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RESUMO 

 

 O uso de materiais seladores coronários temporários entre sessões ou 

ao final da terapia endodôntica é um dos fatores determinantes do sucesso ou 

fracasso do tratamento. O presente estudo teve como objetivo avaliar a ação 

antimicrobiana do Coltosol® em contato direto com a saliva humana de 12 

diferentes indivíduos em 4 diferentes períodos de tempo, sendo estes: baseline 

1 (controle inicial), T120 (120 minutos após), T24h (24 horas após o contato 

com amostra padronizada do selador coronário) e baseline 2 (controle final). As 

placas semeadas foram incubadas à 37ºC em estufa bacteriológica por um 

período de 48 a 72 horas. Após o período de incubação foram realizadas a 

contagem de unidades formadoras de colônias (UFCs) e a comparação dos 

resultados. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, 

revelando inibição do crescimento bacteriano após os primeiros 120 minutos de 

contato e aumento do número de bactérias após 24 horas de contato direto da 

saliva com o material. Diante os resultados encontrados neste estudo, pode-se 

conferir que o Coltosol® determina inibição do crescimento microbiano no 

contato direto com a saliva. No entanto, essa ação inibitória tende a diminuir ao 

longo do tempo, como visto na comparação dos dois tempos onde o material 

esteve em contato com diferentes amostras de saliva.. A  ação antimicrobiana 

do material é uma característica importante, entretanto devem ser 

consideradas as demais propriedades físicas e químicas do selador coronário 

temporário. 

Palavras-chave: ação antimicrobiana; seladores coronários temporários; 

Coltosol®. 
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ABSTRACT 

 

The use of coronary temporary sealing materials between sessions or at 

the end of endodontic therapy is one of the factors determining the success or 

failure of treatment. The present study aimed to evaluate the antimicrobial 

action of Coltosol® in direct contact with human saliva from 12 different 

individuals in four different time periods, these being: 1 baseline (initial control), 

T120 (120 minutes), T24h (24 hours after contact with the sample standardized 

coronary sealer) and baseline 2 (final control). The seeded plates were 

incubated at 37°C bacterial incubator for a period of 48 to 72 hours. After the 

incubation period was the counting of colony forming units (CFUs) and compare 

the results. Differences were statistically significant, with an inhibition of 

bacterial growth after the first 120 minutes of contact and increase the number 

of bacteria after 24 hours of direct contact with saliva the material. Given the 

findings of this study, one can check that the Coltosol® presents bacterial 

growth inhibition in direct contact with saliva, but this inhibitory effect tends to 

decrease over time, as seen in the comparison of the two times where the 

material was in contact with different samples of saliva and the antimicrobial 

material is an important feature, however should be considered other physical 

and chemical properties of the coronary temporary sealer. 

Keywords: antimicrobial action; coronary temporary sealers; Coltosol®. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

São atribuídas à saliva características importantes contra mecanismos 

virulentos, como limitar a colonização microbiana das superfícies da cavidade 

oral e prevenir a penetração de substâncias nocivas nestas superfícies. 

Entretanto, algumas bactérias são resistentes ao sistema imunológico oral e 

permanecem presentes no meio (DELBONI, 2009). 

Falhas no selamento apical têm sido apontadas como principais 

causadoras do insucesso do tratamento endodôntico, todavia alguns estudos 

ressaltam a importância de um adequado selamento coronário entre as 

sessões e após a terapia endodôntica para a manutenção do sucesso (PAI 

et.al., 1999; HELING et.al., 2002; AL-HEZAIMI et.al., 2005; SIQUEIRA et.al., 

2010d). 

Posto que micro-organismos desempenham um papel crítico nas 

doenças pulpares e perirradiculares, a finalidade do tratamento endodôntico é 

eliminá-los a níveis subcríticos compatíveis com a saúde. Para evitar a 

recontaminação, um selamento adequado do canal radicular e da coroa do 

dente se tornam fundamentais, impedindo o contato da microbiota oral com o 

canal radicular e os tecidos perirradiculares (HELING et.al., 2002; AL-HEZAIMI 

et.al., 2005; SIQUEIRA, 2011a). 

 Entre as sessões da terapia endodôntica o canal radicular comumente é 

preenchido por uma medicação intracanal, não apenas para promover a 

eliminação e proliferação de micro-organismos que sobreviveram ao preparo 

químico-mecânico ou reduzir a inflamação perirradicular, mas também como 
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barreira físico-química contra a infecção ou reinfecção do sistema de canais 

radiculares por micro-organismos presentes na saliva, por microinfiltrações, 

fratura ou perda do selador temporário ou da estrutura dentária (REISS-

ARAÚJO, et. al. 2006; COUTO, et. al. 2010; SIQUEIRA & LOPES, 2010). 

 Após o tratamento endodôntico realizado, faz-se necessário um 

selamento definitivo da porção coronária, uma restauração definitiva, 

pressuposto que canais obturados em contato direto com saliva podem ser 

recontaminados facilmente, pela solubilização do cimento endodôntico e a 

permeabilidade da obturação (PAI, et. al. 1999; HELING et.al., 2002; REISS-

ARAÚJO, et. al. 2006; COUTO, et. al. 2010; SIQUEIRA et.al., 2010c; 

SIQUEIRA, 2011d). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos microbiológicos da cavidade oral 

 

A cavidade oral, em função de sua anatomia, é uma das regiões mais 

complexas de todo o corpo humano. Nela são encontradas condições variáveis 

de tensão de oxigênio, disponibilidade de nutrientes e a presença de estruturas 

moles, das mucosas, e rígidas, dos dentes, além de fluidos gengivais e 

constante fluxo salivar (UZEDA, 2002a). 

