terços cervical, médio e apical. Após o
processamento histológico para avaliação microscópica, verificou-se um menor número
de microorganismos na região apical quando comparados ao terço médio e,
principalmente, com o terço cervical. Os dentes relacionados a casos de agudecimentos,
sempre apresentaram bactérias no canal radicular, mas a porção de invasão dentinária era
menor do que nos dentes com processos crônicos como granulomas e lesão apical
radiograficamente visível. Estes achados foram extremamente significativos para a
endodontia, dando origem às técnicas escalonadas, reforçando a preocupação com a
desinfecção, visto que essas promovem maior desgaste a nível dos terços cervicais e
médios, os mais contaminados.
O microambiente dos túbulos dentinários parece favorecer o crescimento de
algumas espécies bacterianas sem restrições à natureza da causa do processo infeccioso.
Estas constituem um importante reservatório bacteriano dos canais radiculares infectados,
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sendo capazes de reinfectá-lo durante ou após o tratamento endodôntico. O caminho da
reinfecção parece estar relacionado com infiltrações coronárias causadas por restaurações
temporárias ou permanentes inadequadas, e possivelmente de bactérias alojadas nos
túbulos dentinários, multiplicando-se em condições favoráveis (OGUNTEBI159, 1994).
A capacidade microbiana de invasão em túbulos dentinários é influenciada
diretamente pela presença ou ausência de vitalidade pulpar. Através de microscopia
óptica e eletrônica de varredura NAGAOKA et al.153, em 1995, verificaram os efeitos da
polpa dentária sobre a penetração bacteriana nos túbulos dentinários. Os autores
analisaram o grau de invasão tubular de dentes vitais e desvitalizados quando expostos ao
meio bucal por 30 e 150 dias. Observaram que o tempo de exposição e a ausência de
vitalidade

pulpar

favorecem

a

penetração.

A

presença

de

prolongamentos

odontoblásticos, de fibras colágenas, da lâmina limitante e do fluido dentinário em
túbulos de uma dentina vital pode retardar a invasão intratubular. Por outro lado, túbulos
dentinários de dentes tratados endodônticamente ou com polpa necrosada são facilmente
invadidos por bactérias.

Outros fatores, tais como esclerose dentinária, dentina

reparadora, smear layer e a deposição de proteínas plasmáticas, como o fibrinogênio nas
paredes tubulares, podem limitar ou impedir o avanço bacteriano via túbulos dentinários.
Anticorpos e componentes do sistema complemento presentes no fluido dentinário
também podem ajudar a conter a invasão bacteriana (KIM et al.110, 2002).
A profundidade de penetração bacteriana também tem sido bastante avaliada.
Apesar de uma penetração mais superficial ser o achado mais comum, há regiões em que
bactérias são visualizadas a uma profundidade de 300 - 400 µm no interior tubular.
PETERS et al.177 (2001), em estudo in vivo, isolaram e identificaram bactérias presentes
em túbulos dentinários em diferentes profundidades. O maior número de células
bacterianas foi detectado próximo à luz do canal principal, mas bactérias também foram
detectadas em 62% dos dentes em amostras de dentina mais periférica, próxima ao
cemento. LOPES; SIQUEIRA130 (2004) ressaltam que a infecção tubular não é uniforme.
Enquanto alguns túbulos podem ser densamente infectados, a maioria dos túbulos
adjacentes mantém-se livres de infecção. A razão para isto não é aparente, mas pode estar
relacionada a fatores nutricionais, anatômicos e aos tipos de espécies microbianas que
estão infectando o canal. A multiplicação celular é decisiva para o alcance de maior
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profundidade de penetração nos túbulos. A observação de bactérias se dividindo no
ambiente intratubular indica a presença de nutrientes disponíveis nesta região.
Com o propósito de investigar a distribuição da microbiota dos canais radiculares
infectados e o grau de penetração bacteriana nos túbulos dentinários SEN et al.201, em
1995, examinaram pela microscopia eletrônica de varredura 20 dentes humanos recémextraídos. Constatou-se em seis espécimes, a presença acentuada de bactérias em forma
de cocos e bastonetes, constituindo-se em colônias, principalmente nas paredes dos
canais, e também, em grau variado, penetrando nos túbulos dentinários dos terços médio
e apical das raízes. A profundidade atingida pelas bactérias nos túbulos dentinários foi em
média de 50µm, somente em dois espécimes algumas atingiram 150 µm de profundidade.
Penetração bacteriana não foi comum a todos os túbulos dentinários, enquanto
aglomerados bacterianos eram evidentes em alguns túbulos, outros permaneciam isentos
de suas presenças. Além de cocos e bastonetes, observaram-se fungos em 4 espécimes, e
estes encontravam-se juntos às paredes dos canais. Os autores sugeriram o emprego de
agentes antimicrobianos intracanal entre sessões, como terapia complementar.
Estudando a capacidade da distribuição bacteriana nos túbulos dentinários,
LOVE131, em 1996, avaliou os terços cervical, médio e apical da dentina radicular de
dentes humanos recém-extraídos e isentos de cárie. Após preparo, padronização e
esterilização, os espécimes foram inoculados com Streptococcus gordonii e incubados em
meio de cultura em anaerobiose por sete dias. Os resultados mostraram um padrão similar
de invasão tubular nos terços cervical e médio das raízes, caracterizada por uma intensa
camada superficial de penetração envolvendo a maioria dos túbulos, mas com
distribuição e profundidade variáveis. Diferentemente, no terço apical, observou-se
poucos túbulos infectados, salvo em um caso onde a dentina da camada superficial
externa encontrava-se desnuda, devido à reabsorção externa. A extensão média de
penetração bacteriana nos terços médio e cervical foi de 200 µm e no apical 60 µm. Os
resultados indicam que há uma variação na extensão de invasão bacteriana de túbulos
dentinários de canais radiculares infectados. O padrão de invasão favorecia uma técnica
de instrumentação endodôntica que resultasse em preparação apical mínima, devido à
mínima e limitada penetração, mas que o alargamento no sentido coronal removesse a
grande quantidade de dentina infectada nos terços cervical e médio.
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A capacidade de penetração bacteriana nos túbulos dentinários foi avaliada por
SIQUEIRA et al.219 (1996) utilizando cilindros de dentina obtidos a partir de incisivos
bovinos recém-extraídos. Após a padronização e preparo dos espécimes, estes foram
submetidos à contaminação pelas seguintes bactérias: Porphyromonas endodontalis,
Porphyromonas

gingivalis,

Fusobacterium

nucleatum,

Actinomyces

israelli,

Propionibacterium acnes e Enterococcus faecalis. A análise através de microscopia
eletrônica de varredura mostrou que todas as espécies bacterianas foram capazes de
penetrar nos túbulos dentinários em diferentes profundidades. A maioria dos túbulos
dentinários continha células bacterianas em seu interior a uma grande extensão. Bactérias
localizadas nos túbulos dentinários a uma pequena distância da superfície pulpar podem
ser removidas pela preparação mecânica dos canais radiculares ou serem destruídas pela
ação química das soluções irrigadoras; opostamente, aquelas localizadas mais
profundamente podem sobreviver.
RIBEIRO186 (1997) por meio da análise histológica de 32 raízes dentárias com
lesões periapicais, firmemente aderidas em seus ápices, e de 16 lesões isoladas, verificou
a alta freqüência de bactérias gram-positivas e gram-negativas no lume dos canais
principais e das ramificações constituintes do delta apical e, também, em menor
proporção, nos túbulos dentinários, nos cementoplastos, na superfície externa e nos
granulomas. Concluiu, portanto, que nos casos de necrose pulpar e granulomas
periapicais as bactérias poderiam envolver todo o sistema de canais radiculares. Enfatizou
ainda a necessidade do auxilio de substâncias químicas no preparo biomecânico, emprego
de curativos entre sessões, além do saneamento adequado durante o tratamento.
A penetração intratubular do Enterococcus faecalis e da Candida albicans foi
avaliada por WALTIMO et al.261, em 2000, através de um modelo experimental
utilizando dentes humanos. Os autores verificaram a penetração dentinária de C.albicans
em seis dos 12 espécimes analisados, num intervalo de 3 a 14 dias, enquanto que o E.
faecalis penetrou francamente em todas as amostras num período de 1 a 5 dias.
MATSUO et al.138 (2003) relataram as espécies microbianas mais frequentemente
isoladas do interior dos túbulos dentinários. Através de análise imuno-histológica de
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dentes extraídos que apresentavam infecção endodôntica primária, relataram que 70 %
dos casos apresentavam bactérias invadindo túbulos dentinários. As espécies mais
encontradas foram F. nucleatum, Pseudoramibacter alactolyticus, Eubacterium nodatum,
Lactobacillus casei e Peptostreptococcus micros.
Além da colonização em todo o sistema de canais radiculares, outro importante
sítio de instalação da infecção em dentes com necrose pulpar e lesão periapical
radiograficamente visível é a superfície radicular externa. Recentemente, importante
atenção tem sido dispensada para o estudo dos biofilmes microbianos. POTERA183, em
1996, observou que nos biofilmes as bactérias encontram-se coagregadas em torno de
uma trama perfurada de fibras entrelaçadas de polissacarídeos, conectando cordões de
células a uma superfície dura. No interior desse microcosmo, bactérias aeróbicas e
anaeróbicas prosperam lado a lado, compartilhando de água e de uma estrutura complexa.
Enquanto alguns microrganismos liberam hidrogênio, outros o ingerem para reduzir
dióxido de carbono a metano. A camada de polissacarídeo funciona como um escudo
resistente à ação de antibióticos e grandes o suficiente para frustrar o sistema imune.
Bactérias dos biofilmes são morfologicamente distintas daquelas livres e qualquer
bactéria tem a capacidade de formá-lo diante de condições favoráveis podendo atingir 50
a 100µm de diâmetro em média.
TRONSTAD; BARNETT; CERVONE250, em 1990, estudaram a superfície
radicular dos terços apicais, de dez dentes portadores de lesões periapicais persistentes
após tratamento endodôntico convencional, removidos cirurgicamente. Observaram-se
microorganismos em todos os espécimes analisados ora formando colônias, ora
agregados localizados em áreas irregulares da superfície radicular entre feixes de fibras
colágenas e células. Além de cocos e bacilos, formas filamentosas ou fibrilares foram
também identificadas.
SIQUEIRA; LOPES211 (2001) relataram baixa incidência de biofilmes
perirradiculares em dentes não tratados endodonticamente com lesão periapical (4% dos
casos). Já em estudo realizado em 2002, LEONARDO120 et al. verificaram a formação de
biofilmes periapicais em dentes com necrose pulpar, com e sem lesão radiograficamente
visível, e em dentes vitais. Foram utilizados no estudo 21 dentes extraídos sendo que 8
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apresentavam necrose pulpar e lesão periapical, 8 com necrose pulpar sem lesão
radiograficamente visível e 5 com polpa vital. As raízes foram seccionadas e os três
milímetros apicais processados para microscopia eletrônica de varredura. As superfícies
radiculares foram avaliadas quanto a presença de microrganismos, reabsorção radicular e
biofilme. Os resultados demonstraram não existir microrganismos na superfície radicular
apical de nenhum dente com polpa vital ou com poupa necrosada sem lesão periapical
radiograficamente visível. Já para dentes com necrose pulpar e lesão periapical
radiograficamente visível foram observados microrganismos em todas as amostras. Estes
incluem cocos, bacilos, filamentosos e a presença de um biofilme apical.
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2.3 Medicação intracanal
2.3.1 Relevância do emprego de medicação intracanal em endodontia
Embora uma redução significativa no número de microorganismos na luz do canal
principal possa ser obtida pelos efeitos químicos e mecânicos da irrigação e
instrumentação, alguns patógenos podem permanecer viáveis em regiões inacessíveis a
estas manobras. A medicação intracanal para uso endodôntico deve possuir ação
antimicrobiana, com potencial para eliminar microorganismos remanescentes ao preparo
químico-mecânico. Diversos patógenos, inclusive E. faecalis e C. albicans, têm
demonstrado a capacidade de invadir túbulos da dentina radicular e de instalar uma
infecção intratubular, sendo freqüentemente associados a casos de insucesso do
tratamento. Possivelmente, por potencializar a eliminação de microorganismos, o
emprego de medicamentos intracanais está diretamente relacionado a uma melhor
reparação dos tecidos periapicais e, consequentemente, a um maior índice de sucesso da
terapia de dentes com canais infectados (BYSTRÖM et al.21, 1987, SJÖGREN et al.279,
1990, HOLLAND; SOARES; SOARES94, 1992, KATEBZADEH; HUPP; TROPE106,
1999, TROPE; DELANO; ØRSTAVIK252, 1999, KATEBZADEH; SIGURDSSON;
TROPE107, 2000).
Microorganismos que sobrevivem no sistema de canais radiculares após o preparo
químico-mecânico têm demonstrado um rápido crescimento quando o canal é deixado
vazio sem nenhum medicamento entre as sessões de trabalho (SJÖGREN et al.228, 1991,
TROPE; BERGENHOLTZ251, 2002). Este crescimento é sustentado pela restauração de
um ambiente favorável à proliferação de anaeróbios e pela possível infiltração de fluidos
teciduais após o selamento do canal com material restaurador provisório.
Medicamentos aplicados em toda a extensão do canal radicular funcionam como
uma barreira física impedindo o suprimento de substrato e ocupando espaços, a fim de
limitar a multiplicação microbiana (CHONG; PITT FORD31, 1992). As pastas de
hidróxido de cálcio funcionam como uma barreira físico-química, retardando
significativamente a recontaminação do canal, quando da exposição à saliva por perda do
selador coronário.
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Além dos efeitos antimicrobianos, outras características são importantes para a
seleção de um bom curativo intracanal. A redução da inflamação periapical é importante
objetivo a ser alcançado tanto na periodontite apical aguda, reduzindo a sintomatologia,
quanto na periodontite apical crônica favorecendo o processo de reparo. Outro importante
aspecto seria a solubilização de matéria orgânica, já que a permanência de resíduos
poderia funcionar como reservatório de microorganismos, comprometendo o sucesso da
terapia endodôntica a longo prazo (LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
A medicação intracanal ideal deve também apresentar a propriedade de
neutralização de produtos tóxicos. Devido a grande presença de bactérias gram-negativas
entre os patógenos endodônticos, a neutralização de LPS pelo medicamento pode ser
determinante para o sucesso da terapia, já que esta endotoxina exerce importante papel na
etiopatogenia das doenças da polpa e dos tecidos perirradiculares (TANOMARU et al.248,
2003). Entre outros aspectos apontados como objetivos para utilização de medicação
intracanal pode-se destacar a eliminação de exsudatos persistentes criando condições
favoráveis para obturação, a não agressão aos tecidos periapicais, a estimulação à
reparação por tecido mineralizado e o combate à reabsorção dentinária inflamatória
(LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
A demonstração da importância do emprego do curativo de demora para
reparação foi feita por KATEBZADEH; HUPP; TROPE106 (1999) em estudo histológico
em dentes de cães. Os autores avaliaram o reparo de lesões perirradiculares após o
tratamento endodôntico efetuado em uma e duas sessões. Os canais foram irrigados com
solução salina e no grupo de duas sessões foi utilizada medicação com hidróxido de
cálcio. Após 6 meses, a análise histológica revelou que houve significativamente menos
inflamação perirradicular no grupo tratado em duas sessões. Em outro estudo também em
cães, mas realizando análise radiográfica do sucesso, KATEBZADEH; SIGURDSSON;
TROPE107 (2000) revelaram melhores resultados também para o grupo de duas sessões
(15,8%), o qual apresentou um significativo menor número de casos de insucesso que o
grupo de sessão única (41,2%).
Em estudo clínico, TROPE; DELANO; ØRSTAVIK252 (1999) compararam
radiograficamente o sucesso de dentes tratados em sessão única ou em duas sessões.
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Todos os tratamentos foram efetuados pelo mesmo operador, empregando sempre a
mesma técnica de instrumentação e o mesmo tipo de solução irrigadora (NaOCl 2,5%).
No grupo de duas sessões, o hidróxido de cálcio foi a medicação utilizada por no mínimo
uma semana. A proservação de 1 ano revelou um índice de sucesso de 64% dos casos
concluídos em sessão única e 74% para os efetuados em duas sessões. A ação
desinfetante adicional da medicação intracanal elevou em 10% o índice de sucesso do
tratamento. Tal diferença foi considerada clinicamente relevante.
LEONARDO et al.121 (2002) avaliaram a reparação apical e periapical utilizando
curativos de demora para canais radiculares à base de hidróxido de cálcio por diferentes
períodos de tempo em dentes com lesões periapicais induzidas. Um total de 61 canais
radiculares de pré-molares superiores e inferiores de 4 cães foram utilizados. Após o
preparo biomecânico dos canais radiculares através de técnica coroa-ápice e emprego de
hipoclorito de sódio a 5,25% como solução irrigadora, os forames apicais foram
alargados em todos os casos. Foi aplicado curativo de demora à base de hidróxido de
cálcio, sendo que o grupo controle não recebeu medicamento. Os animais foram mortos
após 7, 15, 30 dias. Após preparação histológica, secções seriadas foram coradas com
hematoxilina e eosina e tricrômico de Mallory. Os autores concluíram que os melhores
resultados histopatológicos ocorreram aos 15 e 30 dias, e os piores resultados aos 7 dias e
com o grupo controle.
HOLLAND et al.93 (2003) realizaram estudo objetivando analisar o processo de
reparo em dentes com periodontite apical após o tratamento do canal radicular em uma ou
duas sessões. Pré-molares e dentes anteriores de cães (n = 60) foram expostos à cavidade
bucal por 6 meses para o desenvolvimento de lesões periapicais. Após o período de
contaminação, os canais foram submetidos ao preparo químico-mecânico utilizando
NaOCl 2,5% como solução irrigadora. Os dentes foram obturados empregando-se gutapercha e cimento Sealapex através da técnica de condensação lateral. Vinte dentes foram
obturados em sessão única, imediatamente após a instrumentação. Os demais 40 dentes
foram divididos em dois grupos onde o hidróxido de cálcio foi utilizado como medicação
intracanal por 7 e 14 dias. Após 6 meses, os animais foram sacrificados e os tecidos
preparados para análise histomorfológica. Os melhores resultados foram verificados para
os espécimes submetidos ao hidróxido de cálcio por 14 dias, seguido pelo emprego por 7
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dias e pela obturação em sessão única. Foi concluído que o uso do curativo de hidróxido
de cálcio favorece a obtenção de melhores resultados que a obturação em sessão única.
Questionamentos sobre o papel dos microorganismos sobreviventes às medidas de
desinfecção têm sido relatados declarando que a quantidade de nutrientes disponíveis e a
capacidade de sobreviver em condições de carência nutricional são fundamentais para
manutenção da viabilidade (PETERS; WESSELINK; MOORER178, 1995). O fracasso da
terapia endodôntica somente poderá ser atribuído a estes microorganismos se for possível
o acesso aos tecidos periapicais, se forem patogênicos e se estiverem em número
suficiente para induzir ou perpetuar uma lesão periapical (LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
Portanto, alguns pesquisadores defendem a não utilização de medicação intracanal
procedendo-se à obturação em sessão única.
WEIGER; ROSENDAHL; LÖST267 (2000) realizaram estudo clínico, a fim de
explorar a influência do curativo de hidróxido de cálcio no reparo de lesões periapicais
em dentes que não haviam sido previamente tratados endodonticamente. Após a
instrumentação dos canais radiculares utilizando o NaOCl 1% como solução irrigadora,
31 dentes foram submetidos a aplicação de medicação intracanal por pelo menos 1
semana. Outros 36 dentes foram submetidos ao tratamento em sessão única. Os critérios
para caracterização do sucesso foram clínicos e radiográficos, através da ausência de
sintomas e da presença de espessura normal do ligamento periodontal. Os resultados
demonstraram que ambas as formas de tratamento apresentaram possibilidade de sucesso
superior a 90% dentro de um período de 5 anos de proservação. Não foi observada
diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Portanto, do ponto de vista
microbiológico, o tratamento em sessão única proporciona condições ambientais
favoráveis ao reparo da mesma forma que aquelas obtidas pelo tratamento em duas
sessões utilizando o hidróxido de cálcio como medicação intracanal.
KVIST et al.114 (2004) compararam a eficácia antimicrobiana do tratamento
endodôntico realizado em uma única sessão e em duas sessões com a aplicação de
hidróxido de cálcio como medicação intracanal. Dentes com periodontite apical (n = 96)
foram divididos em dois grupos e submetidos à coleta de amostras para cultura antes e
depois da instrumentação e após a aplicação de medicação intracanal. Amostras coletadas
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previamente à instrumentação detectaram microorganismos em 98 % dos dentes. A
instrumentação promoveu significativa redução de microorganismos. Após a aplicação de
medicação, microorganismos residuais foram detectados em 36% dos casos tratados em
duas sessões e em 29% daqueles tratados em sessão única. Nenhuma diferença estatística
entre os grupos foi encontrada. É importante ressaltar que no grupo de sessão única uma
desinfecção final do canal foi realizada através da aplicação de iodeto de potássio
iodetado a 5% por 10 minutos. Os autores concluíram que do ponto de vista
microbiológico, o tratamento de dentes com periodontite apical realizado em duas sessões
não foi mais efetivo que aquele realizado em sessão única.
PETERS et al.176 (2005) avaliaram o efeito da aplicação ou não de hidróxido de
cálcio como medicação intracanal em dentes com infecção pulpar e lesão periapical
associada. Amostras dos canais radiculares dos 42 dentes selecionados foram coletadas
antes (amostra 1) e após (amostra 2) o tratamento durante a primeira sessão; e antes
(amostra 3) e após (amostra 4) o tratamento durante a segunda sessão. Na primeira sessão
os dentes foram instrumentados e metade deles obturados com pasta de hidróxido de
cálcio e a outra metade obturada definitivamente com guta-percha e cimento AH-26.
Após intervalo de quatro semanas de ação dos medicamentos procedeu-se à obturação
definitiva do canal. A média das unidades formadoras de colônia nas culturas positivas
diminuiu significativamente após a preparação do canal radicular durante a primeira
visita de 1,0 x 106 (amostra 1) para 1,8 x 103 (amostra 2). Entre as sessões, observou-se
um aumento no número de microorganismos para 9,3 x 103 (amostra 3). Não houve
diferença significativa no número de UFC entre as amostras coletadas ao fim da primeira
(amostra 2) e segunda sessão (amostra 4). As espécies mais frequentemente isoladas
foram Prevotella intermedia, Capnocytophaga spp., Actinomyces odontolyticus,
Propionibacterium acnes e Peptostreptococcus micros. Apesar do uso de pasta de
hidróxido de cálcio entre sessões, detectou-se um aumento de culturas positivas. Os
autores concluíram que a pasta de hidróxido de cálcio limita, mas não previne totalmente
o crescimento bacteriano.

