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RESUMO 

Objetivo:Analisar, in vitro, o efeito antimicrobiano da pasta HPG(hidróxidode 

cálcio/glicerina/ paramonoclorofenol canforado)com diferentes concentrações 

dePMCCecomparar a radiopacidade da pasta alterando as concentrações de 

carbonato de bismuto (CB). 

Materiais e Métodos: A análise antimicrobiana foi realizada através do teste 

de difusão em ágar. As formulações testadas foram:HG (0% de PMCC), HPG 

17%, 12%, 7% e 5%. Glicerina pura foi testada simultaneamente como controle 

negativo. Todas as pastas foram testadas contra Enterococcus faecalis 

(ATCC29212), Enterococcus faecalis (isolado clínico) e cultura mista (saliva), 

em placas de Petri contendo o meio de cultura trypticsoyagar. Após 48h de 

incubação a 37°, em aerobiose, os halos de inibição do crescimento bacteriano 

foram mensurados e comparados. Para a análise da radiopacidade, pastas 

HPG com 10%; 20%; 30% e 40% de CB foram inseridas em anéis metálicos de 

dimensões padrão. Radiografias foram obtidas do conjunto de espécimes das 

pastas medicamentosas, junto com um fragmento de dentina(1 mm de 

espessura) e uma escala de alumínio. Após digitalização das radiografias, os 

valores de densidade óptica das pastasforam comparados à escala e ao 

fragmento de dentina, utilizando o software Image J. 

Resultados :Todas as medicaçõesapresentaram efeito antimicrobiano. HPG 

17% foi mais eficazque as outras concentrações, determinando as maiores 

médias de halos de inibição. HG foi discretamente mais eficaz que HPG 5% 
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para cepas E. faecalisATCC e isolado clínico.Quanto à radiopacidade, 

formulações com 20%, 30% e 40% de CB foram significativamente mais 

radiopacas que 10%(p<0.05), mas não diferiram entre si (p>0.05). Todas 

aspastas foram mais radiopacas que a dentina. 

Conclusões:HPG com 17% de PMCC determina uma atividade antimicrobiana 

mais expressiva, enaltecendo o valor de sua utilização na prática clínica. A 

menor concentração testada não apresentou um efeito antimicrobiano superior 

a pasta HG. Quanto à concentração de CB, a mais indicada é a de 20%, pois 

resulta em radiopacidade similar às maiores concentrações testadas, contudo, 

significativamente superior à concentração de 10%. 

Palavras-chave: Hidróxido de cálcio; Atividade antimicrobiana; Radiopacidade. 
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ABSTRACT 

Aim:Analyze, in vitro, the antimicrobial effect oftheHPG paste (calcium 

hydroxide/camphorated paramonochlorophenol/ glycerin) in CPMCand compare 

the radiopacity of the paste changing the concentrations of bismuth carbonate 

(CB). 

Materials and Methods:The antimicrobial analysis was performedusing the 

agar diffusion test. The formulations tested were:  HG (0% to PMCC), HPG 17 

%, 12 %, 7% and 5%. Pureglycerin  was tested as a negative control. All the 

pastes were tested against Enterococcus faecalis (ATCC29212), Enterococcus 

faecalis (clinical isolate) and mixed culture (saliva) in Petri plates containing the  

TrypticSoy Agar. After 48 hours of incubation at 37°C under aerobic conditions, 

the inhibition of bacterial growth were recorded and compared. For the analysis 

of radiopacity HPG pastes 10%, 20%, 30% and 40% of CB were inserted into 

metal rings with standard dimensions. Radiographs were obtained from the 

collection: Specimens of medicament pastes, a fragment of dentin (thickness of 

1mm) and an aluminumstep-wedge. After scanning the radiographs, the optical 

density values of the pastes were compared to the scale and dentin fragment, 

using the software Image J. 

Results: All medications had antimicrobial effect. HPG 17% was more effective 

than the other concentrations, determining the highest average inhibition zones. 

