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canalículos dentinários. Estudo ex vivo. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 
RESUMO 

 
 

 O presente estudo avaliou ex vivo a capacidade de infiltração do hipoclorito de 
sódio em diferentes concentrações nos canalículos dentinários. 40 incisivos centrais 
superiores tiveram suas coroas seccionadas, e passaram pelo preparo biomecânico 
pela técnica Crown-Down, inundação com EDTA 17% por 3 minutos e irrigação final 
com água destilada. Após o preparo biomecânico os espécimes foram secos 
externamente com toalha de papel absorvente e internamente por meio de cones de 
papel. Permaneceram no dessecador a vácuo por 120 minutos e imersos em uma 
solução de sulfato de cobre, durante 15 minutos sob vácuo com o objetivo de 
remover o ar do interior do canal radicular e consequentemente permitir maior 
penetração da solução citada e mantida por mais 75 minutos à pressão ambiente. 
Posteriormente os espécimes foram removidos da solução e secas com papel toalha 
e cones de papel absorvente. Foram então imersos na solução de ácido rubeânico 
sob vácuo por 15 minutos e mantido por mais 225 minutos à pressão ambiente. Os 
espécimes foram aleatoriamente divididos em 4 grupos de acordo com a solução 
irrigante a ser utilizada: GRUPO 1 (n=10) - Água destilada; GRUPO 2 (n=10) - 
Hipoclorito de Sódio 1%; GRUPO 3 (n=10) - Hipoclorito de Sódio 2,5%; GRUPO 
4(n=10) - Hipoclorito de Sódio 5,25%. Nesta fase os espécimes foram irrigados com 
2 ml a cada 2 minutos por 30 minutos com a solução irrigante de acordo com seu 
grupo, terminando com irrigação abundante com água destilada.  Após a irrigação, 
foram obtidos slices de 1,0 mm de espessura por meio da máquina de corte de 
tecido duro IsoMet® 1000. As amostras foram polidas e por meio de microscópio 
digital ligado a um computador obteve-se as imagens dos slices, que foram 
mensuradas por um software AxioVision 4.8. Em seguida, calculou-se as áreas de 
dentina da região descolorida pela solução irrigante. Os resultados mostraram que 
no G1 não houve descoloração da dentina. Para as soluções de hipoclorito, os 
resultados mostraram que a concentração da solução interferiu no poder de 
descoloração em profundidade dentinária.Quando analisados os resultados 
estatisticamente, houve diferença entre a área de penetração da solução a 1% e a 
5,25%, já a solução a 2,5% apresentou valores intermediários.Podendo pertencer 
tanto aos grupos do hipoclorito a 1% como a 5,25%. 
 
 
Palavras chave: Endodontia; Solução Irrigante; Hipoclorito de sódio, penetração dentinária. 
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ABSTRACT 

 
 

The aim of this study was to evaluate in ex vivo the capacity of different 
concentrations of sodium hypochlorite to infiltrate in the root canal dentinal tubules. 
40 maxillary central incisors had they’re crowns sectioned and were submitted into a 
mechanical preparation by Crown-down technique followed by a 3 min. irrigation with 
17% EDTA  and for final irrigation with distilled water. After mechanical preparation 
the specimens were externally dried with an absorbent paper towel and internally 
with absorbent paper cones. They remained in a vacuum desiccator for 120 minutes 
and after that, they were immediately immersed in a container with copper sulfate 
solution for 15 minutes also in vaccum  for the purpose of removing the  air from the 
root canal and consequently increase the cuprum solution penetration. Then, they 
were kept for more 75 minutes in an ambient pressure. The specimens were 
removed from the solution and dried with absorbent paper towel and cones and 
immersed in  a rubeanic acid solution, in vacuum, for 15 minutes in an ambient 
pressure for 225 minutes. The specimens were randomly divided in 4 groups, 
according to the used irrigant solution: Group 1(n=10) - distilled water; Group 2(n=10) 
sodium hypochlorite 1%; Group 3 (n=10) sodium hipochlorite 2,5% and Group 4 
(n=10) sodium hypochlorite 5,25%. In this phase the specimens were irrigated with 2 
ml in each 2 minutes for 30 minutes with the irrigation solution in accordance with 
they’re group, and finalized with an abundance of destilled water. After the irrigation, 
1.0 mm slices of the thickness were obtained by means of an hard tissue specimen 
cutting machine Isomet® . The samples were polished and, with the help of a digital 
microscope, which was connected to a computer, the sections of the speciments 
were obtained, and later measured by a software - AxioVision 4.8. Then the areas of 
the specimens who were discolored by the irrigant solution were calculated. The 
results showed that in G1 showed no discoloration of the dentin. For the groups who 
used hypochlorite solutions, the results showed that the concentration of the solution 
could interfere with the discoloration of the dentine in depth. When analized, the 
results, there was a statistically significant difference between the area of penetration 
of a 1% solution (G2) and 5.25% solution (G4), however the 2.5% (G3) presented 
intermediate values, which can represent either the 1% hypochlorite group as the 
5,25% hypochlorite. 
  
Keywords: Endodontics; Irrigant solution; Sodium hypochlorite; Dentine penetration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares ocorre 

pela ação mecânica dos instrumentos endodônticos nas paredes dentinárias, 

concomitantemente à ação química e física das soluções irrigantes durante o 

processo de irrigação-aspiração. Este processo, conhecido como preparo 

biomecânico, promove a eliminação de irritantes como bactérias e seus subprodutos, 

restos de tecido pulpar e dentina contaminada criando espaço cirúrgico adequado 

para a obturação do sistema de canais radiculares (SCHILDER, 1974; MACHTOU, 

1980; SIQUEIRA et al.,1997). 

Embora muitas vezes citadas separadamente, sabemos que a polpa e a 

dentina são estrutural e funcionalmente integradas, sendo consideradas partes 

integrantes do complexo dentina-polpa (CARVALHO & FIGUEIREDO, 1999). 

Cerca de 20 a 30% do volume da dentina humana é ocupada pelos 

canalículos dentinários, estes se formam ao redor dos processos odontoblásticos, 

indo da junção amelocementária até à polpa. Seu formato é ligeiramente cônico, 

com aumento de diâmetro e permeabilidade em direção à polpa e são o meio de 

difusão dos fluidos através da dentina (PASHLEY et al., 1985; TROWBRIDGE & 

KIM, 2000). 

Entretanto essa característica da permeabilidade dentinária contribui para 

infiltração bacteriana nos casos de necrose pulpar, e em decorrência deste fato há a 

necessidade de uma desinfecção dessas regiões durante a terapia endodôntica 

(WEINE, 1998). Assim, há tempos a permeabilidade dentinária tem sido estudada 

utilizando-se diferentes métodos como a utilização de corantes, radioisótopos entre 

outros, bem como as diferentes formas para obtenção das imagens e métodos de 

leitura dos resultados, utilizando-se desde imagens impressas a softwares para 

medição (BEUST, 1931; ROSELINO, 1983; PÉCORA, 1985; NAGAOKA et al.,1995; 

MACEDO & CAROLINE, 2003; WACH; HAUPTFUERHRER; KESEL,1955). 

  PÉCORA (1985) estudou a permeabilidade da dentina radicular em caninos 

humanos após a instrumentação manual dos canais com o uso de diversas soluções 

irrigantes. A permeabilidade da dentina radicular foi estudada por meio de cortes 

transversais, com a adoção de um método histoquímico proposto por ROSELINO 
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(1983), com base no método preconizado por FEIGL (1958), no qual o cátion 

indicador da extensão da permeabilidade em profundidade era representado pelo 

cobre de uma solução de sulfato de cobre a 10 % e a revelação da presença desses 

íons cobre era proporcionada pela complexação do ácido rubeânico de uma solução 

alcoólica desse ácido a 1,0 %. A quantificação dos níveis de permeabilidade foi 

realizada por meio de análise morfométrica. Com base nos resultados, concluiu-se 

que as soluções halogenadas e a de EDTA foram as que mais aumentaram a 

permeabilidade da dentina radicular. 

Embora o preparo mecânico empregado através de instrumentos 

endodônticos seja fundamental é inegável a importância das substâncias químicas 

durante a fase de irrigação (SOARES & GOLDBERG, 2001). A anatomia dos canais 

radiculares possui uma alta complexidade anatômica, sendo assim, mesmo após um 

meticuloso preparo mecânico, resíduos orgânicos e bactérias podem não ser 

alcançados devido à presença de áreas inacessíveis aos instrumentos 

endodônticos. (TORABINEJAD et al., 2002; ARI  & ERDEMIR, 2005). 

  Portanto, o uso de um agente irrigante, em conjunto com o preparo 

biomecânico contribui para tornar as paredes de dentina, fragmentos pulpares e 

restos orgânico livres de bactérias, que possibilita melhor desinfecção do sistema de 

canais radiculares (ZAMANY; SAFARI;SPANBERG, 2003), e convém salientar que a 

principal causa da falha do tratamento endodôntico é a persistência de micro-

organismos após a terapia endodôntica (LUI et al., 2004). 

Um grande número de bactérias tem sido identificado como habitantes da 

cavidade oral. Devido à interação bacteriana, disponibilidade de nutriente e baixo 

potencial de oxigenação em canais com necrose, o número de bactérias presentes 

em uma infecção endodôntica é restrita. Essas características levam ao predomínio 

de micro-organismos facultativos ou anaeróbios, que vivem e se multiplicam, 

causando infecções que estimulam a reabsorção óssea periapical e são mais 

resistentes ao tratamento endodôntico (ONÇAG et al., 2003, MENEZES et al., 2004). 