36
______________________________________________________________________

Revisão de literatura

2.3.2 Hidróxido de cálcio
O primeiro relato do emprego de hidróxido de cálcio contra as afecções
infecciosas dos dentes ocorreu em 1838 para tratamento de fístula dentalis. Entretanto,
foi em 1920 que o hidróxido de cálcio na forma de uma pasta denominada Calxyl foi
introduzida na odontologia por HERMANN91. A partir de então, este medicamento
começou a ser cientificamente pesquisado e empregado para capeamento de polpas
expostas observando-se processo de reparo.
A recomendação do hidróxido de cálcio como possível alternativa para medicação
intracanal ocorreu em 1975 com os trabalhos de HEITHERSAY85 e STEWART234. Os
autores relataram os benefícios do emprego de hidróxido de cálcio em dentes humanos
portadores de polpa necrótica e lesão periapical, concluindo que seu emprego simplifica o
tratamento e também colabora com a reparação tecidual. A inclusão definitiva do
hidróxido de cálcio como parte do arsenal endodôntico para a desinfecção dos canais
radiculares, ocorreu em 1985 com o trabalho de BYSTRÖM et al.20. Em estudo in vivo,
utilizando 65 dentes humanos com reação periapical radiograficamente evidente,
avaliaram o efeito antimicrobiano dos curativos de demora: PMCC, fenol canforado e
hidróxido de cálcio. Os resultados mostraram a recuperação de bactérias após a
medicação em apenas um dos 35 casos tratados com hidróxido de cálcio, já para aqueles
tratados com medicamentos fenólicos foram recuperadas bactérias em 10 dos 30 casos.
O hidróxido de cálcio apresenta-se como um pó branco, alcalino (pH 12,8), pouco
solúvel em água (solubilidade de 1,2g/L de água, à temperatura de 25°C). Trata-se de
uma base forte obtida a partir da calcinação (aquecimento) do carbonato de cálcio, até sua
transformação em óxido de cálcio (cal viva). Com a hidratação do óxido de cálcio chegase ao hidróxido de cálcio e a reação entre este e o gás carbônico leva à formação do
carbonato de cálcio (LOPES; SIQUEIRA130, 2004).
As propriedades do hidróxido de cálcio derivam de sua dissociação iônica em íons
cálcio e hidroxila, sendo que as ações destes íons sobre os tecidos e os microorganismos
explicam as propriedades biológicas e antimicrobianas desta substância. De acordo com
ESTRELA; PESCE47 (1996) a dissociação iônica do hidróxido de cálcio proporciona
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45,89% de íons hidroxila e 54,11% de íons cálcio. Como o hidróxido de cálcio p.a. se
apresenta na forma de pó, é necessária uma substância que permita sua veiculação para o
interior dos canais radiculares. A composição da pasta e a natureza do veículo podem
influenciar diretamente as atividades do hidróxido de cálcio quando este é empregado
como medicação intracanal (SIQUEIRA; UZEDA224, 1998).
Uma importante característica apresentada pela pasta de hidróxido de cálcio é a
sua atividade antiexsudativa determinada por sua propriedade higroscópica. O hidróxido
de cálcio por ser hipertônico em relação ao meio, absorve o exsudato inflamatório quando
em contato com os tecidos reduzindo a pressão hidrostática tecidual. Além disso, o
hidróxido de cálcio inibe a ação da fosfolipase A2 e C interrompendo a síntese de
prostaglandinas. Esta inibição, entretanto, se dá de modo inespecífico, resultado da
elevação do pH tecidual e conseqüente inativação da enzima. Apesar do hidróxido de
cálcio proporcionar efeitos semelhantes ao de um antiinflamatório, esta substância não
pode ser caracterizada como um antiinflamatório verdadeiro (LOPES; SIQUEIRA130,
2004).
Apesar de o pH alcalino ser um fator prejudicial à sobrevivência de
microorganismos, muitas espécies implicadas em infecções dos canais radiculares
conseguem manter sua viabilidade frente a alterações no pH. Alguns microorganismos
como E. faecalis e C. albicans podem sobreviver em meio extremamente alcalino.
McHUGH et al.142 (2004) avaliaram o comportamento do E. faecalis frente a diferentes
intervalos de pH. Os resultados demonstraram que na faixa de pH 10,5 a 11,0 o
crescimento de E. faecalis é retardado, enquanto que em pH 11,5 ou acima deste valor
nenhum crescimento é verificado. Apesar da maior resistência do E. faecalis, o pH do
hidróxido de cálcio é de cerca de 12,5 depreendendo-se que todas as espécies bacterianas
já isoladas de canais radiculares infectados são susceptíveis aos seus efeitos, sendo
eliminadas em curto período de tempo quando em contato direto com esta substância.
A variação do pH reflete na viabilidade bacteriana, uma vez que influencia a
atividade enzimática. Todo o metabolismo celular é dependente da ação de enzimas, as
quais possuem uma faixa estreita de pH onde a atividade ou estabilidade é ótima girando
em torno da neutralidade (PADAN et al.169, 1981). A alcalinização promovida pelo
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hidróxido de cálcio induz a desnaturação de enzimas, alterando sua estrutura
tridimensional, resultando na perda de sua atividade biológica e consequentemente
comprometendo a atividade microbiana.
Outro efeito da ação do hidróxido de cálcio sobre os microorganismos seria a
perda da integridade da membrana citoplasmática resultante do processo de peroxidação
lipídica, que resulta na destruição de fosfolipídios componentes estruturais da membrana
(FREEMAN; CRAPO57, 1982). O dano à membrana citoplasmática exerce papel
importante na lise e morte do microorganismo, visto que esta estrutura é responsável por
uma série de funções biológicas como: barreira osmótica regulando a entrada e saída de
substâncias para o citoplasma, respiração celular, excreção de exoenzimas para clivagem
de polímeros orgânicos macromoleculares para obtenção de nutrientes e biossíntese da
parede celular. Além disso, o hidróxido de cálcio pode danificar o DNA bacteriano
inibindo sua replicação e desarranjando a atividade celular.
Devido a estas propriedades antimicrobianas é inegável o poder letal do hidróxido
de cálcio. No entanto, para que todo este potencial de desinfecção seja exercido é
necessário um contato direto do medicamento com os microorganismos. Esta situação
proporciona uma concentração máxima de íons hidroxila disponível no ambiente
tornando inviável a sobrevivência. Estudos avaliando o efeito do hidróxido de cálcio à
distância não têm demonstrado os mesmos resultados. Devido a sua baixa solubilidade, a
difusão de íons hidroxila para alcançar microorganismos à distância fica prejudicada.
Estudos utilizando teste de difusão em ágar demonstraram que pastas de hidróxido de
cálcio que empregaram água destilada ou glicerina como veículos foram ineficazes em
inibir o crescimento de várias espécies bacterianas anaeróbias estritas e facultativas
(SIQUEIRA; UZEDA221, 1997; GOMES et al.67, 2002).
A ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio também tem se mostrado
insatisfatória para eliminação de microorganismos locados no interior dos túbulos
dentinários. Além de sua baixa solubilidade, outro fator importante que prejudica sua
ação é que a hidroxiapatita, principal componente inorgânico da dentina, tem efeito
tampão para substâncias alcalinas, devido à presença de doadores de prótons em sua
camada hidratada (WANG; HUME265, 1988, NERWICH et al.156, 1993). Outro aspecto
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seria o arranjo das células bacterianas colonizando as paredes do canal, prejudicando um
efeito em profundidade do hidróxido de cálcio, uma vez que células da periferia da
colônia poderiam proteger aquelas localizadas mais profundamente no interior dos
túbulos (SIQUEIRA; UZEDA220, 1996).
Alguns microorganismos, entre eles E. faecalis e C. albicans, apresentam maior
resistência aos efeitos antimicrobianos do hidróxido de cálcio. Além de fatores como
baixa solubilidade e inativação pela dentina ou outros componentes teciduais, alguns
microorganismos

possuem

sofisticados

mecanismos

para

regulação

do

pH

intracitoplasmático para níveis compatíveis com a sobrevivência, a despeito de alterações
do pH no ambiente (BOOTH17, 1985).
Tem sido relatado o isolamento de E. faecalis mesmo em ambientes com pH 11,5.
Esta resistência do E. faecalis ao hidróxido de cálcio está relacionada a uma bomba de
prótons ativa, que reduz o pH intracitoplasmático por bombear prótons para o interior da
célula (EVANS et al.50, 2002). C. albicans também tem demonstrado resistência ao efeito
do hidróxido de cálcio. WALTIMO et al.263 (1999) avaliaram a susceptibilidade de
espécies orais de Candida ao hidróxido de cálcio. As espécies testadas foram C. albicans,
C. glabrata, C. guilliermondii, C. krusei, C. tropicalis. A susceptibilidade do E. faecalis
também foi avaliada para comparação. Os microorganismos permanecem em contato
com hidróxido de cálcio (pH 12,4) por 5 minutos a 6 horas. Comparadas ao E. faecalis
todas as espécies de Candida apresentaram resistência igualmente alta ou até mesmo
maior ao hidróxido de cálcio.
A neutralização de endotoxinas é outra importante característica apresentada pelo
hidróxido de cálcio. Os LPS são importantes fatores de virulência que apresentados por
bactérias gram-negativas desempenhando papel relevante na etiopatogenia das doenças
da polpa e dos tecidos perirradiculares. A porção lipídica do LPS conhecida como lipídio
A é a principal responsável por seus efeitos biológicos. Foi demonstrado que o hidróxido
de cálcio pode promover a hidrólise do lipídio A, destruindo ligações éster dentro da
molécula de LPS, promovendo, assim, a liberação de ácidos graxos hidroxilados.
Consequentemente, a molécula de LPS é inativada, perdendo seus efeitos tóxicos
(SAFAVI; NICHOLS193, 1993, SAFAVI; NICHOLS192, 1994).
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2.3.3 Clorexidina
O surgimento de um maior interesse na endodontia pela utilização da clorexidina
como agente de desinfecção dos canais radiculares ocorreu a partir da ineficiência do
hidróxido de cálcio contra algumas cepas de microorganismos. A identificação de
determinadas espécies microbianas resistentes aos efeitos antimicrobianos do hidróxido
de cálcio, bem como seu freqüente isolamento em casos de insucesso endodôntico,
determinaram a necessidade de busca por novas alternativas de substâncias desinfetantes.
A clorexidina surgiu durante investigações para o desenvolvimento de agentes
antivirais. Entretanto, esta substância acabou por demonstrar baixa atividade antiviral,
mas apresentou boa eficácia antibacteriana. A clorexidina tem sido bastante aplicada em
tratamentos ginecológicos, urológicos e oftalmológicos bem como para anti-sepsia de
pele (FARDAL; TURNBULL53, 1986).
A clorexidina é composta estruturalmente por dois anéis clorofenólicos nas
extremidades, ligados a um grupamento biguanida de cada lado, conectados por uma
cadeia central de hexametileno (DENTON41, 1991). Esta bisbiguanida catiônica
(carregada positivamente) é uma base forte, sendo praticamente insolúvel em água. A
clorexidina é largamente empregada na odontologia, principalmente, como auxiliar na
terapia periodontal (RÖLLA; MELSEN189, 1975). Esta substância tem importante papel
na inibição e prevenção da placa dental e foi sugerida como agente antiplaca e antitártaro.
Devido a sua baixa solubilidade a clorexidina utilizada em odontologia tem sido
proposta na forma de sal de digluconato, a fim de proporcionar melhor solubilidade em
água (DELANY et al.40, 1982). As soluções aquosas de clorexidina são mais estáveis em
pH de 5 a 8. Acima disto, há precipitação, enquanto que em pH ácido, há deterioração da
atividade, devido à perda da estabilidade da solução. Em pH fisiológico, esta substância
exerce excelente atividade antimicrobiana, dissociando-se e liberando moléculas de carga
positiva (PARSON et al.170, 1980, RINGEL et al.187, 1982).
As concentrações de clorexidina normalmente utilizadas variam entre 0,12% e
2,0%. Nestas concentrações, apresenta nível extremamente baixo de toxicidade tecidual e
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sistêmica. A clorexidina 2% tem sido empregada como irrigante subgengival sem
apresentar toxicidade aos tecidos gengivais (LÖE129, 1973). Quando utilizada como antiséptico bucal em pacientes submetidos à cirurgia periodontal tem permitido o reparo
tecidual. Portanto, uma boa tolerância dos tecidos periapicais à clorexidina 2% pode ser
esperada, similarmente aos tecidos gengivais (JEANSONNE; WHITE99, 1994). Casos
reportados de reação alérgica à clorexidina são raros na população em geral (OKANO et
al.161, 1989, GARVEY et al.61, 2001).
O uso da clorexidina em endodontia tem sido proposto na forma de líquido ou gel
em diferentes concentrações tanto como agente irrigante dos canais radiculares
(PARSON et al.170, 1980, DELANY et al.40, 1982, GREENSTEIN; BERMAN;
JAFFIN75, 1986, FARDAL; TURNBULL53, 1986, VAHDATY; PITT FORD;
WILSON253, 1993, JEANSONNE; WHITE99, 1994, LEONARDO et al.122, 1999,
FERRAZ et al.55, 2001, ÖNÇAG et al.165, 2003, ZAMANY et al.273, 2003, DAMETTO et
al.36, 2005, ERCAN et al.45, 2006) quanto como medicação intracanal (HELING et al.88,
1992, BARBOSA et al.7, 1997, SIQUEIRA; UZEDA221, 1997, LINDSKOG et al.126,
1998, GOMES et al.73, 2003).
O digluconato de clorexidina é um agente antibacteriano de amplo espectro
efetivo contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, vírus e esporos
(HENNESSEY89, 1973, DAVIES37, 1973, DENTON41, 1991). O efeito antimicrobiano
da clorexidina se dá pela atração e adsorção das moléculas catiônicas da clorexidina à
superfície celular dos microorganismos que é carregada negativamente. Esta interação
promove a alteração da permeabilidade da membrana celular, o que resulta na perda dos
componentes intracelulares e no desequilíbrio osmótico da célula (HENNESSEY89,
1973).
A clorexidina em baixas concentrações é bacteriostática, enquanto que em
concentrações mais elevadas é bactericida. O efeito bacteriostático da clorexidina é
manifestado pela saída das substâncias de baixo peso molecular, como potássio e fósforo.
Além disso, em nível de membrana, a clorexidina pode inibir a atividade de determinadas
enzimas, como a adenosina trifosfatase (ATPase). Já o efeito bactericida da clorexidina é
observado em concentrações mais altas, quando se verifica que o dano à membrana
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citoplasmática é mais severo, levando ao extravasamento de conteúdo citoplasmático de
maior peso molecular como ácidos nucléicos. Entretanto, em concentrações
suficientemente elevadas (100 a 500 mg/L), não ocorre extravasamento do conteúdo
citoplasmático, mas sim a sua precipitação resultado da reação da clorexidina com
compostos fosfatados, como ATP e ácidos nucléicos. A maior parte das soluções de
clorexidina utilizadas em odontologia é bactericida (DENTON41, 1991).
Em pH neutro, a clorexidina é rapidamente adsordida à superfície celular dos
microorganismos fazendo com que a concentração de moléculas livres de clorexidina na
solução seja baixa. Em condições ácidas, a superfície ionizada da bactéria é suprimida,
reduzindo o efeito bactericida da clorexidina (DAVIES37, 1973, BONESVOLL et al.16,
1974).
Além de possuir atividade antimicrobiana de amplo espectro, a clorexidina
apresenta outra importante característica: a substantividade. Devido à sua propriedade
catiônica, a clorexidina se liga à hidroxiapatita do esmalte ou dentina e a grupos
aniônicos ácidos de glicoproteínas, sendo lentamente liberada para o ambiente, à medida
que sua concentração no meio decresce, permitindo desse modo um tempo de atuação
prolongado. A substantividade da clorexidina sustenta a atividade antimicrobiana por um
período de 48 horas (SCHAFER; BOSSMANN195, 2005), 72 horas (SIRÉN et al.226,
2004) e de até 7 dias (BASRANI et al.9, 2002, DAMETTO et al.36, 2005) após serem
removidos do canal radicular. Esta propriedade a difere de outros desinfetantes que
rapidamente se dissipam e não têm efeito antimicrobiano residual (MESSER; CHEN146,
1984).
Duas formulações têm sido propostas para o uso da clorexidina, a líquida e o gel.
Alguns estudos demonstraram que a atividade antimicrobiana da clorexidina líquida é
igual ou superior ao gel quando o contato direto é utilizado como metodologia (FERRAZ
et al.55, 2001, GOMES et al.69, 2001, VIANNA et al.255, 2004). Em contrapartida, a
clorexidina gel facilita a instrumentação, lubrificando a luz do canal radicular, o que
diminui o atrito entre parede e instrumentos no interior do sistema de canais radiculares.
Além disso, ao facilitar a instrumentação, a clorexidina gel termina por melhorar a
capacidade dos instrumentos em eliminar tecidos orgânicos, o que compensa sua
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incapacidade de dissolvê-lo. Outra vantagem da clorexidina gel sobre a líquida seria a
diminuição da formação de smear layer (FERRAZ et al.55, 2001), o que não acontece
com a líquida.
Alguns estudos têm relevado um maior potencial de desinfecção da clorexidina
quando comparado ao hidróxido de cálcio sobre C. albicans e E. faecalis (WALTIMO et
al.260, 1999, LIMA et al.124, 2001). Como estes dois microorganismos têm sido
identificados como patógenos endodônticos, que podem resistir ao protocolo
convencional de desinfecção do canal radicular, clorexidina pode oferecer um benefício
clinicamente significante se aplicado na terapia endodôntica.
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2.3.4 Hidróxido de cálcio associado à clorexidina
A associação da clorexidina ao hidróxido de cálcio como possível alternativa para
medicação intracanal objetiva incrementar as propriedades antimicrobianas do hidróxido
de cálcio. Apesar das já relatadas propriedades antimicrobianas desta substância, esta não
pode ser considerada como uma medicação intracanal universal, já que não é igualmente
efetiva contra todos os microorganismos envolvidos nas infecções endodônticas
(GOMES et al.67, 2002). Alguns microorganismos têm mostrado capacidade de
sobrevivência mesmo em pH alcalino, revelando, desta forma, resistência aos efeitos
antimicrobianos do hidróxido de cálcio. A adição da clorexidina poderia proporcionar
maior atividade antimicrobiana, devido seu amplo espectro de atuação, tornando o
medicamento mais efetivo contra E. faecalis e C. albicans. Além disso, poderia conferir
maior substantividade à formulação, devido a sua capacidade de adsorção e lenta
liberação de moléculas ativas pela dentina, mesmo após sua remoção do canal radicular
(TANOMARU et al.247, 2002).
O hidróxido de cálcio, no entanto, apresenta algumas propriedades importantes
para um bom curativo intracanal não apresentadas pela clorexidina. O hidróxido de cálcio
tem a habilidade de induzir a formação de tecido duro, de preencher fisicamente o canal
prevenindo a recontaminação, de dissolver tecido orgânico e de mediar à neutralização de
LPS. O pH alcançado pela combinação dos medicamentos é maior do que o apresentado
pelo uso isolado da clorexidina, o que poderia auxiliar no controle da reabsorção
radicular externa inflamatória (BELTES et al.13, 1997).
A associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina foi avaliada por BASRANI;
GHANEM; TJÄDERHANE8, em 2004, a fim de determinar se esta formulação
apresentava as propriedades físico-químicas adequadas para um bom curativo intracanal.
Os resultados mostraram que a adição da clorexidina ao hidróxido de cálcio não afetou
seu pH, radiopacidade e tempo de trabalho. Contudo, a adição da clorexidina diminuiu a
tensão superficial e aumentou a viscosidade do hidróxido de cálcio significativamente.
Estes achados confirmaram que a clorexidina em diferentes concentrações e em
combinação com hidróxido de cálcio tem propriedades físico-químicas satisfatórias para
serem usadas como medicação intracanal.
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2.3.5 Comparação da eficácia antimicrobiana entre as medicações intracanais
Divergências quanto ao desempenho antimicrobiano apresentado por algumas
medicações podem ser explicados por diferentes modelos experimentais adotados, pelos
veículos associados aos medicamentos ou pelas diversas concentrações empregadas.
Vários estudos disponíveis na literatura tiveram como objetivo avaliar o papel do
hidróxido de cálcio, clorexidina e hidróxido de cálcio associado à clorexidina como
medicação intracanal.
A susceptibilidade de C. albicans frente a alguns medicamentos como iodeto de
potássio iodetado, acetato de clorexidina 0,5%, hipoclorito de sódio 5% e hidróxido de
cálcio isoladamente ou em combinações foi avaliada por WALTIMO et al.260 (1999). As
substâncias foram colocadas em contato direto com o microorganismo e os seguintes
períodos de ação foram avaliados: 30 segundos, 5 minutos, 1 hora e 24 horas. Os
resultados revelaram alta resistência de C. albicans ao hidróxido de cálcio mostrando
apenas uma pequena redução após 1 hora e 24 horas de contato. Hipoclorito de sódio e
iodeto de potássio iodetado eliminaram C. albicans com 30 segundos, enquanto que o
acetato de clorexidina após 5 minutos de contato. As combinações das medicações não
promoveram melhor eficácia na desinfecção dos canais radiculares. Este estudo indicou
que hipoclorito de sódio, iodeto de potássio iodetado e acetato de clorexidina foram mais
efetivos, que o hidróxido de cálcio, na eliminação de C. albicans in vitro.
A eficácia de alguns irrigantes e medicações intracanal sobre C. albicans foi
também avaliada por FERGUSON; HATTON; GILLESPIE54 (2002). O objetivo deste
estudo foi determinar a concentração inibitória mínima de hipoclorito de sódio, peróxido
de hidrogênio, digluconato de clorexidina e solução aquosa de hidróxido de cálcio que é
requerido para eliminar um inóculo padronizado de C. albicans. O crescimento
microbiano foi determinado pela densidade óptica. Os resultados demonstraram que
hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e clorexidina foram fungicidas eficazes com
uma concentração inibitória mínima de < 10 µg/mL, 234 µg/mL e < 0,63 µg/mL,
respectivamente. Solução aquosa de hidróxido de cálcio não foi eficaz na eliminação de
C. albicans. Paralelamente, a atividade antimicrobiana através da técnica de contato
direto foi avaliada entre pasta de hidróxido de cálcio confeccionada com água esterilizada
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(1:1) e PMCC. O tempo de atuação das medicações foi de 48 horas, após este período
amostras foram preparadas microbiologicamente para determinação das unidades
formadoras de colônias. A pasta de hidróxido de cálcio e o PMCC quando mantidos em
contato direto com C. albicans foram efetivos como agentes antifúngicos.
WEIGER et al.266, em 2002, propõem um método alternativo para caracterizar a
viabilidade bacteriana na dentina radicular humana infectada através da determinação da
proporção de microorganismos viáveis e não viáveis. Para este estudo foram selecionados
24 dentes humanos que tiveram o diâmetro e extensão dos canais padronizados sendo, em
seguida, esterilizados. Os espécimes foram divididos em dois grupos (n = 12) para
contaminação com Enterococcus faecalis e Streptococcus sanguinis por 8 semanas. Cada
um dos grupos foi subdividido em 1 grupo controle (n = 6) e 1 grupo teste (n = 6).
Amostras da dentina radicular, através da ampliação padronizada do canal radicular,
foram coletadas para se determinar o padrão de contaminação após 4 semanas. Estas
foram comparadas com amostras coletadas na 8ª semana (grupo controle) e com aquelas
coletadas na 12ª semana (grupo teste) após 28 dias de aplicação de curativo de hidróxido
de cálcio. As amostras foram analisadas pela microscopia de fluorescência para
determinação da proporção de bactérias viáveis e não viáveis e através da contagem de
unidades formadoras de colônia. Bactérias viáveis e não viáveis foram identificadas em
todas as amostras da dentina radicular. Nos grupos controles a proporção de bactérias
viáveis e a avaliação das UFC não apresentaram grandes variações entre as amostras
coletadas na 4ª e 8ª semana. Para o grupo teste, contaminado com S. sanguinis, uma
média de 27% de bactérias viáveis e 0 logUFC foi detectada após 4 semanas de curativo
com hidróxido de cálcio. Para E. faecalis observou-se 56,2 % de bactérias viáveis e
média de 5.3 logUFC. A viabilidade do E. faecalis não foi afetada pela ação do hidróxido
de cálcio. Os autores concluíram que a microscopia de fluorescência proporciona
importantes informações a respeito da viabilidade de microorganismos quando
comparada ao método de cultura microbiológica.
Utilizando modelo experimental de contaminação in vitro da dentina radicular
EVANS et al.51 (2003) compararam o efeito antimicrobiano da pasta de hidróxido de
cálcio e da associação hidróxido de cálcio e clorexidina 2%. A partir de incisivos bovinos
foram confeccionados 24 cilindros de dentina que foram padronizados e contaminados
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com E. faecalis. As medicações intracanais avaliadas foram aplicadas por 1 semana.
Após este período, raspas de dentina foram coletadas, suspendidas em solução e
semeadas em BHI ágar. Após incubação, procedeu-se à contagem das unidades
formadoras de colônias. A associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina foi
significativamente mais eficaz na eliminação de E. faecalis que o uso isolado de
hidróxido de cálcio.
LYNNE et al.133 (2003) avaliaram a atividade antimicrobiana de pasta de
hidróxido de cálcio (1 g de Ca (0H)2 em 10 mL de água destilada), hidróxido de cálcio
associado à clorexidina (1g de Ca (OH)2 em 10 mL de digluconato de clorexidina 0,12%)
e clorexidina 0,12% sobre a dentina radicular infectada com E. faecalis. Cilindros de
dentina, obtidos a partir de raízes de incisivos bovinos, foram padronizados em extensão
e diâmetro do canal radicular sendo em seguida esterilizados. Em seguida, foram
contaminados com E. faecalis (7,0 x 104 UFC/mL) por 24 horas. Após a contaminação,
os medicamentos foram aplicados no canal radicular e os espécimes foram incubados por
24 horas. Amostras da dentina radicular foram obtidas através da ampliação seqüencial e
padronizada do diâmetro do canal sendo posteriormente cultivadas. Os resultados
demonstraram uma superioridade do hidróxido de cálcio na desinfecção dos canais
radiculares em relação a sua associação com a clorexidina e também quanto ao uso
isolado de clorexidina 0,12%.
BASRANI et al.10 (2003) utilizaram diferentes modelos experimentais para
avaliação do desempenho antimicrobiano da clorexidina (0,2% e 2% líquida ou gel) e
hidróxido de cálcio (isolado ou associado à clorexidina gel 0,2%) contra Enterococcus
faecalis. Os medicamentos foram analisados através do teste de difusão em ágar por 48
horas ou pelo método de desinfecção da dentina radicular humana in vitro após 7 dias de
aplicação das medicações. O teste de difusão em ágar revelou uma superioridade da
clorexidina gel 2 % e da solução de clorexidina 2% sem diferença estatística entre elas. O
hidróxido de cálcio apresentou os piores resultados. Para o teste de desinfecção da
dentina radicular todas as formulações de clorexidina apresentaram melhor desempenho
antimicrobiano sem diferença estatística entre elas. O uso isolado de hidróxido de cálcio
apresentou os piores resultados. A clorexidina é significativamente mais efetiva para
eliminação de E. faecalis in vitro.
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Preocupados com possíveis prejuízos às propriedades do hidróxido de cálcio a
partir de sua associação com outras substâncias HAENNI et al.80 (2003) avaliaram o
efeito químico e antimicrobiano de pastas de hidróxido de cálcio confeccionadas com:
clorexidina 0,5%, hipoclorito de sódio 1% e iodeto de potássio. Formulações isoladas
destas medicações foram também avaliadas e comparadas à pasta convencional de
hidróxido de cálcio com solução salina quanto à habilidade de elevar o pH na dentina
radicular. As medicações foram aplicadas no interior do canal radicular de dentes
unirradiculados humanos previamente padronizados. Alterações no pH durante 1 e 3 dias
e 1, 2, 3 e 5 semanas foram mensuradas com um microeletrodo colocado em uma
cavidade feita na superfície radicular externa. Além disso, a eficácia antimicrobiana sobre
E. faecalis e C. albicans foi avaliada pelo teste de difusão em ágar. Os resultados
demonstraram que a habilidade do hidróxido de cálcio de elevar o pH na dentina
radicular foi mantida quando usada a mistura de hidróxido de cálcio com clorexidina,
hipoclorito de sódio e iodeto de potássio iodetado. Todas as combinações do hidróxido de
cálcio apresentaram eficácia semelhante à pasta preparada em solução salina quanto ao
potencial antimicrobiano. A efetividade da clorexidina foi reduzida quando associada ao
hidróxido de cálcio em comparação ao seu uso isolado. Nenhum incremento na atividade
antimicrobiana do iodeto de potássio iodetado e do hipoclorito de sódio foi observada
quando associado ao hidróxido de cálcio. Os autores concluiram que o hidróxido de
cálcio é fortemente alcalino e que a adição de ácidos fracos ou de substâncias alcalinas
em suspensão aquosa não altera seu pH. A associação do hidróxido de cálcio com outras
substâncias não proporcionou um melhor desempenho de sua atividade antimicrobiana.
O desempenho antimicrobiano in vitro de quatro medicações intracanais para
desinfecção da dentina radicular bovina contaminada com C. albicans foi avaliado por
SIQUEIRA et al.214 (2003). Cilindros de dentina contaminados foram expostos aos
seguintes medicamentos: hidróxido de cálcio e glicerina, hidróxido de cálcio e
clorexidina 0,12%, hidróxido de cálcio e glicerina associado ao PMCC e clorexidina
0,12% associada ao óxido de zinco. Os espécimes foram deixados em contato com as
medicações por 1 hora, 2 dias e 7 dias. A viabilidade de C. albicans após a exposição foi
avaliada através da incubação em meio de cultura para comparação da efetividade das
medicações na desinfecção da dentina. Os resultados mostraram que os espécimes
tratados com hidróxido de cálcio e glicerina associado ao PMCC e clorexidina 0,12%
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associada ao óxido de zinco foram eficazes na desinfecção da dentina radicular com 1
hora de aplicação. Já a pasta de hidróxido de cálcio e glicerina só foi eficaz na eliminação
de C. albicans após 7 dias de exposição. Já o hidróxido de cálcio combinado à
clorexidina 0,12% foi ineficaz na desinfecção da dentina mesmo após 1 semana de
contato.
GOMES et al.73 (2003) avaliaram a eficácia de clorexidina gel 2% e hidróxido de
cálcio como medicação intracanal contra E. faecalis. Foram preparados 108 cilindros de
dentina obtidos a partir de incisivos bovinos que foram infectados com E. faecalis por 7
dias. Os espécimes foram divididos em quatro grupos de acordo com a medicação
intracanal utilizada: clorexidina gel 2%, pasta de hidróxido de cálcio utilizando
polietilenoglicol como veículo, associação de hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2%
(1:1) e meio de cultura em caldo como controle. Os medicamentos foram aplicados nos
canais radiculares permanecendo por um período experimental de 1, 2, 7, 15, e 30 dias.
Amostras seqüenciais da dentina radicular foram coletadas através da ampliação
padronizada do diâmetro do canal e acondicionadas em tubos contendo caldo BHI. Os
tubos foram incubados e o crescimento bacteriano verificado diariamente através da
turbidez do meio. O gel de clorexidina 2% inibiu completamente o crescimento de E.
faecalis após 1, 2, 7 e 15 dias. O hidróxido de cálcio permitiu o crescimento microbiano
em todos os períodos experimentais avaliados. A combinação do hidróxido de cálcio e
clorexidina demonstrou 100% de atividade antibacteriana após 1 e 2 dias de aplicação,
contudo, esta atividade decresceu entre 7 e 15 dias. Os resultados deste estudo sugerem
que clorexidina gel 2% apresenta maior atividade antimicrobiana contra E. faecalis que
hidróxido de cálcio, mas sua propriedade antimicrobiana é diminuída se utilizada por
longos períodos.
SIRÉN et al.226 (2004) avaliaram o desempenho antimicrobiano in vitro de
hidróxido de cálcio, clorexidina, iodeto de potássio iodetado e da associação de ambos os
medicamentos ao hidróxido de cálcio. Para o estudo, foram selecionados blocos de
dentina obtidos de incisivos bovinos que foram contaminados com E. faecalis por 2
semanas. Dois períodos de ação dos medicamentos foram avaliados: 1 e 7 dias. Raspas de
dentina resultantes da ampliação padronizada e seqüencial do canal radicular foram
coletadas em meio TSB e incubadas por 5 dias para detecção de crescimento bacteriano.