HG was slightly more effective than 5% for HPG strains E. faecalisATCC and 

clinical isolated. For radiopacity, formulations with 20%, 30% and 40% of CB 
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were significantly more radiopaque than 10% (p < 0.05), but did not differ (p > 

0,05). All pastes were more radiopaque than dentin. 

Conclusions: HPG with 17% of PMCC provides a more expressive 

antimicrobial activity, enhancing the value of its use in clinical practice. The 

lowest concentration tested did not show a superior antimicrobial effect of HG 

paste. As the concentration of CB is more suitable than 20%, for similar results 

in the highest concentrations tested, however, significantly higher than the 

concentration of 10% radiopacity . 

Key-words: Calcium hydroxide; Antimicrobial activity; Radiopacity 
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1. INTRODUÇÃO 

Os micro-organismos exercem um papel decisivo na indução e 

perpetuação de processos inflamatórios da polpa e do periápice. Porém, 

enquanto a polpa dental se mantiver vital, estando inflamada ou não, uma 

infecção do sistema de canais radiculares não se estabelece.Segundo 

SIQUEIRA (2002), oprimeiro relato na literatura referente ao papel de micro-

organismos nas patologias pulpares e perirradiculares foiem 1894 

porWILLOUGHBY DAYTON MILLER, considerado o pai da Microbiologia Oral. 

Seu estudo demonstrou por meio de material coletado de dentes extraídos, a 

presença de bactérias associadas aos canais radiculares infectados. 

Em um estudo clássico, KAKEHASHIet al. (1965), expuseram polpas 

dentais de ratos convencionais e ratos germ-freeao meio bucal. Enquanto nos 

animais convencionais foram observadas inflamação severa e necrose pulpar, 

associadas a lesões perirradiculares, nos animais germ-free houve o reparo 

do tecido pulpar por neoformação de dentina, estabelecendode fato a relação 

causa-efeito entre as bactérias e as patologias pulpares e perirradiculares. 

Com a infecção pulpar, as bactérias e seus produtos atingem os tecidos 

perirradiculares induzindo alterações inflamatórias e imunológicas no periápice 

na tentativa de conter a disseminação da infecção, estabelecendo-se uma 

tentativa de equilíbrio entre defesa e agressão. A resposta inflamatória 

desencadeada pelo hospedeiro não é suficiente para promover a eliminação 

da infecção e por consequência restabelecer a saúde dos tecidos pulpares e 

perirradiculares. Esta incapacidade deve-se ao fato de que a polpa necrosada 
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é desprovida de vasos sanguíneos para transporte de células e moléculas de 

defesa para o sítio infectado. É necessária, então, a intervenção local do 

profissional, a fim de promover a eliminação ou máxima redução de bactérias, 

favorecendo assim o reparo (SIQUEIRA &UZEDA, 1996). 

Em casos de necrose, se alguma espécie ou filotipo persistir após a 

instrumentação, essa infecção remanescente é um fator de risco que pode 

influenciar no índice de sucesso do tratamento endodôntico (SIQUEIRA Jr 

&RÔÇAS, 2008). Torna-se evidente a necessidade de se prevenir e se 

controlar a infecção endodôntica, visando o reparo das estruturas 

perirradiculares e o restabelecimento da função dentária normal. 

Os principais objetivos do preparo químico-mecânico (PQM) são a 

limpeza e a modelagem do sistema de canais radiculares obtidos por meio do 

emprego de instrumentos endodônticos, de substâncias ou soluções químicas 

auxiliares e da irrigação-aspiração (LOPES et al., 2010). No entanto, pode-se 

afirmar que, por mais criterioso que seja o profissional ao realizar o preparo 

químico-mecânico do sistema de canais radiculares, algumas áreas da 

complexa anatomia interna dos dentes, como istmos e canais acessórios, e 

mesmo algumas paredes circundantes, muitas vezes permanecem intocadas 

pelo preparo químico-mecânico. 