As características desejáveis de uma solução irrigante no preparo do canal 

radicular são: lubrificação, remoção de debris, efeito antimicrobiano, dissolução de 

tecidos sem dano aos tecidos periapicais, remoção de smear layer, ser solúvel em 

água, baixa tensão superficial, disponibilidade, baixo custo, facilidade de uso, 

conveniência, adequada vida útil e facilidade de armazenagem (BUCK et al., 2001, 
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ESTRELA et al., 2003; WEBER et al., 2003; YAMASHITA et al., 2003; OKINO, 2004; 

VIANNA et al., 2004; JUNGBLUTH et al., 2011). 

O NaOCl, como solução irrigante, possui também algumas desvantagens 

como: ser irritante aos tecidos periapicais quando usado em altas concentrações; 

ineficiência contra alguns micro-organismos quando em baixas concentrações; 

possuir cheiro e gosto desagradáveis, além de ser potencialmente corrosivo e 

causarem alterações na microdureza dentinária (GUERISOLI, 2007; SELTZER & 

FARBER, 1994; YESILSOY et al., 1995). 

Diversas novas substâncias irrigadoras que não apresentam os efeitos 

adversos do hipoclorito têm sido estudadas como, por exemplo, o gluconato de 

clorexidina que possui atividade antimicrobiana, substantividade e 

biocompatibilidade, em contrapartida não possuem capacidade de dissolução 

tecidual (JEANSONNE & WHITE, 1994; YESILSOY et al., 1995; WHITE, HAYS e 

JANER, 1997; LEONARDO et al.,1999; SIQUEIRA et al., 2007). Essa característica 

de substantividade, isto é, efeito antimicrobiano residual é desejável em uma solução 

irrigante. Essa propriedade se torna de grande importância nos casos de polpa 

necrosada e infectada, onde se deseja o efeito antimicrobiano por períodos mais 

longos (ROSENTHAL; SPANBERG; SAFAVI, 2004; GOMES et al. 2013). Tem sido 

indicada quando paciente apresenta alergia ao hipoclorito de sódio e, devido sua 

biocompatibilidade, em casos de dentes com ápice aberto (JEANSONNE & WHITE, 

1994, WEBER et al.,2003, VIANNA et al., 2004, GOMES FILHO et al., 2008). 

Buscando uma melhora nas características do NaOCl como solução irrigante, 

foram sugeridos aditivos às soluções. CLARKSON et al. (2012) avaliaram a  

capacidade de dissolução tissular da mistura NaOCl + Surfactante e concluíram que 

a adição do tensoativo não melhora as características de dissolução tissular desta 

solução.  

As propriedades do hipoclorito de sódio tornam a solução irrigante de escolha 

pelos cirurgiões dentistas, principalmente em casos de dentes com polpa necrosada. 

A sua eficiência antimicrobiana está baseada no alto ph, que interfere na membrana 

citoplasmática com inibição enzimática irreversível, alterações biossintéticas no 

metabolismo celular e destruição fosfolipídica (ESTRELA et al., 2003; ONÇAG et al., 

2003; e YAMASHITA et al., 2003). Embora haja contraindicações, como há para 

todas as soluções irrigantes, as vantagens do seu uso superam suas desvantagens. 
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Por essa razão faz-se necessário investir em pesquisas sobre sua concentração 

ideal.  

Este estudo foi proposto com a finalidade de observar se a diferença de 

concentração da solução de hipoclorito de sódio pode interferir na sua penetração 

na massa dentinária através dos canalículos. 

.
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2. REVISTA DA LITERATURA 

 

 

O uso de soluções químicas auxiliares já é consagrado e indispensável à 

limpeza, desinfecção e modelagem do sistema de canais radiculares durante o 

tratamento endodôntico. 

Muitas soluções irrigantes foram propostas para uso no preparo biomecânico 

e, com o passar do tempo, algumas caíram em desuso enquanto outras são 

utilizadas até hoje. 

Em 1820, Labaraque, químico francês, obteve a solução de hipoclorito de 

sódio a 2,5%, que passou a ser utilizada como antissépticos em feridas. 

DAKIN (1915) propôs uma nova solução de hipoclorito de sódio a 0,5% 

neutralizada com ácido bórico, conhecida como “Solução de Dakin”. O autor 

observou que ao tratar feridas com o hipoclorito de sódio a 2,5% (Solução de 

Labaraque), obtinha-se antissepsia, porém a cicatrização da ferida era demorada. 

Então, diluiu a solução até a concentração de 0,5%, utilizando-a para mesma 

finalidade e observou que, nesta concentração mais baixa, obtinha-se o mesmo 

resultado quanto à antissepsia da ferida, entretanto a cicatrização continuava 

lenta. Concluindo que a demora na cicatrização era devido ao alto teor de 

hidróxido de sódio presentes nas soluções de hipoclorito de sódio, independente 

de sua concentração. Com base neste raciocínio, Dakin neutralizou a solução de 

hipoclorito de sódio a 0,5%, cujo pH era 11, com ácido bórico 0,4%, chegando a 

uma solução de hipoclorito de sódio com pH próximo ao neutro. Desse modo, 

Dakin conseguiu a desinfecção de feridas, sem o efeito indesejado da ação das 

hidroxilas sobre os tecidos vivos.  

BARRETT (1917) propôs a utilização da solução de Dakin na Odontologia, 

tanto para o tratamento de bolsas periodontais como para irrigação de canais 

radiculares, relatando sua eficiência como antisséptico. 

TAYLOR & AUSTIN (1918) pesquisaram a ação solvente da solução de 

Dakin, concluindo que esta solução era eficaz na dissolução de tecido necrótico e 

destacando sua ação irritante sobre os tecidos vitais. 

BARRETT (1925) estudou a anatomia de 512 dentes humanos extraídos e, 

por meio de cortes histológicos, verificou alta porcentagem de canais laterais e 
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acessórios nas raízes desses dentes. Com base nesses achados, o autor chama 

a atenção dos endodontistas para a importância da instrumentação e desinfecção 

do sistema de canais radiculares. 

COOLIDGE (1929) pesquisou a ação de soluções germicidas sobre os 

micro-organismos mais comumente encontrados nos canais radiculares 

infectados. Foi demonstrada a penetração do cloro nascente até os espaços 

inacessíveis dos canais radiculares, neutralizando tanto os produtos tóxicos como 

os gases formados pela putrefação.  O autor concluiu que a desinfecção do 

sistema de canais radiculares é conseguida pela ação química de soluções 

irrigantes capazes de destruir os micro-organismos e neutralizar seus produtos 

tóxicos, auxiliadas pela ação mecânica de instrumentos endodônticos que 

removem materiais durante o preparo biomecânico. 

BEUST (1931) investigou as reações da dentina frente à irritação externa, 

por meio de cortes histológicos de dentes, e com uso de corante, observou áreas 

de maior permeabilidade. O autor concluiu que uma ação irritante na dentina pode 

ocasionar a completa obliteração dos canalículos dentinários e que a esclerose da 

dentina consequente à diminuição da luz da câmara pulpar constitui uma forma de 

resistência do dente à cárie.  

O uso de uma solução de hipoclorito de sódio a uma concentração maior 

foi introduzido por WALKER em 1936, quando propôs a utilização da solução de 

Hipoclorito de sódio a 5% (soda clorada) durante o preparo biomecânico de 

canais radiculares em dentes despolpados, indicada pelo Dr. Blass, da 

Universidade de Nova Iorque. Quanto à parte experimental, o autor deu ênfase à 

complexidade da terapêutica endodôntica ao explicar que esse procedimento é 

especializado e, assim, exige uma atenção especial para todos os detalhes, como 

por exemplo, a esterilização dos instrumentos, a manipulação dos canais 

radiculares e a proteção do paciente e do operador, pois o canal radicular 

infectado aloja microrganismos de ação contaminante. 

GROSSMAN & MEIMAN (1941) após o estudo de vários agentes químicos 

aplicados em técnicas endodônticas, ratificaram que a solução hipoclorito de 

sódio a 5% era a mais eficiente como solvente do tecido pulpar. 

Após a segunda guerra mundial, uma nova metodologia foi aplicada para 

avaliação dos níveis de permeabilidade da dentina. O método baseia-se no uso 

de substâncias radioativas e os resultados oferecidos pelas autorradiografias 
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informam os níveis de permeabilidade da dentina. Quanto maior a penetração das 

substancias radioativas, maior a permeabilidade. 

Para analise da permeabilidade do esmalte, WAINWRIGHT & LEMOINE 

(1950), empregaram a uréia marcada com C14. Os resultados evidenciaram que 

após dez minutos, as substâncias empregadas penetravam, mesmo nos casos da 

não existência de trincas. 

MARTIN (1951) utilizou o radioisótopo P32 para avaliar a capacidade de 

diferentes materiais utilizados na Odontologia em bloquear a infiltração. Dentre os 

materiais utilizados no forramento da parede pulpar da cavidade, somente o 

cimento fosfato de zinco e o fluoreto de cálcio impediram a infiltração do P32, 

provocando a impermeabilidade na dentina ao radioisótopo. 