50
______________________________________________________________________

Revisão de literatura

Após 1 dia de aplicação, a substância mais efetiva foi o iodeto de potássio iodetado, o
qual desinfetou a dentina radicular numa profundidade de 700 µm. Já a clorexidina, a
associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina e entre hidróxido de cálcio e iodeto de
potássio iodetado promover desinfecção até uma profundidade de 200 µm. Após 7 dias de
ação, amostras provenientes de dentes tratados com clorexidina, iodeto de potássio
iodetado e hidróxido de cálcio associado a ambos os medicamentos não apresentaram
crescimento bacteriano até a profundidade de 950 µm. O hidróxido de cálcio não foi
eficaz na eliminação em nenhuma profundidade para 1 e 7 dias de aplicação. A
associação do hidróxido de cálcio à clorexidina e ao iodeto de potássio iodetado trouxe
bons benefícios para atividade antimicrobiana.
A desinfecção dos canais radiculares em dentes que apresentaram insucesso do
tratamento endodôntico foi avaliada por ZARELLA; FOUND; SPĂNGBERG274 (2005).
O objetivo deste estudo in vivo foi comparar o efeito antimicrobiano do hidróxido de
cálcio associado à clorexidina 2% e de seu uso isolado como medicação intracanal em
dentes submetidos ao retratamento endodôntico. Os 40 dentes selecionados para o estudo
apresentavam insucesso do tratamento endodôntico e lesão perirradicular associada. O
tratamento foi realizado em 3 sessões sendo que na primeira e segunda sessão foram
aplicadas as medicações avaliadas permanecendo por um intervalo de 7 a 10 dias e na
terceira sessão procedeu-se à obturação definitiva. Amostras bacteriológicas do canal
foram coletadas em cada uma das visitas. Dos 40 dentes avaliados, 12 (30%)
apresentaram cultura positiva na terceira sessão antes da obturação do canal. Para os 20
dentes submetidos ao tratamento com hidróxido de cálcio, 12 (60%) apresentaram cultura
negativa, enquanto que para aqueles submetidos à medicação com hidróxido de cálcio
associado à clorexidina 2%, 16 (80%) foram eficientemente desinfectados. Quanto à
eficácia na eliminação de enterococccus, os autores verificaram que no grupo em que o
hidróxido de cálcio foi utilizado 2 dentes ainda apresentaram cultura positiva mesmo
após 2 sessões de aplicação. Para o grupo em que se avaliou a associação das duas
medicações nenhum dos dentes apresentou cultura positiva após duas sessões de
aplicação.
Analisando a realização do tratamento endodôntico em uma ou duas sessões e a
efetividade do hidróxido de cálcio como medicação intracanal VIVACQUA-GOMES et
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al.256, em 2005, realizaram um estudo ex vivo para determinar o efeito de diferentes
formas de tratamento sobre E. faecalis em dentes humanos. Foram selecionados 45 prémolares que foram padronizados, esterilizados e contaminados com E. faecalis por 60
dias. Os canais foram preparados utilizando técnica coroa-ápice e clorexidina gel 2%
como irrigante sob condições assépticas. Em seguida, os espécimes foram divididos em 5
grupos: 1) clorexidina gel 2% como irrigante e obturação imediata, 2) irrigação com
clorexidina gel 2% e obturação 14 dias após aplicação de curativo de hidróxido de cálcio,
3) irrigação com clorexidina gel 2% e obturação após 7 dias sem medicação intracanal, 4)
irrigação com solução salina e obturação após 7 dias sem medicação intracanal e 5)
irrigação com solução salina e obturação imediata sem cimento. Os grupos 1 e 2
continham 15 espécimes cada, enquanto que os demais grupos 5. Os espécimes foram
incubados a 37° C por 60 dias após a execução do respectivo tratamento. Posteriormente,
amostras da dentina radicular foram removidas e processadas microbiologicamente para
determinação das unidades formadoras de colônia. E. faecalis foram recuperados em 20%
dos espécimes do grupo1, 25% do grupo 2, 40% do grupo 3, 60% do grupo 4 e de 100%
do grupo 5. Nenhuma das formas de tratamento do canal radicular, seja em única ou
múltipla sessão, eliminou completamente E. faecalis dos túbulos dentinários. Mesmo
com 60 dias de obturação do canal radicular E. faecalis permaneceram viáveis no interior
dos túbulos dentinários. Quando nenhum cimento obturador foi usado, E. faecalis
apresentou alta taxa de crescimento.
SCHÄFER; BÖSSMANN195 (2005) investigaram a eficácia antimicrobiana da
clorexidina e do hidróxido de cálcio contra Enterococcus faecalis in vitro. Quarenta
dentes humanos foram padronizados e esterilizados sendo, em seguida, infectados
laboratorialmente com E. faecalis por 9 dias. Após o período de contaminação, os
espécimes foram divididos em grupos (n = 10) para preenchimento do canal com os
seguintes medicamentos: pasta de hidróxido de cálcio, solução de clorexidina 2%,
associação do hidróxido de cálcio à solução de clorexidina 2% (1:1) e água destilada. Os
medicamentos permaneceram nos canais durante um intervalo de 3 dias. Após este
período,

amostras

da

dentina

radicular

foram

removidas

e

analisadas

microbiologicamente. Clorexidina 2% foi significativamente mais eficaz que a pasta de
hidróxido de cálcio e que a associação de ambos os medicamentos em eliminar E.
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faecalis. Não foi observado um aumento na eficácia antimicrobiana do hidróxido de
cálcio quando combinado à clorexidina 2%.
ERCAN et al.45 (2006) compararam a efetividade de vários medicamentos
incluindo hidóxido de cálcio, clorexidina gel 2% e a associação de ambos os
medicamentos contra E. faecalis e C. albicans in vitro. Oitenta dentes humanos
unirradiculados foram selecionados, padronizados e esterilizados. Em seguida, procedeuse à divisão dos espécimes em partes iguais para contaminação com E. faecalis e C.
albicans por 5 dias. Após este período, os dentes foram randomicamente divididos em 4
grupos de acordo com a medicação intracanal avaliada: 1) hidróxido de cálcio (2 g de
hidróxido de cálcio para 1 mL de água), 2) hidróxido de cálcio associado à clorexidina (2
g de hidróxido de cálcio para 1 mL de clorexidina 2%), 3) clorexidina gel 2% e 4) soro
fisiológico. Os medicamentos foram aplicados no canal radicular com auxilio de espiral
lentulo sendo, em seguida, incubados aerobicamente a 37° C por 7, 15 e 30 dias. Seis
espécimes de cada grupo foram reservados para cada um dos períodos avaliados. Dois
espécimes foram deixados com os canais vazios como controle. Após o vencimento de
cada período de avaliação, as medicações foram removidas e amostras da dentina
radicular foram coletadas com auxilio de brocas Gates-Glidden n° 4, 5 e 6 e examinadas
microbiologicamente. As amostras foram plaqueadas, a fim de se determinar o número de
UFC por mg de dentina. Os resultados mostraram que a clorexidina gel 2% foi
significativamente mais eficiente que os demais grupos na eliminação de ambos os
microorganismos. O efeito antimicrobiano do hidróxido de cálcio é significativamente
elevado quando misturados com clorexidina.
GOMES et al.74 (2006) investigaram a atividade antimicrobiana da associação
entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% contra alguns patógenos endodônticos e a
compararam com o uso isolado de cada um dos medicamentos. Foram utilizados os
métodos de difusão em ágar e de contato direto para análise do desempenho
antimicrobiano. O hidróxido de cálcio associado à clorexidina gel 2% produziu zonas de
inibição variando de 2,84 a 6,5 mm e necessitou de 30 segundos a 6 horas para eliminar
todos os microorganismos testados. Entretanto, clorexidina gel 2% mostrou maior zona
de inibição de crescimento microbiano variando de 4,33 a 21,67 mm, e necessitou de
menos de 1 minuto para eliminar todos os microorganismos. A pasta de hidróxido de
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cálcio inibiu o crescimento apenas de microorganismos em íntimo contato e necessitou de
30 segundos a 24 horas para destruir todas as espécies avaliadas. Em conclusão,
clorexidina gel 2% associado ao hidróxido de cálcio apresentou melhor atividade
antimicrobiana que a pasta de hidróxido de cálcio.
Hidróxido de cálcio, clorexidina gel 2% e a associação entre ambos os
medicamentos foram analisadas como medicação intracanal em dentes com periodontite
apical crônica (MANZUR et al.135, 2007). Trinta e três canais foram instrumentados,
randomicamente divididos em três grupos e medicados com as substâncias testadas.
Amostras bacteriológicas dos canais foram obtidas antes (A1) e depois (A2) da
instrumentação na primeira sessão de tratamento e 1 semana após a ação da medicação
intracanal (A3). O crescimento microbiano foi avaliado através da turbidez do meio e
através da contagem de unidades formadoras de colônia. O crescimento bacteriano e a
contagem de UFC regrediu significativamente entre as amostras A1 e A2. Entretanto,
nenhuma diferença estatística foi verificada entre os três grupos de medicamentos
avaliados entre as amostras A2 e A3. Foi concluído que a eficácia antimicrobiana do
hidróxido de cálcio, clorexidina gel 2% e da combinação dos medicamentos é semelhante
quando utilizada por um período de 1 semana em dentes com infecção primária.
SIQUEIRA; PAIVA; RÔÇAS209, em 2007, avaliaram clinicamente a redução
bacteriana provocada pelo preparo químico-mecânico utilizando solução de clorexidina
0,12% como substância irrigadora e o efeito antibacteriano adicional alcançado pelo
emprego de hidróxido de cálcio associado à clorexidina gel 0,12% como medicação
intracanal. Treze dentes com infecção primária e periodontite apical crônica foram
selecionados para o estudo. Amostras bacteriológicas do canal radicular foram coletadas
antes (A1) e depois (A2) do preparo químico mecânico e após 7 dias de aplicação de
medicação intracanal (A3). Bactérias cultiváveis recuperadas dos canais radiculares nas
três colheitas foram contadas através das unidades formadoras de colônia e identificadas
através da técnica de seqüenciamento do gene RNA ribossomal 16S.

As amostras

coletadas em A1 apresentaram crescimento bacteriano em 100% dos casos com uma
média de 3,5 espécies por canal. Em A2, 7 casos (53,8%) continuaram abrigando
bactérias cultiváveis, com uma média de 1,7 por canal. Já em A3, apenas 1 caso (7,7%)
abrigou bactérias cultiváveis com predominância de gram-positivas. Uma significativa

