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RESUMO  

 

Objetivo: O controle da infecção no sistema de canais radiculares constitui um 

fator preponderante no prognóstico do tratamento endodôntico. Desta forma, o 

emprego de agentes químicos com eficiente ação antimicrobiana durante o 

preparo endodôntico é um consenso na literatura e várias substâncias têm sido 

propostas para este fim. O objetivo deste estudo foi o de estabelecer se há 

diferença entre os efeitos da clorexidina e do hipoclorito de sódio (NaOCl) 

sobre o biofilme bacteriano, através da comparação da capacidade de 

diminuição da biomassa do biofilme pela ação de diversas concentrações 

destas substâncias.  

Método: Foram empregadas duas cepas de Enterococcus faecalis (ATCC 

29212 e CC35), semeadas em microplacas em caldo TSB. Os biofilmes 

bacterianos obtidos foram expostos pelo Método de Contato Direto, por 3 

diferentes espaços de tempo (1, 3 e 10 min), a 4 concentrações de solução de 

NaOCl (6%, 2%, 1% e 0,5%) e a 3 concentrações de solução de gluconato de 

clorexidina (2%, a 0,2%, a 0,12%).  A mensuração da diminuição da biomassa 

dos biofilmes foi realizada pela observação da densidade óptica destes, em 

espectrofotômetro sob filtro de 590 nm.  

Resultados: A análise estatística dos resultados com o método do Modelo 

Linear Generalizado para medidas repetidas e ajuste pelo teste post-hoc de 

Tukey para múltiplas comparações, mostrou que todas as concentrações de 

NaOCl mostraram redução da biomassa dos biofilmes significativamente 

maiores que as diferentes concentrações de clorexidina, em todos os períodos 

de tempo testados (p<0,0001).  

Conclusões: Ambas as substâncias, independente das concentrações, foram 

capazes de diminuir a biomassa do biofilme, mas mesmo a solução menos 

concentrada de hipoclorito de sódio proporcionou um maior efeito sobre a 

biomassa do biofilme que todas as soluções de clorexidina. 

 

Palavras-chave: clorexidina, hiploclorito de sódio, biofilme, endodontia, 

Enterococcus faecalis. 
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ABSTRACT  

 

Aim: The Infection control in the root canal system constitutes a key factor in 

the prognosis of endodontic treatment. Thus, according endodontic literature, 

the employment of chemical agents presenting efficient antimicrobial action 

during the endodontic treatment is mandatory, and several substances have 

been proposed for this purpose. The aim of this study was to establish whether 

there are differences between the antimicrobial effects of chlorhexidine and 

sodium hypochlorite (NaOCl) against bacterial biofilms.  

Methodology: Different dilutions of both substances were tested to compare 

their ability in decreasing the biofilm biomass. Two strains of Enterococcus 

faecalis (ATCC 29212 and CC35) were plated on TSB within microplates. The 

acquired bacterial biofilms were exposed by the Direct Contact Method, for 3 

different time intervals (1, 3 and 10 min), to 4 dilutions of NaOCl solution (6%, 

2%, 1% and 0.5%) and 3 dilutions of chlorhexidine gluconate solution (2%, 

0.2% to 0.12%). The measurement of the decrease in biofilm biomass was 

performed by observation of the optical density through a spectrophotometer 

under 590 nm filter.  

Results: The statistical analysis through Generalized Linear Model method  for 

repeated measures and adjusting by post-hoc Tukey test for multiple 

comparisons, showed that all concentrations of NaOCl have reduced the biofilm 

biomass significantly better than any of the dilutions of chlorhexidine, regardless 

the time intervals tested (p <0.0001). 

Conclusions: Regardless the solution concentrations tested, both substances 

were able to decrease the biofilm biomass. Moreover, even the less 

concentrated solution of sodium hypochlorite provided a greater effect on 

biomass of biofilm than any of the tested chlorhexidine solutions. 

 

Key-words: chlorhexidine, sodium hypochlorite, biofilm, endodontics, 

Enterococcus faecalis. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A causa mais comum do comprometimento pulpar é a infecção por 

microrganismos devido à cárie dental. Mesmo a necrose pulpar que ocorre por 

razões assépticas, cedo ou tarde, acaba sendo infectada. O tecido pulpar 

necrótico é muito facilmente infectado porque as células e as moléculas do 

sistema imune do hospedeiro não funcionam em condições teciduais necróticas 

e as células e moléculas do periodonto apical não conseguem atingir a zona 

necrótica radicular interna (SIQUEIRA, 2002). 

Muitos experimentos mostram que a polpa dental pode se recuperar 

de uma inflamação aguda, isso é diretamente dependente da quantidade de 

microorganismos que estarão invadindo a polpa. Em ratos convencionais e 

germ-free as alterações pulpares após exposição ao meio bucal são variáveis. 

Nos germ-free há formação de pontes de dentina e ausência de inflamação, 

apesar de apresentarem necrose na superfície da área exposta. Algumas 

vezes ocorre necrose na polpa próxima à exposição ao meio bucal e isto é 

considerado como causado pelo acúmulo ou impactação de alimentos. Nos 

ratos convencionais, após dois dias há presença de um infiltrado de neutrófilos 

na camada superficial e início de necrose. Após sete dias a necrose pulpar é 

mais extensa, com inflamação perirradicular (PATERSON & WATTS, 1987). 

A microbiota infectante tem a capacidade de se organizar em biofilme, 

assim modificando as próprias vias metabólicas de forma a sobreviver a 

períodos de escassez de nutrientes ou condições menos impróprias ao 

desenvolvimento. Essa associação em biofilme faz com que esses 

microrganismos sintetizem e excretem, no transcorrer dos processos 

metabólicos, substâncias com ação antigênica as quais desencadeiam a 

inflamação no hospedeiro, a qual se traduz ora em manifestações clínicas 

crônicas, ora, em agudas. A organização dos microrganismos em biofilme 

também oferece uma forma de proteção destes contra agressões e, desta 

forma, a eliminação de microrganismos organizados em biofilme constitui um 

objetivo bem mais complexo (LEONARDO, 2002; SVENSÄTER & 

BERGENHOLTZ, 2004; CLEGG et al., 2006; TYLER et al., 2006). 
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Uma etapa fundamental no tratamento endodôntico é a desinfecção do 

sistema de canais radiculares. Esta etapa se realiza pelo emprego de 

instrumentos de corte que alargam o canal radicular visando, com a utilização 

de uma solução irrigadora auxiliar, a remoção dos microrganismos que 

colonizaram o canal radicular. Como os instrumentos frequentemente não são 

capazes de cortar todas as paredes do canal radicular, as áreas não tocadas 

podem permanecer colonizadas, principalmente se há a presença de biofilme. 

Neste contexto a solução irrigadora auxiliar assume um papel fundamental de 

agir nestes locais onde o instrumento endodôntico não é capaz de alcançar. 

Portanto, esta etapa do tratamento endodôntico é definida como preparo 

químico-mecânico, pois demanda o emprego de instrumentos com ação 

mecânica (corte) associados ao emprego de uma solução irrigadora com ação 

antimicrobiana eficaz (LOPES & SIQUEIRA, 2010).  

Várias substâncias químicas têm sido propostas com o intuito de 

prover uma solução irrigadora eficaz, mas ainda não se desenvolveu uma 

substância que reúna todas as qualidades desejáveis. Dentre as várias 

características desejáveis para uma solução irrigadora ideal, sua eficácia 

antimicrobiana contra biofilme bacteriano parece constituir um ponto 

fundamental e a literatura endodôntica carece de estudos voltados para este 

aspecto. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

A aplicação de produtos bacterianos sobre a dentina, a 0,7-0,9 mm da 

polpa, provoca após 32 horas intenso acúmulo de neutrófilos nas áreas abaixo 

dos canalículos dentinários expostos, formando em alguns casos micro-

abscessos. Após dez dias predominam células mononucleares e após 30 dias 

observa-se dentina de reparação e ausência de células inflamatórias 

(WARFVINGE & BERGENHOLTZ, 1986). 

Quando a exposição pulpar em um dente ocorre por cárie profunda e 

apresenta sintomatologia dolorosa, o prognóstico é menos favorável, sendo o 

grau de inflamação e de contaminação os fatores que determinam o 

prognóstico. Idade também deve ser considerada. HORSTED et al. (1985) 

observaram resultados menos favoráveis em pacientes com 50-79 anos de 

idade. Estes autores consideram que os fatores principais a serem 

considerados na avaliação do prognóstico pulpar são: idade do paciente, grau 

de contaminação, capacidade imunológica do paciente e da polpa, e estrutura 

da polpa. 

CORDEIRO, em 2005, sugeriu a possibilidade de a infecção levar a 

problemas sistêmicos no paciente, pois as bactérias podem cair na corrente 

sanguínea e provocar infecções à distância, como infecções urinárias, 

problemas no sistema respiratório, e ou intestinais, endocardite bacteriana e 

abscessos. 

 

2.1 Dificuldades geradas no tratamento endodôntico decorrentes da 

infecção endodôntica 

Com a evolução da infecção dos tecidos pulpares e periapicais, os 

microrganismos, seus produtos e subprodutos, que inicialmente ocupam a luz 

do conduto radicular, adentram todo o sistema de canais radiculares 

caracterizando um quadro de necropulpectomia. Esta colonização do sistema 

de canais radiculares culmina com a indução à formação da lesão 

perirradicular, podendo eventualmente levar a infecção aos tecidos 

perirradiculares (LEONARDO et al., 1998). 
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As lesões perirradiculares persistentes ao tratamento endodôntico, 

após período de proservação, são chamadas de lesões persistentes, e, quando 

submetidas a culturas microbiológicas, apresentam uma microbióta diferente 

daquela dos dentes com necrose pulpar e lesão perirradiculares não tratados. 

Nestes casos, um número pequeno de microrganismos é encontrado por canal 

– média de 1,3 espécies segundo SUNDQVIST et al. (1998) ou uma a duas 

espécies segundo MOLANDER et al. (1998) -  havendo predominância de 

microrganismos anaeróbios facultativos Gram-positivos, capazes de sobreviver 

em baixas condições nutricionais, como o Enterococcus faecalis, presente em 

aproximadamente 38% dos canais estudados onde foi possível identificar os 

microrganismos envolvidos no processo patológico (SUNDQVIST et al. 1998).   

Vários autores preconizam o emprego de uma medicação intracanal 

que complemente o processo de desinfecção iniciado pelo preparo químico-

mecânico. Entretanto, áreas inacessíveis ao preparo químico-mecânico, podem 

muitas vezes dificultar a ação da medicação intracanal por estarem as 

bactérias organizadas em biofilme, permitindo a permanência de micro-

organismos no sistema de canais radiculares após a conclusão do tratamento 

endodôntico. Esse fato justifica, em parte, as maiores porcentagens de 

insucesso do tratamento endodôntico nas necropulpectomias (LEONARDO et 

al., 1998).  