WACH, HAUPTFUERHRER e KESEL et al. (1955) estudaram a 

capacidade de penetração da penicilina na dentina. A penicilina foi marcada com 

o radioisótopo S35. As investigações foram realizadas em dentes humanos 

extraídos. Os autores concluíram que a penicilina radioativa penetrava na dentina 

de todos os dentes. Com base nesses achados, eles aconselharam a realização 

de mais investigações, com o intuito de aplicar esse antibiótico na desinfecção 

dos canais radiculares. 

INGLE & ZELDOW (1958) avaliaram, in vivo, o efeito da instrumentação 

dos canais irrigados com água destilada esterilizada, por meio de culturas 

bacteriológicas. Nesse estudo, foram utilizados 89 dentes unirradiculares que não 

responderam ao teste de vitalidade pulpar (pulpo teste). As conclusões parciais 

indicam que a instrumentação mecânica e a irrigação com água destilada estéril 

não oferecem um método eficiente para a adequada desinfecção do canal 

radicular.  

KRAMER (1960) estudou a complexidade vascular da polpa dental 

utilizando uma solução de tinta da índia e citrato de sódio, que foi injetada na 

polpa dental logo após a avulsão do dente. A seguir, os dentes foram fixados em 

formol por um período de 3 dias e descalcificados em ácido nítrico. Concluída 

essa fase, os dentes foram lavados em água corrente, desidratados em baterias 

de álcool ascendente e clarificados em clorofórnio ou salicilato de metila. Os 

resultados evidenciaram a presença de numerosos canais laterais, tanto na raiz 

como na furca. 



22 | Revista da Literatura 

 

SENIA, MARSHALL e ROSEN (1971) avaliaram, ex vivo, a capacidade da 

solução de hipoclorito de sódio a 5,25%  em promover a dissolução pulpar, em 

canais de molares inferiores. Assim, concluíram que esta solução é eficiente na 

limpeza do canal radicular, exceto no terço apical. Esses autores citaram como 

possíveis responsáveis por este achado a pouca superfície de contato, pouco 

volume de solução e pouca circulação do líquido no local.  

MACHTOU (1980) relatou que o sucesso da terapia endodôntica repousa 

sobre a tríade preparo biomecânico, controle da infecção e obturação dos canais 

radiculares. O autor salientou a importância da eliminação dos resíduos e micro-

organismos do interior dos canais radiculares e ressaltou que a ação da solução 

irrigante depende de dois fatores: o contato entre a solução e os resíduos e o 

tempo de ação da mesma. 

KOSKINEN, STENVALL e UITTO (1980) verificaram que o hipoclorito de 

sódio dissolvia a pré-dentina das paredes do canal radicular e, estudando a 

dissolução do tecido pulpar bovino promovida pela solução, observaram a eficácia 

da concentração 5,0% e 2,5% na dissolução. Porém, salientaram que a solução 

de hipoclorito de sódio a 0,5% não era eficiente. Esses autores observaram que 3 

mililitros de hipoclorito de sódio era uma quantidade excessiva para dissolver 100 

miligramas de tecido. 

PÉCORA (1985) estudou a permeabilidade dentinária após o preparo 

biomecânico fazendo uso de diversas soluções irrigantes, tais como: Líquido de 

Dakin, Solução de Milton, Soda Clorada, Soda Clorada alternada com Água-

Oxigenada, EDTA, RC-PREP mais Soda Clorada, Tergentol-Furacin, ENDO-PTC 

neutralizado com líqüido de Dakin e água como controle. A permeabilidade foi 

estudada por meio de cortes transversais, com a adoção de um método 

histoquímico proposto por ROSELINO (1983). O cátion, indicador da profundidade 

do nível de permeabilidade, era representado pelo íon cobre de uma solução 

aquosa de sulfato de cobre a 10 por cento; e a presença do íon cobre era 

detectada e revelada pela complexação do ácido rubeânico de uma solução 

alcoólica a 1,0 por cento, reagentes estes preconizados por FEIGL (1958).  A 

reação do sulfato de cobre com a solução de ácido rubeânico faz surgir uma forte 

coloração na estrutura da dentina do canal radicular, cuja tonalidade vai de um 

azul intenso até o negro. A quantificação dos níveis de permeabilidade foi 

realizada por meio de análise morfométrica. Com base nos resultados, concluiu-
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se que as soluções halogenadas e a de EDTA foram as que mais aumentaram a 

permeabilidade da dentina radicular. 

PASHLEY et al. (1985) estudaram a relação entre a densidade tubular e a 

microdureza dentinária. Utilizando terceiros molares humanos não irrompidos, os 

autores marcaram regiões de dentina coronária que teriam a microdureza testada 

em diferentes distâncias da luz do canal radicular. A microdureza Knoop 

mensurada indicou que regiões mais próximas à polpa dental apresentaram 

menor dureza. Segundo os autores, isto ocorre não só pela maior densidade 

tubular, mas também pelo maior diâmetro dos túbulos nessa região. 

Buscando encontrar uma solução irrigante igualmente eficaz ao hipoclorito, 

porém que não apresente suas características indesejadas, JEANSONNE & 

WHITE (1994) realizaram um estudo ex vivo comparando a atividade 

antimicrobiana do hipoclorito de sódio 5,25% com o gluconato de clorexidina 2,0% 

no sistema de canais radiculares. Dentes humanos recém-extraídos foram 

instrumentados utilizando-se como solução irrigante a clorexidina, hipoclorito de 

sódio  e o soro fisiológico. As amostras microbiológicas foram colhidas dos dentes 

imediatamente após o acesso ao canal, após a instrumentação e irrigação, e após 

24 horas numa atmosfera anaeróbica. A irrigação com hipoclorito de sódio ou 

clorexidina reduziu significantemente o número de culturas positivas e unidades 

formadoras de colônias em comparação à irrigação com soro fisiológico. Embora 

o gluconato de clorexina 2,0% tenha apresentado melhores resultados, não houve 

uma diferença estatisticamente significante quando comparada ao hipoclorito de 

sódio 5,25%. 

NAGAOKA (1995) realizou um estudo sobre a influência da ausência de 

vitalidade na invasão bacteriana dentinária. Foram selecionados 19 voluntários 

adultos do sexo masculino, saudáveis e com terceiros molares intactos presentes 

bilateralmente. Em cada voluntário, 30 ou 150 dias antes da extração foi realizada 

a pulpectomia em apenas um dos terceiros molares a serem analisados. Então, 

em ambos os espécimes foi feita uma cavidade classe V na superfície palatina, 

expondo os túbulos dentinários á flora bucal até que as extrações fossem 

realizadas.  Depois de extraídos os espécimes foram preparados e analisados 

histologicamente. Os resultados mostraram uma diferença estatisticamente 

significante entre a invasão bacteriana nos dentes vitais e não vitais quando 

extraídos 150 dias após à exposição dentinária à flora bucal. Os autores 
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concluíram que a dentina de dentes vitais é muito mais resistente à invasão 

bacteriana que dentes não vitais, sugerindo assim que a polpa desempenha um 

papel importante neste processo. 

Em 1995, YESILSOY et al. compararam os efeitos antimicrobianos e 

tóxicos de algumas soluções irrigantes no canal radicular. O hipoclorito de sódio 

5,25% causou inibição bacteriana e sua reação toxica foi avaliada como suave em 

2 horas, moderada em 2 dias e inflamação crônica estava presente em 2 

semanas. O efeito antimicrobiano do hipoclorito de sódio diminuiu 

proporcionalmente à concentração, porém sua toxicidade permaneceu  

semelhante. A clorexidina a 0,12% teve efeito semelhante ao hipoclorito 5,25%, 

porém com menos toxicidade, não mostrando reações deletérias no período de 2 

semanas 

Observando que já havia sido relatado em estudos  que a atividade 

antimicrobiana do gluconato de clorexina 2,0% como solução irrigante foi 

equivalente à do hipoclorito de sódio a 5,25%, WHITE, HAYS e JANER, em 1997, 

realizaram um estudo com o objetivo de verificar a substantividade da clorexidina 

0,12% e 2 %. Após o preparo biomecânico, os canais radiculares foram 

inundados com água estéril, colhidas amostras nos períodos de 6, 12, 24, 48, 72 

horas e levadas à placas de ágar inoculadas com Streptococcus mutans. O efeito 

antimicrobiano da clorexidina 2 % persistiu até o período de 72 horas, enquanto 

que na solução a 0,12% sua ação foi observada até os períodos de 6-24 horas. 

Assim concluíram que a clorexidina apresenta capacidade antimicrobiana e 

substantividade quando usada como solução irrigante  

Em 1998, GUERISOLI, SOUZA-NETO e PÉCORA investigaram a ação das 

soluções de NaOCl nas concentrações de 0,5%, 1,0%, 2,5% e 5,0% sobre a 

estrutura dentinária orgânica e inorgânica , pelo tempo de uma hora. Os autores 

constataram que a dentina apresenta perda de massa tecidual inorgânica de 

modo estatisticamente semelhante para todas as concentrações das soluções 

estudadas. Porém, a dentina sofre perda de massa orgânica de modo diretamente 

proporcional à concentração da solução. 

Ainda em 1998, GUERISOLI, SILVA e PÉCORA. avaliaram algumas 

propriedades físico-químicas das soluções de hipoclorito de sódio. Baseado na 

metodologia empregada e nos resultados obtidos ,pode-se concluir que: A 

densidade, a viscosidade e a tensão superficial das soluções de hipoclorito de 
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sódio nas concentrações estudadas são similares aos valores encontrados para a 

água; Densidade, pH, viscosidade, capacidade de umectação e condutividade são 

diretamente proporcionais à concentração de NaClO, o que não ocorre com a 

tensão superficial. 