As principais alterações patológicas que envolvem a polpa e os tecidos 

perirradiculares são de natureza inflamatória e de etiologia infecciosa, sendo a 

cárie e a infecção do canal radicular as principais fontes de agressão 

microbiana aos tecidos pulpares e perirradiculares (SIQUEIRA, 2010a). 

A inflamação é a principal resposta dos tecidos pulpares e 

perirradiculares às injúrias e essa resposta pode variar em grau de acordo com 

o tipo e intensidade da agressão (SIQUEIRA, 2010a). 

Embora a carga microbiana seja significativa no desenvolvimento da 

patologia, diversos estudos tem sugerido que no caso das doenças 

perirradiculares, podem existir etiologias microbianas específicas. Das mais de 

500 espécies de micro-organismos que colonizam a cavidade oral, talvez, um 

conjunto restrito de 15 a 30 espécies tem sido frequentemente detectado em 

canais radiculares infectados e pode ser responsável por grande parte das 

doenças perirradiculares, por apresentarem grande potencial patogênico 

(SIQUEIRA, 2002). 
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2.2. Micro-organismos como agentes etiológicos das patologias pulpares 

e perirradiculares 

 

 Micro-organismos, componentes estruturais bacterianos e seus 

produtos, estão irrefutavelmente associados à indução e à perpetuação de 

patologias pulpares e perirradiculares. A cárie dentária é a causa mais comum 

de exposição pulpar, e à medida que a polpa encontra-se em estado de 

vitalidade, e micro-organismos, tanto da lesão cariosa quanto da saliva, não 

entram em contato com os tecidos pulpares e perirradiculares, uma infecção 

não se instala. Contudo a polpa também pode ser exposta após trauma ou 

procedimentos iatrogênicos (SIQUEIRA, 2002; ALVES, 2004; SIQUEIRA et.al., 

2010a; SIQUEIRA, 2011a, UZEDA 2002b). 

 

 

Figura 1 - Vias de acesso de micro-organismos à polpa dentária: 1, cárie dentária, intervenções 

iatrogênicas ou traumas; 2, canalículos da dentina; 3, invasão de bactérias da bolsa periodontal 

via canal radicular secundário; 4, extensão da infecção periapical de dentes adjacentes; 5, via 

hematogênica (UZEDA, 2002b). 
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Após a infecção instalada se estabelece um processo inflamatório agudo 

e, durante essa infecção primária, a polpa reage às injúrias com o auxílio de 

anticorpos. Todavia, quando o número e virulência dos micro-organismos são 

superiores e a agressão é eminente à reação de defesa ocorre um edema que, 

pelo espaço limitado da polpa causa pressão e dor, pode levar o dente a um 

quadro de necrose pulpar, caso o grau de drenagem não seja suficiente 

(ALVES, 2004; SIQUEIRA et.al., 2010a). 

A infecção primária possui uma comunidade mista com predomínio de 

bactérias anaeróbias. São frequentemente encontradas entre 10 e 20 espécies, 

somando um total de 103 a 108 bactérias, Gram-negativas (Fusobacterium, 

Dialister, Porphyromonas, Prevotella, Tannarella, Treponema, Campylobacter e 

Veillonella) e Gram-positivas (Parvimonas, Filifactor, Pseudoramibacter, 

Olsenella, Actinomyces, Peptostreptococcus, Streptococcus, Propionibacterium 

e Eubacterium) (SIQUEIRA, 2011b). 

A necrose pulpar leva ao estabelecimento de uma inflamação crônica e 

as bactérias encontram um ambiente propício para o crescimento. Quando os 

micro-organismos migram para a região extrarradicular do periápice ocorre 

uma resposta inflamatória e imunológica, caracterizada pela destruição óssea 

perirradicular, ocasionando assim uma lesão, muitas vezes detectada 

radiograficamente (ALVES, 2004; SIQUEIRA et.al., 2010a; SIQUEIRA et.al., 

2010b; SIQUEIRA, 2011a). 

A resposta inflamatória desencadeada pelo hospedeiro, para combater 

as infecções endodônticas, não é capaz de promover a eliminação completa do 
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agente agressor e restabelecer a saúde, em razão da complexidade do sistema 

de canais radiculares. Portanto, a intervenção local pelo profissional se faz 

necessária, a fim de reduzir ao máximo o número de bactérias, favorecendo o 

tratamento endodôntico (ALVES, 2004; SIQUEIRA et.al., 2010a; SIQUEIRA 

et.al., 2010b; SIQUEIRA, 2011a). 

 

2.2.1. Flare ups 

 

 Flare up é uma emergência verdadeira que ocorre ao final ou entre as 

sessões da terapia endodôntica, sendo caracterizada por dor acompanhada ou 

não de tumefação. Após o início ou continuação do tratamento endodôntico, 

exacerbações agudas podem ocorrer, advindas de efeitos de micro-organismos 

ou iatrogenias cometidas pelo profissional (SIQUEIRA et.al., 2010b; SIQUEIRA, 

2011e). 