O sucesso do tratamento endodôntico requer também uma obturação 

hermética, com o máximo de impermeabilização e o mínimo de agressão aos 

tecidos vivos. Muita ênfase tem sido dada à capacidade selante na obturação 

do canal radicular, o que, do ponto de vista clínico, reveste-se muitas vezes de 

dificuldade. Finalmente, constitui um fator fundamental para o êxito do 

tratamento endodôntico, o respeito ao periápice e a manutenção da integridade 

dos tecidos que irão sofrer o efeito dos procedimentos cirúrgicos, 

medicamentosos, químicos e físicos (ESPÍNDOLA, 2002). 

 

 

 



5 
 

2.2 Papel das substâncias químicas empregadas no tratamento 

endodôntico 

As bactérias são as grandes responsáveis pelo desenvolvimento de 

doenças pulpares e perirradiculares. Desta forma, a sua eliminação através do 

preparo químico-mecânico e medicação intracanal tem sido um fator de 

fundamental importância para garantia do sucesso do tratamento endodôntico 

(ASGARY & KAMRANI, 2008). 

Devido à complexidade dos sistemas de canais radiculares, existe uma 

dificuldade em eliminar microrganismos que permanecem nos sistemas de 

canais radiculares, túbulos dentinários, superfície apical radicular externa e no 

periodonto apical, mesmo depois dos procedimentos de limpeza e modelagem. 

Isto demonstra a necessidade de se complementar a terapêutica endodôntica 

com o emprego de uma substancia química auxiliar junto ao preparo mecânico 

e antes da obturação radicular (LEONARDO et al., 1998; LOPES & SIQUEIRA, 

2010).  

O preparo químico-mecânico tem como objetivo promover a limpeza, 

ampliação e a modelagem do canal radicular. A limpeza é lograda pela 

somatória de diferentes eventos: pela ação mecânica dos instrumentos 

endodônticos junto às paredes internas do canal radicular, pela ação das 

substâncias químicas auxiliares sobre os componentes (tecidos orgânicos, 

inorgânicos e microrganismos) presentes no interior dos sistemas de canais 

radiculares e complementada pela ação mecânica da irrigação-aspiração que, 

a expensas da energia cinética do jato, da turbulência criada e do refluxo da 

corrente líquida, arrasta para fora do canal os resíduos oriundos desses 

eventos (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

Como o sucesso do tratamento endodôntico está diretamente 

relacionado à eliminação de microrganismos presentes nos canais infectados, 

o uso de substâncias que auxiliem na eliminação desses microrganismos vai 

influenciar no alcance do sucesso do tratamento (ESTRELA et al., 2003). 

A eficácia da substância química utilizada como solução irrigadora 

intracanal varia em função da quantidade empregada e a concentração, sendo 

limitada pelo pequeno volume do canal radicular (BASRANI et al., 2002). 



6 
 

Um estudo de HAAPASALO et al., em 2005, relatou que a aplicação 

da medicação intracanal entre sessões, após o preparo químico e mecânico do 

canal radicular, deixaria os remanescentes teciduais necróticos mais 

susceptíveis à ação solvente do hipoclorito de sódio (NaOCl) aplicado na 

consulta seguinte. 

Segundo LOPES & SIQUEIRA (2010), as substâncias químicas podem 

ser empregadas no preparo dos canais radiculares como auxiliares da 

instrumentação e como soluções irrigadoras. A escolha da substância química 

para uma dessas funções depende de suas propriedades físicas e químicas. 

Soluções de irrigação são necessárias para erradicar os 

microrganismos, e, através do tempo, uma variedade de soluções químicas 

tem sido sugerida para este propósito. Um irrigante ideal ou uma combinação 

destes deve matar bactérias, dissolver tecido necrótico, lubrificar o canal, 

remover a smear layer e não irritar tecidos saudáveis (COHEN & 

HARGREAVES, 2007). 

A ação física do líquido irrigante promove a circulação hidráulica pelo 

interior do canal radicular, arrastando as matérias orgânicas, bem como as 

raspas de dentina. Sua ação química promove o efeito desejado de solvência 

de tecido orgânico, inorgânico e desinfecção, dependendo das propriedades 

dos agentes utilizados (MONTEIRO-SOUZA et al., 1992). 

LOPES & SIQUEIRA (2010) afirmam que as substâncias químicas 

auxiliares da instrumentação têm como objetivo promover a dissolução de 

tecidos orgânicos vivos ou necrosados, a eliminação ou máxima redução 

possível de microrganismos, a lubrificação, a quelação de íons cálcio e a 

suspensão de detritos oriundos da instrumentação. Essas substâncias devem 

apresentar propriedades físicas e químicas que as qualifiquem para esses 

objetivos. Tais como: 

•  Tensão superficial: em um líquido, as forças de atração entre as 

moléculas da superfície são maiores que as do interior. Isso ocorre 

porque no interior do líquido as moléculas estão cercadas por outras e 

na superfície há uma região de contato com o meio exterior. A 
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superfície do líquido se comporta como uma película elástica, que 

tende a minimizar sua área superficial. 

• Viscosidade: é a resistência ao movimento relativo das moléculas de 

um fluido em escoamento, devido às forças de coesão intermolecular. 

•  Atividade de solvente de tecido: a capacidade de dissolução de 

matéria orgânica é uma propriedade necessária na escolha da 

substância química auxiliar da instrumentação, visando à remoção de 

tecido pulpar vivo ou necrosado. 

• Atividade antimicrobiana: microrganismos e seus produtos são os 

principais responsáveis pela iniciação e perpetuação das patologias 

pulpo-perirradiculares. Essa propriedade exerce um efeito significativo 

no sucesso do tratamento endodôntico. 

•  Atividade quelante: substâncias orgânicas que removem íons cálcio 

da dentina, fixando-os quimicamente. O mecanismo de 

desmineralização da dentina ocorre por quelação, assim como a 

facilitação da remoção da smear layer pela desestruturação da porção 

inorgânica desta estrutura. 

• Atividade lubrificante: os instrumentos endodônticos, assim como as 

paredes dentinárias, apresentam rugosidades diferentes quando 

observados ao nível microscópico. As soluções químicas, por meio da 

umectação, conservam as paredes dentinárias hidratadas e atuam 

também como lubrificantes, reduzindo a força de atrito e formando 

uma película que diminui o contato físico entre as superfícies do 

instrumento e da dentina. 

• Suspensão de detritos: as substâncias químicas auxiliares devem  ter 

como função também manter em suspensão os detritos orgânicos e 

inorgânicos, liberados durante a instrumentação do canal radicular, 

com o objetivo de impedir a sua sedimentação mormente na região 

apical. 
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2.3 Substâncias químicas auxiliares citadas na literatura 

Várias soluções auxiliares para instrumentação de canais radiculares 

têm sido propostas e estudadas desde o século passado. Muitas 

desapareceram, restando delas apenas registros na literatura, porém outras 

continuam em uso, entre as quais o NaOCl, o ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) e a clorexidina.  

Apesar da solução de iodo empregada como agente irrigante ser 

menos citotóxico aos tecidos vitais do que o NaOCl e a clorexidina, ostenta, 

entretanto, um risco muito maior para causar reação alérgica. O mesmo é 

verdadeiro para quaternários de amônio. Reações de hipersensibilidade ao 

NaOCl e à clorexidina são mais raras.  Apesar de seu uso onipresente, há 

poucos relatos de reações alérgicas ao NaOCl quando de seu emprego como 

irrigante do canal radicular. De todas as substâncias utilizadas atualmente, o 

NaOCl é a que preenche o maior número de requisitos desejáveis em uma 

solução irrigadora/auxiliar ideal. O NaOCl apresenta a importante capacidade 

de dissolução de tecidos necróticos e componentes orgânicos. Ele mata 

patógenos endodônticos sésseis, organizados em biofilmes e no interior de 

túbulos dentinários. Há relatos também de sua capacidade em inativar a 

endotoxina bacteriana (ZEHNDER, 2006). 

 

2.4 Hipoclorito de sódio como medicação intracanal e agente desinfetante 

O NaOCl foi utilizado pela primeira vez como desinfetante em 1792 

com o nome de “água de Javele”, constituindo-se de uma mistura de hipoclorito 

de sódio e potássio. Em 1820, Labarraque obteve uma solução de NaOCl com 

teor de cloro ativo de 2,5% (Solução de Labarraque) utilizando-o para 

desinfetar feridas. Entretanto, em 1915, Dakin durante a Primeira Guerra 

Mundial, observou que, embora houvesse a desinfecção da ferida utilizando-se 

a Solução de Labarraque, a cicatrização ocorria muito lentamente, em 

conseqüência da alta concentração de hidróxido de sódio, um álcali livre 

responsável pela irritação dos tecidos. Dakin então propôs o uso de uma 

solução de NaOCl com teor de cloro de 0,5% e pH 11, tamponado com ácido 

bórico a 0,4%, o que reduz o pH da solução para em torno de 9, tornando-a 
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mais neutra, menos estável, porém permitindo a ação desinfetante sem ação 

das hidroxilas livres. Essa nova solução ficou conhecida com o nome do autor, 

Solução de Dakin (PÉCORA et al., 1999; ZEHNDER, 2002). 

Em 1917, Barret difundiu o uso da Solução de Dakin para irrigação de 

canais radiculares e relatou a eficiência dessa solução como antisséptico. 

Coolidge em 1919, também preconizou o emprego do NaOCl para melhorar o 

processo de limpeza e de desinfecção do canal radicular. Em 1936, Walker 

indicou a utilização do NaOCl a 5% (soda clorada) para o preparo de canais 

radiculares de dentes com polpas necrosadas, uma vez que auxilia na 

descontaminação dos instrumentos, manipulação dos canais radiculares e 

proteção do paciente e do operador, devido aos microrganismos que um canal 

radicular pode abrigar (ESTRELA, 2000). 

 

2.5 NaOCl: estudos in vivo 

RINGEL et al. (1982) estudaram in vivo o efeito da clorexidina e do 

NaOCl como irrigante endodôntico. Utilizaram gluconato de clorexidina a 0,2% 

e NaOCl a 2,5% em 60 dentes assintomáticos com polpa necrosada de 52 

indivíduos. O efeito dos dois irrigantes foi monitorado no início e no término de 

cada sessão, pela análise de amostras microbiológicas e identificação de 

bactérias aeróbias e anaeróbias. Conclui-se que o NaOCl a 2,5% como 

irrigante endodôntico foi mais eficaz que o gluconato de clorexidina a 0,2% 

como agente antibacteriano. 

SCHIRRMEISTER et al. (2007) realizaram um estudo para determinar 

a presença de microorganismos, através da cultura microbiológica e da Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR), em canais radiculares de 20 dentes 

assintomáticos, tratados endodonticamente, mas com lesões perirradiculares. 