54
______________________________________________________________________

Revisão de literatura

redução na contagem de bactérias foi verificada entre A1 e A2 e entre A1 e A3. O
preparo químico mecânico com solução de clorexidina 0,12% reduz significativamente o
número de bactérias no canal, mas falha em deixar o canal livre de microorganismos em
aproximadamente metade dos casos. A aplicação de um curativo intracanal por 7 dias a
base de hidróxido de cálcio e clorexidina 0,12% aumentam significativamente o número
de canais com culturas negativas.
A clorexidina tem se mostrado como uma importante alternativa para medicação
intracanal, já que os microorganismos freqüentemente implicados em infecções
secundárias e responsáveis pelo insuceeso endodôntico podem apresentar resistência aos
efeitos antimicrobianso do hidróxido de cálcio. A clorexidina tem apresentado resultados
promissores que a qualificam como auxiliar importante na desinfecção dos canais
radiculares.
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2.4 Caracterização e análise de viabilidade microbiana
Nos processos infecciosos de longa duração a proliferação microbiana no interior
do canal radicular é intensa, abrangendo não apenas a luz do canal, mas todo o sistema de
canais radiculares. Assim sendo, por mais apropriado que seja a realização do preparo
biomecânico, associado às substâncias irrigadoras energéticas e por mais eficiente que
seja a desinfecção através da aplicação de uma medicação intracanal, haverá sempre a
possibilidade de permanência de microorganismos nos túbulos dentinários e ramificações
do canal radicular (BYSTRÖM; SUNDQVIST24, 1985, CARD et al.28, 2002).
A obturação do canal objetiva selar túbulos dentinários, ramificações e a união
cemento dentina canal, com o objetivo de impedir a passagem de microorganismos que,
por ventura, tenham escapado à terapêutica endodôntica e possam proliferar e irritar a
região periapical. Além disso, objetiva limitar o aporte de nutrientes e o espaço
disponível para proliferação destes microorganismos proporcionando um ambiente
desfavorável à sobrevivência (SUNDQVIST et al.237, 1998, SIQUEIRA222, 2002). Uma
vez segregados nestas regiões, muitos microorganismos poderão sucumbir por carência
de substrato. Outros, porém, podem permanecer quiescentes e, se por ventura tiverem
acesso a nutrientes, podem proliferar e causar danos aos tecidos perirradiculares.
Contudo, não se tem informações sobre quanto tempo estes microorganismos
conseguiriam permanecer viáveis diante de condições ambientais desfavoráveis.
Buscando avaliar a possibilidade de sobrevivência de microorganismos após a
obturação do canal radicular SEDLEY; LENNAN; APPELBE200 (2005) realizaram
estudo ex vivo para determinar a capacidade de sobrevivência do E. faecalis após a
obturação definitiva do canal sem aporte nutricional adicional. Os resultados mostraram
que após períodos de incubação de 6 meses e 1 ano E. faecalis foi recuperado em 100%
dos casos. Estes resultados demonstram a ampla capacidade deste microorganismo de
sobreviver a grandes desafios ambientais e de permanecer por um longo período viável
no interior de canais radiculares obturados podendo comprometer o tratamento.
Mecanismos de defesa apresentados pelos microorganismos serão decisivos para
suportar as pressões seletivas impostas no sistema de canais radiculares durante e após o
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tratamento endodôntico. E. faecalis e C. albicans têm sido relacionados como um dos
principais microorganismos isolados em casos de insucesso endodôntico. A Baixa
sensibilidade aos agentes antimicrobianos empregados e a habilidade de inativa-los são
importantes para a seleção destas espécies (DAHLÉN et al.34, 2000, PORTENIER et
al.181, 2002). Entretanto, a sobrevivência destas espécies implica na necessidade de
adaptação ao desafio de um suprimento nutricional deficiente. Enterococcus possui
alguns fatores de virulência que contribuem para sua sobrevida no canal radicular como:
adesão celular (KREFT et al.112, 1992), expressão de proteínas que asseguram sua
sobrevivência a um suprimento nutricional deficiente (GIARD et al.62, 1997), capacidade
de competir com outras células bacterianas (GALVÉZ et al.59, 1991) e de alterar a
resposta do hospedeiro (MIYAZAKI et al.149, 1993) e do ambiente (HASE;
FINKELSTEIN84, 1993).
Candida albicans também apresenta a capacidade de sobreviver em condiçoes
ambientais desfavoráveis e em ambientes de alta alcalinidade contribuindo para sua
presença em infecções persistents do canal radicular. Alguns fatores de virulência
apresentados pelos fungos contribuem para sua sobrevivência em condições ambientais
hostis. A expressão de monoproteínas de parede celular permite a adesão as células do
hospedeiro e a colonização de tecidos dentais duros. A formação de hifas determina um
incremento na patogenicidade e o tigmotropismo favorece a invasão de túbulos
dentinários. A secreção de proteases digere uma variedade de proteínas teciduais e
contribue para sobrevivência em períodos de baixa oferta nutricional e alterações
fenotípicas são processadas para adaptação em condições ambientais desfavoráveis.
(WALTIMO et al.262, 2003).
Diversos estudos têm demonstrado a capacidade do E. faecalis de sobreviver aos
mais diferentes desafios ambientais (LAPLACE et al.116, 1997, HARTKE et al.83, 1998,
CAPIAUX et al.26, 2000). Uma outra importante característica seria a capacidade
apresentada pelo E. faecalis de permanecer e de se restabelecer do estágio denominado
VBNC. Esta é uma estratégia de sobrevivência adotada por muitas bactérias quando
expostas às condições ambientais adversas. Neste estágio, o microorganismo perde a
habilidade de crescer em meios de cultura convencionais, mas mantém a viabilidade e
patogenicidade, e em alguns casos, pode retomar a divisão quando da restauração de
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condições ambientais favoráveis ao crescimento. O estágio VBNC é desencadeado frente
a algumas formas de estresse natural como carência nutricional e alterações na
concentração de oxigênio, osmolaridade e temperatura do meio (OLIVER164, 2005).
No estágio VBNC observa-se a manutenção da integridade da parede celular do
microorganismo assim como a capacidade de se ligar e invadir células eucarióticas
(LLEÒ; TAFI; CANEPARI et al.128, 1998, PRUZZO et al.184, 2002). Neste estágio
objetivando a economia de energia ocorre uma redução da atividade metabólica celular.
Entretanto, a síntese macromolecular e a expressão gênica são preservadas durante o
estágio VBNC e a divisão celular pode ser restabelecida quando condições favoráveis
forem restabelecidas (LLEÒ et al.127, 2001). E. faecalis desenvolve também alterações
específicas na parede celular dobrando a expressão de LTA durante o estágio VBNC
refletindo num aumento de sua patogenicidade (SIGNORETTO et al.207, 2000).
Considerando que diante de alterações ambientais microorganismos podem alterar
seu estado fisiológico interrompendo a divisão celular, mas mantendo suas atividades
metabólicas, a determinação de viabilidade microbiana deve abranger outros aspectos
além da proliferação celular. Características como permeabilidade ou potencial de
membrana plasmática, respiração e atividade enzimática podem ser utilizadas como
parâmetros para determinação de viabilidade de microorganismos (WEIGER et al.266,
2002).
O método de contagem das unidades formadoras de colônia aplicados em muitos
estudos proporciona informações a respeito de microorganismos hábeis à divisão celular
a uma taxa suficiente para formar colônias sob condições laboratoriais específicas.
Estudos utilizando métodos de cultura foram fundamentais para a determinação de
patógenos relacionados à maioria das doenças infecciosas que conhecemos. No caso das
infecções endodônticas não foi diferente. O estabelecimento da relação entre
microorganismos e as doenças da polpa e dos tecidos perirradiculares e a efetividade de
algumas substâncias antimicrobianas foram determinados através de estudos que se
baseavam em procedimentos de cultivo. Entretanto, alguns microorganismos são de
difícil cultivo reduzindo seu isolamento em condições laboratoriais específicas e
subestimando sua presença na amostra processada (OLIVER164, 1995, WALKER258,
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2000). Além disso, a técnica de cultura microbiológica apresenta um limiar para
detecção, necessitando de uma concentração mínima de microorganismos para serem
isolados (HYSEK et al.96, 1991, WALKER et al.258, 2000).
Para a avaliação da efetividade de agentes antimicrobianos a identificação e
enumeração de microorganismos viáveis e não viáveis é fundamental. A técnica mais
frequentemente utilizada é o método de cultura microbiológica (BYSTRÖM,
CLAESSON, SUNDQVIST20, 1985, SJÖGREN et al.227, 1997, SHUPING et al.206, 2000,
PETERS et al.176, 2002). Contudo, apenas bactérias viáveis com capacidade de
multiplicação e em número compatível ao limiar de detecção da técnica serão
identificadas. A microscopia de fluorescência proporciona a identificação de
microorganismos viáveis e não viáveis permitindo, inclusive, estimar o número de
microorganismos totais presentes na amostra. Este método tem se mostrado bastante
sensível e apropriado para a caracterização de viabilidade microbiana (KARLSSON;
MALMBERG104, 1989, HYSEK et al.96, 1991, WALKER et al.258, 2000, BERNARDEU
et al.14, 2001, DECKER39, 2001, WEIGER et al.266, 2002).
A determinação da viabilidade celular através da microscopia de fluorescência se
dá pelo uso de fluorocromos que são marcadores fluorescentes específicos permitindo
que aspectos funcionais ou estruturais da célula sejam avaliados. Fluoróforo é a parte
presente no fluorocromo responsável pela produção de fluorescência. A fluorescência
ocorre por um fenômeno onde elétrons do fluoróforo absorvem fótons provindos de uma
fonte (lâmpada ou feixe laser) e passam de um estado fundamental de energia mais baixa
para um estado excitado de energia mais elevada. Nesse estado o fluoróforo passa por
uma mudança em sua conformação e pode interagir com uma série de moléculas ao seu
redor. Com isso a energia deste estado excitado é dissipada em forma de fóton e o elétron
retorna novamente para o estado de menor energia. A técnica de microscopia de
fluorescência consiste justamente em captar este fóton que é emitido e através dele gerar
uma imagem (ALBERTS et al.2, 2004).
A integridade da membrana citoplasmática pode ser avaliada através de alguns
marcadores proporcionando uma importante informação, já que esta é um elemento chave
para determinação da viabilidade celular. Entre estes marcadores podemos destacar, a
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dupla marcação com diacetato de fluoresceína e brometo de etídio ou calceína-AM e
iodeto de propídeo. A utilização de claceína-AM e iodeto de propídio tem sido proposta
por diversos estudos apresentando bons resultados para caracterização da viabilidade
bacteriana (MAGARIÑOS et al., 1997, SGORBATTI et al.202, 1998, CHITARRA et al.30,
2006). Para caracterização da viabilidade de fungos outros marcadores fluorescentes
podem ser empregados como o diacetato de fluoresceína e brometo de etídeo (CALICH;
PURCHIO; PAULA25, 1978, SHIKANAI-YASUDA et al.204, 1991, OPROMOLLA;
MADEIRA; BELONE166, 1999).
O diacetato de fluoresceína é um composto não fluorescente que atravessa a
membrana celular e uma vez no citoplasma é hidrolisado por ação de esterases em acetato
e fluoresceína. A fluoresceína é um composto fluorescente que quando excitado a 490 nm
apresenta um máximo de emissão a 545 nm. Estando as células avaliadas
metabolicamente ativas, com atividade esterásica e membrana celular íntegra, aparecem
marcadas de verde e designam-se por diacetato de fluoresceína positivas. Caso contrário,
não apresentam fluorescência e designam-se por diacetato de fluoresceína negativas. A
presença de atividade enzimática e integridade da membrana celular são importantes
indicadores de viabilidade.
O iodeto de propídeo é um corante com elevado peso molecular com afinidade
pelos ácidos nucléicos. As células com membrana celular alterada podem incorporar o
iodeto de propídeo e aparecem marcadas de vermelho (excitação 535 nm e emissão 617
nm) designando-se por iodeto de propídeo positivas. As células com a membrana celular
intacta não são permeáveis ao marcador não apresentando fluorescência vermelha e
designando-se iodeto de propídeo negativas.
Calceína-AM denominada de acetoximetil éster de calceína é lipofílica sendo
altamente permeável à membrana citoplasmática. Seu mecanismo de ação é similar ao
diacetato de fluoresceína, sendo necessária sua modificação no citoplasma por ação de
esterases para emitir fluorescência. A calceína-AM emite forte sinal fluorescente
(excitação 490 nm e emissão 515 nm) marcando células viáveis em verde.
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Brometo de etídio é um composto fluorescente, cujo mecanismo de ação é similar
ao iodeto de propídeo. Esta substância apresenta a capacidade de penetrar em células com
dano na membrana celular formando complexo fluorescente com o material nuclear
através da ligação ao DNA por intercalação. As células marcadas com brometo de etídio
apresentam fluorescência vermelha (excitação 485 nm e emissão 585 nm).

Proposição
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3. PROPOSIÇÃO
Considerando a ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio e da clorexidina gel 2% e
da possibilidade de associação de ambas as substâncias para medicação intracanal, este
estudo objetivou:
3.1- Avaliar a capacidade de penetração intratubular de Enterococcus faecalis e
Candida albicans.
3.2- Avaliar o desempenho antimicrobiano destas medicações sobre Enterococcus
faecalis e Candida albicans situados nos túbulos dentinários nas profundidades de 0 100 µm e 100 – 200 µm da dentina radicular.
3.2- Avaliar a eficácia da cultura microbiológica e microscopia de fluorescência
como métodos para determinação da viabilidade destes microorganismos.

MateriaL e
Métodos
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Seleção e preparo dos dentes
Para a realização do estudo foram utilizados 120 dentes humanos recém extraídos,
que permaneceram estocados em solução de formaldeído a 10% até o início de sua
preparação. Foram incluídos na amostra apenas dentes extraídos por motivos
ortodônticos e periodontais e a sua utilização foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP. Os restos de
tecido periodontal ou ósseo que, por ventura, estavam aderidos às superfícies radiculares
foram removidos por raspagem com curetas periodontais. Dentes unirradiculados, com
um único canal, ápice radicular completo, e raízes retas ou com discreta curvatura apical
foram selecionados para participarem do estudo. Devido ao grande achatamento no
sentido mesiodistal, incisivos inferiores foram excluídos. Os dentes selecionados foram
radiografados para certificação de que o canal radicular encontrava-se livre de
calcificações ou bifurcações.
Concluída a seleção, iniciaram-se os procedimentos para padronização do
comprimento dos espécimes. Os dentes foram seccionados 2 a 3 mm abaixo da junção
cemento esmalte e de 3 a 5 mm do ápice de forma a se obter um segmento intermediário
da raiz com 8 mm de extensão. Os cortes das porções coronária e apical foram realizados
por discos de carborundum (KG Sorensen Ind. Com. Ltda. - Barueri, SP) e a aferição da
extensão do segmento radicular obtido através de um espessímetro (Buffalo Dental Mfg.
Co. - New York, USA). Após este processo, as raízes foram armazenadas em frascos com
solução fisiológica a 0,9%, a fim de permanecerem constantemente hidratadas até o início
do experimento.
A preparação dos espécimes foi realizada a partir da adaptação do modelo
proposto por HAAPASALO; ØRSTAVIK78 (1987), que foram os primeiros
pesquisadores a introduzir um modelo para infecção e desinfecção da dentina radicular,
in vitro, através de cilindros de dentina obtidos de raízes de incisivos bovinos.
A padronização do diâmetro do canal radicular objetivou alcançar, ao final da
modelagem, um diâmetro do canal compatível ao apresentado pela broca Gates-Glidden #
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4 (Dentsply Ind. Com. Ltda. - Petrópolis, RJ). Para tanto, os canais foram
progressivamente dilatados valendo-se de limas tipo K- File 1ª série (# 15 - # 40) de aço
inoxidável (Dentsply Ind. Com. Ltda. - Petrópolis, RJ) e brocas Gates-Glidden # 2 e # 3.
Para finalização do preparo empregou-se broca Gates-Glidden # 4 em toda a extensão do
canal radicular. Durante a preparação, soro fisiológico 0,9% foi utilizado como irrigante a
cada troca de instrumento. Os dentes foram mantidos em gazes umedecidas durante todo
o procedimento para se evitar a desidratação.
Para eliminação da smear layer gerada durante os procedimentos de modelagem,
todos os dentes foram submetidos a um banho ultrassônico (Ultrasonic – L&R Man. Co. Kearny, USA) em EDTA 17% (Flor&ser – Farmácia de Manipulação – Bauru,SP),
seguido de NaOCl a 5,25% (Flor&ser – Farmácia de Manipulação – Bauru,SP) ambos
por 10 minutos (PEREZ et al.175, 1993). Uma nova lavagem com solução de fosfato
tamponado por 10 minutos, seguida de água destilada por 1 hora, foi realizada
posteriormente para remoção de resíduos de EDTA e NaOCl (FERRAZ et al.55, 2001).
A impermeabilização dos espécimes consistiu na aplicação de uma camada de
adesivo epóxi Araldite (BRASCOLA, São Bernardo do Campo, SP) em toda a
superfície radicular externa, exceto na porção correspondente ao acesso coronário e
apical. Inicialmente, procedeu-se à secagem das raízes com gaze e cone de papel
absorvente. Posteriormente, um cone de papel compatível ao diâmetro do canal foi
inserido na sua luz de forma a ocupar este espaço durante todo o processo de
impermeabilização, impedindo que o adesivo adentrasse ao canal. Após o período de
secagem do impermeabilizante, os dentes foram estocados em solução fisiológica 0,9%.
Para esterilização dos espécimes, os 120 dentes foram aleatoriamente distribuídos
em grupos de 5 e acondicionados em tubos de vidro com tampas rosqueáveis contendo
5 mL de meio de cultura em caldo. A esterilização procedeu-se em autoclave (Sercon Modelo HS – Mogi das Cruzes, SP) por 30 minutos a 121° C e 1 atm. Finalmente, após
a autoclavagem, os dentes foram mantidos por 48 horas em incubadora (Fanem Ltda. –
Modelo 002 CB – São Paulo,SP) a 37° C para confirmação do processo de
esterilização, que se caracterizou pela ausência de turbidez do meio.
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FIGURA 1: Seleção e preparo dos espécimes. Os dentes selecionados para o estudo tiveram o
seu comprimento padronizado através da marcação (A) e secção (B) da porção apical de 3 a 5 mm do
ápice e a porção cervical de 2 a 3 mm abaixo da junção cemento esmalte, de forma a proporcionar um
segmento intermediário da raiz com aproximadamente 8 mm de extensão (C e D). O diâmetro dos canais
foi padronizado através do emprego de broca Gates-glidden # 4 em toda a extensão do canal radicular
(E – G). Para eliminação da smear layer os espécimes foram submetidos a banho ultrassônico em EDTA
17% e NaOCl a 5,25% (I e J) por 10 minutos cada. As raízes tiveram a superfície externa coberta com
adesivo epóxi (K) antes de serem esterilizadas em autoclave (L) a 121° C, a 1 atm e por 30 minutos. Após
a esterilização os espécimes foram incubados por 48 horas em estufa a 37° C para checagem da
esterilização (M).
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4.2 Contaminação dos espécimes
Para a contaminação dos espécimes foram utilizadas culturas puras de E. faecalis
(ATCC 29212) em caldo BHI (BD Co. - Maryland, USA) e de C. albicans (ATCC
10231) em caldo Sabouraud (LABm – London, UK).
Enterococcus faecalis foi inicialmente cultivado em BHI agar (BD Co. –
Maryland, USA) + 5% de sangue de carneiro desfibrinado e incubado a 37° C por 48
horas. Decorrido o tempo de incubação, as colônias foram isoladas e transportadas para
tubos rosqueáveis contendo 5,0 mL de BHI caldo, respeitando o padrão de concentração
de 0,5 da escala McFarland (1,5 x 108 bact/mL), com absorbância de 800 nm através do
espectofotômetro (Pharmacia Biotech – Ultraspec 100 – New Jersey, USA).
O preparo do inóculo de Candidia albicans se deu inicialmente pelo isolamento
de colônias previamente cultivadas em tubos com agar sabouraud inclinado. As colônias
foram dispersas em tubos contendo caldo sabouraud e reservadas por 48 horas à
temperatura ambiente. Posteriormente, procedeu-se a centrifugação (Eppendorf – 5415C
– Hamburg, GE) a 600 g por 5 minutos para separação dos microorganismos do meio de
cultura. Os fungos isolados foram lavados 2 vezes em PBS para remoção de impurezas e
o pelet final resuspenso para a contagem dos microorganismos em câmara de neubauer
(Propper Manufacturin – Long Island City, USA). A partir do número de
microorganismos presentes na solução foram feitas diluições de modo a ajustá-la à
concentração de 1,5 x 108 fungos/mL.
Para a contaminação dos espécimes procedeu-se à agitação mecânica dos tubos
contendo o inóculo microbiano previamente preparado. Posteriormente, realizou-se a
substituição dos 5 mL de meio de cultura em caldo, nos quais os espécimes haviam sido
esterilizados, pelos 5 mL (1,5 x 108 microorgismo/mL) da suspensão de
microorganismos. Cada espécie de microorganismo avaliada contaminou 60 raízes,
totalizando as 120 selecionadas. Posteriormente, os frascos foram vedados e incubados
em estufa a 37° C por 21 dias. Renovações de 2 mL do meio de cultura contaminado por
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2 mL de meio de cultura estéril foram realizadas a cada 2 dias para evitar a saturação do
meio.
A avaliação de crescimento microbiano foi realizada através da presença de
turbidez do meio. A pureza das culturas foi confirmada semanalmente pela morfologia
das colônias plaqueadas em BHI agar sangue para E. faecalis ou agar sabouraud para C.
albicans. Além disso, foram aplicados teste de coloração de gram e teste da catalase.
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FIGURA 2: Contaminação dos espécimes. Para a contaminação das raízes foram
utilizadas culturas puras de E. faecalis e C. albicans. Após o cultivo por 48 horas de E.
faecalis (A) em BHI ágar sangue e C. albicans (B) em agar sabouraud, colônias foram
isoladas e transportadas para meio de cultura em caldo (C). A concentração do inóculo de E.
faecalis foi ajustada em 0,5 da escala de Macfarland através de espectofotômetro (D) e a de
C. albicans através da contagem de microorganismos em câmara de Neubauer (E).
Padronizou-se a concentração em 1,5 x 108 microorg/mL para ambas as espécies e, em
seguida, procedeu-se a contaminação das raízes (F). Os frascos foram vedados, identificados
e incubados em estufa a 37° C por 21 dias (G e H). Procedeu-se à renovação periódica de 2
mL de meio de cultura em caldo a cada 2 dias para se evitar a saturação do meio (I).
Semanalmente foram realizadas inspeções para confirmação da pureza das culturas através
do plaqueamento em meio de cultura específico para análise da morfologia das colônias pela
coloração de gram e pelo teste da catalase (E. faecalis J e K e C. albicans L e M).
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4.3 Divisão, preparo e aplicação das medicações intracanais
Inicialmente, procedeu-se à divisão dos 120 espécimes contaminados com E.
faecalis e C. albicans em 8 grupos (n= 15) em função das substâncias antimicrobianas
avaliadas. Para este estudo foram selecionados o hidróxido de cálcio, a clorexidina gel
2% e a associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% para avaliação do
desempenho antimicrobiano como medicação intracanal. O soro fisiológico 0,9% foi
utilizado como controle positivo. A distribuição dos grupos será explanada a seguir
(Tabela 1).
TABELA 1: Distribuição e agrupamento dos espécimes em função do microorganismo e
medicação avaliados.
Grupos

Substância química intracanal aplicada

Microorganismo

Espécimes (n)

1

Soro fisiológico estéril 0,9%

Enterococcus faecalis

15

2

Hidróxido de cálcio

Enterococcus faecalis

15

3

Clorexidina gel 2%

Enterococcus faecalis

15

4

Hidróxido de cálcio + Clorexidina gel 2%

Enterococcus faecalis

15

5

Soro fisiológico estéril 0,9%

Candida albicans

15

6

Hidróxido de cálcio

Candida albicans

15

7

Clorexidina gel 2%

Candida albicans

15

8

Hidróxido de cálcio + Clorexidina gel 2%

Candida albicans

15

A formulação de hidróxido de cálcio avaliada neste estudo foi a Pasta Calen,
sendo esta disponível comercialmente (S.S.WHITE Artigos dentários Ltda., Rio de
Janeiro, RJ). A clorexidina gel 2% foi obtida junto à farmácia de manipulação (Flor&ser Farmácia de Manipulação – Bauru, SP) e utilizada num período máximo de 72 horas após
o seu preparo. A associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% foi preparada
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imediatamente antes de sua aplicação, no interior da câmara de fluxo laminar, valendo-se
de balança de precisão (ACCULAB - V200). Inicialmente preparou-se uma pasta de
hidróxido de cálcio de espessa consistência adicionando-se hidróxido de cálcio pa
(IODON Ltda. – Porto Alegre, RS) ao soro fisiológico 0,9%. A pasta obtida foi então
associada à clorexidina gel 2% na proporção de 1:1 e manipulada com auxílio de placa de
vidro e espátula.
A aplicação das medicações intracanais ocorreu em câmara de fluxo laminar após
o período de 21 dias de contaminação dos espécimes. Durante a aplicação, utilizou-se
uma pinça de Ális para manipulação das raízes e procedeu-se inicialmente à lavagem do
canal radicular com 5 mL de soro fisiológico 0,9% estéril. Após a irrigação, os dentes
foram secos na superfície externa e interna com gaze e cone de papel absorvente
(TANARI Ind. Ltda. – Manacapuru, AM). As medicações foram empregadas com
seringas e agulhas compatíveis ao diâmetro do canal. Os medicamentos foram injetados
no canal radicular até que ocorresse o extravasamento da medicação na extremidade
oposta da raiz. O excesso de material foi removido com gaze e ambos os acessos,
coronário e apical, selados com cimento cimpat (Septodont – Saint-Maur-des-Fosses,
FR). Posteriormente, os espécimes foram acomodados em gazes umedecidas
posicionadas no interior de placas de Petri (90 x 15 mm) que foram vedadas,
identificadas e incubadas a 37° C por 14 dias para avaliação da ação antimicrobiana.
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FIGURA 3: Aplicação das medicações intracanais. Após 21 dias de contaminação,
procedeu-se à aplicação das medicações avaliadas em câmara de fluxo laminar (A). Os medicamentos
selecionados para avaliação da ação antimicrobiana foram: hidróxido de cálcio na formulação Calen®
(B), clorexidina gel 2% (C) e a associação de ambas as substâncias. O soro fisiológico 0,9% foi
utilizado como controle positivo (D). Inicialmente, os espécimes tiveram o canal radicular irrigado com
5 mL de solução fisiológica estéril (E) e foram secos internamente com cones de papel absorvente (F).
Para aplicação das medicações foram utilizadas seringas e agulhas compatíveis ao diâmetro do canal
radicular (G e H). O excesso de material foi removido com gaze (I e J) e ambos os acessos, coronário e
apical, selados com cimento cimpat (K e L). Os espécimes foram acondicionados em placas de Petri
com gazes umedecidas (M – O) e incubados a 37° C por 14 dias.
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4.4 Coleta das amostras
Concluído o período de 14 dias de contato com as substâncias antimicrobianas, os
espécimes foram removidos da incubadora e procedeu-se à coleta das amostras em
câmara de fluxo laminar. Os espécimes foram apreendidos com pinça de Ális e tiveram o
selamento com cimento provisório removido em ambas as extremidades. Posteriormente,
procedeu-se a remoção do medicamento e lavagem do canal radicular com 5 mL de soro
fisiológico 0,9% estéril. Uma nova irrigação com 1 mL de neutralizador específico
(SIQUEIRA et al.210, 1998) para cada uma das substâncias testadas foi realizada, a fim de
se evitar a ação residual das medicações intracanais (Tabela 3). Por fim, utilizou-se 1 mL
de soro fisiológico 0,9% estéril como irrigação final e o canal e a superfície externa das
raízes foram secos novamente.
TABELA 2: Substâncias neutralizadoras recomendadas em função das medicações
intracanais avaliadas.
Fármaco

Neutralizador

Hidróxido de cálcio

0,5% de ácido cítrico

Clorexidina gel 2%

Tween 80 a 0,5% + Lecitina de soja a 0,07%

Hidróxido de cálcio +

Tween 80 a 0,5% + Lecitina de soja a 0,07%

clorexidina gel 2%

Para a coleta das amostras foram utilizadas brocas tipo Gates-Glidden # 5 e # 6,
que, quando acionadas por motor elétrico (K Driller endo Plus) com 500 rpm e torque de
1 N, promoveram o corte da dentina numa extensão de 0 – 100 µm e de 100 – 200 µm
respectivamente. Portanto, as amostras obtidas consistiram em raspas de dentina advindas
do processo de ampliação padronizada do diâmetro do canal radicular. Para o
recolhimento das amostras, os espécimes apreendidos em pinça de Ális foram
posicionados sobre a abertura de tubos de eppendorf que continham 1 mL de meio de
cultura em caldo. Em seguida, a broca Gates-Glidden foi ativada penetrando em toda a
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extensão do canal até que sua parte ativa ultrapassasse a extremidade oposta da raiz. Esta
manobra foi realizada 3 vezes em cada espécime criando um espaço compatível ao
diâmetro da broca. Portanto, para cada um dos espécimes foram obtidas 2 amostras de
raspas de dentina correspondentes a profundidades seqüenciais da dentina radicular.