Tem sido relatadona literatura que em cerca de 40 a 60% dos casos, as 

bactérias sobrevivem aos efeitos do PQM, independentemente da solução 

irrigadora e sua concentração empregada.A maioria dos insucessos 

endodônticos relaciona-se a falhas nos processos de desinfecção e à 
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manutenção dos micro-organismos no sistema de canais radiculares. A 

presença da microbiota associada aos seus fatores de virulência e as 

dificuldades impostas pela anatomia do sistema de canais radiculares requer 

do profissional conhecimento científico e preparo na seleção de estratégias 

mais eficazes para que o tratamento endodôntico logre êxito. 

Os medicamentos intracanais são utilizados como agentes 

antimicrobianos para eliminar bactérias residuais de um canal radicular após a 

instrumentação e irrigação. Tais medicamentos buscam tornar inertes os 

conteúdos restantes do canal, dissolver tecidos, atuar como uma barreira 

física e controlar a infiltração apical persistente de fluidos para o sistema de 

canais radiculares (DAVIS et al., 2007). A pasta de hidróxido de cálcio (HC) é 

frequentemente utilizada na Endodontia em função da sua capacidade de 

atuar como barreira física, prevenindo a reinfecção do canal e interrompendo o 

suprimento de nutrientes para as bactérias remanescentes. 

A utilização da pasta de hidróxido de cálcio associado ao 

paramonoclorofenol canforado e glicerina (HPG) como medicação intracanal 

no intervalo entre sessões na terapia endodôntica é uma estratégia 

terapêutica adotada frequentemente no caso de elementos não vitais e 

retratamentos endodônticos. No entanto, ainda não existe um consenso com 

relação à composição ideal da pasta, nem uma padronização no seu preparo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Medicação intracanal no tratamento de dentes despolpados – 

necropulpectomia e retratamento 

Segundo BYSTRÖM&SUNDQVIST(1985) o emprego de uma medicação 

intracanal (MI) no tratamento de dentes necrosados e infectados tem sido 

considerado um importante coadjuvante ao preparo químico-mecânico no 

controle ou eliminação de micro-organismos associados às infecções 

endodônticas. 

Sabe-se que a atividade do agente antimicrobiano depende de seu 

contato direto com os micro-organismos, sua concentração e tempo de ação. 

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

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

(LEONARDO& LEAL, 1998). 

Para efeito de tratamento deve-se considerar todo dente contendo polpa 

necrosada como infectado, independentemente da detecção radiográfica de 

uma alteração patológica perirradicular. Em alguns casos de dente com polpa 

necrosada sem lesão perirradicular diagnosticada radiograficamente, o 

aparecimento da lesão é só uma questão de tempo. Em outros a lesão pode 

estar presente, mas ainda não acarretou na destruição óssea suficiente para 

que fosse discernida radiograficamente (LOPESet al., 2010). 
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Uma MI ideal deve apresentar potencial antimicrobiano, ser 

biocompatível, estimular a reparação dos tecidos perirradiculares e permanecer 

ativa durante todo o período entre as consultas do tratamento endodôntico 

(SJÖGREN, 1996) e sua utilização pode ser útil na eliminação de bactérias 

remanescentes que sobreviveram no interior dos canais radiculares após o 

preparo químico-mecânico completo (SIQUEIRA Jr&UZEDA, 1997). 

SJÖGRENet al. (1991) demonstraram que o HC é efetivo na eliminação 

de micro-organismos que sobrevivem ao preparo químico-mecânico do sistema 

de canais radiculares e sugeriram o período de  uma semana como tempo ideal 

para sua manutenção dentro do canal radicular. A sua associação com outros 

medicamentos pode aumentar a eficácia da MI na eliminação de bactérias 

residuais no sistema de canais radiculares (SIQUEIRA Jr& LOPES, 1999). 