SPANÓ et al. (2001) realizaram um estudo ex vivo, avaliando a dissolução 

do tecido pulpar bovino promovida pela solução de hipoclorito de sódio nas 

concentrações de 0,5, 1,0, 2,5 e 5,0 por cento e  também, o potencial 

hidrogeniônico, a tensão superficial, a condutividade iônica e o teor de cloro, 

antes e depois da utilização dessas soluções no processo de dissolução. Para a 

realização do teste de dissolução, confeccionou-se um dispositivo conectado a 

uma bomba peristáltica, que promovia a agitação da solução. Um fragmento de 

polpa bovina era colocado no interior desse dispositivo, ligava-se a bomba 

peristáltica e acionava-se um cronômetro. Com base no tempo de dissolução da 

polpa e de sua respectiva massa, calculava-se a velocidade de dissolução. Após 

a dissolução, o líqüido remanescente era submetido à análise do potencial 

hidrogeniônico, da tensão superficial, da condutividade iônica e do cloro 

remanescente. De acordo com a metodologia empregada e com os resultados 

obtidos, é lícito concluir que: a) a velocidade de dissolução dos fragmentos de 

polpa bovina é diretamente proporcional à concentração da solução de hipoclorito 

de sódio, ou seja, quanto maior a concentração, mais rápida é a dissolução; b) a 

variação porcentual do potencial hidrogeniônico das soluções de hipoclorito de 

sódio testada, após a dissolução, é inversamente proporcional à concentração 

inicial da solução, ou seja, quanto maior a concentração inicial das soluções de 

hipoclorito de sódio, tanto menor será a redução de seu potencial hidrogeniônico; 

c) as soluções de hipoclorito de sódio nas concentrações estudadas 

apresentaram redução dos valores da condutividade iônica após o processo de 

dissolução do tecido pulpar bovino, com diferenças estatisticamente não-

significantes entre elas; d) o estudo da tensão superficial das soluções, antes e 

após a dissolução tecidual, evidenciou que essa propriedade varia de modo 

diretamente proporcional à concentração, ou seja, quanto maior a concentração 

inicial da solução de hipoclorito de sódio, maior será a redução da tensão 

superficial; e) o teor de cloro remanescente das soluções de hipoclorito de sódio 

após o processo de dissolução do tecido pulpar bovino, apresentou-se de modo 

diretamente proporcional em relação à concentração, ou seja, quanto maior a 



26 | Revista da Literatura 

 

concentração de cloro inicial, tanto maior será a concentração de cloro 

remanescente. 

TORABINEJAD  et al. (2002) fizeram uma revisão de literatura sobre a 

implicação clínica da camada de smear  layer na endodontia. Observaram que 

esta camada possui substâncias inorgânicas e orgânicas, tais como fragmentos 

de processos odontoblásticos e restos necróticos que podem proteger as 

bactérias dentro dos túbulos dentinários. Concluíram que existem vários métodos 

para remoção da camada de smear layer, porém os resultados obtidos a partir de 

numerosos estudos ex vivo é bastante contraditório.  

BELTZ, TORABINEJAD e POURESMAIL (2003) em um estudo in vitro 

investigaram quantitativamente a perda de dentina e do tecido pulpar de dentes 

bovinos, após o uso de diferentes soluções irrigantes. As soluções utilizadas 

foram: MTAD, NaOCl 5,25%, NaOCl 2,6%, NaOCl 1,3% e EDTA 17%. As 

soluções de NaOCl 5,25% e 2,6%, causaram uma solvência do tecido pulpar 

superior a 90%, enquanto que a solução a 1,3% dissolveu 83%. As demais 

soluções testadas, MTAD e EDTA 17%, dissolveram o tecido pulpar em uma 

média de 50%. Quanto à dissolução da dentina, os resultados apontaram uma 

solvência de até 70% pelo EDTA 17%. Já, a solução de NaOCl 5,25% apresentou 

22% de solvência e MTAD apresentou um resultado de 60 %. Baseado nesses 

resultados, os autores concluíram que as soluções de NaOCl removem os 

componentes orgânicos, da polpa e da dentina, ao contrário da solução de EDTA, 

que é capaz de remover substâncias orgânicas e inorgânicas da polpa e da 

dentina radicular. 

Considerando as inúmeras críticas que a infiltração de corantes sofreu 

como método de avaliação da percolação marginal de restaurações, de 

obturações endodônticas, de retro-obturação e da permeabilidade dentinária, 

MACEDO & CAROLINE, em 2003, avaliaram comparativamente três métodos de 

leitura aplicados à infiltração de corante em dentina humana. Os métodos de 

leitura incluíram uma adaptação do proposto por Marshall et al. em 1960, com a 

variação de colher dados de uma imagem impressa, além de dois sistemas de 

avaliação digitais, nos quais softwares de análise de imagem puderam ser 

aplicados utilizando-se duas maneiras distintas de leitura: contornar, com auxílio 

de ferramenta própria e da utilização do cursor dirigido pelo mouse, a área a ser 

medida; e, analizar um determinado intervalo de cor que envolva as tonalidades 
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indicativas da infiltração do corante. Os resultados foram tratados estatisticamente 

e nas condições deste experimento concluiu-se que os métodos de leitura digitais 

propostos são comparáveis nos resultados obtidos sugerindo que possa se utilizar 

quaisquer deles nas análises de área de infiltração de corante em dentina, na 

dependência da acessibilidade aos métodos digitais e de conhecimento de 

processamento de imagens. O método de leitura da imagem impressa alcançou 

diferença estatisticamente significante quando comparado com os demais, por 

oferecer valores maiores, esse fato, entretanto, não inviabiliza sua utilização.  

SILVA (2003) realizou um estudo com o propósito de avaliar ex vivo a 

capacidade de infiltração dentinária da clorexidina a 0,2% na irrigação de canais 

radiculares, quando comparada ao hipoclorito de sódio a 1% e à água bidestilada 

(controle). Os espécimes foram submetidos ao preparo químico-mecânico, sendo 

cada grupo irrigado com uma das referidas substâncias, associadas ao corante 

azul de metileno. Os dentes foram então cortados no sentido transversal a 2, 4 e 

6 mm do ápice radicular e a infiltração da solução foi quantificada através do 

cálculo da área corada nos 153 cortes. Os resultados demonstraram que a 

clorexidina apresentou melhor capacidade de infiltração dentinária, em relação ao 

hipoclorito de sódio e à água bidestilada. 

ARI & ERDEMIR (2005) analisaram em um estudo ex vivo, o conteúdo 

mineral da dentina do canal radicular após o tratamento com várias soluções 

irrigantes. Sessenta dentes anteriores inferiores extraídos por razões periodontais 

foram utilizados. As coroas dos dentes foram removidas na junção cemento-

esmalte. Tecidos pulpares foram removidos e os dentes foram aleatoriamente 

divididos em seis grupos, incluindo 10 dentes cada. Os grupos foram tratados 

como se segue: grupo 1, gluconato de clorexidina a 0,2% por 15 min; grupo 2,  

H2O2  3,0% durante 15 min; grupo 3, EDTA 17% por 15 min; grupo 4, NaOCl a 

5,25% por 15 min; grupo 5 , NaOCl a 2,5% durante 15 min;  grupo 6,  água 

destilada (controle). Amostras de dentina foram obtidas utilizando brocas Gates-

Glidden (# 4, 5, e 6). Os níveis de cinco elementos cálcio, fósforo, magnésio, 

potássio e enxofre em cada uma das amostras foram analisados utilizando ICP-

AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry). Os resultados 

mostraram que houve uma diminuição significativa nos níveis de cálcio e fósforo 

após tratamento com todas as soluções irrigantes, exceto para NaOCl a 5,25% 

quando comparado com o grupo de controle (p <0,05). As mudanças no nível de 
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K, Mg, S não foram estatisticamente significativas (p> 0,05). Concluiu-se que as 

soluções de irrigação endodontia têm um efeito no teor de minerais da dentina 

radicular. 

GUERISOLI (2007) analisou o efeito de algumas soluções irrigadoras 

sobre a microdureza dentinária. As soluções testadas foram soro fisiológico, 

NaOCl 2,5%, EDTA 15%, EDDS, Smear Clear® e BioOure MTAD®. Setenta 

fragmentos de dentina (5 x 5 mm) foram obtidos de hemissecções do terço médio 

de raizes  de incisivos bovinos, sendo distribuidos aleatoriamente em 7 grupos. A 

microdureza Knoop inicial da dentina foi aferida por meio de um microdurômetro 

acionado com uma carga de 25 gramas por 15 segundos.  As amostras eram 

tratadas pela imersão nas soluções experimentais por um minuto e então tinham 

sua microdureza mensurada. Após mais quatro minutos de imersão nas soluções 

testadas, os valores de microdureza eram novamente registrados. Com exceção 

do soro fisiológico, todas as soluções testadas causaram uma redução 

significativa da microdureza propriedade. A solução de NaOCl 2,5%, EDDS, 

Smear Clear® apresentaram resultados semelhantes, causando diminuição da 

microdureza menos acentuada do que BioOure MTAD® ou EDTA. 