4.5 Processamento das amostras para cultura microbiológica
Imediatamente após a coleta, as amostras foram agitadas mecanicamente por 1
minuto em vortex (Leucotron Eq. Ltda. – Santa Rita do Sapucaí, MG). Após a
homogeneização, 25 µL da suspensão presente nos tubos de eppendorf foram plaqueados
em triplicata em placas de Petri (60x15 mm) contendo BHI agar sangue para amostras
contaminadas com E. faecalis e agar sabouraud para aquelas com C. albicans. As placas
foram incubadas em estufa a 37° C durante 48 horas em condições de aerobiose.
Decorridos o período de incubação procedeu-se à contagem das colônias de
microorganismos, com auxílio de Contador de Colônias CP 600 (Quimis – Aparelhos
científicos – Diadema, SP), determinando-se o número de UFC.
Para a determinação da UFC/mL, as UFC obtidas na contagem das placas foram
multiplicadas por 40, já que foram plaqueados 25µL, ou seja, 40 vezes menor que 1,0mL.
A mediana das 3 placas foi utilizada como valor final de contagem. Os valores obtidos
foram devidamente catalogados para posterior avaliação estatística.
A pureza das culturas foi confirmada através da morfologia das colônias, da
coloração de Gram e pelo teste da catalase.
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FIGURA 4: Coleta das amostras. Concluído o período de 14 dias de avaliação das
medicações, as raízes foram submetidas à coleta das amostras em câmara de fluxo laminar (A).
Inicialmente, procedeu-se à remoção do selamento provisório (C) e da medicação intracanal (D). A
ação antimicrobiana das medicações foi neutralizada através da irrigação com 1 mL de neutralizador
específico (E) e da subseqüente lavagem do canal com 5 mL de soro fisiológico 0,9% (F) e da
secagem com cones de papel absorvente (G). Foram coletadas amostras de dentina correspondentes à
extensão de 0 – 100 µm e 100 – 200 µm, através do desgaste seqüencial e padronizado da dentina
radicular com brocas Gates-Glidden # 5 e # 6 (H). As brocas quando acionadas percorreram toda a
extensão do canal até a ultrapassagem na extremidade oposta da raiz (I - K). As amostras recolhidas
(L) foram reservadas para imediato processamento microbiológico.

83
______________________________________________________________________

Material e Métodos

A

B

C

D

E

F

G

H

FIGURA 5: Processamento das amostras para cultura microbiológica.
Imediatamente após a coleta, as amostras foram agitadas mecanicamente em vortex (A).
Posteriormente, 25 µL foram pipetados (B) e distribuídos em triplicata em placas petri contendo
meios de cultura específicos. Para E. faecalis foi utilizado BHIA sangue (C e D) e para C.
albicans sabouraud Agar (E e F). Após a distribuição, as placas foram devidamente identificadas
(G) e incubadas em estufa a 37° C, durante 48 horas, para avaliar o desempenho antimicrobiano
das medicações através da contagem de UFC (H).
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4.6 Processamento das amostras para microscopia de fluorescência
Após a remoção das alíquotas destinadas à cultura microbiológica, todo o restante
das amostras foi encaminhado para processamento imediato e análise em microscopia de
fluorescência.
Inicialmente, procedeu-se à agitação mecânica, em vortex, por 30 segundos para
homogeneização das amostras. Imediatamente ao término da agitação, raspas de dentina
mais espessas que precipitaram-se ao fundo dos tubos de eppendorf foram descartadas.
Essas raspas, por incorporarem grande quantidade de substância marcadora, emitem
intenso sinal fluorescente mascarando os microorganismos durante a análise.
Seguidamente, promoveu-se o isolamento dos microorganismos do meio de cultura
através de centrifugação por 5 minutos a 600 g. O pellet obtido foi diluído em 1ml de
PBS 1x, agitado mecanicamente por 30 segundos para suspensão do material e
encaminhado para novo ciclo de centrifugação. A execução desta etapa objetivou a
lavagem do material para remoção de impurezas e resquícios de meio de cultura. Foi
realizado um total de 3 ciclos de lavagem para cada amostra.
O pellet final obtido após as lavagens foi diluído em 25 µL de PBS 1x que
funcionou como base para diluição dos corantes aplicados nas amostras. Em seguida, o
pellet foi novamente ressuspendido através de agitador mecânico por 30 segundos e os
tubos de ependorff envoltos em papel alumínio para proteção contra luz ambiente.
Para marcação das amostras envolvendo E.faecalis foram utilizadas calceina-AM
e iodeto de propídio como substâncias fluorescentes. Para cada uma das amostras foi
acrescido 2,5 µL de calceína e 1µL de iodeto de propídio. Posteriormente, os tubos foram
agitados manualmente e estocados em estufa a 37° C para incorporação dos reagentes.
Decorridos 15 minutos, as amostras foram novamente centrifugadas e o pellet obtido
montado em lâmina para microscopia. A calceína-AM permitiu a identificação de
bactérias viáveis, enquanto que o iodeto de propídio permitiu a detecção de bactérias não
viáveis. A determinação da viabilidade bacteriana é possível devido à diferença na
coloração atribuída ao sinal fluorescente emitido por cada microorganismo. As bactérias
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viáveis emitem um sinal detectado na leitura pelo microscópio de fluorescência na cor
verde e as bactérias não viáveis são identificadas pela cor vermelha.
Já para as amostras contendo C. albicans foram utilizados o diacetato de
fluoreceína e o brometo de etídio como marcadores fluorescentes. A fluoresceína
proporcionou a marcação de fungos viáveis em verde, enquanto que o brometo de etídio
permitiu a identificação de fungos não viáveis em vermelho. O processamento das
amostras para microscopia procedeu-se de maneira idêntica aos adotados para E.faecalis
alterando-se, apenas, a alíquota dos reagentes utilizados. A alíquota de diacetato de
fluoresceína e de brometo de etídio acrescida às amostras foi de 25 µL para ambos os
reagentes.
A análise ao microscópio de fluorescência (Microscópio Confocal – Leica
TCS_nt) ocorreu imediatamente após a montagem das lâminas. Para a contagem de
microorganismos viáveis e não viáveis foram selecionados aleatoriamente 3 campos com
magnificação de 100x associado a óleo de imersão. Os valores encontrados foram
catalogados para posterior análise estatística. A partir do número total de
microorganismos computados nos três campos selecionados foi determinada a
porcentagem de microorganismos viáveis e não viáveis encontradas nas amostras.
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FIGURA 6: Processamento das amostras para microscopia de fluorescência. As
amostras foram resuspensas em vortex e, posteriormente, o meio de cultura foi isolado, deixando as raspas
de dentina precipitadas ao fundo para descarte (A e B). O meio de cultura aspergido foi depositado em
novo tubo de eppendorf (C) e encaminhado à centrifugação para isolamento dos microorganismos (D). O
pelet obtido foi isolado pelo descarte do meio de cultura (E e F) e encaminhado, em seguida, para 3 ciclos
de lavagens. O pelet final obtido foi diluído em 25 µL de PBS 1X (G) e acrescido dos marcadores
fluorescentes. Para E. faecalis optou-se pela calceina-AM (H) e iodeto de propídio (I), já para C. albicans
empregou-se diacetato de fluoresceína e brometo de etídio (J). Após a adição dos marcadores (K), as
amostras foram incubadas em estufa a 37° C. Finalmente, as amostras foram centrifugadas e o pelet
obtido montado em lâminas para microscopia (L – N) e a análise efetuada em microscópio confocal (O).
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4.7 Microscopia eletrônica de varredura
Durante o desenvolvimento deste estudo, outros 6 espécimes foram igualmente
preparados e reservados para análise em MEV. Esta avaliação verificou a eficácia dos
procedimentos adotados para remoção de smear layer e contaminação dos espécimes
(Tabela 3).
TABELA 3: Distribuição dos espécimes para análise em MEV.
Espécimes (n)

Objetivo da análise em MEV

2

Remoção de smear-layer

2

Contaminação por E. faecalis após 21 dias

2

Contaminação por C. albicans após 21 dias

As análises em MEV foram realizadas junto ao Núcleo de Apoio à Pesquisa/
Microscopia Eletrônica Aplicada à Pesquisa Agropecuária (NAP/MEPA) da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).
As raízes foram inicialmente lavadas em solução fisiológica e encaminhadas para
fixação em solução de Karnovsky Modificada (KARNOVSKY105, 1965). A solução
apresenta em sua composição glutaraldeído 2,5%, formaldeído 2,5% em tampão
cacodilato de sódio 0,05M, pH 7,2 e cloreto de cálcio 0,001M. Após o período de fixação
de 48 horas, os dentes foram lavados por 10 minutos em tampão cacodilato 0,05M e
imersos em solução de OsO4 2% em tampão cacodilato 0,1M por 1 hora.
As amostras fixadas em OsO4 foram lavadas em água destilada e a seguir
submetidas a soluções de concentração crescente de acetona (30, 50, 70, 90 e 100%) para
desidratação. Os espécimes permaneceram em contato com cada uma das soluções por 10
minutos e posteriormente foram encaminhados para complementação da secagem em
aparelho de ponto crítico (Balzers - CPD 050). Com auxílio de uma morsa, os dentes
foram clivados aleatoriamente e os fragmentos montados em stubs com auxílio de fita
______________________________________________________________________
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adesiva. A seguir os espéciemes foram metalizados (Balzers – MED 010) e analisados
em microscópio eletrônico de varredura (Zeiss – DSM 900).

4.8 Análise estatística
Para facilitar a análise estatística e obter uma maior normalização e
homogeinização dos dados, realizou-se a transformação do número de UFC para
logarítimos decimais.
Os valores obtidos pela cultura microbiológica e pela microscopia de
fluorescência, relativos ao desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
avaliadas sobre E. faecalis e C. albicans, foram analisados através do teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis e pelo teste de Miller para as comparações individuais
com nível de significância estabelecido em 5% (p<0,05).
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5. RESULTADOS

5.1 Avaliação da atividade antimicrobiana das medicações intracanais sobre
Enterococcus faecalis através da contagem de UFC.
A eficácia antimicrobiana do hidróxido de cálcio, da clorexidina gel 2% e da
associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre E. faecalis foi avaliada pela
contagem do número de UFC obtidas após o cultivo de amostras coletadas ao término
de 14 dias de ação dos medicamentos (Tabela 4). Os resultados alcançados
demonstraram que E. faecalis apresentou boa capacidade de penetração intratubular
infectando intensamente os túbulos dentinários em ambas as profundidades da dentina
radicular avaliadas. Na ausência de substância antimicrobiana, registrou-se uma média
de 7,91 logUFC para a profundidade de 0 – 100 µm e de 6,03 logUFC para 100 - 200
µm. A contaminação mostrou-se mais intensa na extensão mais superficial da dentina,
devido ao maior diâmetro dos túbulos dentinários e a maior proximidade com o canal
principal.
A aplicação de medicação no canal radicular proporcionou uma significativa
redução na contagem de UFC em relação ao grupo controle independente da substância
antimicrobiana utilizada e em ambas as profundidades de dentina avaliadas. Entretanto,
a comparação entre as medicações revelou uma variação no desempenho antimicrobiano
sobre E. faecalis (Tabela 5 e 6). A pasta de hidróxido de cálcio apresentou desinfecção
significativamente menor em relação à clorexidina gel 2% e ao hidróxido de cálcio
associado à clorexidina (Figura 7 e 8). As amostras recolhidas de dentes submetidos à
ação do hidróxido de cálcio apresentaram uma média de 4.06 logUFC para a extensão
de 0 – 100 µm e de 3.70 logUFC para 100 – 200 µm, revelando maior resistência de E.
faecalis ao efeito deste medicamento após 14 dias de exposição.
Amostras provenientes de dentes submetidos à ação da clorexidina gel 2%
produziram em sua maioria culturas negativas em ambas as profundidades da dentina
radicular pesquisadas. Os resultados obtidos para clorexidina gel 2% foram de 1,03
logUFC para as amostras recolhidas na porção mais superficial e mais profunda da

94
______________________________________________________________________

Resultados

dentina, ambas apresentando diferença estatisticamente significante em relação ao
hidróxido de cálcio. Já a comparação do desempenho antimicrobiano da clorexidina gel
2% isoladamente e de sua associação com o hidróxido de cálcio não revelou diferença
estatisticamente significante independente da porção dentinária avaliada. A associação
ente hidróxido de cálcio e clorexidina apresentou média de 0,49 logUFC para amostras
referentes à extensão de 0 – 100 µm e de 0,79 logUFC para 100 – 200 µm. A adição do
hidróxido de cálcio à clorexidina gel 2% não proporcionou um aumento significativo do
desempenho antimicrobiano, quando comparado ao uso isolado da clorexidina.
Entretanto, a adição de clorexidina gel 2% à pasta de hidróxido de cálcio promoveu uma
melhora significativa na atividade antimicrobiana desta pasta sobre E. faecalis tanto na
dentina mais superficial quanto na mais profunda. Os resultados demonstraram uma
maior eficácia antimicrobiana da clorexidina gel 2% sobre E. faecalis.

TABELA 4: Avaliação da atividade antimicrobiana de hidróxido de cálcio, clorexidina
gel 2% e da associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre Enterococcus
faecalis através da contagem de UFC.

Média
0-100 100-200

D.P.
0-100 100-200

Máximo
0-100 100-200

Mínimo
0-100 100-200

G1

7.91

6.03

0.50

1.00

8.48

7.50

6.87

4.39

15

G2

4.06

3.70

1.72

1.55

5.30

4.79

0.00

0.00

15

G3

1.03

1.03

1.78

1.78

4.39

4.39

0.00

0.00

15

G4

0.49

0.79

1.30

1.64

3.71

4.39

0.00

0.00

15

Grupos

Número

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão.
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TABELA 5: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre E. faecalis, através das médias de logUFC registradas na extensão de 0 – 100 µm
da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

7.91

0.50

4.06

1.72

17.93

Significante

G1 x G3

7.91

0.50

1.03

1.78

34.77

Significante

G1 x G4

7.91

0.50

0.49

1.30

37.30

Significante

G2 x G3

4.06

1.72

1.03

1.78

16.83

Significante

G2 x G4

4.06

1.72

0.49

1.30

19.36

Significante

G3 x G4

1.03

1.78

0.49

1.30

2.53

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.

TABELA 6: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre E. faecalis, através das médias de logUFC registradas na extensão de 100 – 200 µm
da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

6.03

1.00

3.70

1.55

17.13

Significante

G1 x G3

6.03

1.00

1.03

1.78

33.80

Significante

G1 x G4

6.03

1.00

0.79

1.64

34.93

Significante

G2 x G3

3.70

1.55

1.03

1.78

16.67

Significante

G2 x G4

3.70

1.55

0.79

1.64

17.80

Significante

G3 x G4

1.03

1.78

0.79

1.64

1.13

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.
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FIGURA 7: Avaliação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre Enterococcus faecalis presentes nos túbulos dentinários através da contagem
de UFC. Sessenta raízes de dentes humanos foram infectadas com E. faecalis na
concentração de 1,5x108 bactérias/mL. Após 21 dias de contaminação, os medicamentos
foram aplicados no interior dos canais radiculares permanecendo por 14 dias. As
amostras avaliadas consistiram em raspas de dentina obtidas do processo de ampliação
padronizada do diâmetro do canal radicular. As amostras foram submetidas à cultura
microbiológica em triplicata e após 48 horas de incubação promoveu-se a avaliação das
UFC considerando a mediana das 3 placas como valor final. As barras representam o
log das médias de UFC obtidas para cada um dos grupos (G1– Controle; G2– Hidróxido
de cálcio; G3– Clorexidina; G4 – Hidróxido de cálcio + Clorexidina) em profundidades
de 0 – 100 µm (A) e 100 – 200 µm (B). Para análise estatística empregou-se o teste
não paramétrico

de Kruskal

Wallis e o

teste de Miller para as comparações

individuais. O valor de p foi considerado significante quando p< 0,05.
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Enterococcus faecalis
0 - 100µm

100-200 µm

G1 - Controle

G2 – Hidróxido de cálcio

G3 – Clorexidina Gel 2%

G4 – Hidróxido de cálcio +
Clorexidina Gel 2%

FIGURA 8: Culturas de Enterococcus faecalis. Concluído o período de 14 dias de
aplicação das medicações as amostras coletadas foram imediatamente processadas
para cultura microbiológica. Alíquotas de 25 µL foram cultivadas em triplicata em
meio de cultura BHIA sangue e incubadas em condições de aerobiose por 48 horas.
Posteriormente, procedeu-se a contagem das UFC e a mediana das três placas
considerada como valor final.
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5.2 Avaliação da atividade antimicrobiana das medicações intracanais sobre
Enterococcus faecalis através de microscopia de fluorescência.
Para avaliar se a atividade antimicrobiana do hidróxido de cálcio, da clorexidina
gel 2% e da associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% exercem influência na
viabilidade de E. faecalis, as amostras coletadas, após 14 dias de ação dos
medicamentos, foram submetidas à análise em microscopia de fluorescência, a fim de se
determinar a diferenciação entre bactérias viáveis e não viáveis (Tabela 7 e 8).
Os resultados alcançados demonstraram que a grande maioria das bactérias
presentes em amostras não submetidas à ação de substâncias antimicrobianas eram
viáveis. A proporção de bactérias viáveis e não viáveis na extensão de 0 – 100 µm foi de
73,96% e 26,04%, enquanto que na extensão de 100 – 200 µm a proporção foi de
76,95% e 23,05%. Os resultados de microscopia de fluorescência também confirmaram
a infecção dos túbulos dentinários por E. faecalis em ambas as extensões de dentina
radicular avaliadas.
A aplicação de medicação no canal radicular proporcionou uma significativa
alteração na proporção de bactérias viáveis e não viáveis encontradas nas amostras de
ambas as profundidades da dentina radicular (Figura 9). Devido ao efeito
antimicrobiano das substâncias, a proporção de bactérias viáveis foi reduzida a menos
da metade daquela presente no grupo controle. Entretanto, ao compararmos cada uma
das medicações avaliadas observamos uma variação no desempenho antimicrobiano
sobre E. faecalis (Tabela 9 e 10). A pasta de hidróxido de cálcio apresentou desinfecção
significativamente menor em relação à clorexidina gel 2% e à associação hidróxido de
cálcio e clorexidina gel 2%. As amostras recolhidas de dentes submetidos à ação do
hidróxido de cálcio apresentaram em média uma relação de bactérias viáveis e não
viáveis de 25,02% e 74,98% para amostras de 0 – 100 µm e de 24,59% e 75,41% para
amostras de 100 – 200 µm. Estes achados revelaram uma taxa de sobrevivência em
torno de ¼ das bactérias presentes nos túbulos dentinários mesmo após a aplicação do
medicamento por 14 dias.
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A análise dos resultados alcançados pela clorexidina gel 2% revelaram que esta
foi significativamente mais eficaz na eliminação de E. faecalis quando comparada à
pasta de hidróxido de cálcio. Os resultados demonstraram uma superioridade na
desinfecção dos túbulos dentinários nas duas profundidades pesquisadas com uma
média de bactérias viáveis e não-viáveis de 6,90% e 93,10% para amostras de 0 – 100
µm e de 6,55% e 93,45% para amostras de 100 – 200 µm. Resultados semelhantes
foram encontrados para a associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2 %
demonstrando que a adição do hidróxido de cálcio à clorexidina não incrementou
significativamente a sua atividade antimicrobiana. O hidróxido de cálcio associado à
clorexidina apresentou média de 4,54% de bactérias viáveis e 95,46% de bactérias não
viáveis para amostras de 0 - 100 µm e de 5,88% e 94,12% para 100 - 200 µm.
Entretanto, a combinação de ambos os medicamentos apresentou superioridade
antimicrobiana significativa em relação ao uso isolado do hidróxido de cálcio, revelando
que a adição de clorexidina gel 2% à pasta de hidróxido de cálcio imprimiu maior
atividade bactericida sobre E. faecalis tanto na dentina mais superficial quanto na mais
profunda. Portanto, os resultados demonstraram uma maior susceptibilidade de E.
faecalis à ação antimicrobiana da clorexidina gel 2%.
Outro achado importante obtido através da análise em microscopia de
fluorescência foi a identificação de bactérias viáveis em amostras que apresentaram
crescimento

nulo

nas

culturas

microbiológicas.