2.2.  O hidróxido de cálcio na medicação intracanal entre sessões 

Frequentemente, na prática clínica da Endodontia, o HC está indicado 

como MI entre sessões, tanto para casos de polpa viva como polpa necrosada, 

com ou sem a presença de lesão perirradicular (LOPES & SIQUEIRA 

Jr,2004).Diversas substâncias podem ser utilizadas em associação com o HC 

como veículo para a aplicação do mesmo. Estas podem oferecer propriedades 

adicionais capazes de maximizar o efeito do HC (CAMÕES et al., 2003). 

A MI entre sessões é majoritariamente recomendada para complementar 

os efeitos antimicrobianos do preparo químico-mecânico, agindo em áreas não 

atingidas por instrumentos e irrigantes incluindo túbulos dentinários, istmos e 

ramificações. Para que medicamentos exerçam seus efeitos antimicrobianos 
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nestas regiões, devem difundir-se sem influência significativa de tecidos 

orgânicos e inorgânicos, em seguida, atingir uma concentração elevada o 

suficiente para matar ou inibir micro-organismos residentes nesses locais 

(OLIVEIRA et al., 2010). Nesse contexto, é importante ressaltar que conforme a 

pasta contendo HC se difunde através dos túbulos dentinários, se distanciando 

do canal principal onde é aplicada, menor é a atividade antimicrobiana da MI 

(TRONSTADet al., 1981). 

2.2.1 Mecanismo de ação do hidróxido de cálcio 

A principal função do HC como um medicamento intracanal é 

proporcionar uma atividade antimicrobiana.Por ser uma base forte, com pH em 

torno de 12.5, o HCexerce um efeito letal sobre os micro-organismos. 

Entretanto, esse efeito éobservado apenas quando o HC entra em contato 

direto commicro-organismos, gerando uma concentração máxima de íons 

hidroxila queatinge níveis incompatíveis com a sobrevivência microbiana 

(SIQUEIRA Jr &LOPES, 1999; SIQUEIRA Jret al., 2000).  

As propriedades do HC derivam de sua dissociação iônica em meio 

aquoso, gerando íons cálcio e íons hidroxila, e a ação destes íons sobre os 

tecidos e micro-organismos explica suas propriedades biológicas e 

antimicrobianas (SIQUEIRA Jr& LOPES, 1999). Os íons hidroxila são radicais 

livres altamente oxidantes que reagem com diversas moléculas, células e 

tecidos. Seus efeitos letais sobre micro-organismos provavelmente devem-se a 

um efeito destrutivo na parede celular, estruturas proteicas (enzimas e 

proteínas estruturais) e no próprio DNA bacteriano (TEIXEIRA et al., 2005). 
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A presença de matéria orgânica, a capacidade tampão da dentina e a 

presença de fluidos teciduais, podem gerar uma queda de pH em direção à 

neutralidade através da redução de íons hidroxila disponíveis no meio, 

podendo assim, comprometer a eficácia antimicrobiana do HC (SIQUEIRAet 

al., 1998). 

Atualmente, sabe-se que o HC não é eficaz contra todas as espécies de 

bactérias encontradas em infecções do canal radicular (SIQUEIRA Jr& LOPES, 

1999). A associação do HC a outro medicamento ou veículo biologicamente 

ativo, como o paramonoclorofenol canforado (PMCC), a clorexidina, o iodeto de 

potássio iodetado, o hipoclorito de sódio, a cresatina e o tricresol formalina, 

conferem à pasta um maior espectro de efeito antimicrobiano. 

A infecção endodôntica causada por E. faecalis costuma tornar-se um 

problema no tratamento de dentes comprometidos endodonticamente, pois 

este microrganismo é de difícil eliminação, sendo considerada a espécie 

bacteriana mais comumente isolada nos casos de fracasso do tratamento 

endodôntico (LINet al., 2003; GOMES et al., 2008). 