No caso da ação de micro-organismos e seus produtos, estes são 

causados pela extrusão apical de detritos contaminados, desequilíbrio da 

microbiota, indução de novas bactérias no canal e/ou elevação do potencial de 

oxirredução (SIQUEIRA et.al., 2010b; SIQUEIRA, 2011e). 

 

2.3. Insucesso no tratamento endodôntico 

 

 O insucesso endodôntico é, na maioria das vezes, resultante de falhas 

técnicas. Todavia existem casos em que a terapia seguiu os todos os 
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protocolos estabelecidos e, ainda assim, resultam em fracasso (SIQUEIRA 

et.al., 2010d; SIQUEIRA, 2011d). 

 O surgimento ou a permanência de sinais e/ou sintomas entre as 

sessões ou após tratamento endodôntico sugere um quadro infeccioso, o qual 

pode ser causado por micro-organismos que sobreviveram à terapia 

endodôntica, no caso das infecções persistentes ou que vieram a infectar o 

canal radicular durante ou após o tratamento, na condição de infeccões 

secundárias (ALVES, 2004; SIQUEIRA et.al., 2010b; SIQUEIRA et.al., 2010d; 

SIQUEIRA, 2011d; SIQUEIRA, 2011e). 

 Tanto a infecção secundária quanto a persistente possuem uma 

comunidade mista com predomínio de bactérias aeróbias e aeróbias 

facultativas. Nos casos de tratamento adequado, são encontradas entre 1 e 5 

espécies, nos casos onde o tratamento foi inadequado, entre 2 e 30 espécies, 

somando um total de 103 a 107 bactérias, Gram-positivas facultativas. São 

frequentemente encontrados Enterococcus faecalis, Candida albicans (fungo), 

Streptococcus spp., Pseudoramibacter alactolyticus, Propionibacterium 

propionicum, Filifactor alocis, Dialister spp., Actionomyces spp. e Pseudomonas 

aeruginosa (SIQUEIRA, 2011c). 

 Entre uma consulta e outra, micro-organismos podem penetrar e se 

instalar no canal radicular, por microinfiltração do selador coronário temporário, 

pela perda, desintegração ou fratura desse material selador, por fratura 

dentária ou quando o dente for deixado aberto para drenagem (HELING et.al., 

2002; COUTO, et. al. 2010; SIQUEIRA et.al., 2010b; SIQUEIRA et.al., 2010d). 
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 Após o término do tratamento endodôntico, mesmo com um satisfatório 

preparo químico e mecânico e uma obturação tridimensional do sistema de 

canais radiculares, os canais podem tornar-se infectados quando da exposição 

da obturação do canal à saliva. Esta exposição pode ocorrer pela perda do 

selador coronário temporário ou da restauração definitiva, por microinfiltração 

do selador coronário temporário ou da restauração definitiva, desenvolvimento 

de cárie secundária ou recidivante ou fratura do material restaurador e/ou da 

estrutura dentária (KHAYAT, et. al. 1993; HELING et.al., 2002; AL-HEZAIMI 

et.al., 2005; COUTO, et. al. 2010; SIQUEIRA et.al., 2010c; SIQUEIRA et.al., 

2010d). 

Há até alguns anos, a grande maioria dos autores afirmava que a 

obtenção de um selamento apical “hermético” era o principal fator relacionado 

com o sucesso da terapia endodôntica. Todavia, o tratamento endodôntico 

deve ser considerado um processo cujas fases são igualmente importantes e 

como tal, necessita de uma avaliação a cada etapa realizada (SIQUEIRA et.al., 

2010c; SIQUEIRA et.al., 2010d). 

 

2.3.1. Micro-organismos presentes na saliva como responsáveis pelo 

insucesso endodôntico 

 

O insucesso do tratamento endodôntico ocorre, normalmente, por falhas 

no controle ou na prevenção da infecção (SIQUEIRA, 2010d; SIQUEIRA 

2011c). 
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MARTINHO (2007), em um estudo que visou investigar a presença de 

Enterococcus spp., Candida spp. e enterobactérias na saliva de pacientes 

submetidos à terapia endodôntica, identificou Enterococcus faecalis em 23,33% 

(7/30) das amostras, Candida albicans, em 43,33% (13/30) e enterobactérias 

foram encontradas em 10% (3/30) dos casos. A presença concomitante na 

saliva e no canal radicular ocorreu após o preparo químico-mecânico, em um 

caso com Enterococcus faecalis e outro com Candida albicans antes do 

preparo químico-mecânico. 

KHAYAT, et. al. (1993), realizaram um estudo que visava determinar o 

tempo necessário para que as bactérias presentes na saliva humana fossem 

capazes de contaminar o sistema de canais radiculares obturados com 

condensação lateral ou vertical. Trinta canais foram obturados com guta-percha 

e cimento endodôntico, cinco foram obturados sem cimento endodôntico e 

serviram como controles positivos e após a obturação, outros cinco foram 

selados apicalmente com cera pegajosa e serviram como controles negativo. 

As porções coronárias foram colocadas em contato com saliva humana, 

entretanto nenhum vazamento bacteriano ocorreu no grupo controle negativo. 

No grupo de controle positivo a infiltração ocorreu dentro de 2 dias e todos os 

canais foram recontaminados em menos de 30 dias. Nenhuma diferença 

estatística significativa foi encontrada entre os dois métodos de obturação. 