Foi realizado um esquema de desinfecção utilizando irrigação com NaOCl e 

EDTA, seguido de irrigação final com digluconato de clorexidina, assim como 

de hidróxido de cálcio como medicação intracanal de demora. As amostras 

foram coletadas dos canais após cada etapa do regime de desinfecção. A 

prevalência de microorganismos referentes à primeira coleta (logo após a 

desobstrução do canal e antes do preparo químico mecânico) foi de 60% pela 
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cultura e 65% pela PCR. O DNA de E. faecalis foi encontrado em quatro 

dessas amostras (31%). Após preparo químico mecânico com NaOCl e EDTA,  

não foram detectados microorganismos em nenhum dos dentes. Em contraste, 

microorganismos foram encontrados em dois dentes após a remoção do 

curativo de demora. Os autores concluíram que a preparação adequada do 

canal radicular e irrigação com NaOCl e EDTA são suficientes para a 

descontaminação do sistema de canais radiculares durante o retratamento 

endodôntico. 

DEL CARPIO-PEROCHENA et al. (2011) avaliaram a capacidade de 

dissolução e limpeza de diferentes soluções irrigantes sobre o biofilme em 

dentina infectada. Para isso, cento e vinte amostras de dentina bovina fixadas 

em um dispositivo removível ortodôntico que permitiu que fossem infectadas 

dentro da cavidade oral de voluntários. Trinta amostras foram usadas para 

avaliar cada uma das seguintes soluções irrigadoras: clorexidina a 2% e 1%, e 

NaOCl a 5,25% e 2,5%. As soluções foram utilizadas em diferentes tempos de 

exposição direta (5, 15 e 30 minutos) e em dois diferentes volumes 

experimentais: 500 µl e 1 ml. As amostras foram coradas usando corante 

laranja de acridina, antes e após os experimentos e avaliadas por meio de um 

microscópio confocal a LASER. Foram medidas a porcentagem de biofilme, 

células isoladas e dentina não colonizada Diferenças na redução ou aumento 

dos parâmetros estudados foram avaliados usando métodos não-paramétricos 

(p<0,05). Os maiores valores de dissolução do biofilme e dentina não 

colonizada foram encontrados no grupo de exposição por 30 minutos ao NaOCl 

(ambas as concentrações) e nos grupos de exposição por 5 minutos e 15 

minutos ao NaOCl a 5,25%. O uso de solução de clorexidina 2% não melhorou 

a dissolução do biofilme ou aumentou a limpeza da dentina em comparação 

com a solução de NaOCl (p<0,05). Portanto, os autores concluíram que 

soluções de clorexidina não dissolvem os biofilmes. 

VIANNA et al. (2006) realizaram um desafio clínico onde 32 pacientes 

tiveram seus dentes que apresentavam sinais clínicos de necrose pulpar 

tratados por dois diferentes protocolos de preparo químico-mecânico: 16 

dentes uni-radiculares foram irrigados com solução de NaOCl a 2,5% e nos 
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outros 16 dentes do mesmo tipo o preparo químico-mecânico foi realizado com 

gel de digluconato de clorexidina a 2%. Avaliação da carga bacteriana foi 

realizada pelo uso da Real Time-PCR quantitativa (RTQ-PCR) e por técnicas 

de cultura tradicionais. A redução da carga de células bacterianas foi similar em 

ambos os grupos, variando de 97,89 a 100%. Por outro lado, através do 

método de cultura, observou-se canais livres de bactérias em 75% dos casos 

tratados com NaOCl após o preparo químico-mecânico, contrastando (p<0,01) 

com um índice de 50% de canais livres de bactérias viáveis no grupo de dentes 

tratados com clorexidina. Os autores concluíram que, NaOCl tem não só uma 

maior capacidade de matar os microorganismos, mas também é mais eficaz 

em remover as células do canal radicular. 

 

2.6 NaOCl: estudos in vitro 

SIQUEIRA et al. (1998) estudaram o efeito antibacteriano de irrigantes 

endodônticos em bactérias Gram-negativas anaeróbias e bactérias facultativas. 

As soluções utilizadas foram: NaOCl a 0,5%, NaOCl a 2,5%, NaOCl a 4,0%, 

clorexidina a 0,2%, clorexidina a 2,0%, ácido cítrico a 10,0% e EDTA a 17,0%. 

Todas as soluções inibiram as bactérias testadas. O NaOCl a 4,0% mostrou-se 

o agente antibacteriano mais eficaz. Ambas as soluções de clorexidina (0,2% e 

2,0%) inibiram todas as bactérias, porém foram menos eficazes que o NaOCl 

(2,5% e 4,0%). A clorexidina não é tóxica na concentração utilizada, enquanto 

que o NaOCl é tóxico e irritante nas concentrações 2,5% e 4,0%. Por outro 

lado, o hipoclorito possui uma propriedade que a clorexidina não tem: a de 

dissolver tecidos pulpares. Desse modo, todas as substâncias têm vantagens e 

desvantagens a serem consideradas. O ácido cítrico e o EDTA mostraram 

efeito antibacteriano limitado, mas sua função é remover a smear layer, não 

sendo necessário, portanto, que estas substâncias apresentem ação 

antibacteriana. 

A eficácia antimicrobiana de irrigantes endodônticos sobre espécies 

isoladas de canais radiculares foi avaliada in vitro por SPRATT et al. (2001). 

Foram isoladas as seguintes espécies bacterianas: Prevotella intermedia, 

Peptostreptococcus micros, Streptococcus intermedius, Fusobacterium 
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nucleatum e E. faecalis. As amostras bacterianas depois de semeadas e 

deixadas organizar-se em biofilmes foram expostas às seguintes soluções: 5 

ppm de prata coloidal, NaOCl a 2,25%, clorexidina a 0,2%, solução de iodo a 

10%, e solução salina fosfatada tamponada (PBS) como controle. O iodo e o 

NaOCl foram mais eficazes que a clorexidina, com exceção dos grupos 

compostos por P. micros e S. intermedius, onde as três soluções foram 100% 

efetivas. Em relação ao tempo necessário para inviabilizar todas as células 

bacterianas no biofilme, as solução de iodo, de NaOCl e clorexidina foram 

eficazes contra todas as espécies testadas após uma hora de exposição, mas 

no intervalo de 15 minutos cada solução apresentou um desempenho diferente, 

sendo que nenhuma delas foi eficaz contra o F. nucleatum neste intervalo de 

tempo. A prata coloidal no geral se mostrou ineficaz. Os autores concluíram 

que a solução de NaOCl foi a mais eficaz, seguida pelo iodo e clorexidina, 

nesta ordem. Entretanto, os autores ressaltam que a eficácia clínica destes 

agentes antimicrobianos deve ser considerada à luz da complexa anatomia do 

canal radicular e da natureza polimicrobiana das infecções endodônticas. 

FENG et al. (2007) também estudaram a eficácia antibacteriana in 

vitro do NaOCl sobre E. faecalis dentro de canais radiculares. A metodologia 

utilizada foi preparar raízes inoculadas com E. faecalis e dividi-las em seis 

grupos, que passou por diferentes soluções irrigantes e tratamento: grupo 1: 

NaOCl a 5,25%, grupo 2: NaOCl a 2,5%, grupo 3: NaCl a 0,9%, grupo 4: 

preparação de canal radicular + NaOCl a 5,25%, grupo 5: preparação de canal 

radicular + NaOCl a 2,5%, Grupo 6: preparação de canal radicular + NaCl a 

0,9%. Foram colhidas amostras microbiológicas de canais radiculares em três 

pontos de tempo (antes de irrigação, imediatamente depois de irrigação e três 

dias depois de irrigação). A contagem de E. faecalis no canal radicular foi 

efetivamente reduzida em cada um dos seis grupos, sendo que esta redução 

foi estatisticamente mais eficaz nos grupos grupos 1 e 2 do que o grupo 3, 

assim como também foi estatisticamente mais eficaz no grupo 4 quando 

comparado ao grupo 5, que por sua vez mostrou uma redução mais 

significativa que a observada no grupo 6. Sobrevivência bacteriana foi 

observada em todos os canais de cada grupo após uma incubação de 3 dias. 
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Os autores concluiram que NaOCl a 2,5% foi altamente eficaz para a irrigação 

do canal radicular. No entanto bactérias residuais permaneceram em canais 

radiculares após o preparo quimico mecanico e com irrigação por NaOCl. 

WANG et al. (2007) realizaram um estudo com o objetivo de comparar 

a eficácia antimicrobiana de quatro irrigantes endodônticos usando um modelo 

in vitro infectado por E. faecalis. Para isso, cinquenta canais radiculares de 

dentes extraídos foram infectados por E. faecalis. Os grupos teste foram 

irrigados com H2O2 a 3%, NaOCl a 2,5%, cloramina-T a 2% e clorexidina a 2%, 

respectivamente, e o grupo de controle foi irrigado com solução salina. A 

concentração de E. faecalis nos canais de cada grupo foi tomada antes e 

depois de irrigação. Como resultado, todos os irrigantes foram 

significativamente mais eficazes do que a salina (p<0,05), sendo que o NaOCl 

a 2,5%, a clorexidina a 2% e a cloramina-T foram estatisticamente mais 

eficazes do que o peróxido de hidrogênio a 3%.  

DAGNA et al. (2011) estudaram a ação antibacteriana in vitro do 

NaOCl a 5%, do Cloreximid® (solução de clorexidina a 0,2% e cetrimida a 

0,2%), do peróxido de hidrogênio a 3% e do EDTA a 17%, contra duas 

espécies microbianas associadas a infecções endodônticas primárias. Cepas 

de E. faecalis e de Streptococcus mutans. Empregaram o ensaio de MTT. 

Dentes humanos unirradiculares recém-extraídos foram tratados 

endodonticamente, inoculados com cepas de bactérias e, em seguida, divididos 

em grupos diferentes, cada um deles lavados com uma das quatro substâncias 

teste. Os resultados obtidos mostram que apesar de todas as soluções 

irrigantes testadas demonstrarem efeito antibacteriano contra E. faecalis e S. 

mutans, os resultados foram significativamente diferentes entre os vários 

grupos. Os maiores efeitos antimicrobianos foram observadas nos grupos 

tratados com NaOCl a 5% e EDTA a 17%. A eficácia do EDTA poderia ser 

atribuída a sua capacidade de separar o biofilme das paredes do canal. 

 

2.7 Clorexidina como medicação intracanal e agente desinfetante 

A clorexidina foi desenvolvida, em 1940, nos laboratórios de pesquisa 

da Imperial Chemical Industries Ltd., em MacClesfield, Inglaterra. Inicialmente 
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projetada para ser utilizada como agente antiviral, fracassou, sendo 

abandonada pela ineficiência, mas foi redescoberta, anos mais tarde, como 

agente antibacteriano. A clorexidina é uma base forte mais estável na forma de 

sal. Os sais originalmente produzidos foram o acetato de clorexidina e o 

hidrocloreto de clorexidina, mas ambos apresentam baixa solubilidade em água 

e, por essa razão, foram substituídos com o passar do tempo, pelo digluconato 

de clorexidina. O digluconato de clorexidina na forma líquida é utilizado desde 

1957, é solúvel em água e em pH fisiológico possui a capacidade de dissociar-

se em moléculas carregadas positivamente. A aplicação da clorexidina pode 

ser feita nas formas tópica, imersão e bochechos (FOULKES, 1973; ZAMANY 

et al., 2003; ZENDER, 2006). 