Considerando o efeito corrosivo do hipoclorito de sódio sobre os 

instrumentos CAVALLERI et al. em 2009, avaliaram esse efeito na superfície dos 

instrumentos de NiTi quando imersos nos tempos de 2, 5 e 10 minutos e 

concluíram que os instrumentos exposto ao hipoclorito de sódio durante o 

tratamento não sofrem alterações que aumentem o risco de fratura. 

Em 2010, ZOU et al. realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o 

efeito da concentração, tempo de exposição e temperatura na penetração 

dentinária do NaOCl. Foram utilizados trinta dentes superiores anteriores e canal 

único. Os dentes foram instrumentados e seccionados perpendicularmente ao 

longo eixo do dente e os terços cervical e apical descartados. Os espécimes 

foram corados com corante violeta genciana e divididos em grupos de acordo com 

a concentração de hipoclorito de sódio utilizada (1%, 2%, 4% e 6%), de com o 

tempo de exposição (2, 5 e 20 minutos) e temperatura (20 C, 37 C e 45 C). O 

grau de penetração do hipoclorito foi medido pela descoloração da dentina corada 

e mensurada pelo microscópio ótico e analisados estatisticamente. Os resultados 

mostraram que quanto maior a concentração, tempo de exposição e temperatura 

maior a penetração dentinária do hipoclorito de sódio.  
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JUNGBLUTH et al. (2011) estudaram os efeitos na dentina e tecido mole 

de uma solução de hipoclorito estabilizada a um Ph alto. Uma solução de 

hipoclorito de sódio a 5% com a adição de NaOH (estabilizante) foi preparada e 

analisados seus efeitos  na dentina e na dissolução de tecido mole quando 

comparada a uma solução padrão de hipoclorito de sódio 5% e a uma solução 

controle (soro fisiológico). A solução estabilizada causou uma maior dissolução de 

tecido mole e seu Ph permaneceu alto. Também causou uma diminuição maior do 

módulo de elasticidade e resistência à flexão (P < 0,05) quando comparada a 

solução controle. 

Em 2012, AGRAWAL & KAPOOR realizaram um estudo ex vivo avaliando, 

com MEV,  a eficácia da irrigação ultrassônica passiva (PUI) comparada à 

irrigação convencional utilizando-se hipoclorito de sódio nas concentrações 1% e 

2,5%. Os resultados mostraram que o grupo irrigado com hipoclorito de sódio 1% 

e PUI foi mais eficaz na remoção de debris quando comparado ao grupo irrigado 

com hipoclorito de sódio 2,5% pelo método convencional.  

CLARKSON et al. (2012) avaliaram, em um estudo ex vivo, a capacidade 

de dissolução tissular do hipoclorito quando adicionado de surfactante. Utilizando 

tecido pulpar de incisivos inferiores de porcos jovens foi observado o tempo de 

dissolução tissular em soluções de hipoclorito com e sem surfactante. Concluíram 

que a adição de surfactante não melhorou as características de dissolução 

tissular das soluções de hipoclorito de sódio. 

MORGENTAL et al., em 2013, compararam o efeito antibacteriano de um 

novo irrigante (QMix) às soluções irrigadoras convencionais quando da presença 

de dentina em pó preparada a partir de incisivos bovinos esterilizados. Os 

seguintes irrigantes foram testados contra o Enterococcus faecalis: hipoclorito de 

sódio a 1 e 6%, QMiX, gluconato de clorexidina a 2%, EDTA a 17% e solução 

salina esterilizada (controle). As unidades formadoras de colônia foram 

transformadas em números e analisadas estatisticamente. Na ausência de 

dentina, após 10 segundos de contato com a suspensão bacteriana, o hipoclorito 

de sódio a 6% apresentou a menor contagem bacteriana. Após 30 segundos, o 

hipoclorito de sódio a 6% não apresentou nenhuma unidade formadora de colônia 

por mililitro. Após 1 minuto, ambas as concentrações de hipoclorito de sódio não 

apresentaram crescimento bacteriano e o QMix reduziu o número de colônias. O 

EDTA a 17% e o gluconato de clorexidina a 3% apresentaram contagens 
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bacterianas semelhantes ao grupo controle. A dentina teve um efeito inibidor 

significativo sobre a ação antibacteriana do hipoclorito de sódio a 6% NaOCl em 

10 segundos, no hipoclorito de sódio a 1% em 10 segundos e 1 minuto, e no QMix 

em 10 segundos e 1 minuto. Após 6 horas, ambas as concentrações de 

hipoclorito de sódio, QMiX e gluconato de clorexidina foram efetivas contra o tipo 

microbiológico estudado independentemente da presença da dentina. Visto isto, o 

hipoclorito de sódio a 6% foi o irrigante mais efetivo nos diferentes períodos de 

análise. A solução salina e o EDTA a 17% não apresentaram efeitos 

antibacterianos efetivos. Salino e EDTA não tinham efeito antibacteriano 

mensurável. Além disso, a dentina diminuiu a atividade antibacteriana do 

hipoclorito de sódio e do QMix, porém, não foi capaz de impedi – lo 

completamente.  

NAKAMURA et al., em 2013, avaliaram a eficácia do uso alternado do 

hipoclorito de sódio a 1% e do ácido cítrico a 15% em associação com duas 

técnicas de instrumentação para o processo de desinfecção do sistema de canais 

radiculares infectados com Enterococcus faecalis e Candida albicans. Oitenta pré-

molares inferiores humanos com raízes retas e canais radiculares ovais 

padronizados com tamanho de 15 mm foram infectados com uma cultura mista 

dos microorganismos citados anteriormente. Cinco outros dentes foram utilizados 

como controle onde a contaminação não foi executada. Em seguida, as amostras 

foram divididas em dois grupos (n = 40) de acordo com a técnica de 

instrumentação manual com instrumentos tipo K e rotatória com o sistema 

Protaper Universal. Estes grupos foram ainda dividido em quatro sub-grupos (n = 

10) de acordo com as soluções irrigadoras utilizadas: solução salina, hipoclorito 

de sódio a 1%, hipoclorito de sódio a 1% e ácido cítrico a 15% e hipoclorito de 

sódio a 5,25%. Os canais radiculares foram preparados seguindo a filosofia 

coroa-down até o instrumento 50 ou F5. A solução salina e o hipoclorito de sódio 

a 1% foram menos eficazes na redução microbiológica quando comparados ao 

uso alternado do hipoclorito de sódio a 1% e ácido cítrico a 15% ou hipoclorito de 

sódio a 5,25% utilizado isoladamente. Ambas as técnicas de instrumentação 

reduziram significativamente a quantidade de micro-organismos independente da 

solução irrigante utilizada. 

MACIAS et al. (2013), compararam a eficácia, tanto o anti-séptico de 

hipoclorito de sódio com o de gluconato de clorexidina em álcool isopropílico e o 
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efeito substantivo de clorexidina, iodeto de povidona, e hipoclorito de sódio. 

Voluntários tiveram áreas da pele testadas para bactérias em unidades 

formadoras de colônias (CFU), inicialmente foram  testadas a capacidade 

anticéptica do hipoclorito de sódio a 10% e da solução de gluconaco de 

clorexidina a 2% em álcool isopropílico. O segundo passo foi testar a 

substantividade dessas soluções mencionadas e da solução de iodo-povidona a 

10%. Os resultados mostraram que as soluções são igualmente eficazes para 

procedimentos que não precisem de uma longa ação, no entanto apenas a 

clorexidina apresentou substantividade.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proposição 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo observar por meio de um método 

histoquímico a infiltração da solução de hipoclorito de sódio em diferentes 

concentrações na massa dentinária através dos canalículos dentários. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material e Métodos 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foi realizado um estudo para analisar que diferentes concentrações do 

hipoclorito de sódio são eficazes quanto a sua penetração na dentina radicular 

através dos canalículos dentinários. Para isso foi necessário, a utilização 40 incisivos 

centrais superiores humanos, os quais foram solicitados ao banco de dentes da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

processo 14962013.4.0000.5419, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

através da Plataforma Brasil.  

 

 

4.1 - Preparação prévia dos espécimes 

 

 

Os 40 incisivos centrais superiores foram conservados em solução aquosa de 

timol a 0,1% para mantê-los hidratados e isentos de proliferação bacteriana. 

Previamente a sua utilização, os dentes foram lavados sem água corrente por 12 

horas, a fim de eliminar possíveis resíduos da solução de timol. 

Para uma melhor padronização da metodologia e maior adequação do 

preparo com remoção de possíveis interferências, utilizou-se um disco de 

carburundum acoplado à peça reta em um micromotor (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil), e efetuou-se um corte perpendicular ao longo eixo do dente logo abaixo 

da linha amelocementária, removendo a coroa dos espécimes expondo o canal 

radicular (Figura 1). 
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Figura 1. Secção da Coroa na altura da junção cemento-esmalte. 

 

 

4.2 - Preparo biomecânico dos espécimes  

 

 

Após a remoção da porção coronária, os espécimes passaram pelo preparo 

biomecânico, com a finalidade de melhorar a padronização das amostras quanto à 

permeabilidade dentinária pela exposição de maior número de canalículos.  

Esta fase foi iniciada com a retirada do ombro palatino e preparo da região 

cervical com as brocas largo #2 e #3 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça). 