MAGURA, et. al. (2001), avaliaram, in vitro, a penetração de saliva em 

dentes com tratamento endodôntico, em tempos de exposição diferentes a 

amostras trocadas diariamente, aos 2, 7, 14, 28 e 90 dias. Foi possível 
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constatar que a penetração salivar aos 90 dias foi significativamente maior do 

que a dos quatro períodos de estudo anteriores. 

 

2.4. Seladores coronários temporários 

 

Um bom material selador temporário deve apresentar adesividade, baixa 

solubilidade, elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional com 

coeficiente de expansão térmica semelhante ao do tecido dentário, atividade 

antimicrobiana e estética aceitável, além de permitir a fácil colocação e 

remoção da cavidade (COUTO, et. al. 2010; MADARATI, et. al. 2008; NASERI, 

et. al. 2012; REISS-ARAÚJO, et. al. 2006; SHIBAYAMA et. al., 2010; 

SIQUEIRA et.al., 2010c; TANOMARU-FILHO, et. al. 2009). 

O preparo incorreto da cavidade de acesso, má colocação e má 

adaptação do material na cavidade, ausência de paredes dentárias e o 

desgaste do selador coronário temporário pelo tempo podem causar 

microinfiltrações (REISS-ARAÚJO, et. al. 2006; MADARATI, et. al. 2008; 

COUTO, et. al. 2010; SIQUEIRA et.al., 2010c). 

Os materiais mais empregados no selamento coronário entre as sessões 

de um tratamento endodôntico são os cimentos à base de óxido de zinco e 

eugenol e os cimentos à base de óxido de zinco, prontos para uso. Segundo 

SIQUEIRA & LOPES, (2010), os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol 

na forma de pó e líquido (óxido de zinco e eugenol, Pulpo-San®, IRM), não são 

bons seladores coronários. Entretanto, os cimentos à base de óxido de zinco 

prontos para uso (Cavit®, Coltosol®), se mostram superiores. 
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GRILLO, et. al. (2013), realizaram um estudo comparativo, por meio de 

um teste de difusão em ágar, utilizando 6 seladores coronários temporários: 

Vitro Molar®, IRM®, Coltosol®, Citodur®, Maxxion R® e Cavit®. O Coltosol® 

apresentou a maior média de halo de inibição, sendo estatisticamente superior 

ao IRM® e ao Citodur®. 

NASERI, et. al. (2012), compararam a capacidade de selamento de três 

seladores coronários temporários em diferentes tempos: Coltosol®, Cavizol® e 

Zonalin®. Foram selecionados noventa e oito dentes molares, divididos 

aleatoriamente em três grupos de tempo (1 dia, 1 semana e 4 semanas). Cada 

grupo foi subdividido em três grupos de 10 dentes e cada subgrupo foi 

restaurado utilizando um dos três materiais e depois incubadas em água 

destilada a 37°C. As amostras foram então imersas em corante azul de 

metileno. Após lavagem e secagem, os dentes foram seccionados 

longitudinalmente e examinados para a penetração do corante. Foi concluído 

que o Coltosol® e Cavizol® são materiais temporários adequados para até 1 

semana. 

COUTO, et. al. (2010), compararam cinco materiais restauradores 

temporários: cimento de óxido de zinco e eugenol, IRM, Coltosol®, cimento 

ionômero de vidro Vidrion R® e resina micro-híbrida fotopolimerizável TPH 

Spectrum®. O objetivo do estudo foi avaliar a infiltração de corante azul de 

metileno nas margens e no corpo do material. As diferenças nos níveis de 

infiltração foram significantes. O cimento de óxido de zinco e eugenol exibiu as 

maiores médias de penetração de corante ao longo de todo o produto e o 

Coltosol® e a resina fotopolimerizável apresentaram melhores qualidades de 
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selamento do que o IRM e cimento ionômero de vidro, e segundo os autores, 

parecem ser mais apropriados para selamentos temporários em Endodontia. 

MADARATI, et. al. (2008), realizaram um estudo comparativo entre 

quatro materiais seladores coronários temporários: Coltosol®, cimento de 

ionômero de vidro, fosfato de zinco e IRM. Foi realizado o tratamento 

endodôntico em quarenta pré-molares utilizando a técnica coroa-ápice e 

obturados com condensação lateral. Após a colocação do selador, as amostras 

foram incubadas em água destilada a 37°C, foram sujeitas a 50 ciclos térmicos 

e imersão em corante azul de metileno por 24 horas. Os resultados mostraram 

que o Coltosol® e o cimento de ionômero de vidro foram significativamente 

superiores. 

KOPPER, et. al. (2002) avaliaram a atividade antimicrobiana de dez 

materiais seladores temporários (Cavit Branco®, Cavit Rosa®, Cimpat 

Branco®, Cimpat Rosa®, Dentalville Branco®, Dentalville Rosa®, Citodur 

Duro®, Citodur Mole®, Coltosol® e Cavitec®) ante uma cultura mista de E. 

faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e C. albicans. Essa 

cultura foi inoculada na superfície do meio TSA (ágar tripticaseína de soja) 

previamente distribuído em placas de Petri. Sobre cada uma destas, foram 

colocados dois corpos-de-prova de dois diferentes materiais. Duas placas com 

TSA inoculadas serviram de controle positivo e outras duas não inoculadas, 

contendo meio de cultura, foram utilizadas como controle negativo. Elas foram 

então incubadas durante 48 h a 37ºC. Em seguida, fez-se a avaliação da 

presença ou ausência de halo de inibição de crescimento microbiano em torno 
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dos corpos-de-prova. Não se observaram halos de inibição de crescimento 

microbiano em torno dos materiais testados. 