A

figura

10

consiste

fotomicrografias de E. faecalis obtidas após 14 dias de ação dos medicamentos.

em
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TABELA 7: Avaliação da atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de cálcio,
clorexidina gel 2% e da associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre
Enterococcus faecalis pela determinação de bactérias viáveis e não viáveis através da
análise em microscopia de fluorescência de amostras da dentina radicular referentes à
extensão de 0 - 100 µm.

Grupos

Média
Viáveis

Não Viáveis

D.P.

Máximo

Mínimo

Viáveis Não Viáveis

Viáveis Não Viáveis

Viáveis Não Viáveis

6.07%

86.36% 34.04%

65.96% 13.64%

15

10.87% 10.87%

40.54% 100.00%

0.00% 59.46%

15

6.07%

Número

G1

73.96% 26.04%

G2

25.02% 74.98%

G3

6.90% 93.10%

8.25%

8.25%

20.69% 100.00%

0.00% 79.31%

15

G4

4.54% 95.46%

6.50%

6.50%

21.43% 100.00%

0.00% 78.57%

15

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de cálcio +
clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão.

TABELA 8: Avaliação da atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de cálcio,
clorexidina gel 2% e da associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre
Enterococcus faecalis pela determinação de bactérias viáveis e não viáveis através da
análise em microscopia de fluorescência de amostras da dentina radicular referentes à
extensão de 100 - 200 µm.

Grupos

D.P.

Média
Viáveis

Não Viáveis

Viáveis

Máximo

Não Viáveis

Viáveis

Não Viáveis

Mínimo
Viáveis

Não Viáveis

Número

G1

76.95% 23.05%

5.59%

5.59%

86.36% 31.25%

68.75% 13.64%

15

G2

24.59% 75.41%

9.23%

9.23%

35.71% 100.00%

0.00% 64.29%

15

G3

6.55% 93.45%

9.57%

9.57%

28.57% 100.00%

0.00% 71.43%

15

G4

5.88% 94.12%

9.50%

9.50%

25.00% 100.00%

0.00% 75.00%

15

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de cálcio +
clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão.
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TABELA 9: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre E. faecalis, através da média de porcentagem de bactérias viáveis registradas na
extensão de 0 – 100 µm da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

73.96%

6.07%

25.02%

10.87%

17.43%

Significante

G1 x G3

73.96%

6.07%

6.90%

8.25%

35.20%

Significante

G1 x G4

73.96%

6.07%

4.54%

6.50%

37.37%

Significante

G2 x G3

25.02%

10.87%

6.90%

8.25%

17.77%

Significante

G2 x G4

25.02%

10.87%

4.54%

6.50%

19.93%

Significante

G3 x G4

6.90%

8.25%

4.54%

6.50%

2.17%

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.

TABELA 10: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre E. faecalis, através da média de porcentagem de bactérias viáveis registradas na
extensão de 100 – 200 µm da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

76.94%

5.59%

24.58%

9.23%

18.33%

Significante

G1 x G3

76.94%

5.59%

6.55%

9.57%

35.47%

Significante

G1 x G4

76.94%

5.59%

5.88%

9.50%

36.20%

Significante

G2 x G3

24.58%

9.23%

6.55%

9.57%

17.13%

Significante

G2 x G4

24.58%

9.23%

5.88%

9.50%

17.87%

Significante

G3 x G4

6.55%

9.57%

5.88%

9.50%

0.73%

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.
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FIGURA 9: Avaliação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre Enterococcus faecalis presente nos túbulos dentinários através da análise por
microscopia de fluorescência. Sessenta raízes de dentes humanos foram infectadas
com E. faecalis na concentração de 1,5x108 bactérias/mL. Após 21 dias de
contaminação, os medicamentos foram aplicados no interior dos canais radiculares
permanecendo por 14 dias. As amostras avaliadas consistiram em raspas de dentina
obtidas do processo de ampliação padronizada do diâmetro do canal radicular. Após a
coleta, as amostras foram processadas imediatamente para análise em microscopia de
fluorescência. A análise microscópica consistiu na seleção aleatória de 3 campos para
determinação da porcentagem de bactérias viáveis e não viáveis para cada uma das
amostras. As barras representam as médias, em porcentagem, de bactérias viáveis e não
viáveis em cada um dos grupos (G1– Controle; G2– Hidróxido de cálcio; G3–
Clorexidina; G4 – Hidróxido de cálcio + Clorexidina) em profundidades de 0 – 100 µm
(A) e 100 – 200 µm (B). A análise estatística foi realizada utilizando-se o teste não
paramétrico de Kruskal Wallis e o teste de Miller para as comparações
individuais. O valor de p foi considerado significante quando p< 0,05.
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FIGURA 13: Fotomicrografias de E. faecalis após aplicação de medicação intracanal. Concluído o
período de 14 dias de aplicação das medicações as amostras coletadas foram imediatamente processadas para
análise em microscopia de fluorescência. Após os procedimentos de isolamento e lavagem dos
microorganismos, marcadores fluorescentes foram adicionados às amostras objetivando a diferenciação entre
células viáveis e não viáveis. As substâncias fluorescentes utilizadas foram calceína-AM para identificação de
bactérias viáveis em verde e iodeto de propídio para marcação de bactérias não viáveis em vermelho. As
amostras previamente diluídas em 25 µL de PBS receberam 2,5 µL de calceína-AM e 1,0 µL de iodeto de
propídio para marcação das bactérias. As amostras foram incubadas a 37°C por 15 minutos para incorporação
dos marcadores. Novamente procedeu-se à centrifugação e o pellet final obtido montado em lâmina para
análise em microscópio confocal. A porcentagem de fungos viáveis e não viáveis presentes nas amostras foi
determinada após a contagem dos microorganismos encontrados em 3 campos selecionados aleatoriamente. As
fotomicrografias representam a viabilidade de E. faecalis após 14 dias de ação das substâncias antimicrobianas
(A-Soro fisiológico 0,9%, B- Hidróxido de cálcio, C- Clorexidina gel 2%, D- Hidróxido de cálcio +
Clorexidina gel 2%).
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5.3 Avaliação da atividade antimicrobiana das medicações intracanais sobre
Candida albicans através da contagem de UFC.
A eficácia antimicrobiana do hidróxido de cálcio, da clorexidina gel 2% e da
associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% foi avaliada através da contagem do
número de ufc obtidas após o cultivo de amostras coletadas em dentes infectados com
C. albicans e submetidos à ação de medicamentos por um período de 14 dias (Tabela
11). Os resultados alcançados pelo grupo controle demonstraram que C. albicans
apresentou um padrão de penetração tubular diferente daquele apresentado por E.
faecalis. Candida albicans infectou mais intensamente apenas a porção mais superficial
da dentina radicular encontrando dificuldade para atingir a extensão de 100 – 200 µm. A
média de contaminação obtida para a extensão de 0 – 100 µm foi de 6,64 logUFC e para
a extensão de 100 – 200 µm 3,62 logUFC.
A aplicação de medicação no canal radicular proporcionou uma significativa
redução na contagem de UFC em relação ao grupo controle independente da substância
utilizada e para ambas as profundidades de dentina avaliadas (Figura 11 e 12).
Entretanto, ao compararmos cada uma das medicações avaliadas observamos uma
variação no desempenho antimicrobiano sobre C. albicans apenas na porção de dentina
mais superficial (Tabela 12 e 13).
Para amostras correspondentes a extensão de 0 – 100 µm a pasta de hidróxido
de cálcio apresentou desinfecção significativamente menor em relação à clorexidina gel
2% e à associação hidróxido de cálcio e clorexidina. As amostras recolhidas de dentes
submetidos à ação do hidróxido de cálcio apresentaram uma média de 3,62 log UFC
revelando uma maior resistência de C. albicans ao efeito deste medicamento após 14
dias de exposição.
Amostras provenientes de dentes submetidos à ação da clorexidina gel 2%
produziram em sua maioria culturas negativas. Os resultados obtidos foram de 0,49 log
UFC apresentando diferença estatisticamente significante em relação ao hidróxido de
cálcio. Já ao compararmos o desempenho antimicrobiano da clorexidina gel 2%
isoladamente e de sua associação com o hidróxido de cálcio não observamos diferença
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significante. O hidróxido de cálcio associado à clorexidina apresentou média de 0,25 log
UFC, indicando que a adição do hidróxido de cálcio à clorexidina não representou um
aumento significativo no desempenho antimicrobiano, quando comparado ao uso
isolado da clorexidina gel 2%. Entretanto, a adição de clorexidina à pasta de hidróxido
de cálcio promoveu uma melhora significativa na atividade antimicrobiana desta pasta,
proporcionando maior efetividade contra C. albicans. Os resultados demonstraram uma
maior eficácia antimicrobiana da clorexidina gel 2% sobre C. albicans.
Para amostras correspondentes a extensão de 100 – 200 µm, devido a menor
penetração de C. albicans, não houve diferença significante entre os três medicamentos
avaliados. As médias encontradas para amostras correspondentes a extensão de 100 –
200 µm foi de 1,28 logUFC para o hidróxido de cálcio, 0,49 logUFC para clorexidina
gel 2% e de 0,25 logUFC para a associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2%.

TABELA 11: Avaliação da atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de cálcio,
clorexidina gel 2% e da associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre
Candida albicans através da contagem de UFC .

Média
0-100 100-200

D.P.
0-100 100-200

Máximo
0-100 100-200

Mínimo
0-100 100-200

G1

6.64

3.55

0.20

1.91

6.91

5.08

6.25

0.00

15

G2

3.62

1.28

1.94

1.88

5.30

4.39

0.00

0.00

15

G3

0.49

0.49

1.30

1.30

3.71

3.71

0.00

0.00

15

G4

0.25

0.25

0.96

0.96

3.71

3.71

0.00

0.00

15

Grupos

Número

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão.
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TABELA 12: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre C. albicans, através das médias de logUFC registradas na extensão de 0 – 100 µm
da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

6.64

0.20

3.62

1.94

18.60

Significante

G1 x G3

6.64

0.20

0.49

1.30

35.10

Significante

G1 x G4

6.64

0.20

0.25

0.96

36.30

Significante

G2 x G3

3.62

1.94

0.49

1.30

16.50

Significante

G2 x G4

3.62

1.94

0.25

0.96

17.70

Significante

G3 x G4

0.49

1.30

0.25

0.96

1.20

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.

TABELA 13: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre C. albicans, através das médias de logUFC registradas na extensão de 100 – 200
µm da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

3.55

1.91

1.28

1.88

16.97

Significante

G1 x G3

3.55

1.91

0.49

1.30

22.53

Significante

G1 x G4

3.55

1.91

0.25

0.96

24.23

Significante

G2 x G3

1.28

1.88

0.49

1.30

5.57

Não Significante

G2 x G4

1.28

1.88

0.25

0.96

7.27

Não Significante

G3 x G4

0.49

1.30

0.25

0.96

1.70

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.
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FIGURA 11: Avaliação do desempenho antimicrobiano das medicações
intracanais sobre Candida albicans presente nos túbulos dentinários através da
contagem de UFC.

Sessenta raízes de dentes humanos foram infectadas com

C. albicans na concentração de 1,5 x 108 fungos/mL. Após 21 dias de contaminação, os
medicamentos foram aplicados no interior dos canais radiculares permanecendo por 14
dias. As amostras avaliadas consistiram em raspas de dentina obtidas do processo de
ampliação padronizada do diâmetro do canal radicular. As amostras foram submetidas à
cultura microbiológica em triplicata e após 48 horas de incubação promoveu-se a
avaliação das UFC considerando a mediana das 3 placas como valor final. As barras
representam as médias de log UFC obtidas para cada um dos grupos (G1– Controle;
G2– Hidróxido de cálcio; G3– Clorexidina; G4 – Hidróxido de cálcio + Clorexidina) em
profundidades de 0 – 100 µm (A) e 100 – 200 µm (B). Para análise estatística
empregou-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis e o teste de Miller para as
comparações individuais. O valor de p foi considerado significante quando p< 0,05.
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Candida albicans
0 - 100µm

100-200 µm

G1 - Controle

G2 – Hidróxido de cálcio

G3 – Clorexidina Gel 2%

G4 – Hidróxido de cálcio +
Clorexidina Gel 2%

FIGURA 12: Culturas de Candida albicans. Concluído o período de 14 dias de
aplicação das medicações as amostras coletadas foram imediatamente processadas para
cultura microbiológica. Alíquotas de 25 µL foram cultivadas em triplicata em meio de
cultura sabouraud Agar e incubadas em condições de aerobiose por 48 horas.
Posteriormente, procedeu-se a contagem das UFC e a mediana das três placas
considerada como valor final.

117
______________________________________________________________________

Resultados

5.4 Avaliação da atividade antimicrobiana das medicações intracanais sobre
Candida albicans através de microscopia de fluorescência.
Para avaliar se a atividade antimicrobiana do hidróxido de cálcio, da clorexidina
gel 2% e da associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% exercem influência na
viabilidade de C. albicans, as amostras coletadas, após 14 dias de ação dos
medicamentos, foram submetidas à análise em microscopia de fluorescência, a fim de se
determinar a diferenciação entre fungos viáveis e não viáveis (Tabela 14 e 15).
Os resultados alcançados pelo grupo controle demonstraram que a grande
maioria dos fungos presentes em amostras não submetidas à ação de substâncias
antimicrobianas consistia em células viáveis. Observou-se uma proporção de 63,13% e
36,87% de fungos viáveis e não viáveis na extensão de 0 – 100 µm e de 63,89% e
36,11% na extensão de 100 – 200 µm. Os resultados da microscopia de fluorescência
também confirmaram a infecção dos túbulos dentinários por C. albicans observando-se
proporção semelhante entre fungos viáveis e não viáveis nas duas porções de dentina
radicular avaliadas.
A aplicação de medicação no canal radicular proporcionou uma significativa
alteração na proporção de fungos viáveis e não viáveis encontrados nas amostras de
ambas as profundidades da dentina radicular (Figura 13). Devido ao efeito
antimicrobiano das substâncias, a proporção de fungos viáveis foi reduzida a menos da
metade daquela presente no grupo controle. Entretanto, ao compararmos cada uma das
medicações avaliadas observamos uma variação no desempenho antimicrobiano sobre
C. albicans apenas entre as amostras coletadas na porção mais superficial da dentina
(Tabela 16 e 17).
Considerando as amostras de 0 – 100 µm, a pasta de hidróxido de cálcio
apresentou desinfecção significativamente menor em relação à clorexidina gel 2% e à
associação hidróxido de cálcio e clorexidina. As amostras recolhidas de dentes
submetidos à ação do hidróxido de cálcio apresentaram em média uma relação de
fungos viáveis e não viáveis de 23,34% e 76,66%. Estes achados revelaram uma taxa de
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sobrevivência em torno de ¼ dos fungos presentes nos túbulos dentinários, mesmo após
a ação do medicamento por 14 dias.
Ao analisarmos os resultados alcançados pela clorexidina gel 2% observou-se
que esta foi significativamente mais eficaz na eliminação de C. albicans quando
comparada à pasta de hidróxido de cálcio. Os resultados demonstraram uma
superioridade na desinfecção dos túbulos dentinários com uma média de fungos viáveis
e não-viáveis de 4,05% e 95,95%. Resultados semelhantes foram encontrados para a
associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% demonstrando que a adição do
hidróxido de cálcio à clorexidina não incrementou significativamente a sua atividade
antimicrobiana. O hidróxido de cálcio associado à clorexidina apresentou média de
2,67% de fungos viáveis e 97,33% de fungos não viáveis. Entretanto, o grupo 4
apresentou superioridade antimicrobiana significativa em relação ao grupo 2 revelando
que a adição de clorexidina gel 2% à pasta de hidróxido de cálcio imprimiu maior
atividade fungicida sobre C. albicans para desinfecção da dentina mais superficial.
Portanto, os resultados demonstraram uma maior susceptibilidade de E. faecalis à ação
antimicrobiana da clorexidina gel 2%.
Considerando as amostras de 100 – 200 µm, devido a menor penetração
intratubular de C. albicans, não houve diferença significante entre os três medicamentos
avaliados. As médias de fungos viáveis e não viáveis encontradas foram de 16,89% e
83,11% para hidróxido de cálcio, 2,48% e 97,52% para a clorexidina gel 2% e 1,04% e
98,96% para a associação hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2%.
A identificação de células viáveis em amostras que apresentaram crescimento
nulo nas culturas microbiológicas também ocorreu nas amostras contaminadas com
C. albicans, entretanto, este achado foi menos freqüente que aqueles observados com
E. faecalis. A figura 14 consiste em fotomicrografias de C. albicans obtidas após 14
dias de ação dos medicamentos.
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TABELA 14: Avaliação da atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de cálcio,
clorexidina gel 2% e da associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre
Candida albicans pela determinação de fungos viáveis e não viáveis através da análise
em microscopia de fluorescênciade amostras de dentina radicular referêntes a extensão de
0 - 100 µm.

Grupos

D.P.

Média
Viáveis

Não Viáveis

G1

63.13% 36.87%

G2

23.34% 76.66%

G3
G4

Viáveis

Máximo

Não Viáveis

5.76%

Viáveis

Não Viáveis

Mínimo
Viáveis

Não Viáveis

Número

5.76%

71.43% 47.83%

52.17% 28.57%

15

10.87% 10.87%

38.10% 100.00%

0.00% 61.90%

15

4.05% 95.95%

7.05%

7.05%

18.18% 100.00%

0.00% 81.82%

15

2.67% 97.33%

5.66%

5.66%

16.67% 100.00%

0.00% 83.33%

15

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de cálcio +
clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão.

TABELA 15: Avaliação da atividade antimicrobiana da pasta de hidróxido de cálcio,
clorexidina gel 2% e da associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% sobre
Candida albicans pela determinação de bactérias viáveis e não viáveis através da análise
em microscopia de fluorescência de amostras da dentina radicular referêntes a extensão
de 100 - 200 µm.

Grupos

.

Média
Viáveis

Não Viáveis

G1

63.89% 36.11%

G2

16.89% 83.11%

G3
G4

D.P.
Viáveis

5.14%

Máximo

Não Viáveis

Viáveis

Não Viáveis

Mínimo
Viáveis

Não Viáveis

Número

5.14%

75.00% 42.86%

57.14% 25.00%

12

16.89% 16.89%

40.00% 100.00%

0.00%

60.00%

11

2.48% 97.52%

5.88%

5.88%

18.18% 100.00%

0.00%

81.82%

11

1.04% 98.96%

3.61%

3.61%

12.50% 100.00%

0.00%

87.50%

12

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de cálcio +
clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão.
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TABELA 16: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre C. albicans, através da média da porcentagem de fungos viáveis registradas na
extensão de 0 – 100 µm da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

63.13%

5.76%

23.34%

10.87%

17.67%

Significante

G1 x G3

63.13%

5.76%

4.05%

7.05%

35.47%

Significante

G1 x G4

63.13%

5.76%

2.67%

5.66%

36.87%

Significante

G2 x G3

23.34%

10.87%

4.05%

7.05%

17.80%

Significante

G2 x G4

23.34%

10.87%

2.67%

5.66%

19.20%

Significante

G3 x G4

4.05%

7.05%

2.67%

5.66%

1.40%

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 16,38.

TABELA 17: Comparação do desempenho antimicrobiano das medicações intracanais
sobre C. albicans, através da média da porcentagem de fungos viáveis e registradas na
extensão de 100 – 200 µm da dentina radicular.

Grupos

Média

D.P.

Média

D.P.

Diferença

Significância

G1 x G2

63.89%

5.14%

16.89%

16.89%

17.41%

Significante

G1 x G3

63.89%

5.14%

2.48%

5.88%

24.95%

Significante

G1 x G4

63.89%

5.14%

1.04%

3.61%

26.33%

Significante

G2 x G3

16.89%

16.89%

2.48%

5.88%

7.54%

Não significante

G2 x G4

16.89%

16.89%

1.04%

3.61%

8.92%

Não significante

G3 x G4

2.48%

5.88%

1.04%

3.61%

1.38%

Não significante

G1: Grupo controle; G2: Hidróxido de cálcio; G3: Clorexidina gel 2%; G4: Hidróxido de
cálcio + clorexidina gel 2%; D.P.: Desvio Padrão. Diferenças estatísticas em função de
p< 0,05, com valor crítico de 14,78.
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FIGURA 13: Desempenho antimicrobiano das medicações intracanais sobre
Candida albicans presente nos túbulos dentinários através da análise por
microscopia de fluorescência. Sessenta raízes de dentes humanos foram infectadas
com C. albicans numa concentração de 1,5 x 108 fungos/mL. Após 21 dias de
contaminação, os medicamentos foram aplicados no interior dos canais radiculares
permanecendo por 14 dias. As amostras avaliadas consistiram em raspas de dentina
obtidas do processo de ampliação padronizada do diâmetro do canal radicular. Após a
coleta, as amostras foram processadas imediatamente para análise em microscopia de
fluorescência. A análise microscópica consistiu na seleção aleatória de 3 campos
para determinação da porcentagem de fungos viáveis e não viáveis nas amostras.
As barras representam as médias, em porcentagem, de fungos viáveis e não
viáveis em cada um dos grupos (G1– Controle; G2– Hidróxido de cálcio; G3–
Clorexidina; G4– Hidróxido de cálcio + Clorexidina) em profundidades de 0 – 100
µm (A) e 100 – 200 µm (B). A análise estatística foi realizada utilizando-se o teste
não paramétrico de Kruskal Wallis e o teste de Miller para as comparações
individuais. O valor de p foi considerado significante quando p< 0,05.
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Candida Albicans
A

C

B

D

FIGURA 14: Fotomicrografias de C. albicans após aplicação de medicação intracanal. Concluído o
período de 14 dias de aplicação das medicações as amostras coletadas foram imediatamente processadas
para análise em microscopia de fluorescência. Após os procedimentos de isolamento e lavagem dos
microorganismos, marcadores fluorescentes foram adicionados às amostras objetivando a diferenciação
entre células viáveis e não viáveis. As substâncias fluorescentes utilizadas foram o diacetato de fluoresceína
para identificação de fungos viáveis em verde e brometo de etídio para marcação de fungos não viáveis em
vermelho. Vinte e cinco µL de cada um dos reagentes foi adicionado à amostra previamente diluída em 25
µL de PBS 1X. As amostras foram incubadas a 37°C por 15 minutos para incorporação dos marcadores.
Novamente procedeu-se à centrifugação e o pellet final obtido montado em lâmina para análise em
microscópio confocal. A porcentagem de fungos viáveis e não viáveis foi determinada após a contagem dos
microorganismos encontrados em 3 campos selecionados aleatoriamente. As fotomicrografias representam
a viabilidade de C. albicans após 14 dias de ação das substâncias antimicrobianas (A-Soro fisiológico
0,9%, B- Hidróxido de cálcio, C- Clorexidina gel 2%, D- Hidróxido de cálcio + Clorexidina gel 2%).
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5.5 Microscopia eletrônica de varredura
A análise das raízes em MEV objetivou atestar a eficácia dos procedimentos de
remoção de smear layer e de contaminação adotados (Figura 13).
O tratamento inicial dos espécimes, utilizando EDTA 17% e hipoclorito de sódio
5,25% combinados com ultra-som, mostrou-se eficiente na remoção de restos pulpares e
detritos. A superfície do canal radicular apresentou-se limpa, evidenciando a patência dos
túbulos

dentinários,

não

havendo

obstruções

para

a

livre

colonização

de

microorganismos.
Nos espécimes contaminados com Enterococcus faecalis observou-se densa
colonização bacteriana na superfície das paredes do canal radicular, após o período de 21
dias de incubação. Esse período mostrou-se suficiente para que as bactérias penetrassem
no interior dos túbulos dentinários. No entanto, a penetração intratubular apresentou-se
bastante variável, tendo túbulos com a penetração de numerosas bactérias e outros com
ausência de microorganismos.
A infecção promovida por Candida albicans mostrou-se bastante intensa na
superfície do canal radicular. As células de C. albicans parecem obliterar a entrada dos
túbulos dentinários, devido ao seu diâmetro que é muito maior que o de uma célula de E.
faecalis. Porém, embora muito menos freqüente que a penetração por E.faecalis, a
infecção intratubular por C. albicans também pôde ser observadas nos espécimes.
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Remoção Smear Layer