Posteriormente seguiu-se com a instrumentação pela técnica Crown-Down, 

promovendo um diâmetro cirúrgico com o desgaste de 200 micrômetros a partir do 

diâmetro anatômico. Utilizou-se como solução irrigante 2 ml de água destilada a 

cada troca de instrumento, e finalizava com a inundação de EDTA 17% por 3 

minutos, seguida de irrigação com 5ml de água destilada. Após o preparo 

biomecânico os espécimes foram secos externamente com toalha de papel e 

internamente por meio de aspiração, e para concluir a secagem foram utilizados 

cones de papel absorvente. 
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4.3 - Reação histoquímica para coloração dos espécimes  

 

 

Para preparo das soluções corantes, seguimos o método descrito por PÉCORA 

(1985), ao que se segue: 

 Preparação da solução de sulfato de cobre: 10 g de sulfato de cobre 

dissolvidos em 100 ml de água destilada deionizada, juntando-se a essa 

solução 25 ml de hidróxido de amônio a 25%. 

 Preparação da solução alcoólica de ácido rubeânico: 1 g ácido rubeânico 

dissolvido em 100 ml de álcool etílico. 

 

Para a pesagem dos produtos químicos foi utilizado uma balança eletrônica 

(BEL ltda., Piracicaba, SP, Brasil). 

A reação do sulfato de cobre com a solução de ácido rubeânico tem como 

resultado o rubeanato de cobre que se apresenta com uma forte coloração, cuja 

tonalidade vai de um azul intenso até o negro (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Reação do sulfato de cobre com o ácido rubeânico gerando o rubeanato de cobre. 
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 Nesta fase com base no método descrito por PÉCORA (1985), porém com 

algumas adaptações, aumentou-se o tempo de infusão das raízes nas soluções 

corantes com o propósito de intensificar a coloração da área a ser analisada. 

Após o preparo das soluções os espécimes foram colocados no dessecador a 

vácuo por 120 minutos com a finalidade de remoção de possíveis traços de umidade 

que pudessem ainda permanecer no interior da massa dentinária. 

Sequencialmente foram imersos na solução de sulfato de cobre em um 

recipiente, e levados ao dessecador ligado a uma bomba de vácuo (Quimis, 

Diadema - SP - Brasil) (27 Kg/cm2) durante 15 minutos, com o objetivo de remover o 

ar do interior do canal radicular e consequentemente permitir maior penetração da 

solução citada (Figura 3), e mantida por mais 75 minutos à pressão ambiente. 

Posteriormente os espécimes foram removidos da solução, secos externamente com 

papel toalha e internamente com cones de papel absorvente para retirada do 

excesso da solução. Foram então imersos na solução de ácido rubeânico também 

sobre a ação de vácuo por 15 minutos e mantido por mais 225 minutos à pressão 

ambiente.  

 

 

 
Figura 3. Dessecador utilizado para imposição de vácuo nos frascos com as 
soluções corantes e Manômetro do compressor indicando a pressão aplicada (27 
kg/cm2) 
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4.4 – Aplicação das soluções irrigantes 

 

 

Após serem corados os espécimes foram numerados de 1 a 40 e depois 

aleatoriamente divididos por meio do software Planilha Excel em 4 grupos, de 

acordo com a solução irrigante utilizada; 

GRUPO 1 (G1 - n= 10) – Água destilada e deionizada. 

GRUPO 2 (G2 - n= 10) – Hipoclorito de Sódio 1,0% 

GRUPO 3 (G3 - n= 10) – Hipoclorito de Sódio 2,5% 

GRUPO 4 (G4 - n= 10) – Hipoclorito de Sódio 5,25% 

Nesta fase os espécimes foram irrigados com 2 ml da solução irrigante a cada 

2 minutos durante 30 minutos, com agitação manual por meio de uma lima tipo k #30 

e irrigação final com água destilada para neutralização das soluções irrigantes. 

Com o propósito de ilustrar a reação do sulfato de cobre com o ácido 

rubeânico, e obter como resultado a formação do rubeanato de cobre de coloração 

enegrecida, foram utilizados pedaços de papel de filtro. Posteriormente estes 

pedaços de papel escurecido, promovido pela reação citada, foram imersos nas 

diferentes concentrações da solução de hipoclorito de sódio, e observado o 

clareamento ocorrido, provavelmente por uma reação de oxirredução (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Ilustração exemplificando a reação da dentina corada quando em contato com as soluções 
de hipoclorito de sódio nas diferentes concentrações e na água (controle). 

Sulfato de cobre Ácido rubeânico 

G 
1% 2,5% 5,25% água 
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4.5 - Preparo dos slices 

 

 

Os espécimes foram fixados individualmente em laminas de acrílico por meio 

de cera azul protética com consistência regular (Asfer Indústria Química Ltda., São 

Caetano do Sul, SP, Brasil) com o propósito de evitar o desprendimento dos slices 

durante o corte (Figura 5).  

 

 

 
Figura 2. Espécime preso à placa de acrílico. 

 

 

Cada raiz foi seccionada perpendicularmente ao longo eixo do dente com o 

auxílio de um disco diamantado ( 127 mm x 0,4 mm x 12,7 mm – Buehler, Ltd. 

Lake Bluff, NY, USA), acoplado a uma cortadora de precisão automática (Isomet 

1000, Buehler, Ltd. Lake Bluff, NY, USA) (Figura 6) a uma rotação de 350 rpm com 

continua irrigação com água.  
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Figura 6. Cortadora de tecidos Isomet 1000, Buehler, Ltd. Lake Bluff, NY, USA. 

 

 

Foram realizados os cortes a cada 1,5 mm, que devido à espessura do disco 

de corte produziu slices de aproximadamente 1 mm de espessura. Para todos os 

espécimes obedeceu-se o mesmo direcionamento da apical para cervical. 

Selecionou-se um slice de cada terço da seguinte forma: a porção apical de 1,5mm 

foi eliminada e o primeiro slice foi então selecionado para região apical (A), para o 

slice do terço médio (M) foi selecionada a porção mais mediana da raiz e por fim 

definiu-se o penúltimo slice da região cervical (C) (Figura 7). 

 Em seguida foi realizado o acabamento dos slices com lixas d´água com 

granulação decrescente 500, 600 e 1200 ( 3M do Brasil Ltda., Sumaré, SP,Brasil). 

Após esse processo os slices foram lavados em água corrente para retirada de 

detritos. 
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Figura 7. Espécime preso à placa de acrílico após a realização 
dos cortes. Sendo A= Apical; M= Médio e C= Cervical. 

 

 

4.6 - Análise e mensuração das áreas descoradas nos slices  

 

 

Para análise dos slices utilizamos um microscópio digital Insize® ISM-

PM200S ligado a um computador presente no Laboratório de Endodontia, do 

departamento de Dentística Restauradora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto (Figura 8). Para padronização das imagens e visando obter uma posterior 

mensuração confiável, as imagens foram feitas com um aumento de 60X, iluminação 

e distância focal constantes. Para calibração, uma régua milimetrada foi posicionada 

na mesma altura dos slices e fotografada pelo microscópio nessas mesmas 

circunstâncias já citadas.  

A M C 
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Figura 8. Microscópio Insize® ISM-PM200S ligado ao computador. 

 

       

A análise dos slices foi realizada utilizando-se o software AxioVision 4.8 (Carl 

Zeiss ). Utilizando-se da imagem de uma régua milimetrada foi inserida no programa 

uma escala para cálculo das mensurações obtidas (Figura 9). 

 

 

 
Figura 9.  Mensuração de um milímetro na régua para padronização de uma escala. 
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A escala foi selecionada e aplicada às imagens, a ferramenta para medição 

de área (Outline) foi utilizada e através do mouse foram demarcadas as áreas a 

serem mensuradas pelo programa (Figuras 10 e 11). 

 A partir dessas mensurações teremos as medidas A e B. Sendo A 

correspondente a área do canal e ao subtraí-lo de B temos a área penetrada pelo 

hipoclorito. 

 

 

4.7 - Análise dos resultados 

 

 

A análise do conjunto de resultados obtidos indicou que a distribuição dos 

dados é não normal, o que permitiu a aplicação de teste estatístico não paramétrico. 

Sendo assim, os dados foram analisados através do teste de análise de variância 

não paramétrica Kruskal-Wallis, seguido pelo teste Dunn´s de análises múltiplas 

(comparações entre pares). 

 

 

 
Figura 10. Software AxioVision 4.8. Imagem representando a escala selecionada (seta) e as 
mensurações realizadas em cada corte. 
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Figura 11 – Áreas contornadas em vermelho representam as regiões mensuradas pelo software. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Foram obtidos 120 valores referentes à área de dentina penetrada (03 valores 

por espécime) pela solução de hipoclorito de sódio em suas diferentes 

concentrações, descritos na tabela abaixo (tabela 1). 

 

 

Tabela 1.  Valores em mm2 da área dentinária descorada pela solução irrigante. 