A penetração bacteriana entre o dente e a restauração pode ocorrer por 

dois mecanismos: micro-organismos que colonizam a coroa do dente e 

invadem a interface e micro-organismos podem ser transportados 

passivamente pela saliva. Os materiais seladores, todavia, por sua vez podem 

apresentar atividade antimicrobiana, permitindo a eliminação ou redução de 

micro-organismos que permaneceram na cavidade ou penetraram através de 

microinfiltrações no selador coronário (CRUZ et. al., 2002; DE MOOR, et. al., 

1984; REISS-ARAÚJO et. al., 2006; SIQUEIRA & LOPES, 2010; ZMENER et. 

al., 2004). 

 

2.4.1. Coltosol® 

 

Segundo a Vigodent, fabricante do Coltosol®, o selador coronário 

temporário apresenta coloração semelhante a do dente, radiopacidade, 

endurecimento químico possui grande aderência garantindo bom isolamento 

marginal, não tem efeitos prejudiciais sobre a gengiva e a polpa e é destinado 

para aplicações de curto prazo, no máximo uma ou duas semanas (figura 2). 

O produto vem pronto para uso e é livre de eugenol. O Coltosol® é 

composto por óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio 

hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalado e copolímero cloreto de 

polivinila. 



14 
 

Segundo o fabricante, a quantidade necessária de Coltosol® deve ser 

retirada do recipiente e aplicada diretamente na boca sem requerer mistura. O 

endurecimento se processa sob ação da saliva, sendo um produto pouco 

desidratante durante o processo de endurecimento, o que pode causar ligeira 

sensibilidade à dentina. 

 

 

Figura 2 - Coltosol® (Vigodent, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do Coltosol® para este estudo in vitro foi baseada no estudo 

de GRILLO, et. al. (2013), no qual foi avaliada a atividade antimicrobiana de 

seis materiais seladores coronários temporários, com composições diferentes, 

empregados na Endodontia, através do método de difusão em ágar inoculado 

com saliva humana. Nesta pesquisa foi reconhecido que todos os materiais 

testados, in vitro, apresentaram ação antimicrobiana para micro-organismos 

salivares, sendo o Coltosol® o que revelou os melhores resultados. 

Cumpre destacar a importância da avaliação da atividade antimicrobiana 

em contato direto com a saliva humana, in vitro, testando a ação contínua do 

material durante um determinado período de tempo, buscando simular a 

situação que ocorre na cavidade oral do paciente durante o tratamento. 
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4. HIPÓTESE 

 

 

O teste de contato direto com a saliva revela de maneira mais confiável 

a atividade antimicrobiana de um selador coronário temporário, no caso o 

Coltosol®, empregado no tratamento endodôntico.  
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5. PROPOSIÇÃO 

 

  O presente estudo tem como objetivo avaliar a ação antimicrobiana in 

vitro do Coltosol® em contato direto com a saliva de diferentes indivíduos.
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O material testado no presente estudo foi o Coltosol® (Vigodent, Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil) em função dos resultados revelados na 

pesquisa desenvolvida por GRILLO et. al., (2013). O produto é composto por 

óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio hemidratado, 

diatomácea de terra, dibutil ftalado e copolímero cloreto de polivinila. 

Este estudo consistiu no teste de contato direto em caldo de cultura, 

realizado em placas de microdiluição com 24 poços (Tissue Culture Testplate 

24, TRP®, Switzerland). Em cada poço contendo 2,0 ml de caldo de tripticase e 

soja (TSB, Becton, Dickinson and Company, New Jersey, EUA) e uma porção 

padronizada do Coltosol®. Os corpos de prova foram obtidos através da 

confecção de uma pastilha num molde metálico (1 mm de profundidade e 5 mm 

de diâmetro interno, figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 3 - Molde metálico utilizado na padronização do produto. 
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Figura 4 - Corpo de prova. 

 

Para inóculo foi utilizado 0,1 ml de saliva humana estimulada coletada 

de 12 indivíduos voluntários em frascos universais esterilizados e testadas 

separadamente em diferentes tempos, sendo estes: baseline 1 (controle 

inicial), T120 (120 minutos após), T24h (24 horas após o contato com amostra 

padronizada do selador coronário) e baseline 2 (controle final), em duplicata 

(figuras 5 e 6).  
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Figura 5 - Placa de microdiluição com 24 poços (Tissue Culture Testplate 24 TRP). Sendo:  

 A1 e B1, baseline 1 da saliva do indivíduo 1; A2 e B2, baseline 1 da saliva do indivíduo 2; A3 e 

B3, baseline 1 da saliva do indivíduo 3; C1 e D1, T120 da saliva do indivíduo 1; C2 e D2, T120 

da saliva do indivíduo 2; C3 e D3, T120 da saliva do indivíduo 3; A4 e B4, T24h da saliva do 

indivíduo 1; A5 e B5, T24h da saliva do indivíduo 2; A6 e B6, T24h da saliva do indivíduo 3; C4 

e D4, baseline 2 da saliva do indivíduo 1; C5 e D5, baseline 2 da saliva do indivíduo 2; C6 e 

D6, baseline 2 da saliva do indivíduo 3. 