 

 

 
 

Figura 1: Estrutura Química da Clorexidina 

 

 

A clorexidina pode ser ainda utilizada como irrigante endodôntico 

alternativo, pois devido a sua excelente propriedade antimicrobiana pode ser 

indicada para pacientes alérgicos ao NaOCl (GERNHARDT et al., 2004). Pode 

ser indicada nos casos de dentes com rizogênese incompleta em que a 

irrigação com NaOCl poderia levar ao extravasamento do irrigante para além 

do ápice e induzir excessiva inflamação periapical. Em semelhantes 

circunstâncias, a clorexidina pode se mostrar inócua em termos de danos 

teciduais (JEANSONNE & WHITE, 1994; SASSONE et al., 2003). 
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A ação antimicrobiana do digluconato de clorexidina está relacionada à 

ligação eletrostática entre as moléculas catiônicas do anti-séptico (cátion 

clorexidina) e a carga negativa da parede celular bacteriana. A clorexidina 

adsorve-se sobre a parede celular microbiana causando alterações no 

equilíbrio osmótico e perda de componentes intracelulares (DELANY et al., 

1982). 

A clorexidina é um antimicrobiano de largo espectro de ação. O 

mecanismo de ação da clorexidina está relacionado a sua estrutura molecular 

de bisbiguanida catiônica. A molécula catiônica é absorvida para o interior da 

membrana celular (carregada negativamente), causando fuga dos 

componentes intracelulares. Em baixas concentrações, apresenta função 

bacteriostática, em concentrações mais elevadas provoca a coagulação e 

precipitação do citoplasma, apresentando, portanto, função bactericida (LIN et 

al., 2003). 

A clorexidina é classificada como um composto halogenado, sendo 

aplicada na odontologia como solução aquosa nas concentrações de 0,2 a 

2,0%, compondo a formulação de diferentes tipos de colutórios bucais. É uma 

substância é incolor e inodora, com uma maior estabilidade entre pH de 5 a 8. 

O soluto mais comum das soluções de clorexidina é o sal digluconato de 

clorexidina (ZERELLA et al., 2005). 

O uso da clorexidina tem sido proposto em duas formas de 

apresentação: líquida e gel. Alguns estudos demonstram que a atividade 

antimicrobiana da clorexidina na forma líquida é igual ou superior à da forma 

gel quando utilizadas sob contato direto (FERRAZ et al., 2001; GOMES et al., 

2001; VIANNA et al., 2004).  

A aplicação da solução de digluconato de clorexidina a 2,0% por 10 

minutos, previamente à obturação endodôntica, é capaz de penetrar no tecido 

dentinário radicular e manter a eficiência antimicrobiana por mais de 12 

semanas, embora a capacidade antimicrobiana se reduza em função do tempo. 

A utilização do digluconato de clorexidina a 2,0%, previamente à obturação, 

pode ser vantajosa em casos com infecção primária. Nos retratamentos, a 

utilização da clorexidina pode ser ainda mais importante, podendo ser realizada 
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alternadamente durante o preparo químico-mecânico ou como medicação 

intracanal (SPANGBERG et al., 1973). 

 

2.8 Clorexidina: estudos in vitro 

O digluconato de clorexidina é um potente anti-séptico de amplo 

espectro e vem sendo amplamente utilizado no controle da placa bacteriana ou 

biofilme dental em solução aquosa cuja concentração varia entre 0,1 a 0,2 % 

enquanto que a concentrações de 0,2 a 2,0 % geralmente têm sido 

empregadas como solução irrigante e medicação intracanal na Endodontia. A 

clorexidina é reconhecida também pela sua baixa citotoxicidade, tendo, por 

estes motivos, seu uso sido proposto tanto para medicação intracanal quanto 

para utilização na irrigação de canais radiculares durante o tratamento 

endodôntico (THYLSTRUP & FEJERSKOV, 1995; SIQUEIRA & UZEDA, 1997; 

ZAMANY et al., 2003; ZEHNDER, 2006). 

DELANY et al. (1982) estudaram o efeito do gluconato de clorexidina 

como irrigante radicular em dentes recém-extraídos com polpa necrosada. 

Quarenta dentes foram tratados endodonticamente simulando as condições 

clínicas. Amostras bacteriológicas foram obtidas antes, durante, imediatamente 

depois e 24 horas após instrumentação, irrigação e medicação intracanal, com 

clorexidina 0,2% (um grupo controle negativo foi irrigado com solução salina 

estéril). Houve alta redução de microrganismos nos dentes tratados com 

clorexidina depois da irrigação e instrumentação. Significante redução foi 

notada no interior do canal depois de vinte e quatro horas de ação da 

clorexidina. Os dentes tratados com solução salina demostraram apenas uma 

pequena redução da microbiota, após os procedimentos biomecânicos. 

Quando não medicado, notou-se um aumento de 80% de microrganismos nos 

canais de dentes unirradiculares e 50% nos dentes multirradiculares, 

provavelmente pela existência de restos teciduais e substratos que contribuem 

para multiplicação bacteriana. O número de consultas requeridas para reduzir a 

microbiota do canal radicular foi de 2,1 para a clorexidina e 1,7 para o NaOCl a 

2,5%. Concluiu-se que o gluconato de clorexidina a 0,2% pode ser um eficaz 

agente antimicrobiano quando usado como irrigante endodôntico, ou como 
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medicação intracanal entre sessões, pelo fato de reduzir quantitativamente as 

bactérias no interior do canal radicular. 

O efeito antibacteriano de vários irrigantes endodônticos foi estudado 

por OHARA et al. (1993), em algumas bactérias anaeróbias. Foram testados os 

seguintes irrigantes: NaOCl a 5,25%, peróxido de hidrogênio a 3,0%, solução 

salina estéril, EDTA a 17%, clorexidina a 0,2% e solução saturada de hidróxido 

de cálcio. Foram selecionadas seis espécies bacterianas: Peptostreptococcus 

magnus, Propionibacterium acnes, Veillonella parvula, Lactobacillus 

fermentum, Porphyromonas gingivalis e F. nucleatum. Os microrganismos 

foram inoculados em tubos que continham um meio de cultura líquido de 

tioglicolato. A clorexidina foi o agente antimicrobiano que se mostrou com 

melhor efeito antibacteriano. O peróxido de hidrogênio, NaOCl e EDTA foram 

menos eficazes, e o hidróxido de cálcio e a solução salina foram ineficazes. 

VAHDATY et al. (1993), empregando as soluções de clorexidina e 

NaOCl, em concentrações iguais (0,2% e 2,0%), realizaram um estudo para 

comparar o efeito desinfetante sobre os túbulos dentinários dessas duas 

substâncias químicas auxiliares. Os resultados mostraram que a clorexidina e o 

NaOCl foram igualmente eficazes contra E. faecalis, em concentrações 

similares, até uma profundidade de 100 µm no interior dos túbulos dentinários. 

O efeito antimicrobiano do gluconato de clorexidina a 2,0% e do NaOCl 

a 5,25% como irrigantes endodônticos, foi comparado in vitro por JEANSONNE 

& WHITE (1994). O NaOCl usado como irrigante possui algumas 

desvantagens, tais como: toxicidade, odor e corrosão de instrumentos 

metálicos. Foram usados dentes humanos com polpas necrosadas extraídos. 

Estes dentes foram instrumentados e irrigados com clorexidina, NaOCl ou 

solução salina. Amostras microbiológicas foram coletadas imediatamente após 

a abertura do canal, depois da instrumentação e irrigação e depois de 

incubação em anaerobiose por 24 horas (após o preparo químico-mecânico os 

dentes tiveram os canais preenchidos com meio de cultura líquido e 

acondicionados em estufa a 37ºC). A irrigação com clorexidina ou NaOCl 

reduziu o número de colônias bacterianas em comparação aos dentes irrigados 

com solução salina. Na avaliação pós-preparo químico-mecânico, a diferença 
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da ação antimicrobiana entre a clorexidina e o NaOCl não foi estatisticamente 

significante (sendo ambos superiores à solução salina), porém após a 

incubação dos espécimes por 24 horas a eficácia da clorexidina foi de 83% e 

do NaOCl foi de 50%, mostrando maior substantividade da clorexidina. 

WHITE et al. (1997) também estudaram in vitro a atividade 

antimicrobiana residual da clorexidina após a irrigação do canal. Foram 

utilizados dentes humanos, instrumentados com clorexidina a 2,0% e 0,2%. 

Após a instrumentação, os canais foram lavados com água estéril e amostras 

do seu interior foram colhidas com cones de papel, com intervalos de tempo de 

6, 12, 24, 48 e 72 horas após o tratamento. A atividade antimicrobiana esteve 

presente em todas as amostras tratadas com clorexidina a 2,0% depois de 72 

horas. Com clorexidina a 0,2 % houve uma ação relativamente menor em todas 

as amostras. 

BUCK et al. (1999) verificaram a desinfecção dos túbulos dentinários 

por vários irrigantes endodônticos in vitro. As substâncias testadas foram: 

NaOCl a 0,525%, RC Prep®, clorexidina a 0,12%, solução de iodopovidona a 

0,5% e água estéril (solução controle). Os espécimes se constituíram de raízes 

seccionadas longitudinalmente de forma a se obter quatro superfícies 

dentinárias. Estes espécimes foram inoculados com Micrococcus luteus ou 

Bacillus megaterium. Após os autores terem confirmado a colonização dos 

túbulos dentinários pelas espécies bacterianas, os espécimes foram expostos 

às diferentes soluções irrigadoras por 1 minuto. Os autores demonstraram que 

os túbulos dentinários foram colonizados profundamente e que os irrigantes 

também foram capazes de agir nestes limites dentinários em concentração 

suficiente para matar 100% das células de M. luteus, mas não foram capazes 

de agir de forma significativa (morte ou inibição) sobre as células de B. 

megaterium. A partir destes resultados os autores concluíram que apesar das 

substâncias irrigadoras serem capazes de penetrar os túbulos dentinários 

profundamente, sua efetividade antibacteriana é dependente da espécie 

bacteriana infectante. 

FERRAZ (1999) avaliou a ação antibacteriana in vitro do gel de 

clorexidina. O gel foi comparado a outras substâncias químicas auxiliares 
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comumente utilizadas na Endodontia, tais como o NaOCl e a solução de 

clorexidina, pelo teste de difusão em ágar. O gel de clorexidina foi o que criou 

maiores halos de inibição de crescimento contra microrganismos 

freqüentemente encontrados na microbiota endodôntica.  