O E.faecalis, apesar de não ser frequentemente encontrado em 

infecções endodônticas primárias, é comumente isolado em casos de fracasso 

endodôntico (PECIULIENEet al., 2000).Um estudo recente de MOHAMMADIet 

al.(2012) demonstrou que o HC possui uma ampla gama de atividade 

antimicrobiana contra agentes patogênicos endodônticos comuns, porém foi 

menos eficaz contra o Enterococcus faecalis e Candida albicans. 
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Segundo EVANS et al.(2002) apesar dos estudos demonstrarem que 

ocorre uma alcalinização do meio quando o HC é utilizado, os níveis de pH 

alcançados, muitas vezes, não são letais, para o E.faecalis.Tal tolerância 

bacteriana pode ser atribuída à ativação do sistema da bomba de prótons, de 

sistemas enzimáticos específicos e/ou de sistemas tampão que auxiliam na 

manutenção do pH interno bacteriano praticamente constante. Além disso, é 

possível que alguns produtos bacterianos, secretados durante seu crescimento, 

possam ajudar na neutralização do pH do ambiente. 

Com o objetivo de determinar até que ponto a MI a base de HC poderia 

eliminar bactérias dos canais radiculares, SATHORNet al.(2007) compararam 

estudos que analisaram amostras obtidas de canais radiculares antes e após a 

colocação de MI, sendo medido o número de culturas positivas desenvolvidas 

do material colhido dos dentes de pacientes com periodontite apical. Oito 

estudos foram identificados e incluídos na revisão, abrangendo um total de 257 

casos. Seis estudos demonstraram uma diferença estatisticamente significativa 

entre pré e pós-medicação dos canais, enquanto que 2 estudos não mostraram 

diferença significativa. Os autores concluíram que o HC tem eficácia limitada na 

eliminação de bactérias nos canais radiculares quando avaliado pela técnica de 

cultura. 

2.3. O uso da pasta dehidróxido de cálcio como estratégia antimicrobiana 

Na maioria das vezes, o fracasso endodôntico é resultante da 

permanência de uma infecção instalada na porção apical do canal, mesmo nos 

casos em que os canais, aparentemente, foram tratados de forma adequada. A 
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microbiota relacionada com tais casos difere significativamente daquelas de 

canais não tratados, ou seja, da infecção primária do canal. Enquanto essa 

última é tipicamente uma infecção mista, com um relativo equilíbrio entre 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, predominantemente anaeróbias 

estritas, a microbiota associada a fracassos pode ser caracterizada como uma 

infecção mista com menor diversidade (menos espécies), do que as infecções 

primárias, sendo compostas principalmente por bactérias Gram-positivas e sem 

predomínio aparente de anaeróbios estritos ou facultativos (LOPES et al., 

2010). 

As infecções persistentes têm sido associadas à presença de bactérias 

facultativas. Um micro-organismo que desempenha um importante papel 

patogênico nos casos de fracasso dos tratamentos endodônticos é o E. 

faecalis. Dessa forma, o preparo químico-mecânico do sistema de canais 

radiculares deve, entre outras coisas, visar de forma mais direta a eliminação 

dessas microbiota. Segundo ESTRELA et al. (2003) um controle antimicrobiano 

efetivo deve ser alcançado através do uso de substâncias auxiliares 

empregadas como MI. 

VIANNAet al. (2005) avaliaram in vitro a atividade antimicrobiana do HC 

em associação com diferentes veículos frente a patógenos endodônticos. 

Neste estudo foram preparadas as pastas com HCe os seguintes veículos: 

Água destilada, glicerina, PMCC, glicerina + PMCC, e PMCC + polietilenoglicol. 

Foram necessárias de 6 a 24h para eliminar os micro-organismos aeróbios e 

facultativos e de 30s e 5min para os anaeróbios estritos. A suscetibilidade 
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microbiana em ordem crescente foi: Enterococcus faecalis(patógeno mais 

resistente), Candida albicans, Staphylococcusaureus, 

Porphyromonasgingivalis, Porphyromonas endodontalis ePrevotella intermedia. 