 

 

Figura 6 - Placa de microdiluição com inóculo e corpos de prova. 
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Foi apresentado aos voluntários um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE, anexo) para assinatura, o qual, em conjunto com o projeto 

de pesquisa foram previamente submetidos e aprovados  pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. 

Após os tempos de contato, distintivamente, 0,1 ml do caldo TSB 

inoculado, foi transferido para uma placa de Petri contendo 20 ml do meio de 

cultura ágar sangue preparado com ágar tripticaseína de soja (TSA - Becton, 

Dickinson and Company, New Jersey, EUA), adicionado de 5% sangue 

desfibrinado de carneiro e espalhado em toda sua superfície de forma 

homogênea com o auxílio de alça de Drigalsky. As placas semeadas foram 

incubadas à 37ºC em estufa bacteriológica por um período de 48 a 72 horas. 

Após o período de incubação foi realizada a contagem de unidades formadoras 

de colônias (UFCs) e comparação dos resultados. 

 

6.1 Análises estatísticas 

 

Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram 

realizados utilizando-se o programa estatístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences, versão 17.0 - DMSS Software, São Paulo, SP). Na 

comparação dos valores das médias de contagem de bactérias (UFC/ml) ao 

longo dos três tempos analisados [baseline 1 (T1), após 120 minutos (T2) e 24 

horas (T4)] foi empregado o método do Modelo Linear Generalizado (GLM) 
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para medidas repetidas. Diferenças estatisticamente significantes nas 

comparações dois a dois ao longo do tempo, foram realizadas pelo método do 

GLM para dados repetidos ajustado para múltiplas comparações pelo 

teste de Bonferroni. O teste T de Student para dados independentes foi 

utilizado para comparar variáveis não pareadas. 

 



23 
 

7. RESULTADOS 

 

A figura 7 é representativa das culturas obtidas em ágar sangue após o 

período de incubação a 37ºC para permitir a determinação das unidades 

formadoras de colônias. 

 

 

Figura 7 - Cultura em ágar sangue e unidades formadoras de colônias (UFCs). 

 

 A tabela 1 apresenta os valores obtidos através da contagem das 

unidades formadoras de colônias (UFCs). 
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Tabela 1 - Unidades formadoras de colônias (UFCs) encontradas na leitura das 

culturas em ágar sangue. 

 

A tabela 2 apresenta os valores das médias de contagem de bactérias 

(UFC/ml) no baseline 1 (T1), após 120 minutos (T2) e 24 horas (T4). Diferença 

estatisticamente significante foi observada entre os três tempos (P < 0,001; 

GLM para dados repetidos). 

 Baseline 1 120 minutos Baseline 2 24 horas 

Voluntario 1 230 x 104 60 x 104 500 x 104 500 x 104 

Voluntario 2 60 x 104 60 x 104 500 x 104 500 x 104 

Voluntario 3 65 x 104 100 x 104 750 x 104 1500 x 104 

Voluntario 4 40 x 104 20 x 104 800 x 104 75 x 104 

Voluntario 5 25 x 104 15 x 104 100 x 104 15 x 104 

Voluntario 6 150 x 104 70 x 104 1300 x 104 80 x 104 

Voluntario 7 80 x 104 40 x 104 850 x 104 50 x 104 

Voluntario 8 15 x 104 23 x 104 950 x 104 750 x 104 

Voluntario 9 75 x 104 50 x 104 700 x 104 750 x 104 

Voluntario 10 60 x 104 45 x 104 700 x 104 400 x 104 

Voluntario 11 45 x 104 15 x 104 1000 x 104 65 x 104 

Voluntario 12 40 x 104 15 x 104 1200 x 104 10 x 104 
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Tabela 2 - Médias da contagem de bactérias dos três tempos. 

T1: baseline 1; T2: 120 minutos; T4: 24 horas; DP: desvio padrão 

O valor de P refere-se ao modelo linear geral (GLM) para dados repetidos na comparação 

entre os três grupos. 

 

Quando os tempos foram comparados dois a dois, diferenças 

estatisticamente significantes foram observadas somente entre os tempos T2 – 

T4 e T1 – T4 (P  = 0,008 e P = 0,011, respectivamente; GLM para dados 

repetidos ajustado para múltiplas comparações) (tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPOS IC 95% P 

Limite inferior Limite superior 

T1 T2 -1,45 63,4 0,630 

T2 T4 -604,6 -48,8 0,008 

T1 T4 -586,2 -166,4 0,011 
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Tabela 3 - Comparação entre as médias da contagem de bactérias entre os 

tempos T1: baseline 1; T2: 120 minutos; T4: 24 horas; IC: intervalo de 

confiança. 

O valor de P refere-se ao modelo linear geral (GLM) para dados repetidos, ajustados para 

múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni. 

 

A média da contagem de bactérias em T4 (após 24 horas com 

Coltosol®) também foi comparada com a média observada após 24 boras sem 

a presença do Coltosol®, baseline 2 (T3) (Tabela 4). O resultado apresentou 

diferença estatisticamente significante (P = 0,001; teste T para dados 

independentes). 

 

Tabela 4 - Comparação entre as médias da contagem de bactérias entre 

tempos. 