TASMAN et al. (2000) estudaram a tensão superficial dos seguintes 

irrigantes endodônticos: NaOCl a 2,5%, NaOCl a 5,0%, EDTA a 17%, peróxido 

de hidrogênio a 3,0%, clorexidina a 0,2%, empregando como controles 

negativos o Citanest-octapressin a 3,0%® e água destilada. A tensão superficial 

das substâncias foi medida usando o Método do Anel com uma temperatura 

constante de 25°C. Em ordem crescente observaram-se os seguintes 

resultados em dyn/cm: clorexidina - 32; NaOCl a 2,5 % - 41, NaOCl a 5% - 43; 

EDTA a 17% - 46; Citanest-octapressin® - 68; peróxido de hidrogênio - 63; 

solução salina – 66, e água destilada - 70. Essa menor tensão superficial 

permite que a clorexidina penetre melhor nos túbulos dentinários. 

GUIMARÃES et al. (2001), realizaram um estudo para analisar o efeito 

antimicrobiano da clorexidina a 2% e do paramonoclorofenol a 2%, ambos em 

veículo gel, frente ao E. faecalis. Discos de dentina bovina com canais 

padronizados foram inoculados com E. faecalis. Após aplicação da medicação, 

clorexidina veiculada em natrosol ou paramonoclorofenol veiculado em 

carbopol, os espécimes foram incubados a 37°C por 24 horas. Raspas de 

dentina foram coletadas para realização do teste de cultura. A partir dos 

resultados, eles puderam concluir que o gel de digluconato de clorexidina a 2% 

apresentou-se mais eficaz na eliminação do microrganismo que o gel de 

paramonoclorofenol a 2%. 

LIMA et al. (2001) avaliaram a ação do gel de clorexidina a 2%, 

combinada ou não a um detergente e ao óxido de zinco, sobre biofilmes de E. 

faecalis quando comparada com a ação de antibióticos (gel de clindamicina, 

combinada ou não a um detergente e ao metronidazol). Os biofilmes de E. 

faecalis foram induzidos por períodos de um e três dias em filtros de membrana 

de nitrato de celulose. Os resultados mostraram que de todas as 

apresentações de medicamentos testadas, apenas aquelas contendo 

clorexidina foram capazes de eliminar completamente o biofilme de um e três 
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dias de indução. Sendo assim, os resultados deste estudo indicaram que a 

clorexidina pode exercer um importante papel na erradicação da infecção 

endodôntica associada a dentes que se mostraram refratários à terapia 

endodôntica convencional. 

ALMYROUDI et al. (2002) compararam in vitro a efetividade de quatro 

substâncias químicas usadas como medicação intracanal: hidróxido de cálcio, 

gel de clorexidina, PerioChip® (dispositivo de liberação lenta de clorexidina), 

gel de clorexidina com hidróxido de cálcio. A solução salina foi usada como 

grupo controle. As substâncias foram testadas em três diferentes períodos (3, 8 

e 14 dias), utilizando dentes humanos previamente contaminados por E. 

faecalis. As diferentes apresentações de clorexidina (inclusive associada ao 

hidróxido de cálcio) se mostraram eficazes em todos os períodos de tempo de 

teste, mas o hidróxido de cálcio só foi capaz de eliminar o E. faecalis nos 

intervalos de tempo de 3 e 8 dias, não se mostrando eficaz aos 14 dias, 

provavelmente devido a uma queda no pH. 

TANOMARU et al. (2005) avaliaram, in vitro, a atividade antimicrobiana 

das seguintes soluções irrigadoras: NaOCl a 1%, 2,5% e 5,25% e digluconato 

de clorexidina a 1% e 2% (solução) e 2% (gel), empregando seis diferentes 

cepas de microrganismos. Os resultados demonstraram que todas as cepas 

microbianas tiveram seus crescimentos inibidos por todos os materiais 

estudados, na seguinte ordem decrescente de efetividade: soluções e gel de 

clorexidina em todas as concentrações estudadas e solução de NaOCl a 

5,25%, seguida das concentrações de 2,5% e de 1%. 

BERBER (2005) também se propôs a comparar a ação da clorexidina 

e do NaOCl contra E. faecalis in vitro (gel e solução de clorexidina a 2%, 

NaOCl a 5,25%, 2,5% e 0,5% e soro fisiológico). Para tanto, 270 raízes de pré-

molares inferiores foram autoclavadas e contaminadas com E. faecalis por 21 

dias. Em seguida, foram divididas em 18 grupos nos quais se variou o uso das 

substâncias químicas auxiliares durante o preparo químico-mecânico. Nas 

coletas resultantes das raspas de dentina, em todos os terços, técnicas e 

profundidades o NaOCI a 5,25% e o gel de clorexidina a 2% obtiveram os 
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melhores resultados na redução bacteriana dos túbulos dentinários, seguidos 

do NaOCI a 2,5%, da solução de clorexidina a 2% e do NaOCI a 0,5%. 

KHADEMI et al. (2006) também avaliaram a substantividade do 

digluconato de clorexidina a 2%, do NaOCl a 2,6% e da doxiciclina em dentes 

que foram contaminados por um período de 14 dias com cepas de E. faecalis. 

A efetividade das substâncias foi mensurada imediatamente ao início do 

experimento e após 7, 14, 21 e 28 dias. Neste estudo, os autores relataram que 

no período imediato todas as substâncias apresentaram maior atividade 

antimicrobiana e que esta atividade foi diminuindo com o passar do tempo. 

Dentre as substâncias avaliadas, a clorexidina apresentou efeito residual 

superior às demais substâncias testadas. 

TOMAZINHO et al.  (2007) também estudaram in vitro (método de 

difusão em ágar) a atividade antimicrobiana de soluções irrigadora na 

eliminação E. faecalis ATCC 29212. As soluções irrigadoras empregadas 

foram: NaOCl a 0,5%, 1%, 2,5% e 5%; clorexidina a 0,12% e 2%; água 

oxigenada 10 volumes e EDTA a 17%. Os autores observaram que as soluções 

irrigadoras que apresentaram maior atividade antimicrobiana perante a espécie 

bacteriana testada foram, em ordem decrescente: clorexidina a 2%, NaOCl a 

5%, clorexidina a 0,12%, NaOCl a 2,5% e NaOCl a 1%. As demais soluções 

irrigadoras não apresentaram halos de inibição demonstrativos de atividade 

antimicrobiana diante a espécie testada. 

MAIA FILHO et al. (2008) também empregaram o método de difusão 

em ágar com o objetivo de comparar a eficácia de três desinfetantes 

usualmente utilizados no tratamento de canais radiculares (NaOCl a 5%, 

hidróxido de cálcio e gel de clorexidina a 2%) e do extrato de própolis frente ao 

E. faecalis. Obtiveram como resultado que o extrato de própolis apresentou 

uma boa atividade antimicrobiana, sendo mais efetivo que NaOCl a 5%, mas 

inferior ao gel de clorexidina a 2%. 

 

2.9 Clorexidina: estudos in vivo 

TANOMARU FILHO et al. (2002) avaliaram a resposta inflamatória 

desencadeada por irrigantes endodônticos injetados no interior da cavidade 
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peritoneal de ratos. Foram utilizados 60 ratos que receberam 0,3 ml de NaOCl 

a 0,5% ou clorexidina a 2% ou PBS (solução controle). Cinco animais de cada 

grupo foram sacrificados após 4, 24 e 48 horas, e 7 dias, e o líquido da 

cavidade peritoneal de cada animal foi coletado para contagem de células 

inflamatórias. Os resultados mostraram que o NaOCl a 0,5% causou irritação 

tecidual e intensa resposta inflamatória, enquanto que a clorexidina a 2% 

mostrou ser biocompatível, podendo representar alternativa ou complemento 

para o NaOCl durante a irrigação. 

KURUVILLA & KANATH (1998) compararam a eficácia antimicrobiana 

do NaOCl a 2,5% com o gluconato de clorexidina a 0,2%, em separado e em 

combinação, como irrigantes endodônticos in vivo. O NaOCl é tóxico aos 

tecidos peria-radiculares e a clorexidina é eficaz como irrigante antimicrobiano, 

mas não dissolve tecidos pulpares. Para obter todas as propriedades, a 

combinação desses irrigantes foi avaliada no interior dos canais radiculares. 

Dez dentes anteriores com polpa necrosada foram irrigados com: solução de 

NaOCl a 2,5%, solução de clorexidina a 0,2% ou solução combinada de NaOCl 

a 2,5% com clorexidina a 0,2%; a solução salina foi usada como controle 

negativo. Foram realizadas avaliações microbiológicas antes e após o preparo 

químico-mecânico (cultura). Os resultado do estudo indicaram que o uso, no 

interior do canal, do NaOCl e clorexidina em combinação resultou em uma 

maior redução do número de culturas positivas quando comparado ao emprego 

do uso isolado do NaOCl (p<0,05), mas este resultado não se mostrou 

estatisticamente superior ao desempenho da clorexidina isoladamente 

(Wilcoxon – p>0,05). 

LEONARDO et al. (1999) também estudaram in vivo o efeito 

antibacteriano do gluconato de clorexidina a 2% como irrigante endodôntico. 

Para tanto utilizaram 22 dentes (incisivos e molares) de doze indivíduos de 

ambos os gêneros, com polpa necrosada e lesão perirradicular. Depois de 

abertos os canais, foram retiradas amostras microbiológicas com cones de 

papel. Os canais foram então instrumentados com limas K-file e solução de 

clorexidina a 2,0%. Uma bolinha de algodão esterilizada foi colocada na 

entrada do canal e este foi selado com óxido de zinco e eugenol 
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temporariamente (48 horas). Uma segunda amostra foi retirada com cones de 

papel e submetida à análise microbiológica. S. mutans inicialmente presentes 

em dez casos, tiveram redução de 100% após a segunda sessão. O tratamento 

mostrou eficiência de 77,78% sobre microrganismos anaeróbios depois da 

segunda sessão. Os autores concluíram que a clorexidina evitou a atividade 

microbiana in vivo com efeito residual (substantividade), no interior dos canais 

radiculares por no mínimo 48 horas. 

Por sua vez, LENET et al. (2000) compararam a substantividade do gel 

de clorexidina a 2%, de um mecanismo de liberação lenta contendo clorexidina 

a 25% e da pasta de hidróxido de cálcio. Canais radiculares bovinos foram 

preparados e preenchidos com as substâncias citadas, por um período de 7 

dias. Decorrido este período, as medicações foram removidas e foi realizada a 

inoculação de E. faecalis no interior dos canais radiculares por 21 dias. Os 

resultados demonstraram que os canais radiculares bovinos preenchidos com 

gel de clorexidina a 2%, mesmo depois de removida a medicação, 

permaneceram apresentando atividade antimicrobiana. Desta forma, os autores 

sugeriram que os canais medicados com gel de clorexidina a 2% por 7 dias 

adquirem propriedades antimicrobianas por no mínimo 21 dias. 