15 KV Dentina Radicular x2000 5µm

Enterococcus faecalis

15 KV Enterococcus faecalis x3000 5µm

15 KV Enterococcus faecalis x5000 2µm

Candida albicans

15 KV Candida albicans x2000 5µm

15 KV Candida albicans x5000 2µm

Figura 15: Microscopia eletrônica de varredura de dentina radicular humana
submetida à remoção de smear layer e à contaminação por Enterococcus
faecalis e Candida albicans. Os espéciems destinados à avaliação de remoção de
smear layer foram submetidos a banho ultrassônico com EDTA 17% e NaOCl
5,25% por 10 minutos. Já os selecionados para avaliação da contaminação com E.
faecalis e C. albicans foram infectados com 1,5x108 microorganismos/mL por 21
dias para avaliação da penetração intratubular.
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6. DISCUSSÃO
Infecções endodônticas a longo prazo permitem que microorganismos se
propagem em todo sistema de canais radiculares desempenhando papel fundamental nas
patologias pulpoperiodontais (KAKEHASHI; STANLEY; FITZGERALD101, 1965). A
instrumentação dos canais radiculares com auxílio de soluções irrigadoras com
potencial antimicrobiano pode falhar na eliminação de microorganismos da dentina
radicular (BYSTRÖM; SUNDQVIST22, 1981, BYSTRÖN; SUNDQVIST24, 1985,
SIQUEIRA et al.217, 2002). Microorganismos residuais nos túbulos dentinários podem
se multiplicar e afetar negativamente o reparo na região periapical. O uso de medicação
intracanal permite propriedades antimicrobianas entre sessões podendo reduzir ou
eliminar microorganismos residuais no sistema de canais radiculares elevando os
índices de sucesso (BYSTRÖN; CLAESSON; SUNDQVIST20, 1985, KATEBZADEH;
HUPP106; TROPE, 1999, KATEBZADEH; SIGURDSSON; TROPE107, 2000,
ZARELLA; FOUAD; SPÅNGBERG274, 2005, SIQUEIRA; PAIVA; RÔÇAS209, 2007).
O modelo experimental utilizado neste estudo foi uma adaptação do ensaio
originalmente proposto por HAAPASALO; ØRSTAVIK78, em 1987, para infecção e
desinfecção da dentina radicular in vitro. O modelo originalmente proposto e adotado
por diversos pesquisadores recomenda a utilização de incisivos bovinos (ØRSTAVIK;
HAAPASALO167, 1990, VAHDATY; PITT FORD; WILSON253, 1993, PEREZ et
al.174, 1996, SIQUEIRA; UZEDA220, 1996, HELING; CHANDLER86, 1998,
KOMOROWSKI et al.111, 2000, GOMES et al.73, 2003, SIRÉN et al.226, 2004).
Entretanto, a dentina radicular bovina difere marcadamente da dentina radicular humana
principalmente devido ao maior diâmetro dos túbulos dentinários (PEREZ175, 1993,
SCHILKE et al.197, 2000). Esta diferença certamente influencia na construção do
microambiente da dentina tubular afetando a disponibilidade de nutrientes, penetração
de microorganismos e difusão de substâncias antimicrobianas aplicadas no canal
radicular (KADO100, 2004). Apesar das dificuldades na aquisição de dentes humanos,
seu emprego é fundamental para garantir a reprodução das condições anatômicas
encontradas durante o tratamento endodôntico e, consequentemente, para obtenção de
resultados mais verossímeis.
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A secção da porção apical das raízes, durante a preparação dos espécimes,
objetivou uma maior padronização do estudo, já que o terço apical da raiz, denominado
por DE DEUS38 (1992) de zona crítica apical, possui maior variação anatômica que os
terços médio e cervical. Além disso, o terço apical apresenta uma espessura insuficiente
para comportar um desgaste da dentina radicular até a extensão de 200 µm. A
impermeabilização das raízes na superfície externa garantiu que durante os
procedimentos de contaminação, o acesso dos microorganismos aos túbulos dentinários
se desse apenas via canal radicular simulando uma infecção de origem endodôntica.
Além disso, ajudou a impedir a desidratação dos espécimes durante os 14 dias de
incubação em estufa para avaliação do desempenho antimicrobiano dos medicamentos.
A remoção da smear-layer previamente à contaminação das raízes foi realizada
de acordo com as recomendações propostas por PEREZ et al.175, 1993. A execução de
banho ultrassônico em NaOCl 5,25% e EDTA 17% removeu eficientemente a smearlayer, promovendo a completa exposição da abertura dos túbulos dentinários,
favorecendo a livre penetração dos microorganismos. A eficácia do procedimento foi
confirmada através de MEV. A permanência de smear-layer na parede dos canais
certamente influenciaria os resultados obtidos, já que prejudicaria a invasão tubular e a
ação das substâncias antimicrobianas avaliadas (FOSTER; KULILD; WELLER56,
1993).
Enterococcus faecalis constituem uma pequena porcentagem das espécies
microbianas isoladas dos canais radiculares de dentes com necrose pulpar. Entretanto,
são comumente isolados de canais radiculares com falha no tratamento endodôntico.
Estudos investigando a ocorrência de E. faecalis em canais com insucesso do tratamento
e lesão periapical associada têm demonstrado uma prevalência variando de 24 a 77%. A
ampla variação na detecção de E. faecalis entre os estudos pode ser atribuída às
diferentes técnicas de identificação utilizadas, diferenças geográficas ou no tamanho das
amostras (MOLANDER et al.150, 1998, PECIULIENE et al.172, 2000, HANCOCK et
al.81, 2001, PECIULIENE et al.173, 2001, PINHEIRO et al.179, 2003, RÔÇAS;
SIQUEIRA; SANTOS188, 2004, SIQUEIRA; RÔÇAS218, 2004, GOMES et al.71, 2004,
SEDGLEY et al.199, 2006). E. faecalis apresenta considerável resistência a substâncias
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químicas auxiliares e medicações comumente utilizadas em endodontia, é um
microorganismo anaeróbio facultativo relativamente fácil de ser cultivado e de alta
relevância clínica (LOVE132, 2001, GOMES et al.73, 2003). Outra espécie bacteriana
poderia requerer simbiose de outro microorganismo para sobreviver no interior dos
túbulos dentinários, enquanto E. faecalis tem a capacidade de se estabelecer e
sobreviver sozinho com aporte nutricional limitado por longos períodos (DAHLEN;
HAAPASALO33, 1998, VIVACQUA-GOMES et al.256, 2005). Esta bactéria é
encontrada como monoinfecção principalmente em casos de dentes com necessidades
de retratamento na presença de lesões periapicais (SUNDQVIST et al.237, 1998,
PECIULIENE et al.173, 2001, PINHEIRO et al.179, 2003).
A detecção de fungos nos canais radiculares tem sido reportada por diversos
estudos. Candida albicans é a espécie mais frequentemente isolada e sua ocorrência está
particularmente associada a casos que apresentam insucesso do tratamento, variando de
7 a 21% dos microorganismos isolados (NAIR et al.154, 1990, SEN; PISKIN;
DEMIRCI201, 1995, WALTIMO et al.264, 1997, BAUMGARTNER; WATTS; XIA12,
2000, PECIULIENE et al.173, 2001) estando geralmente em associação com outra
bactéria. Uma das combinações mais freqüentes é a associação entre C. albicans e E.
faecalis (PECIULIENE et al.173, 2001). Mesmo quando em contato direto com o
microorganismo, C. albicans tem apresentado resistência a substâncias comumente
utilizadas como medicação intracanal, alem de possui capacidade de penetração
intratubular (WALTIMO et al.260, 1999, WALTIMO et al.262, 2003, SIQUEIRA et al.214,
2003, GOMES et al.74, 2006). Ambos os fatores podem ajudar a explicar sua freqüente
detecção em casos de insucesso do tratamento endodôntico.
O freqüente relato de isolamento de Enterococcus faecalis e Candida albicans a
partir de amostras recolhidas de canais radiculares que apresentaram insucesso no
tratamento endodôntico, motivaram a seleção destes microorganismos para participarem
deste estudo. Outros trabalhos também selecionaram estas espécies como parâmetro
para testar a efetividade de processos de desinfecção utilizados durante a terapia
endodôntica

(HAAPASALO;

ØRSTAVIK78,

1987,

SAFAVI;

SPÅNGBERG;

LANGELAND194, 1990, ØRSTAVIK; HAAPASALO167, 1990, VAHDATY; PITT
FORD; WILSON253, 1993, SIQUEIRA; UZEDA220, 1996, BARBOSA et al.7, 1997,

134
______________________________________________________________________

Discussão

SIQUEIRA et al.221, 1997, TANRIVERDI et al.249, 1997, SIQUEIRA et al.224, 1998,
WALTIMO et al.260, 1999, WALTIMO et al.259, 2000, DAHLÉN et al.34, 2000,
KOMOROWSKI et al.111, 2000, FERRAZ et al.55, 2001, GOMES et al.68, 2001,
BASRANI et al.10, 2003, GOMES et al.73, 2003, MENEZES et al.144, 2004, DAMETO
et al.36, 2005, GOMES et al.74, 2006).
Para a contaminação dos espécimes com E. faecalis e C. albicans optou-se pela
padronização do inóculo em 1,5 x 108 microorganismos/mL, correspondente ao padrão
0,5 da escala de McFarland, já que esta é uma concentração freqüentemente utilizada
entre os pesquisadores (BASRANI et al.10, 2003; GOMES et al.73, 2003, MENEZES et
al.144, 2004). Entretanto, observa-se uma grande variedade entre os ensaios na
concentração do inócolo microbiano empregado, o que pode explicar divergências entre
alguns resultados encontrados. Uma concentração microbiana elevada pode favorecer
uma contaminação mais intensa e extensa dos túbulos dentinários influenciando a ação
das substâncias antimicrobianas avaliadas.
O tempo de contaminação dos espécimes foi estabelecido em 21 dias de acordo
com HAAPASALO; ØRSTAVIK78, 1987. Estes autores verificaram através de
microscopia eletrônica de varredura e Brown-Brenn a completa contaminação dos
túbulos dentinários. Um tempo de infecção prolongado leva a uma maior quantidade de
túbulos infectados considerando que a profundidade média de penetração microbiana
aumenta vagarosamente com o tempo e é resultado da multiplicação celular. Os
resultados obtidos em nosso estudo demonstraram que o período de 21 dias foi
adequado para promover a contaminação da dentina radicular por E. faecalis e C.
albicans até a extensão de 200 µm da dentina radicular. Outros autores, no entanto,
relatam ter alcançado extensa penetração de microorganismos com um período de
contaminação de 24 horas (LYNEE et al.133, 2003), 7 dias (SUKAWAT;
SRISUWAN235, 2002; GOMES et al.73, 2003; DAMETTO et al.36, 2005) e 9 dias
(SCHÄFER; BÖSSMANN195, 2005).
Várias metodologias podem ser empregadas para avaliar a atividade
antimicrobiana de medicamentos destinados ao uso intracanal. Portanto, o método de
avaliação pode ser a possível explicação para as diferenças encontradas nos resultados
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entre os estudos. Algumas metodologias permitem o contato direto das substâncias com
os microorganismos como nas técnicas de difusão em ágar ou do “contato direto”
(WALTIMO et al.263, 1999, GOMES et al.69, 2001, FERGUSON; HATTON;
GILLESPIE54, 2002, BASRANI et al.10, 2003, VIANNA et al.255, 2004, GOMES et
al.74, 2006). Em outras, como neste estudo, microorganismos estavam locados no
interior dos túbulos dentinários e as substâncias antimicrobianas foram aplicadas no
interior do canal radicular, pressupondo-se a necessidade de difusão da medicação pela
dentina para exercer seus efeitos. Esta situação mimetiza o desafio clínico encontrado
em dentes com canais infectados, pois muitos dos microorganismos remanescentes ao
preparo químico-mecânico estão alojados em áreas impossíveis ao contato direto com as
medicações.

Portanto,

uma

substância

que

apresentou

ótimo

desempenho

antimicrobiano em ensaios de difusão em ágar e de contato direto, não necessariamente
repetirá a mesma performance em ensaios de descontaminação da dentina radicular in
vitro e in vivo.
A desinfecção do sistema de canais radiculares é preocupação constante para a
terapia endodôntica. O papel desempenhado por microorganismos residuais alojados no
interior de túbulos dentinários e o seu efeito potencial sobre o sucesso do tratamento
endodôntico a longo prazo ainda é assunto controverso entre os pesquisadores
(PETERS; WESSELINK; MOORER178, 1995). A completa desinfecção dos canais
radiculares favorece o sucesso do tratamento e diversos estudos têm mostrado a
importância da aplicação de uma medicação intracanal para alcançar este objetivo
(BYSTRÖM; SUNDQVIST23, 1983, BYSTRÖM; CLAESSON; SUNDQVIST20, 1985,
SIQUEIRA; LOPES212, 1999, SIQUEIRA et al.217, 2002, ZARELLA; FOUAD;
SPÅNGBERG274, 2005, SIQUEIRA; PAIVA; RÔÇAS209, 2007).
O hidróxido de cálcio é uma alternativa medicamentosa altamente empregada e
consolidada na endodontia. Diversos estudos ressaltam a efetividade do hidróxido de
cálcio na desinfecção dos canais radiculares (BYSTRÖM; SUNDQVIST23, 1983,
BYSTRÖM; CLAESSON; SUNDQVIST20, 1985, SJÖGREN et al.229, 1990, MANZUR
et al.135, 2007). Contudo, alguns resultados têm evidenciado uma eficácia
antimicrobiana

insuficiente

desta

substância

contra

E.

faecalis

(STEVENS;

GROSSMAN233, 1983, ØRSTAVIK; HAAPASALO167, 1990, SIQUEIRA; UZEDA220,
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1996, VALERA et al.254, 2001, FERGUSON; HATTON; GILLESPIE54, 2002, PETERS
et al.176, 2002) e C. albicans (WALTIMO et al.259, 2000, WALTIMO et al.260, 1999,
SIQUEIRA et al.214, 2003).
A dissociação iônica do hidróxido de cálcio em íons cálcio e hidroxila é
fundamental para que este medicamento exerça seu efeito mineralizador e
antimicrobiano. A viscosidade e hidrossolubilidade das formulações das pastas de
hidróxido de cálcio podem influenciar diretamente essa dissociação interferindo no seu
efeito biológico. Para o presente estudo optou-se pelo emprego da pasta Calen® (S.S.
WHITE), uma formulação disponível comercialmente composta de hidróxido de cálcio
p.a. e polietilenoglicol 400 como veículo. A penetrabilidade desta pasta na dentina
radicular foi avaliada experimentalmente em dentes humanos e apresentou resultados
semelhantes à formulação do hidróxido de cálcio associado à água destilada
(LEONARDO; LEAL; SIMÕES FILHO119, 1980). A utilização de uma medicação
intracanal previamente manipulada e consagrada pelo uso clínico garantiu uma maior
padronização na avaliação, já que a proporção pó/veículo influencia diretamente na
atividade antimicrobiana.
A clorexidina tem apresentado algumas propriedades que a habilitam como
importante alternativa para medicação intracanal. Comparada ao hidróxido de cálcio, a
clorexidina apresenta amplo espectro antimicrobiano (DENTON41, 1991) e mesmo em
altas concentrações tem apresentado baixa citotoxicidade (LÖE129, 1973; YESILSOY et
al.272, 1995). Devido as suas propriedades catiônicas, a clorexidina é adsordida à
hidroxiapatita da dentina podendo ser subsequentemente liberada (NORDBO158, 1972;
EMILSON et al.43, 1973). Este processo confere substantividade à atividade
antimicrobiana da clorexidina (PARSON et al.170, 1980), protegendo a dentina radicular
contra a colonização microbiana além do período de aplicação da medicação
(KOMOROWSKI et al.111, 2000; LENET et al.118, 2000; BASRANI et al.9, 2002).
Diversos trabalhos têm proposto a utilização da clorexidina como medicação intracanal
(HELING88, 1992, OHARA; TORABINEJAD; KETTING160, 1993, SIQUEIRA;
UZEDA221, 1997, SUKAWAT; SRISUWAN235, 2002, GOMES et al.73, 2003) e alguns
resultados evidenciaram uma maior efetividade da clorexidina sobre E. faecalis e C.
albicans quando comparada ao hidróxido de cálcio (GOMES et al.68, 2001;
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ALMYROUD et al.4, 2002; GOMES et al.73, 2003). A atividade antimicrobiana da
clorexidina pode ser limitada pela inativação da matriz dentinária e albumina sérica
(PORTENIER et al.182, 2001, PORTENIER et al.181, 2002).
A clorexidina 2% pode ser empregada como medicação intracanal na forma gel
ou líquida. Para este estudo optou-se pela formulação da clorexidina 2% em gel, já que
esta apresentou bons resultados em estudos anteriores (DELANY et al.40, 1982;
LINDSKOG et al.126, 1997; BARBOSA et al.7, 1997; SIQUEIRA; UZEDA221, 1997). O
gel de natrosol utilizado como gel-base para a clorexidina é solúvel em água e
amplamente utilizado em formulações de xampus, géis e sabões. A solubilidade em
água permite que a clorexidina e os debris sejam removidos fisicamente pela irrigação
com solução salina. A formulação em gel pode manter o princípio ativo do gluconato de
clorexidina por mais tempo na dentina radicular inibindo o crescimento microbiano
(FERRAZ et al.55, 2001). Devido à inexistência de uma formulação comercialmente
disponibilizada para emprego como medicação intracanal, optou-se pelo seu preparo
prévio em farmácia de manipulação.
A combinação da clorexidina gel 2% ao hidróxido de cálcio teve como objetivo
a tentativa de somatização dos benefícios antimicrobianos apresentados por cada uma
destas medicações isoladamente. O hidróxido de cálcio tem a habilidade de indução da
formação de tecido duro, de dissolução de tecido orgânico, de neutralização de
lipopolissacarídeo e de preenchimento do canal radicular durante o período de aplicação
da medicação prevenindo a sua recontaminação. (SAFAVI; NICHOLS192, 1994;
GOMES et al.67, 2002a). Entretanto, ele não é igualmente eficaz contra todos os
microorganismos encontrados no canal radicular (GOMES et al.70, 2002). A adição da
clorexidina poderia aumentar a atividade antimicrobiana e promover maior
substantividade fazendo desta associação uma medicação mais eficiente contra
microorganismos resistentes como E.faecalis e C. albicans. Para o preparo da
medicação padronizou-se a proporção de 1:1 entre a pasta de hidróxido de cálcio e
clorexidina gel 2%, a fim de se obter uma pasta de fácil inserção no canal radicular e
que apresentasse uma mesma concentração de ambos os medicamentos.
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O tempo de aplicação de uma medicação intracanal certamente interfere em sua
atividade antimicrobiana, visto que, na maioria dos casos, quanto maior o tempo de
permanência do medicamento no canal radicular, melhor será sua ação. Portanto, para
uma maior padronização do estudo e para garantir condições semelhantes para todas as
substâncias avaliadas optou-se pelo tempo de aplicação de 14 dias. Estudos anteriores
que avaliaram o desempenho antimicrobiano do hidróxido de cálcio, como medicação
intracanal, mostraram que períodos inferiores a 14 dias não devem ser indicados para o
“curativo de demora” no tratamento de dentes com necrose pulpar e reação periapical
crônica (NERWICH; FIGDOR; MESSER156, 1993; TAKAHASHI et al.245, 1996;
SILVEIRIRA208, 1997).
Neutralizadores específicos foram aplicados, após a remoção da medicação
intracanal e previamente à coleta das amostras, para assegurar que nenhum vestígio da
medicação fosse transferido para o meio de cultura comprometendo o crescimento
microbiano. Portanto, os resultados obtidos para cada uma das substâncias
antimicrobianas refletem apenas o período de aplicação intracanal (SIQUEIRA et al.210,
1998).
Para a coleta das amostras optou-se pelo emprego de brocas para a realização do
desgaste da dentina contrariando alguns pesquisadores que preconizam o emprego de
instrumentos manuais (WEIGER et al.266, 2002). A opção por brocas Gattes-Glidden
certamente proporcionou uma maior padronização do procedimento, já que através da
utilização de instrumentos manuais não seria possível imprimir um desgaste uniforme
entre os espécimes.
Para caracterização da viabilidade dos microorganismos isolados optou-se pela
associação dos ensaios de cultura microbiológica e microscopia de fluorescência. A
avaliação da viabilidade de microorganismos através da cultura convencional das
amostras é amplamente realizada e constitui-se num importante instrumento para
determinação de viabilidade. Entretanto, microorganismos viáveis não se restringem
apenas aqueles cultiváveis, já que alguns microorganismos sob condições ambientais
estressantes podem reter certas funções fisiológicas, mas não podem ser cultivados sob
condições normais de cultura impedindo sua detecção. O estado denominado de “viable
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but nonculturable” (VBNC) é um mecanismo de sobrevivência adotado por alguns
microorganismos quando expostos às condições ambientais adversas. Neste estágio o
microorganismo perde a sua capacidade de crescimento em meio de cultura, mas
mantém a viabilidade e patogenicidade e em algumas situações são capazes de retomar
a divisão celular após a restituição de condições normais para o crecimento (KELL et
al.109, 1998, WEIGER et al.266, 2002, OLIVER164, 2005). Além disso, é importante
ressaltar que a técnica de cultura microbiológica apresenta um limiar para detecção,
necessitando de uma concentração mínima de microorganismos para serem isolados
(HYSEK et al.96, 1991, WALKER et al.258, 2000).
A técnica da microscopia de fluorescência permite a identificação e
diferenciação entre microorganismos viáveis e não viáveis independentemente de sua
capacidade de divisão celular. Os marcadores fluorescentes empregados neste estudo
avaliam a integridade da membrana citoplasmática, já que marcadores como iodeto de
propídio e brometo de etídio só penetram no interior da célula se houver danos na
membrana citoplasmática, enquanto calceína e fluoresceína possuem a capacidade de
permeá-la. Alguns estudos demonstraram que a microscopia de fluorescência pode ser
um importante auxiliar na melhor caracterização da viabilidade de microorganismos
sendo um método bastante sensível e específico (KARLSSON; MALMBERG104, 1989,
HYSEK et al.96, 1991, WALKER et al.258, 2000, BERNADEU et al.14, 2001,
DECKER39, 2001, WEIGER et al.266, 2002).
A presença de raspas de dentina nas amostras não prejudicou sua análise pela
cultura microbiológica. Entretanto, para análise em microscopia de fluorescência a
presença de grandes raspas de dentina constituiu-se num inconveniente, já que os
marcadores fluorescentes também são incorporados pela dentina podendo mascarar a
presença de bactérias e fungos prejudicando a identificação (WEIGER et al.266, 2002).
Para contornar este problema, optou-se pelo descarte da dentina sedimentada após a sua
agitação em vortex, a fim de se eliminar grandes raspas de dentina que poderiam
comprometer as análises.
A capacidade de penetração do E. faecalis e C. albicans nos túbulos dentinários
foi confirmada através dos resultados encontrados pela cultura microbiológica,
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microscopia de fluorescência e microscopia eletrônica de varredura, estando de acordo
com os achados de outros autores (HAAPASALO; ØRSTAVIK78, 1987, SAFAVI;
SPĂNBERG; LANGELAND194, 1990, ØRSTAVIK; HAAPASALO167, 1990, SEM;
PISKIN; DEMIRCI201, 1995, SIQUEIRA; UZEDA; FONSECA219, 1996, WALTIMO
et al.261, 2000). Entretanto, esses dois microorganismos apresentam características de
penetração intratubular distintas, como também foi observado por WALTIMO et al.259,
2000. A penetração intratubular de E. faecalis foi mais intensa, alcançando áreas
profundas da matriz dentinária. O diâmetro celular de menos de 1 µm é fator favorável à
sua penetração no interior dos túbulos dentinários. Os resultados encontrados
demonstraram uma concentração bacteriana semelhante entre as profundidades de 0 100 µm e 100 - 200 µm demonstrando a franca penetração de E. faecalis em ambas as
extensões da dentina radicular (Tabela 4). Já a invasão de C. albicans mostrou-se mais
escassa com poucas células penetrando no interior dos túbulos dentinários. O diâmetro
médio destas células fúngicas, de até 3,5 µm, é fator limitador à sua penetração
intratubular, já que os túbulos dentinários humanos apresentam 2,5 µm de diâmetro em
média (GARBEROGLIO; BRÄNNSTRÖM60, 1976). Os resultados demonstraram uma
diferença na concentração de microorganismos de aproximadamente 50% entre as
profundidades de 0 - 100 µm e 100 - 200 µm revelando uma maior dificuldade na
penetração intratubular deste microorganismo. C.albicans infectou mais intensamente
os túbulos dentinários apenas na porção mais superficial da dentina radicular (Tabela
11).
Através da análise em microscopia de fluorescência foi possível confirmar a
ausência de microorganismos em algumas amostras referentes à porção de 100 - 200 µm
em espécimes contaminados com C.albicans. Estas amostras apresentaram crescimento
negativo quando submetidas à cultura, mas somente através da microscopia de
fluorescência é que se confirmou à inexistência de microorganismos. Estes achados
podem explicar a ausência de diferença estatisticamente significante encontrada entre as
substâncias antimicrobianas avaliadas, tanto pela análise em cultura microbiológica
(Tabela 13) quanto pela microscopia de fluorescência (Tabela 17), de amostras
provenientes desta porção da dentina radicular.
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A aplicação de medicação intracanal por 14 dias promoveu intensa redução de E.
faecalis (Figuras 7 e 9) e C. albicans (Figuras 10 e 12) independente da substância
antimicrobiana utilizada para ambas as extensões de dentina avaliadas. Estes achados
foram confirmados por ambas as técnicas de avaliação de viabilidade empregadas
(Tabelas 4, 7, 8, 11, 14 e 15). Os resultados exaltam a importância da utilização de
medicação intracanal para eliminação de microorganismos locados no interior dos
túbulos dentinários e corroboram com os achados encontrados por outros pesquisadores
que defendem o emprego de medicação intracanal entre sessões (BYSTRÖM;
SUNDQVIST23, 1983; BYSTRÖM; CLAESSON; SUNDQVIST20, 1985; SIQUEIRA;
LOPES212, 1999; SIQUEIRA et al.217, 2002; ZARELLA; FOUAD; SPÅNGBERG274,
2005).
Ao analisarmos o desempenho antimicrobiano apresentado por cada um dos
medicamentos pesquisados observamos que o hidróxido de cálcio foi a substância
menos eficaz na desinfecção dos túbulos dentinários para ambos os microorganismos
avaliados (Figuras 7, 9, 11 e 13). O desempenho inferior da pasta de hidróxido de cálcio
foi verificado em ambos os ensaios para determinação da viabilidade de
microorganismos (Tabelas 5, 6, 9, 10, 12, 13 e 16). A maior resistência de E. faecalis e
C.albicans à ação antimicrobiana do hidróxido de cálcio também foi verificada por
outros