G1A G1M G1C G2A G2M G2C G3A G3M G3C G4A G4M G4C 

0 0 0 0,12 0,28 0,53 0,09 0,16 0,67 0,12 0,41 1,15 

0 0 0 0,1 0,21 0,47 0,28 0,42 1,03 0,19 0,73 1,3 

0 0 0 0,24 0,58 0,65 0,08 0,31 0,43 0,11 0,54 1,5 

0 0 0 0,13 0,55 0,12 0,08 0,36 0,66 0,15 0,56 0,75 

0 0 0 0 0,13 0,16 0,1 0,3 0,65 0,42 0,69 0,9 

0 0 0 0,06 0,53 0,6 0 0,37 0,63 0,14 0,63 0,87 

0 0 0 0 0,28 0,21 0,09 0,39 0,84 0 0,46 0,78 

0 0 0 0,1 0,17 0,67 0,21 0,13 0,91 0,16 0,89 0,91 

0 0 0 0,09 0,18 0,26 0,14 0,94 0,95 0,03 0,43 0,78 

0 0 0 0,11 0,2 0,39 0,39 0,77 0,47 0,14 0,62 1,01 

 

 

 Os resultados foram divididos entre as duas variáveis (penetração do 

hipoclorito de sódio de acordo com as concentrações e área radicular analisada) e 

analisados separadamente. Inicialmente foi analisada a distribuição dos dados, e 

constatou-se que esta não era normal. Assim, foram analisados por meio do teste de 

análise de variância de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste Dunn para múltiplas 

comparações (comparação entre pares). 
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5.1 – Comparação das áreas penetradas pelas diferentes concentrações de 

Hipoclorito de Sódio 

  

 

Como no G1 não houve descoloração, ou seja, todos os resultados obtidos 

eram igual a 0, foram comparados as àreas (mm2) dos grupos G2, G3 e G4. 

Para este teste, o valor de P foi 0,0056 (tabela 2), considerado muito 

significante. A variação entre as medianas dos terços é significativamente maior do 

que o esperado pelo acaso. 

 

 

Tabela 2. Detalhes de cálculo. Kruskal-Wallis Statistic KW = 10.365 

Grupos 
Número de 

espécimes 

Soma dos 

resultados 

Média dos 

resultados 

G2 30 1028.0 34.267 (A) 

G3 30 1389.0 46.300 (AB) 

G4 30 1678.0 55.933 (B) 

 

O valor p é aproximado (a partir de distribuição do Qui-quadrado) porque pelo 

menos uma coluna tem dois ou mais valores idênticos. Com o intuito de verificar 

quais grupos eram diferentes entre si, aplicou-se o Teste Dunn de comparações 

múltiplas (tabela 3). 

 

 

Tabela 3.  Teste Dunn de comparações múltiplas. 

Comparação Diferença média  Valor P 

G2 vs. G3 -12.033 ns P>0.05 

G2 vs. G4 -21,667 ** P<0.01 

G3 vs. G4 -9,633 ns P>0.05 
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  Embora os resultados da área atingida pelas soluções testadas em mm2 

tenham-se mostrado maiores, quanto maior a concentração utilizada (G4 > G3 > 

G2), houve diferença estatisticamente significante entre os grupos G2 e G4. O grupo 

G3 (0,428±0,307) se mostrou semelhante aos grupos G2 (0,270±0,204) e G4 

(0,579±0,393), com resultados intermediários (tabela 4 e figura 12).  

 

 

Tabela 4. Médias e desvio padrão referente à penetração das soluções de NaOCl 

Penetração do Hipoclorito de Sódio 

Concentrações 1% 2,50% 5,25% 

Média e 

Desvio Padrão
0,270±0,204 0,428±0,307 0,579±0,393 

 

 

Figura 12. Gráfico das médias e desvios padrão das diferentes concentrações de hipoclorito 
de sódio. 
 

 

5.2 – Comparação das áreas penetradas por terço radicular 

 

 

Para este teste, o valor de P < 0,0001 (tabela 5), considerado extremamente 

significante. A variação entre as medianas dos terços é significativamente maior do 

que o esperado pelo acaso.  
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Tabela 5. Kruskal-Wallis Statistic KW = 53.460 

Terços Número de 

espécimes 

Soma dos 

Resultados 

Média dos 

resultados 

Apical 30 560.5 18.683 

Médio 30 1519.0 50.633 

Cervical 30 2015.5 67.183 

 

 

A variação entre as medianas dos terços é significativamente maior do que o 

esperado pelo acaso. O valor p é aproximado (a partir de distribuição do Qui-

quadrado) porque pelo menos uma coluna tem dois ou mais valores idênticos. Com 

o intuito de verificar quais grupos eram diferentes entre si, aplicou-se o Teste Dunn 

de comparações múltiplas (tabela 6). 

 

 

Tabela 6. Teste Dunn de comparações múltiplas 

Comparação Diferença média  Valor P 

Apical  vs. Médio -31.950 *** P<0.001 

Apical vs. Cervical -48.500 *** P<0.001 

Médio vs. Cervical -16.550 * P<0.05 

 

 

Comparando os terços, quanto à área descolorida, todos foram 

estatisticamente diferentes (Apical - 0,129±0,100; Médio - 0,440±0,224; Cervical - 

0,708±0,324), sendo que quanto mais próximo ao ápice, menor a área descolorida 

pelos irrigantes (tabela 7 e figura 13). 
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Tabela 7. Médias e desvio padrão referente aos diferentes terços radiculares infiltrados por 
NaOCl 

Diferentes Terços Radiculares 

Terços 
Radiculares Apical Médio Cervical 

Média e Desvio 
Padrão 0,129 ± 0,100 0,440 ± 0,224 0,708 ± 0,324 

 

 

Figura 13.  Gráfico das médias e desvios padrão dos terços radiculares comparados. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A importância da limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares para 

o sucesso do tratamento endodôntico é inegável. Contudo conseguir estes objetivos 

está na dependência da remoção dos detritos, micro-organismos e seus substratos 

do interior do canal radicular, proporcionada pela ação mecânica dos instrumentos 

endodônticos juntamente com a ação química e física das soluções irrigantes. 

(LEONARDO & SIMÕES FILHO, 1998; SOARES & GOLDBERG, 2001; 

TRAVASSOS, 2003; METZGER; TEPEROVICH; COHEN, 2010). A alta 

complexidade morfológica do sistema de canais, suas irregularidades e regiões do 

canal radicular que dificultam a ação dos instrumentos, justificam o importante papel 

da solução irrigante (VIVACQUA-GOMES et al., 2002, GOMES FILHO et al., 2008). 

As bactérias e resíduos orgânicos muitas vezes se localizam na intimidade 

dos túbulos dentinários, que aumentam de diâmetro em direção à polpa e 

proporcionam assim uma maior permeabilidade dentinária (FERRAZ et al., 2001; 

TROWBRIDGE & KIM, 2000). NAGAOKA et al. (1995) verificaram que a 

penetrabilidade dentinária nos dentes não vitais é maior pela ausência de líquido e 

dos processos odontoblásticos.  

Os túbulos dentinários são os principais canais de difusão de fluido através da 

dentina e se estendem por toda ela (PASHLEY et al., 1985). Essa característica de 

permeabilidade dentinária, e a capacidade da proliferação bacteriana na intimidade 

dos canalículos também justificam quanto à necessidade de uma desinfecção 

dessas regiões durante a terapia endodôntica (WEINE, 1998). Este fato culminou 

para a realização deste estudo sobre penetração das substâncias irrigadoras nos 

canalículos dentinários. 

Há tempos a permeabilidade dentinária tem sido estudada utilizando-se 

diferentes métodos como a utilização de corantes, radioisótopos entre outros, bem 

como as diferentes formas para obtenção das imagens e métodos de leitura dos 

resultados, utilizando-se desde imagens impressas a softwares para medição 

(BEUST, 1934; BODECKER & APPLEBAUM, 1933; ROSELINO, 1983; PÉCORA, 

1985; GREMPEL; ANTONIAZZI; PAIM, 1990; MACEDO & CAROLINE, 2003).  
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O método utilizado para coloração dos espécimes neste experimento baseou-

se no modelo descrito por ROSELINO (1983) e PÉCORA (1985), no qual o cátion 

cobre de uma solução de sulfato de cobre a 10 % é revelado pela complexação do 

ácido rubeânico de uma solução alcoólica desse ácido a 1,0 %. Resultando em uma 

coloração que vai do azul escuro ao negro (rubeanato de cobre).  A escolha deste 

método histoquímico para coloração dentinária é justificada por diversos fatores, 

sendo eles: 1) alta reprodutibilidade do método; 2) os íons cobre apresentarem 

tamanho molecular bem menor que as moléculas orgânicas dos corantes; 3) 

ausência dos efeitos nocivos à saúde causados pelo uso dos radioisótopos e 4) ao 

fato de o rubeanato de cobre sofrer descoloração quando em contato com o 

hipoclorito de sódio. 

Segundo ESTRELA et al., (2003), e YAMASHITA et al., (2003), a atividade 

antimicrobiana do NaOCl o torna a solução irrigante de escolha pelos cirurgiões-

dentistas, principalmente em casos de dentes com polpa necrosada. Cabe salientar 

que esse efeito antimicrobiano é proporcional à sua concentração (MENEZES, et al. 

2004; VIANNA et al., 2004). 

Em 1915, DAKIN propôs a utilização de solução de hipoclorito de sódio a uma 

concentração mais baixa do que a descrita por Labarraque em 1820 e neutralizada 

com acido bórico visando diminuir o efeito negativo das hidroxilas na cicatrização 

das feridas, sem perder o efeito antisséptico. A ação solvente da solução de Dakin 

foi pesquisada e considerada eficaz na dissolução de tecido necrótico, justificando o 

uso do hipoclorito em baixas concentrações (TAYLOR & AUSTIN, 1918). 