Num estudo in vivo realizado sobre a ação antimicrobiana da 

clorexidina, ZAMANY et al. (2003) analisaram se a irrigação complementar com 

clorexidina a 2% aumentaria a eficácia da desinfecção do sistema de canais 

radiculares iniciada pelo preparo químico-mecânico realizado com NaOCl a 

1%. Os autores utilizaram a clorexidina em 12 dentes com infecção 

endodôntica e compararam a desinfecção obtida com outros 12 dentes que 

receberam apenas a irrigação com NaOCl. A avaliação da desinfecção se deu 

pela coleta de material do interior dos canais e cultura em meio de tioglicolato 

pré-reduzido incubado por 4 semanas. O estudo concluiu que a irrigação final 

com clorexidina ofereceu uma significativa melhora na desinfecção dos canais 

radiculares após o preparo químico-mecânico com NaOCl a 1%. 
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2.10 Associação de clorexidina e hipoclorito de sódio 

A associação de clorexidina e NaOCl leva à formação de um 

precipitado marrom que apresenta cálcio, ferro e magnésio, independente da 

concentração das soluções e da proporção entre elas (MARCHESAN et al., 

2007). 

BUI et al. (2008) realizaram um estudo para avaliar o efeito nos canais 

radiculares da irrigação com uma combinação de NaOCl e clorexidina sobre a 

dentina radicular e túbulos dentinários, usando o microscópio eletrônico de 

varredura ambiental (ESEM). Empregaram 44 dentes uni-radiculares humanos 

extraídos que foram instrumentados e irrigados tanto com NaOCl quanto 

clorexidina de forma a produzir o precipitado gerado pela combinação das duas 

substâncias no interior do canal radicular. Os autores observaram que os 

dentes irrigados com a combinação das duas substâncias apresentavam uma 

menor quantidade de túbulos dentinários patentes quando comparados com 

um grupo controle irrigado apenas com NaOCl. A maior obstrução das entradas 

do túbulos dentinários se deu pela formação do precipitado. Esta obstrução dos 

túbulos dentinários pelo precipitado formado pela combinação destas 

substâncias irrigadoras foi ratificada pelo estudo de AKISUE et al. (2010), com 

relação ao terço apical dos canais.  

BASRANI et al. (2007) também já haviam estudado a combinação de 

NaOCl e  clorexidina em diferentes concentrações das duas substâncias, 

através de diluições seriadas, com o emprego da espectroscopia por fóton de 

raios-x e espectrometria de massa de íons secundários, de forma a qualificar e 

quantificar o precipitado. Os autores constataram que a combinação destas 

substâncias resulta, além da formação do precipitado marrom, na geração de 

para-cloroanilina, de forma diretamente proporcional à concentração de NaOCl 

empregada. Os autores concluem o estudo ressaltando que até que este 

precipitado seja mais estudado, sua formação deve ser evitada através da 

remoção do NaOCl do canal radicular antes do emprego da clorexidina, pois a 

para-cloroanilina é uma amina aromática tóxica com potencial carcinogênico 

para humanos. 
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VIANNA & GOMES (2009), realizaram um estudo in vitro com o 

objetivo de investigar a eficácia da combinação do NaOCl e clorexidina em 

diferentes concentrações contra E. faecalis, em comparação com a atividade 

antimicrobiana das mesmas substâncias irrigantes quando aplicadas 

indivudualmente. As substâncias testadas foram gel de clorexidina a 2,0%, 

solução de clorexidina a 2,0%, solução de NaOCl a 1%, a 2,5% e a 5,25%, 

assim como combinações nas mesmas proporções. Foram utilizados dois 

métodos: o teste de difusão em ágar e o teste de diluição em caldo. A maior 

zona de inibição do crescimento microbiano foi obtido pelo gel de clorexidina a 

2,0% (p<0,05) e as menores zonas foram mostradas por NaOCl a 1% e 2,5% 

(p<0,05). Pelo Método do Contato Direto (diluição em caldo de cultura), os 

autores observaram que a clorexidina a 2,0% (fosse em gel ou na formulação 

líquida), o NaOCl a 5,25% e a combinação da clorexidina a 2,0% (líquida) e de 

NaOCl a 5,25%, necessitaram de 1 minuto ou menos para eliminar E. faecalis. 

A associação de NaOCl e clorexidina não mostrou um melhor resultado que o 

emprego da clorexidina individualmente. Os autores observaram a formação de 

um precipitado amarronzado quando da associação das duas substâncias 

(independente da concentração de NaOCl utilizada), mas o único comentário 

relativo a algum eventual revés da formação deste precipitado foi o de que este 

poderia atuar como uma smear layer química, favorecendo a percolação após 

a obturação do canal radicular. 
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3 - HIPÓTESE  

 

Tanto a clorexidina quanto o hipoclorito de sódio apresentam ação 

antimicrobiana sobre o biofilme bacteriano, mas a clorexidina tem um efeito 

maior sobre a biomassa do biofilme do que o hipoclorito de sódio, sendo este 

efeito dose dependente. 
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4- PROPOSIÇÃO 

  

 

Refutar a hipótese nula de que não há ação da clorexidina e do 

hipoclorito de sódio sobre o biofilme bacteriano e de que não há diferença entre 

os efeitos antimicrobianos sobre o biofilme bacteriano da clorexidina e do 

hipoclorito de sódio, mas que esta ação antimicrobiana depende da 

concentração da solução empregada. Estes objetivos serão perseguidos 

através da comparação da capacidade de diminuição da biomassa do biofilme 

pela ação de diversas concentrações destas duas substâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

5 - MATERIAIS E MÉTODOS 

  

5.1 Método do Contato Direto para mensurar a ação antimicrobiana de 

soluções irrigadoras sobre biofilme de Enterococcus faecalis 

Como modelos microbianos foram selecionadas 3 cepas bacterianas: 

- cepa padrão de E. faecalis (ATCC 29212),  

- uma cepa selvagem de E. faecalis (CC35) 

- uma cepa de Staphylococcus epidermidis (0,005), não formadora de 

biofilme. 

Culturas de 24 horas de cada microrganismo selecionado foram 

produzidas pela semeadura em placa de Petri contendo ágar de tripticase de 

soja (TSA – BioCen do Brasil, Campinas, SP). Após a confirmação da pureza 

da cultura, foi preparada uma suspensão de células bacterianas 

correspondente a 0,5 escala nefelométrica de McFarland (correspondente a 

aproximadamente 1,5x108 unidades formadoras de colônias). 50 µl desta 

suspensão foi diluída em 5 ml de caldo de tripticase de soja (TSB - Bioscan, Itu, 

SP - 1:100 – v/v), suplementado com 0,25% de glicose (como descrito por 

MOHAMED et al. em 2004). 

Alíquotas de 200 µl deste TSB inoculado com as cepas selecionadas 

foram transferidas aos poços de uma microplaca de poliestireno de 96 poços 

de fundo chato (a distribuição está esquematizada na Figura 2). Alguns poços 

foram preenchidos com o TSB estéril (primeiro controle negativo). As 

microplacas foram acondicionadas com tampa em estufa a 35ºC por 24 horas 

em aerobiose, para a formação do biofilme mínimo. 
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Figura 2: Esquema de distribuição das substâncias na microplaca de 96 poços em função do 

tempo. 
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Findo este período para a formação do biofilme, manteve-se o 

controle negativo intacto e os outros poços receberam os seguintes 

tratamentos:  

a) o TSB inoculado foi cuidadosamente removido com micropipetas 

(200 µl) e substituído por um novo TSB inoculado (controle positivo) e  

b) o TSB inoculado foi cuidadosamente removido com micropipetas e 

os poços deixados sem caldo.  
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Os poços deixados sem TSB foram preenchidos (200 µl) com uma das 

soluções abaixo (em quadriplicata para cada solução por microplaca): 

- Solução de clorexidina a 2% (Villevie, Joinville, SC)  

- Solução de clorexidina a 0,2%  

- Solução de clorexidina a 0,12%  

- Solução de hipoclorito de sódio a 6% (Merck KGaA, Darmstadt, 

Alemanha) 

- Solução de hipoclorito de sódio a 2% 

- Solução de hipoclorito de sódio a 1% 

- Solução de hipoclorito de sódio a 0,5% 

- Solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% (solução salina) (Equiplex 

Indústria Farmacêutica, Aparecida de Goiânia, GO) – (segundo controle 

negativo) 

Após os tempos de 1, 3 e 10 minutos de contato das soluções com os 

biofilmes, de acordo com a distribuição esquemática (Tabela 1), os poços 

tiveram as soluções aspiradas através de micropipeta (exceto os controles). 

Os poços que continham solução de NaOCl e de clorexidina foram 

preenchidos com 200 µl de PBS e realizadas 5 trocas seguidas desta solução. 

Todas as pontas de micropipeta foram trocadas e descartadas entre cada 

amostra ou adição de reagente. 

Realizada esta etapa de neutralização da solução antimicrobiana, o 

conteúdo das microplacas foi esvaziado por decantação. Cada poço foi 

preenchido com solução tampão PBS para lavagem específica por tempo 

protocolado de 1 min. Após esta lavagem o conteúdo das microplacas foi 

esvaziado por decantação foi esvaziado mais uma vez, invertendo as 

microplacas sobre papel absorvente. Este processo foi repetido por 3 vezes. 

Após a última decantação, foi removido o tampão de lavagem, invertendo as 

microplacas e batendo com esta sobre papel absorvente colocado sobre uma 

superfície dura. Após este processo de secagem, foi introduzido nos poços o 

corante azul violeta e deixado agir por 20 min. 

Após a coloração, fez-se uma nova lavagem repetindo o processo 

anterior. Foi acrescentado em cada poço álcool etílico a 95% em temperatura 
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ambiente por 5 min e as microplacas levadas para a leitura no 

espectrofotômetro (aparelho leitor de Elisa) (SpectraMax® Plus384, Sunnyvale, 

CA, EUA). A leitura foi realizada com filtro de comprimento de onda de 590 nm. 

 

5.2 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 do efeito das diversas concentrações de clorexidina e NaOCl (7 

soluções diferentes) sobre a biomassa do biofilme ao longo dos três tempos 

analisados (1, 3 e 10 minutos) foi empregado o método do Modelo Linear 

Generalizado (GLM) para medidas repetidas. Esta análise foi aplicada 

separadamente para cada biomassa formada por cada cepa de bactéria 

estudada (cepa padrão de E. faecalis ATCC 29212, E. faecalis CC35 e S. 

epidermidis 0,005). A comparação entre as 7 soluções diferentes ao longo do 

tempo foi ajustada pelo teste post-hoc de Tukey para múltiplas comparações. 
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6 - RESULTADOS  

  

A partir dos dados numéricos obtidos para as leituras das densidades 

ópticas de cada poço das microplacas pela Leitora de ELISA, aplicaram-se os 

testes estatísticos previstos para a análise da significância das aparentes 

diferenças.  