pesquisadores

(STEVENS;

GROSSMAN233,

1983,

HAAPASALO;

ØRSTAVIK78, 1987, ØRSTAVIK; HAAPASALO167, 1990, SAFAVI; SPĂNBERG et
al.194, 1990, SIQUEIRA; UZEDA220, 1996, TANRIVERDI et al.249, 1997, ESTRELA et
al.48, 1999, HAAPASALO et al.77, 2000, GOMES et al.68, 2001, GOMES et al.69, 2001,
EVANS et al.50, 2002, SUKAWAT; SRISUWAN235, 2002). A dentina possui potencial
tampão funcionando como doador de prótons, reduzindo o pH e diminuindo a eficácia
antimicrobiana do hidróxido de cálcio no interior dos túbulos dentinários (NERWICH;
FIGDOR; MESSER156, 1993). Além disso, em ambientes alcalinos, foi verificado que
E. faecalis possui uma bomba de prótons que promove a entrada de íons para o interior
da célula acidificando o citoplasma e contribuindo para a sobrevivência deste
microorganismo (SIQUEIRA; LOPES212, 1999, EVANS et al.50, 2002). Este
mecanismo associado ao potencial tampão da dentina pode explicar a resistência
apresentada pelo E. faecalis ao uso isolado do hidróxido de cálcio. Entretanto, alguns
estudos têm demonstrado ótimos índices de desinfecção para o hidróxido de cálcio sem
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encontrar diferença estatisticamente significante em relação a outros medicamentos
(ESTRELA et al.46, 2001, LYNNE et al.133, 2003 SCHÄFER; BÖSSMANN195, 2005).
A clorexidina gel 2% apresentou ótimos índices de redução de microorganismos
destacando-a como importante alternativa para medicação intracanal, já que E. faecalis
(Figuras 7 e 9) e C. albicans (Figuras 11 e 13) apresentaram maior vulnerabilidade ao
seu efeito antimicrobiano. A clorexidina gel 2% mostrou-se superior ao hidróxido de
cálcio na desinfecção da dentina radicular em ambas as técnicas de avaliação de
viabilidade adotadas (Tabelas 5, 6, 9, 10, 12, 13 e 16). Outros trabalhos também
verificaram a eficiência antimicrobiana apresentada pela clorexidina gel 2%
corroborando com estes resultados (DELANY et al.40, 1982, HELING et al.88, 1992,
BARBOSA et al.7, 1997, SIQUEIRA; UZEDA221, 1997, HAAPASALO et al.77, 2000,
KOMOROWSKI et al.111, 2000). Alguns pesquisadores colocaram em dúvida a
utilização clínica da clorexidina na formulação gel, relatando uma maior dificuldade na
sua remoção do canal o que poderia comprometer o selamento durante a obturação
(BASRANI et al.9, 2002). Entretanto, o gel de natrosol é solúvel em água podendo ser
removido fiisicamente do interior do canal radicular pela irrigação com solução salina
(FERRAZ et al.55, 2001, GOMES et al.68, 2001).
O bom desempenho antimicrobiano da clorexidina gel 2% pode ser atribuído a
sua boa difusibilidade na dentina radicular, atingindo áreas além de 400 µm de extensão
nos túbulos dentinários, num curto período de aplicação no canal radicular (GOMES et
al.73, 2003). O seu amplo espectro de atuação e sua substantividade credenciam esta
substância como uma importante auxiliar na desinfecção da dentina radicular
principalmente nos casos de insucesso do tratamento endodôntico (PARSONS et al.170,
1980, SIQUEIRA; UZEDA221, 1997).
A associação clorexidina gel 2% e hidróxido de cálcio também apresentou
ótimos resultados quanto à sua ação antimicrobiana para ambos os microorganismos
avaliados (Figuras 7, 9, 11 e 13). O desempenho antimicrobiano da associação foi
similar ao da clorexidina gel 2% e superior ao apresentado pelo uso isolado do
hidróxido de cálcio, por ambas as técnicas de avaliação de viabilidade empregadas
(Tabelas 5, 6, 9, 10, 12, 13 e 16). Os benefícios desta associação também foram
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evidenciados por outros estudos corroborando com estes resultados (BASRANI et al.10,
2003, EVANS et al.51, 2003, ZARELLA; FOUAD; SPÅNGBERG274, 2005, GOMES et
al.74, 2006).
Entre os benefícios alcançados pela inclusão do hidróxido de cálcio à clorexidina
gel 2% pode-se destacar a obtenção de uma pasta de maior consistência atuando como
uma barreira fisiológica impedindo a recontaminação do canal durante sua aplicação. O
pH alcançado pela combinação é maior que o obtido pelo uso isolado da clorexidina gel
2%, podendo auxiliar no combate da reabsorção inflamatória interna e externa
(BELTES et al.13, 1997). Já a adição da clorexidina gel 2% ao hidróxido de cálcio
proporcionou uma maior substantividade à formulação, devido a sua capacidade de
adsorção à dentina contribuindo para manutenção do canal livre de microorganismos
mesmo após sua remoção (TANOMARU et al.247, 2002).
A utilização de microscopia de fluorescência como uma das técnicas para
determinação de viabilidade propiciou a identificação de microorganismos viáveis em
amostras que apresentaram crescimento negativo na cultura microbiológica. O pequeno
número de microorganismos viáveis remanescentes após a aplicação das medicações
pode ser uma das possíveis explicações, já que a cultura microbiológica apresenta um
limiar para detecção. Apesar de não comprovada, a existência de VBNC pode ser
sugerida contribuindo para identificação de microorganismos viáveis em amostras com
crescimento negativo. Estas evidências confirmam a necessidade de associação de mais
de um ensaio para avaliação da viabilidade de microorganismos e a microscopia de
fluorescência comportou-se como uma boa alternativa de avaliação.
Estudos futuros são necessários para corroborarem estes e outros resultados
sugestivos dos benefícios apresentados pela clorexidina gel 2% e pela associação
hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% na desinfecção dos canais radiculares. Como a
maioria dos estudos tem sido realizada in vitro, com simulação limitada da infecção
clinicamente encontrada nos canais radiculares, estudos in vivo são necessários para
confirmar e aprimorar a eficácia antimicrobiana destes medicamentos. Os resultados
obtidos neste estudo indicam que a eficácia da clorexidina gel 2% e da associação
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hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% justificam seu uso em endodontia como
medicação intracanal .

conclusão
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7. CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos e nas condições experimentais utilizadas neste
estudo, podemos concluir que:
1. Enterococcus faecalis possui maior capacidade de penetração nos túbulos
dentinários que Candida albicans.
2. A aplicação de medicação intracanal por 14 dias reduz consistentemente o
número de Enterococcus faecalis e Candida albicans viáveis presentes nos
túbulos dentinários em ambas as porções da dentina radicular avaliadas.
3. A clorexidina gel 2% e a associação entre hidróxido de cálcio e clorexidina gel
2% apresentaram melhor desempenho antimicrobiano na desinfecção de canais
radiculares infectados com Enterococcus faecalis e Candida albicans.
4. O hidróxido de cálcio apresentou o pior desempenho antimicrobiano entre as
medicações avaliadas para o combate a Enterococcus faecalis e Candida
albicans.
5. A associação de clorexidina gel 2% ao hidróxido de cálcio incrementou
significativamente sua atividade antimicrobiana contra E. faecalis e C. albicans.
6. A cultura microbiológica e a microscopia de fluorescência são métodos
adequados e complementares para determinação da viabilidade de Enterococcus
faecalis e Candida albicans.
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ANEXO I: Resultados individuais da avaliação do desempenho antimicrobiano
do soro fisiológico 0,9% e hidróxido de cálcio sobre Enterococcus faecalis pela
cultura microbiológica e microscopia de fluorescência.
logUFC
0-100 100-200

%Viáveis
0-100 100-200

01

7.75

5.64

76.92

82.22

23.08

17.78

02

7.40

4.39

75.00

75.00

25.00

25.00

03

8.13

4.39

70.00

71.87

30.00

28.13

04

7.98

7.50

73.33

72.73

26.67

27.27

05

8.30

6.63

68.18

68.75

31.82

31.25

06

8.48

6.25

86.36

83.33

13.64

16.67

07

8.07

5.64

69.81

73.33

30.19

26.67

08

7.89

4.79

75.00

85.71

25.00

14.29

09

8.07

5.64

65.96

81.25

34.04

18.75

10

8.44

6.63

70.97

75.00

29.03

25.00

11

8.33

7.38

77.78

73.33

22.22

26.67

12

8.29

7.21

69.44

70.59

30.56

29.41

13

6.87

6.09

86.36

76.92

13.64

23.08

14

6.95

5.64

75.00

77.78

25.00

22.22

15

7.64

6.63

69.23

86.36

30.77

13.64

16

4.79

4.79

28.20

22.22

71.80

77.78

17

4.39

4.39

10.34

35.71

89.66

64.29

18

3.71

0.00

21.05

25.00

78.95

75.00

19

0.00

3.71

0.00

33.33

100.00

66.67

20

5.08

4.39

32.26

20.00

67.74

80.00

21

4.79

4.39

37.71

16.67

62.29

83.33

22

3.71

3.71

22.50

34.21

77.50

65.79

23

4.79

3.71

28.13

29.27

71.87

70.73

24

5.08

0.00

40.54

0.00

25

4.79

4.39

25.58

31.43

74.42

68.57

26

5.30

4.79

25.81

27.78

74.19

72.22

27

4.79

4.79

33.33

22.22

66.67

77.78

28

5.30

3.71

30.23

32.26

69.77

67.74

29

0.00

4.39

10.71

17.24

89.29

82.76

30

4.39

4.39

28.95

21.43

71.05

78.57

Espécimes

%Não Viáveis
0-100 100-200

59.46 100.00

Grupo 1: Soro fisiológico 0,9% (01 - 15), Grupo 2: Hidróxido de cálcio (16 – 30).

152
______________________________________________________________________
Anexos
______
ANEXO II: Resultados individuais da avaliação do desempenho antimicrobiano
de clorexidina gel 2% e hidróxido de cálcio associado à clorexidina gel 2% sobre
Enterococcus faecalis pela cultura microbiológica e microscopia de fluorescência.
Espécimes

logUFC
0-100 100-200

Viáveis
0-100 100-200

Não Viáveis
0-100 100-200

31

0.00

0.00

7.41

9.09

92.59

90.91

32

4.39

3.71

20.69

10.81

79.31

89.19

33

0.00

0.00

9.37

0.00

90.63 100.00

34

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

35

3.71

3.71

18.42

23.08

36

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

37

3.71

0.00

16.67

0.00

83.33 100.00

38

0.00

3.71

0.00

16.67

39

0.00

0.00

16.22

0.00

40

0.00

0.00

0.00

10.00

100.00

90.00

41

3.71

0.00

14.70

0.00

85.30

100.00

42

0.00

4.39

0.00

28.57

100.00

71.43

43

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

44

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

45

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

46

0.00

0.00

9.52

0.00

90.48

47

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

48

0.00

4.39

0.00

25.00

100.00

75.00

49

0.00

0.00

7.69

12.50

92.31

87.50

50

0.00

3.71

0.00

17.65

100.00

82.35

51

0.00

3.71

0.00

25.00

100.00

75.00

52

3.71

0.00

10.81

0.00

89.19

100.00

53

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

54

0.00

0.00

10.00

0.00

90.00 100.00

55

0.00

0.00

0.00

8.11

100.00

56

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

57

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

58

3.71

0.00

21.43

0.00

78.57

100.00

59

0.00

0.00

8.57

0.00

91.43

100.00

60

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

81.58

100.00

76.92

83.33

83.78 100.00

100.00

91.89

Grupo 3: Clorexidina gel 2% (31 - 45), Grupo 4: Hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% (46 – 60).
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ANEXO III: Resultados individuais da avaliação do desempenho antimicrobiano do
soro fisiológico 0,9% e hidróxido de cálcio sobre Candida albicans pela cultura
microbiológica e microscopia de fluorescência.
logUFC
0-100 100-200

% Viáveis
0-100 100-200

61

6.78

4.39

61.90

66.67

38.10

33.33

62

6.87

4.79

66.67

66.67

33.33

33.33

63

6.46

0.00

63.64 Ausente

36.36 Ausente

64

6.87

5.08

66.67

75.00

33.33

25.00

65

6.73

4.79

52.17

66.67

47.83

33.33

66

6.46

3.71

71.43

60.00

28.57

40.00

67

6.87

3.71

68.97

62.55

31.03

37.50

68

6.40

0.00

64.70 Ausente

35.30 Ausente

69

6.46

3.71

60.00

61.54

40.00

38.46

70

6.25

3.71

64.00

60.00

36.00

40.00

71

6.91

5.08

63.16

66.67

36.84

33.33

72

6.68

4.79

70.59

57.14

29.41

42.86

73

6.52

4.39

57.14

66.67

42.86

33.33

74

6.73

0.00

52.63 Ausente

47.37 Ausente

75

6.68

5.08

63.33

36.67

76

5.08

0.00

25.00 Ausente

75.00 Ausente

77

4.39

0.00

18.75

0.00

81.25 100.00

78

3.71

0.00

33.33

0.00

66.67 100.00

79

4.79

3.71

30.00

33.33

80

4.39

0.00

29.41 Ausente

81

0.00

0.00

0.00

82

0.00

0.00

0.00 Ausente

83

3.71

0.00

25.00 25.00

75.00

84

0.00

0.00

15.38

0.00

84.62 100.00

85

3.71

0.00

28.57

0.00

71.43 100.00

86

4.39

4.39

26.67 40.00

73.33

60.00

87

5.30

3.71

28.57 25.00

71.43

75.00

88

5.08

0.00

38.10 Ausente

61.90 Ausente

89

5.30

3.71

25.00 25.00

75.00

75.00

90

4.39

3.71

26.32 37.50

73.68

62.50

Espécimes

57.14

0.00

% Não Viáveis
0-100 100-200

70.00

42.86

66.67

70.59 Ausente
100.00 100.00
100.00 Ausente
75.00

Grupo 1: Soro fisiológico 0,9% (61 - 75), Grupo 2: Hidróxido de cálcio (76 – 90).
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ANEXO IV: Resultados individuais da avaliação do desempenho antimicrobiano de
clorexidina gel 2% e hidróxido de cálcio associado à clorexidina gel 2% sobre
Candida albicans pela cultura microbiológica e microscopia de fluorescência.
Espécimes

logUFC
0-100 100-200

% Viáveis
0-100 100-200

% Não Viáveis
0-100 100-200

91

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

92

0.00

3.71

0.00

9.09

100.00

93

0.00

0.00

0.00 Ausente

100.00 Ausente

94

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

95

3.71

0.00

16.67

0.00

83.33 100.00

96

3.71

0.00

13.33

0.00

86.67 100.00

97

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

98

0.00

0.00

0.00 Ausente

99

0.00

3.71

12.50

18.18

100

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

101

0.00

0.00

18.18

0.00

81.82 100.00

102

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

103

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

104

0.00

0.00

0.00 Ausente

100.00 Ausente

105

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

106

3.71

0.00

16.67 Ausente

83.33 Ausente

107

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

108

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

109

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

110

0.00

0.00

0.00 Ausente

100.00 Ausente

111

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

112

0.00

0.00

0.00 Ausente

113

0.00

0.00

10.00

0.00

90.00 100.00

114

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

115

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

116

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

117

0.00

0.00

13.33

0.00

86.67 100.00

118

0.00

0.00

0.00 Ausente

100.00 Ausente

119

0.00

3.71

0.00

12.50

100.00 87.50

120

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00

0.00

0.00

90.91

100.00 Ausente
87.50

81.82

100.00 Ausente

Grupo 3: Clorexidina gel 2% (91 - 105), Grupo 4: Hidróxido de cálcio e clorexidina gel 2% (106 –120).
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Abstract

ABSTRACT
In vitro evauluation of the viability of Enterococcus faecalis and Candida albicans in
dentinal tubules after placement of calcium hydroxide and chlorhexidine gel 2%.
A pulp infection can result in a microbial colonization of the entire root canals
system, including dentinal tubules. These microorganisms and their toxic product are
responsible for the development and persistence of apical periondontitis from
endodontic source. The present study aimed to evaluate E. faecalis and C. albicans
viability in dentinal tubules after the application of calcium hydroxide, chlorhexidine
gel 2%, calcium hydroxide associated to chlorhexidine gel 2% and physiological
solution, through the analysis by microbiological culture and fluorescence microscopy.
For that, 120 human teeth root were standardized and submitted to autoclave, and after
ere divided into 2 groups (n=60) for E. faecalis and C. albicans contamination for 21
days. Following this, they were divided into 8 groups (n=15) for application of
antimicrobial substances in the root canals and subsequent incubation for 14 days.
Samples from root dentin with 0 – 100 µm and 100 – 200 µm of extension were
collected and submitted to microbiological culture.After 48 hours of incubation, it was
performed the evaluation of colony-forming units (CFU). At the same time, the samples
were processed for fluorescence microscopic analysis with the assistance of specific
fluorescent markers, in order to determine the proportion of viable and non-viable
microorganisms. Other 6 specimens were prepared for the analysis of scanning electron
microscopy. Results demonstrated a higher capacity of penetration in the tubules for E.
faecalis than for C. albicans. The application of intracanal medication resulted in
significant reduction of microorganisms viability when compared to the control groups
independently of the medication used and in both evaluated portions of root dentin.
However, when one compares individually the medications, it was observed a better
performance of chlorhexidine gel 2% and the association of calcium hydroxide with
chlorhexidine gel 2% without a significant difference between them. Calcium hydroxide
had the worst results for disinfection of root canal contaminated with E. faecalis and C.
albicans. These findings were confirmed for the microbiological culture as well as for
the fluorescence microscopy. The microbiological culture and the fluorescence
microscopy are adequate methods and complementary for the evaluation of E. faecalis
and C. albicans viability and the efficacy of chlorhexidine gel 2% and the association of
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calcium hydroxide with chlorhexidine gel 2% warrant their use in Endodontics as an
intracanal medication.
Key
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