Embora sua concentração ideal ainda não tenha sido universalmente definida 

as soluções à base de hipoclorito de sódio em várias concentrações tem sido as 

mais utilizadas devido suas características já citadas, isto é, solvente inorgânico, 

amplo espectro de ação antimicrobiana. (GUERISOL; SILVA; PÉCORA, 1998; 

SPANÓ et al., 2001; BELTZ et al., 2003).Porém além desses aspectos, Leonardo et 

al.(1999) frisa que a solução irrigante  deve ser também biocompatível, não 

interferindo no processo de cura. 

STOJICIC et al. (2010) observaram que a capacidade de dissolução dos 

tecidos pulpares de diversas soluções de hipoclorito de sódio depende de vários 

fatores como concentração, temperatura da solução e agitação. Segundo os 

autores, a dissolução do tecido foi melhorada com o uso de uma solução com 

concentração mais alta. 
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Quanto às propriedades físico-químicas das soluções do hipoclorito de sódio, 

GUERISOLI, SILVA e PÉCORA (1998), realizaram um estudo avaliando a 

densidade, tensão superficial, pH, viscosidade, capacidade de umectação e 

condutividade das soluções de NaOCl nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,5 e 5,0%. 

Os resultados indicaram que exceto para a tensão superficial, todas as propriedades 

avaliadas mostraram resultados diretamente proporcionais às suas concentrações. 

Quanto à tensão superficial, não houve diferença estatisticamente significante. 

Em 1999, BARBIN observou que quando adicionado tensoativos às soluções 

de hipoclorito de sódio ocorria um aumento da tensão superficial após a dissolução 

tecidual o que relaciona a piora na capacidade solvente pela adição de tensoantivo 

com a diminuição da reação de saponificação.  

A tensão superficial é responsável pela capacidade de molhamento da 

superfície. Ela é a força existente entre as moléculas de uma superfície e a 

substância que se encontra em contato com esta superfície, isto é, é o efeito físico-

químico que faz com que uma gota de líquido quando colocada sobre uma 

superfície, esparrame-se ou fique concentrada em um local. Esta propriedade está 

na dependência dos valores de duas forças: a força coesiva (Fc), que é a força 

resultante da atração entre duas moléculas pertencentes ao líquido entre si e a força 

adesiva (Fa), sendo resultante das forças que as moléculas da superfície em contato 

exercem sobre o líquido. A atração da água pelo vidro (Fa) é maior que a atração 

que as moléculas de água exercem entre si (Fc) (GUIMARÃES et al., 1988). Tem-se 

como padrão de maior e menor tensão superficial respectivamente a água: 71,9 

dinas/cm (MILANO et al., 1983) e o álcool 70° GL: 27,5 dinas/cm (PÉCORA et al., 

1991). 

A capilaridade que é inversamente proporcional à tensão superficial, traduz o 

comportamento do líquido em anfractuosidades, reentrâncias ou ramificações na 

cavidade pulpar. Estudos in vivo e ex vivo mostram que a tensão superficial das 

soluções químicas auxiliares determina a profundidade de penetração do líquido no 

canal. Portanto, levando em conta este fator, quanto menor a tensão superficial de 

uma substância, maior será a sua capacidade de umectação e penetração, 

aumentando a efetividade de limpeza das paredes do canal radicular (LOPES, 

SIQUEIRA e ELIAS, 2004). 

SPANÓ et al. (2001), avaliaram as propriedades físico-químicas de diferentes 

soluções de hipoclorito de sódio em diferentes concentrações antes e após a 
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dissolução de tecido pulpar bovino. Um resultado interessante desse estudo foi 

avaliação da tensão superficial antes e após a dissolução pulpar. Após a dissolução 

da matéria orgânica, ocorreu uma variação porcentual da tensão superficial, que 

indicou uma relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a concentração 

da solução de hipoclorito de sódio, maior a variação porcentual da tensão superficial 

após o contato com a matéria orgânica  

Este achado pode ser explicado pelo fato de que a solução de maior 

concentração de cloro ativo e, portanto, de maior concentração de hidróxido de 

sódio, deve propiciar maior formação de sais de ácidos graxos (sabões)(Figura 13). 

O que justificaria esta redução da tensão superficial da solução resultante (SPANÓ 

et al., 2001). 

 

 

Figura 13. Reação químico do hipoclorito em contato com a matéria orgânica 

 

 

 

Esta redução da tensão superficial do hipoclorito de sódio quando em contato 

com matéria orgânica pode justificar os resultados encontrados no presente estudo.  

A tensão superficial das soluções testadas é semelhante, porém quando em 

contato com matéria orgânica, a maior redução da tensão superficial na solução de 

hipoclorito em maior concentração, pode ser a responsável pelo maior alo de 

infiltração e consequente descoloração no grupo irrigado com hipoclorito 5,25%. 

Embora no presente estudo os dentes encontravam-se despolpados e já 

instrumentados quando colocados em contato com as soluções irrigantes, ainda está 

presente a matéria orgânica que constitui a dentina e restos orgânicos nos 

canalículos dentinários. Fato esse justificado no estudo de GUERISOLI, SOUZA-

NETO  e PÈCORA, 1998, que concluiu que quanto maior a concentração da solução 

de NaOCl, maior também a perda de massa orgânica presente na dentina.  
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Devido à ação alvejante do hipoclorito torna-se inviável a aferição da 

penetração dentinária desta solução irrigante através da adição de corantes à 

própria solução irrigante, método este empregado por SILVA (2003), que teve como 

objetivo avaliar a penetração dentinária do gluconato de clorexidina comparado ao 

hipoclorito e à água destilada (controle). Neste estudo o NaOCl apresentou grau de 

infiltração dentinária menor até mesmo que o grupo controle, resultado este que 

pode ter sido causado não pela pouca penetração dentinária do hipoclorito, mas sim 

pela ação alvejante do hipoclorito sobre o corante . 

Por isso optamos pela coloração dos espécimes já no inicio do processo, e 

deste modo obter espécimes corados e padronizados que posteriormente foram 

expostos aos irrigantes que podem causar a descoloração do rubeanato de cobre, e 

representar assim a profundidade de infiltração das soluções do hipoclorito de sódio.  

Para mensuração da área dentinária penetrada pelo hipoclorito de sódio, 

utilizou-se neste estudo um sistema de avaliação digital, no qual um software de 

análise de imagem foi aplicado e as leituras realizadas através do contorno da área 

a ser medida por meio do cursor dirigido pelo mouse. Método esse embasado por 

MACEDO & CAROLINE (2003) que ao compararem métodos de leituras aplicados à 

infiltração de corante em dentina humana, concluíram não haver diferença 

estatisticamente significante ao coletar dados que utiliza aferição digital com 

equipamento especializado ou com mouse para determinação da área a ser 

quantificada. 

Pode ser observado os diferentes níveis de penetrabilidade dentinária das 

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

da descoloração da dentina, bem como a não descoloração do grupo da água. 

(Figura 14). Os resultados mostram numericamente, que a área dentinária 

descolorida pelo hipoclorito de sódio é maior com o emprego da solução mais 

concentradas. Embora estes resultados da área atingida pelas soluções testadas 

tenham-se mostrado maiores, quanto maior a concentração utilizada, 

estatisticamente houve diferença significante apenas entre os grupos G2 e G4. O 

grupo G3 se mostrou semelhante aos grupos G2 e G4, com resultados 

intermediários (tabela 4 e figura 1). Essa maior capacidade de penetração dentinária 

do hipoclorito de sódio em maiores concentrações também pôde ser observado no 

estudo de  ZOU et al. (2010).  
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Figura 14 - Cortes cervicais ilustrando a diferença da penetração dentinária do HIpoclorito nas 
diferentes concentrações 

 

 

A capacidade de dissolução tissular e o efeito antimicrobiano são 

proporcionais à sua concentração, juntamente com o resultado desse estudo que 

mostra uma penetrabilidade  dentinária maior das  soluções de hipoclorito mais 

concentradas. O uso de soluções em baixas concentraçõos pode não ser efetivo em 

cumprir como substância auxiliar, os objetivos que se buscam no preparo 

biomecânico, embora os estudos acerca da concentração ideal do hipoclorito de 

sódio como solução irrigante ainda não sejam conclusivos. Assim a metodologia do 

presente estudo abre uma nova perspectiva para avaliação da penetrabilidade 

dentinária das soluções de hipoclorito de sódio com a mudança de outras variáveis
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7. CONCLUSÕES 
 

 

Após as pertinentes análises estatísticas dos resultados obtidos para o 

estudo laboratorial proposto, é lícito concluir que: 

 

 A utilização do método histoquímico descrito por Roselino (1983) e 

Pécora(1985) adaptado para a mensuração da infiltração de 

soluções irrigantes é viável, desde que a solução irrigadora seja a 

base de hipoclorito de sódio. 

 

 A solução de hipoclorito de sódio a 5,25% apresentou um melhor 

desempenho quanto à área de descoloração quando comparada a 

solução de menor concentração. Contudo a solução de hipoclorito 

de sódio a 2,5% ocupou uma posição estatisticamente 

intermediária, ou seja, pertencer à solução tanto de maior quanto 

de menor concentração. 

 

  Quando comparados os terços, o apical apresentou menor área 

dentinária penetrada pelo hipoclorito de sódio. 
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ANEXO 1 – Registro e aprovação na Plataforma Brasil. 
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ANEXO 2 - Autorização da infra-estrutura necessária para realização da pesquisa 
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ANEXO 3 – Declaração ao Comitê de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO 4 – Termo de compromisso de citação. 
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Anexo 5 – Solicitação dos espécimes ao banco de dentes. 
 
 

 