Na análise estatística intergrupo das microplacas com a cepa padrão 

de E. faecalis ATCC 29212, todas as concentrações testadas de NaOCl 

tiveram diferença significativa com relação a todas as concentrações de 

clorexidina, independente do tempo analisado. Isto é, até mesmo menor 

concentração da solução de NaOCl (0,5%) foi mais efetiva que a maior 

concentração da solução de clorexidina (2%) em diminuir a biomassa do 

biofilme de E. faecalis ATCC 29212  (Tabela 1).  

Porém, quando comparadas as substâncias entre si, ou seja, 

diferentes concentrações de NaOCl com outras concentrações NaOCl, assim 

como as comparações entre as diferentes concentrações de, não houve 

diferença significativa em relação às diferentes concentrações independente do 

tempo analisado (Tabela 1). 

Resultados semelhantes foram encontrados na análise estatística 

intergrupo das microplacas com as cepas de E. faecalis CC35 e S. epidermidis 

0,005, onde, todas as concentrações de hipoclorito de sódio tiveram diferença 

significativa sobre todas as concentrações de clorexidina. Porém, quando 

comparadas as substâncias entre si, não houve diferença significativa em 

relação às diferentes concentrações nos três tempos estudados (Tabelas 2 e 

3). 

Esses mesmos resultados podem ser visualizados pelos Gráficos 1, 2 

e 3. 

Na análise estatística intragrupos, ou seja, comparação ao longo do 

tempo dentro de cada grupo (dentro de cada solução), as cepas E. faecalis 

ATCC 29212 e E. faecalis CC35 não apresentaram diferença significativa em 

nenhum dos momento, em relação à solução a que foram expostas, 

independente do tipo ou concentração.  
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Porém quando se observou os resultados relativos à cepa de S. 

epidermidis 0,005, notou-se diferença significativa (Tabela 4). Esta diferença foi 

constatada no decorrer do tempo nos grupos: Grupo 1 (NaOCl a 0,5%, entre os 

tempos 1 e 2, p =0,036), Grupo 2 (NaOCl a 1%, entre os tempos 1  e 2, 

p=0,012), Grupo 4 (NaOCl a 6%, entre os tempos 2 e 3, p=0,012) e Grupo 5 

(clorexidina a 0,12%, entre os tempos 2 e 3, p=0,05) (Tabela 5). 
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Tabela 1. Comparação dos efeitos das diferentes soluções de clorexidina e hipoclorito de sódio 

sobre a biomassa do biofilme formado pela cepa padrão de E. faecalis ATCC 29212 ao longo 

dos três tempos estudados (GLM - Modelo Linear Generalizado para dados repetidos: erro 

padrão = 0,03). 

 

Comparação Diferença média P IC 95% 

Solução A Solução B     

H 0,5% H 1% -0,003 1 -0,10 0,09 

H 0,5% H 2,5% 0,005 1 -0,09 0,10 

Hi 0,5% H 6% 0,009 1 -0,08 0,10 

H 0,5% C 0,12% -0,313 < 0,0001 -0,41 -0,22 

H 0,5% C 0,2% -0,288 < 0,0001 -0,38 -0,19 

H 0,5% C 2% -0,299 < 0,0001 -0,39 -0,21 

H 1% H 2,5% 0,008 1 -0,08 0,10 

H 1% H 6% 0,011 1 -0,08 0,10 

H 1% C 0,12% -0,311 < 0,0001 -0,404 -0,217 

H 1% C 0,2% -0,286 < 0,0001 -0,38 -0,19 

H 1% C 2% -0,297 < 0,0001 -0,39 -0,20 

H 2,5% H 6% 0,004 1 -0,09 0,10 

H 2,5% C 0,12% -0,318 < 0,0001 -0,41 -0,22 

H 2,5% C 0,2% -0,294 < 0,0001 -0,39 -0,20 

H 2,5% C 2% -0,305 < 0,0001 -0,40 -0,21 

H 6% C 0,12% -0,322 < 0,0001 -0,41 -0,23 

H 6% C 0,2% -0,297 < 0,0001 -0,39 -0,20 

H 6% C 2% -0,308 < 0,0001 -0,40 -0,21 

C 0,12% C 0,2% 0,025 1 -0,12 -0,07 

C 0,12% C 2% 0,014 1 -0,10 -0,08 

C 0,2% C 2% -0,011 1 -0,10 0,08 

H = hipoclorito de sódio; C = clorexidina; IC = intervalo de confiança; P = p valor 
O IC foi ajustado pelo teste post-hoc de Tukey para múltiplas comparações. 
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Tabela 2. Comparação dos efeitos das diferentes soluções de clorexidina e hipoclorito de sódio 

sobre a biomassa do biofilme formado pela cepa de E. faecalis CC35 ao longo dos três tempos 

estudados. (GLM - Modelo linear generalizado para dados repetidos: erro padrão =  0,04). 

 
Comparação Diferença média P IC 95% 

Solução A Solução B     

H 0,5% H 1% 0,014 1 -0,10 0,13 

H 0,5% H 2,5% 0,052 1 -0,06 0,17 

Hi 0,5% H 6% 0,046 1 -0,07 0,16 

H 0,5% C 0,12% -0,137 0,007 -0,25 -0,02 

H 0,5% C 0,2% -0,166 0,001 -0,28 -0,05 

H 0,5% C 2% -0,200 < 0,0001 -0,31 -0,09 

H 1% H 2,5% 0,038 1 -0,08 0,15 

H 1% H 6% 0,032 1 -0,08 0,15 

H 1% C 0,12% -0,151 0,002 -0,26 -0,04 

H 1% C 0,2% -0,180 < 0,0001 -0,29 -0,07 

H 1% C 2% -0,213 < 0,0001 -0,33 -0,10 

H 2,5% H 6% -0,006 1 -0,12 0,11 

H 2,5% C 0,12% -0,189 < 0,0001 -0,30 -0,07 

H 2,5% C 0,2% -0,218 < 0,0001 -0,33 -0,10 

H 2,5% C 2% -0,252 < 0,0001 -0,37 -0,14 

H 6% C 0,12% -0,183 < 0,0001 -0,30 -0,07 

H 6% C 0,2% -0,212 < 0,0001 -0,33 -0,10 

H 6% C 2% -0,246 < 0,0001 -0,36 -0,13 

C 0,12% C 0,2% -0,029 1 -0,14 0,08 

C 0,12% C 2% -0,063 1 -0,18 0,05 

C 0,2% C 2% -0,034 1 -0,15 0,10 

H = hipoclorito de sódio; C = clorexidina; IC = intervalo de confiança; P = p valor 
O IC foi ajustado pelo teste post-hoc de Tukey para múltiplas comparações. 
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Tabela 3. Comparação dos efeitos das diferentes soluções de clorexidina e hipoclorito de sódio 

sobre a biomassa do biofilme formado pela cepa de S. epidermidis 0,005 em cada tempo 

estudado ao longo dos três tempos estudados. (GLM - Modelo linear generalizado para dados 

repetidos: erro padrão =  0,08). 

 

Comparação Diferença média P IC 95% 

Solução A Solução B     

H 0,5% H 1% 0,059 1 -0,21 0,33 

H 0,5% H 2,5% 0,113 1 -0,16 0,39 

Hi 0,5% H 6% 0,113 1 -0,16 0,39 

H 0,5% C 0,12% -0,426
*
 < 0,0001 -0,70 -0,15 

H 0,5% C 0,2% -0,476
*
 < 0,0001 -0,75 -0,20 

H 0,5% C 2% -0,535
*
 < 0,0001 -0,81 -0,26 

H 1% H 2,5% 0,054 1 -0,22 0,33 

H 1% H 6% 0,054 1 -0,22 0,33 

H 1% C 0,12% -0,485
*
 < 0,0001 -0,76 -0,21 

H 1% C 0,2% -0,535
*
 < 0,0001 -0,81 -0,26 

H 1% C 2% -0,594
*
 < 0,0001 -0,87 -0,32 

H 2,5% H 6% 0 1 -0,27 0,27 

H 2,5% C 0,12% -0,539
*
 < 0,0001 -0,81 -0,27 

H 2,5% C 0,2% -0,589
*
 < 0,0001 -0,86 -0,32 

H 2,5% C 2% -0,648
*
 < 0,0001 -0,92 -0,37 

H 6% C 0,12% -0,539
*
 < 0,0001 -0,81 -0,27 

H 6% C 0,2% -0,589
*
 < 0,0001 -0,86 -0,32 

H 6% C 2% -0,648
*
 < 0,0001 -0,92 -0,37 

C 0,12% C 0,2% -0,050 1 -0,32 0,22 

C 0,12% C 2% -0,109 1 -0,38 0,16 

C 0,2% C 2% -0,059 1 -0,33 0,21 

H = hipoclorito de sódio; C = clorexidina; IC = intervalo de confiança; P = p valor 
O IC foi ajustado pelo teste post-hoc de Tukey para múltiplas comparações. 
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Tabela 4. Comparação ao longo do tempo dos efeitos sobre a biomassa do biofilme formado 

pelas 3 cepas estudadas (E. faecalis ATCC 29212, E. faecalis CC35 e S. epidermidis 0,005) 

dentro de cada grupo (dentro de cada solução). (GLM - Modelo linear generalizado para dados 

repetidos).  

  

Cepa Tempo P 

E. faecalis ATCC 29212 T1 – T2 0,301 

  T2 – T3 0,188 

E. faecalis CC35 T1 – T2 0,084 

  T2 – T3 0,087 

S. epidermidis 0,005 T1 – T2 < 0,0001 * 

  T2 – T3 0,013 * 

* Houve diferença significativa 

 

 

 

 

Tabela 5. Comparação ao longo do tempo dos efeitos sobre a biomassa do biofilme formado 

pela cepa de S. epidermidis 0,005 dentro de cada grupo (dentro de cada solução). Houve 

diferença estatisticamente significante ao longo dos três tempos (GLM - Modelo linear 

generalizado para dados repetidos). Entretanto, esta significância só foi encontrada nos 

Grupos:  

 

Substancia/Concentração  Tempo P 

H 0,5% T1 – T2 0,036 

H 1% T1 – T2 0,012 

H 6% T2 – T3 0,012 

C 0,12% T2 – T3 0,005 
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Gráfico 1. Efeitos das diferentes soluções sobre a biomassa do biofilme formado pela cepa 

padrão de E. faecalis ATCC 29212 
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Gráfico 2. Efeitos das diferentes soluções sobre a biomassa do biofilme formado pela cepa de 

E. faecalis CC35 
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Gráfico 3. Efeitos das diferentes soluções sobre a biomassa do biofilme formado pela cepa de 

S. epidermidis 0,005. 
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7 – DISCUSSÃO 

 

Mesmo com toda a evolução científica e filosófica ocorrida nas últimas 

décadas, ainda não se conseguiu chegar a uma solução irrigadora auxiliar ideal 

ao tratamento endodôntico, solução esta que apresente todas as propriedades 

necessárias para este processo. Porém, algumas substâncias são utilizadas no 

de forma majoritária pelo endodontista, a fim de melhorar a limpeza e auxiliar 

na eficiência dos instrumentais operatórios (MONTEIRO-SOUZA et al., 1992; 

COHEN & HARGREAVES, 2007; LOPES & SIQUEIRA, 2010).  