T3 = 779,17 UFC/ml (contagem de bactérias após 24 horas sem cotosol); T4 = 391,3 UFC/ml 

(contagem de bactérias após 24 horas com cotosol) ;  IC : intervalo de confiança ; O valor de P 

refere-se ao teste T para dados independentes. 

 

TEMPOS MÉDIA DP  P 

T1 73,8 69,0 < 0,001 

T2 42,8 26,8 

T4 391,3 449,0 

TEMPOS IC 95% P 

Limite inferior Limite superior 

T3 T4 165,2 610,7 0,001 
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8. DISCUSSÃO 

 

 O uso de materiais seladores coronários temporários entre sessões ou 

ao final da terapia endodôntica é um dos fatores determinantes do sucesso ou 

fracasso do tratamento. Estes materiais tem por finalidade selar 

temporariamente o dente, impedindo a entrada de fluidos, microorganismos e 

outros detritos no interior do sistema de canais radiculares e impossibilitar a 

perda da medicação intracanal (ALEDRISSY et. al., 2011; CIFTÇI et. al., 2009; 

COUTO et. al., 2010; CRUZ et. al., 2002; DE MOOR et. al., 1984; GRILLO et. 

al., 2013; REISS-ARAÚJO et. al., 2006; MADARATI et. al., 2008; NASERI et. 

al., 2012; NOGUERA et. al., 1990; SHIBAYAMA et. al., 2010, URANGA et. 

al.,1999; ZMENER et. al., 2004). 

Os materiais seladores coronários temporários devem apresentar 

adesividade, baixa solubilidade, elevada resistência mecânica, estabilidade 

dimensional com coeficiente de expansão térmica semelhante ao do tecido 

dentário, atividade antimicrobiana e estética aceitável, além de permitir a fácil 

colocação e remoção da cavidade. Contudo o preparo incorreto da cavidade de 

acesso, má colocação e má adaptação do material na cavidade, ausência de 

paredes dentárias e o desgaste do selador coronário temporário pelo tempo 

podem causar microinfiltrações (COUTO et. al., 2010; DE MOOR et. al., 1984; 

GRILLO et. al., 2013; MADARATI et. al., 2008; NASERI et. al., 2012; REISS-

ARAÚJO et. al., 2006; SHIBAYAMA et. al., 2010; SIQUEIRA et.al., 2010c; 

TANOMARU-FILHO et. al., 2009, ZMENER et. al., 2004). 
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Dentre as propriedades ideais de um material selador coronário 

temporário, a atividade antimicrobiana é algo de grande relevância. Quando 

houverem deficiências nas propriedades mecânicas do material ou na 

habilidade do profissional, as propriedades biológicas do material podem 

impedir ou ao menos minimizar a contaminação ou recontaminação do sistema 

de canais radiculares (CRUZ et. al., 2002; REISS-ARAÚJO et. al., 2006; 

ZMENER et. al., 2004) 

O teste de contato direto com a saliva revela de maneira mais confiável 

essa característica de um selador coronário temporário, no caso o Coltosol®, 

empregado no tratamento endodôntico (NASERI et. al., 2012; REISS-ARAÚJO 

et. al., 2006; SIQUEIRA et.al., 2010c; SHIBAYAMA et. al., 2010). 

Diversos autores avaliaram a atividade antimicrobiana de seladores 

coronários temporários utilizando testes de difusão em ágar, medindo halos de 

inibição. Entretanto, cumpre destacar a importância da avaliação da atividade 

antimicrobiana em contato direto com a saliva humana, in vitro, testando a ação 

contínua do material durante um determinado período de tempo, buscando 

simular a realidade clínica (COUTO et. al., 2010; GRILLO et. al., 2013; 

KOPPER et. al., 2002; NASERI et. al., 2012). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a ação antimicrobiana do 

Coltosol® em contato direto com a saliva humana de diferentes indivíduos em 

diferentes períodos de tempo.Comparadas as médias da contagem das 

unidades formadoras de colônias (UFCs) entre um controle inicial (baseline 1, 

T1) e os dois tempos de contato direto da saliva com o material, T120 (120 

minutos após, T2), T24h (24 horas após, T4), foram encontradas diferenças 
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estatisticamente significantes, apresentando uma inibição do crescimento 

bacteriano após os primeiros 120 minutos de contato e aumento do número de 

bactérias após 24 horas de contato direto da saliva com o material. 

Quando equiparadas individualmente as médias dos valores dos 

controles inicial e final, foi encontrado um aumento estatisticamente 

significante, já esperado. Quando comparadas as médias entre os dois tempos 

de contato direto a diferença também foi estatisticamente significante, 

apresentando um aumento bacteriano, indicando uma redução da ação 

inibitória do material em vista ao crescimento bacteriano.  

Em análise da relação dos valores encontrados entre o controle final 

(baseline 2, T3) e T24h (24 horas após, T4) foram encontrados valores 

sugestivos de inibição bacteriana. Todavia essa comparação não se aplica a 

realidade clínica, pelo fato de que na cavidade oral há uma constante 

renovação salivar, o que não ocorre no estudo in vitro. 

Diante os resultados encontrados neste estudo, pode-se conferir que o 

Coltosol® apresenta inibição do crescimento microbiano no contato direto com 

a saliva. Contudo essa ação inibitória tende a diminuir ao longo do tempo, 

como visto na comparação dos dois tempos onde o material esteve em contato 

com diferentes amostras salivares. 