A propriedade esperada de uma solução irrigadora auxiliar em 

endodontia, que tem sido mais relevada pelos diversos autores, é a capacidade 

antimicrobiana, pela importância que a desinfecção do sistema de canais 

radiculares e a manutenção da cadeia asséptica assumem no prognóstico de 

sucesso do tratamento endodôntico. Desta forma, dentre as diversas 

substâncias já propostas para este fim, têm se destacado a solução de 

hipoclorito de sódio e de clorexidina, onde cada qual apresenta suas 

propriedades e ações especificas (RINGEL et al., 1982; SIQUIERA et al., 1998; 

FERRAZ et al., 2001; GOMES et al., 2001; VIANNA et al., 2004).  

Na tentativa de melhorar o efeito antimicrobiano destas substâncias, 

alguns autores experimentaram a associação de ambas, mas não se observou 

aumento significativo na eficácia antimicrobiana. Por outro lado alguns estudos 

observaram que esta associação além de não oferecer benefícios, parece 

oferecer desvantagens significativas, já que pode prejudicar o selamento 

esperado pela obturação endodôntica e gerar substâncias tóxicas para o 

paciente. Estudos recentes demonstraram que a associação de clorexidina 

com NaOCl forma um precipitado escuro (marrom) que além de aumentar a 

probabilidade de escurecimento do elemento dentário pós-tratamento, se 

deposita sobre a superfície dentinária obstruindo os túbulos dentinários como 

uma smear layer (BASRANI et al., 2007; BUI et al., 2008; VIANNA & GOMES, 

2009; AKISUE et al., 2010). Entretanto, o fator que talvez seja o mais 

importante a ser considerado, pelo potencial de dano que possa gerar ao 

paciente, é a formação de para-cloroalinina resultante desta associação. Este 
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subproduto da exposição da clorexidina a situações de pH elevado (acima de 

8) apresenta potencial de carinogenicidade para humanos (BASRANI et al., 

2007). Desta forma, não há qualquer evidência científica que justifique o 

emprego de uma solução irrigadora formada pela associação de clorexidina 

com NaOCl. 

Considerando estudos prévios que têm demonstrado a superioridade 

da clorexidina e do NaOCl como solução irrigadora em endodontia, e que não 

há um consenso na literatura sobre qual destas substâncias apresenta o 

melhor efeito antimicrobiano sobre espécies comumente isoladas a partir de 

infecções endodônticas, este estudo foi direcionado para a comparação entre 

diferentes concentrações das duas substâncias sobre E. faecalis. A escolha do 

E. faecalis como modelo microbiano se justificou pela sua ampla utilização na 

maioria dos estudos voltados ao mesmo propósito, já que esta espécie 

bacteriana apresenta uma elevada capacidade de resistir em condições 

adversas e tem sido frequentemente associada a situações de fracasso do 

tratamento endodôntico (PECIULIENE et al., 2000; HANCOCK et al., 2001; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; STUART et al., 2006; SAKAMOTO et al., 2008). 

Vários modelos experimentais já foram empregados para se avaliar a 

efetividade antimicrobiana de substâncias utilizadas no tratamento 

endodôntico, sendo o Método de Difusão em Agar um dos mais frequentes em 

estudos prévios (referências). É um método de realização pouco laboriosa e de 

custo relativamente baixo. Todavia, muitos autores identificam limitações 

importantes neste método quando se trata de avaliar a eficácia antimicrobiana 

de substâncias que serão empregadas no espaço endodôntico (referências). 

Os métodos que avaliam a ação antimicrobiana através do contato 

mais amplo entre a solução e as células microbianas (Métodos de Contato 

Direto), têm sido mais aceitos como factíveis para este propósito. Desta forma, 

os estudos mais recentes têm empregado o Método de Contato Direto com 

biofilme bacteriano como modelo experimental para a avaliação da ação 

antimicrobiana sobre a microbiota endodôntica, por parecerem ser mais 

fidedignos em se aproximar da realidade encontrada pela microbiota intracanal 

(LIMA et al., 2001; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011). Entretanto, por ser um 
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conceito historicamente recente, ainda há uma carência de estudos e uma 

ausência de padronização do tipo de biofilme a ser empregado.  

Foram selecionadas para este estudo duas cepas de E. faecalis: a 

cepa padrão ATCC 29212 reconhecidamente hábil em formar biofilme (DENG 

et al., 2009; SABER & EL-HADY, 2012) e uma cepa selvagem que também foi 

por nós observada como capaz de formar biofilme. Optou-se também pelo 

emprego de uma cepa selvagem de S. epidermidis não formadora de biofilme 

para se avaliar a diferença da ação antimicrobiana das soluções frente à 

presença ou não do biofilme. Os nossos resultados confirmaram estudos 

prévios (MAH & O'TOOLE, 2001; STERWART & COSTERTON, 2001; 

SOCRANSKY & HAFFAJEE, 2002) que já haviam relatada que o biofilme 

bacteriano oferece uma forma de resistência mais pronunciada às células 

bacterianas frente a ação de substâncias antimicrobianas, ao menos no que diz 

respeito à biomassa do biofilme, já que neste estudo não foi avaliada a 

viabilidade das células remanescentes no biofilme após a exposição à 

substância antimicrobiana. 

Vários estudos anteriores que compararam substâncias químicas 

auxiliares ao tratamento endodôntico relataram que o NaOCl demonstra uma 

maior eficiência antimicrobiana (RINGEL et al, 1982; SIQUEIRA et al, 1998; 

WANG et a, 2007; DAGMA, 2011; ORDINOLA-ZAPATA et al, 2011), porém 

possui algumas desvantagens, tais como: toxicidade, odor desagradável e 

corrosão de instrumentos metálicos (JEANSONNE & WHITE, 1994). Por outro 

lado, outros autores relatam resultados onde a clorexidina apresenta melhor 

ação antimicrobiana que o NaOCl (LEONARDO et al., 1999; LENET et al., 

2000; ZAMANY, 2003; TANOMARU et al., 2005; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011; 

ELLEPOLA et al., 2011), demonstrando não haver consenso na literatura a 

este respeito.  

Neste estudo foram empregadas diferentes concentrações de cada 

substância e em diferentes períodos de tempo de exposição do biofilme 

bacteriano. Os resultados deste experimento corroboram os de outros autores 

quanto à maior efetividade do NaOCl quando comparado à clorexidina no 

concernente à ação antibacteriana. Neste estudo foi possível demonstrar 
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adicionalmente que o NaOCl apresentou resultados significativamente 

melhores em todas as concentrações quando comparado a todas as 

concentrações de clorexidina, nas três cepas diferentes de microrganismos 

utilizados, em todos os tempos analisados. Isto é, apesar de ambas as 

substâncias terem demonstrado efeito de redução da biomassa do biofilme, o 

desempenho antimicrobiano das soluções de NaOCl sempre foi superior 

(Figura 1, Figura 2, Figura 3, Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3). A diferença 

de resultados em relação aos estudos que mostraram um melhor desempenho 

da clorexidina em relação ao NaOCl, provavelmente se deu pela diferença 

entre os método empregados, sendo que o método utilizado neste estudo 

(Contato Direto com biofilme bacteriano) parece oferecer uma maior 

fidedignidade no que diz respeito à ação antimicrobiana destas substâncias no 

contexto da infecção endodôntica. 

Quando comparados as substâncias entre si em relação a 

concentração utilizada nos diversos tempos (1, 3 e 10 minutos), não houve 

diferença significativa entre as amostras avaliadas em relação às cepas de E. 

faecalis, mostrando-nos que tanto o hipoclorito quanto a clorexidina, podem ser 

utilizada as concentrações menores para que haja uma segurança maior em 

relação ao hospedeiro. Apesar dos resultados deste estudo terem demonstrado 

resultados diferentes com relação à cepa de S. epidermidis 0,005, foi 

observado diferença significativa no Grupo 1 (NaOCl a 0,5%, entre os tempos 1 

e 2, p =0,036), Grupo 2 (NaOCl a 1%, entre os tempos 1  e 2, p=0,012), Grupo 

4 (NaOCl 6%, entre os tempos 2 e 3, p=0,012) e Grupo 5 (clorexidina 0,12%, 

entre os tempos 2 e 3, p=0,05), sugerindo que a concentração da substância 

empregada pode resultar em melhor ação antimicrobiana na ausência do 

biofilme bacteriano, uma ação dose-dependente. 

Quando comparamos o efeito sobre a biomassa do biofilme no 

decorrer do tempo entre as duas substâncias, a clorexidina apresenta um efeito 

residual significativamente maior em relação ao hipoclorito, ou seja, o 

hipoclorito tem um efeito imediato forte, porém diminui no decorrer do tempo, já 

a clorexidina tem um efeito residual contínuo, como pode ser observado nos 

Gráficos 1, 2 e 3. Este resultado pode ser creditado à maior substantividade 
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apresentada pela clorexidina quando comparada ao NaOCl. Mesmo assim, o 

efeito imediato do NaOCl supera significativamente o efeito final da clorexidina 

após o maior período de tempo avaliado.  

A clorexidina não demonstrou ser mais efetiva sobre a biomassa do 

biofilme do que o hipoclorito em nenhuma das concentrações e/ou períodos de 

tempo de exposição estudados. Estes resultados superiores associados à 

capacidade de dissolução de matéria orgânica apresentada pela solução de 

NaOCl (LOPES & SIQUEIRA, 2010), sugerem que esta última substância 

oferece um desempenho mais satisfatório como agente irrigador/substância 

química auxiliar no preparo químico-mecânico em endodontia. 
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8 – CONCLUSÃO 

  

Dentro das limitações do método proposto, concluiu-se que: 

• Ambas as substâncias em suas concentrações variadas foram 

capazes de influenciar a biomassa do biofilme, confirmando em parte a 

hipótese levantada para a realização do estudo; 

• O hipoclorito de sódio proporcionou um maior efeito sobre a 

biomassa do biofilme sendo este resultado significante em todas as 

concentrações e tempos analisados quando comparados com a clorexidina, 

refutando a parte da hipótese inicial de que a clorexidina apresentaria um 

desempenho superior; 

• Não houve diferença significativa entre as diferentes 

concentrações de hipoclorito de sódio entre si, refutando a hipótese inicial; 

• Não houve diferença significativa entre as diferentes 

concentrações de clorexidina entre si, refutando a hipótese inicial. 
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