O Coltosol® é composto por óxido de zinco, sulfato de zinco hidratado, 

sulfato de cálcio hemidratado, diatomácea de terra, dibutil ftalado e copolímero 

cloreto de polivinila. O óxido de zinco é um composto químico para uso tópico, 

de cor branca e pouco solúvel em água, no entanto solúvel em ácidos. Na 
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medicina é utilizado como inibidor de crescimento de fungos e em pomadas 

antissépticas. 

Outro aspecto que deve ser considerado são as limitações do estudo, 

destacando-se principalmente o número de amostras testadas, em função do 

utilização do teste de contato direto in vitro e cultura quantitativa. No entanto, 

esta metodologia parece revelar resultados mais confiáveis do que o teste de 

atividade antimicrobiana com difusão em ágar, pois favorece maior contato do 

produto com micro-organismos, além de permitir sua maior difusão num caldo 

de cultura. Cumpre destacar que o emprego do Coltosol®, na condição de um 

selante coronário temporário, almeja a diminuição de microbiota presente na 

porção coronária durante o tratamento ou no período de espera de uma 

restauração definitiva. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados neste estudo, pode-se concluir que o 

Coltosol® determina inibição do crescimento microbiano no contato direto com 

a saliva tendendo diminuir ao longo do tempo.  
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ANEXO  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS-INFORMAÇÃO, 
PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA, CONFORME RESOLUÇÃO NÚMERO 196 
DE 10/10/96, DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 
 
Título da pesquisa: Atividade antimicrobiana de um selante coronário temporário 
utilizado no tratamento endodôntico: teste in vitro de contato direto. 
 
Pesquisador responsável: Helena Baruffaldi Domingos - Cirurgiã-dentista, 
Especialista em Endodontia pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), aluna do 
Curso de Mestrado em Odontologia (Endodontia) da Universidade Estácio de Sá 
(UNESA), Rio de Janeiro, RJ. 
 
Colaborador: Milton de Uzeda - Cirurgião-dentista, Mestre e Doutor em Microbiologia 
pela UFRJ, Professor do Curso de Pós-graduação em Odontologia da Universidade 
Estácio de Sá (UNESA), Rio de Janeiro, RJ. 
 
Introdução: Antes de consentir com participação nesta pesquisa como voluntário(a), 
leia atentamente as informações contidas neste documento, onde são esclarecidos os 
objetivos, benefícios, riscos, desconfortos e procedimentos utilizados no estudo. É 
comunicado também o direito de interromper a participação no estudo a qualquer 
momento, bem como a liberdade de recusar a participação sem qualquer prejuízo. 
Mais informações sobre a pesquisa podem ser tidas em contato com os pesquisadores 
responsáveis, por telefone, e, se necessário, com o Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
Objetivos: Este estudo tem por objetivo avaliar, in vitro (laboratório), a atividade 
antimicrobiana de um material selador coronário temporário (curativo dentário), 
Coltosol (Vigodent, Brasil), empregado no tratamento endodôntico (tratamento de 
canais de raízes dentárias).  
 
Procedimentos: Serão selecionados indivíduos voluntários que fornecerão uma única 
amostra de saliva, orientados quanto à quantidade necessária, a qual será coletada 
em frasco coletor universal estéril.  
 
Riscos e Desconforto: Os procedimentos realizados nesta pesquisa não oferecem 
risco e desconforto para o voluntário. Estes obedecem aos Critérios da Ética na 
Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde – Brasília – DF 
 
Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. Os dados do (a) voluntário (a) serão identificados com um código, e não 
com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, 
assegurando assim sua privacidade. Os resultados da pesquisa poderão ser utilizados 
para publicação em dissertação acadêmica e revista científica, sem qualquer 
identificação dos voluntários. 
 
Benefícios: Estes procedimentos irão avaliar in vitro (laboratório) se o material selador 
coronário temporário (curativo dentário), ao término de uma sessão de tratamento 
endodôntico (tratamento de canais de raízes dentárias), apresenta alguma ação 
antimicrobiana, impedindo ou diminuindo a migração da microbiota oral para o interior 
do canal radicular durante intervalo das sessões, até o término do tratamento. Espera-
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se que este estudo traga informações importantes sobre os benefícios da utilização 
deste material, de forma que o conhecimento possa contribuir para controle da 
infecção dentária. 
 
Pagamento: Não haverá nenhum tipo de despesa do voluntário ao autorizar sua 
participação nesta pesquisa, bem como o mesmo não receberá qualquer remuneração 
por esta participação.  
 
Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: O voluntário tem a liberdade de 
retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem 
penalidades. 
 
Contato com os pesquisadores: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia (PPGO) da UNESA: 2497-8988. Em caso de dúvidas quanto aos seus 
direitos como participante da pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNESA: 3231-6153. 
 
Consentimento: Li e entendi as informações contidas neste documento. Tive a 
oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas 
satisfatoriamente. Estou participando desta pesquisa por minha vontade, até que eu 
decida o contrário. 
 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 
para permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que 
seguem: 

 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 
 
Eu ______________________________________________, RG_________________ 

após a leitura e compreensão destas informações, entendo que a minha participação, 

é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. 

Confirmo que recebi uma cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução 

do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Rio de Janeiro, _____/_____/_______. 

Telefone para contato: ___________________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Colaborador 

_____________________________________________________________________ 