Concluindo que as pastas de HC necessitaram de maior tempo para eliminar 

os micro-organismos facultativos do que os anaeróbios. Esses achados 

sugerem que a propriedade antimicrobiana está relacionada tanto à formulação 

quanto à suscetibilidade microbiana. 

Os casos de retratamento endodôntico requerem o uso de 

medicamentos intracanais que eliminem ao máximo o número de bactérias, 

previnam sua proliferação, ajam como barreira contra oferta de nutrientes e a 

reinfecção (ERCANet al., 2007). 

2.4. Preparo da pasta de hidróxido de cálcio associada a veículos 

biologicamente ativos 

A pasta medicamentosa usada em Endodontia é composta por pó de HC 

misturado a um veículo, um radiopacificador e possivelmente outras 

substâncias acrescentadas para aumentar propriedades físico-químicas ou a 

sua ação antibacteriana (FARHAD& MOHAMMADI, 2005). 

O acréscimo de diferentes substâncias que atuem como veículo para o 

HC tem por objetivo melhorar algumas de suas propriedades, como a ação 

antimicrobiana, a velocidade de dissociação iônica e propriedades físico-

químicas, favorecendo as condições clínicas para seu emprego (LOPES & 

SIQUEIRA Jr, 2004). 
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Segundo CAMÕES et al. (2003) as pastas medicamentosas com HC 

apresentam características diferentes de difusão conforme o veículo associado. 

Esta difusão estaria diretamente relacionada ao seu tempo de permanência 

nointerior do canal. De modo geral, a escolha do veículo é feita empiricamente. 

No entanto, o mesmo deve ser selecionado de forma consciente, uma vez que 

a reação química que ocorre entre o Ca(OH)2 e o veículo pode causar uma 

diminuição no pH, alterando assim as propriedades terapêuticas da medicação. 

SOARES et al. (2007) procuraram avaliar a atividade antibacteriana da 

pasta de HC, aplicada em canais radiculares de dentes de cães com lesões 

perirradiculares crônicas induzidas. O estudo concluiu que, independentemente 

do veículo associado, todas as pastas de HC apresentaram diferentes graus de 

atividade antibacteriana. Além disso, a clorexidina aumentou significativamente 

a atividade antibacteriana do HC. Portanto, independentemente do veículo 

utilizado, todas as pastas à base de HC determinaram, em diferentes 

magnitudes, atividade antibacteriana mensurável. 

O estudo de OLIVEIRA et al. (2010) avaliou influência  do soro e de 

tecido necrosado na atividade antimicrobiana de medicamentos intracanais 

analisando, in vitro, a sobrevivência de E. faecalis e C. albicans, expostos a 

diferentes formulações de medicamentos. Os medicamentos testados foram: 

hidróxido de cálcio/glicerina; hidróxido de cálcio/clorexidina; hidróxido de 

cálcio/paramonoclorofenol canforado/glicerina e clorexidina/ óxido de zinco. Os 

resultados demonstraram que a atividade antimicrobiana de todos os 

medicamentos intracanais testados foi retardada na presença de soro ou de 
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tecido necrosado. As pastas de HC em glicerina ou clorexidina foram 

significativamente afetadas pelo soro. Dos medicamentos testados neste 

estudo, o menos afetado foi o hidróxido de cálcio/paramonoclorofenol 

canforado/glicerina. 

2.4.1 Vantagens da associação do hidróxido ao Paramonoclorofenol 

canforado (PMCC)na pasta Hidróxido de cálcio associado ao 

paramonoclorofenol canforado e glicerina 

O PMCC na forma pura é extremamente citotóxico, contudo, em 

associação, a sua concentração é diluída. SOEKANTOet al, (1996) através do 

estudo em cultura de células de polpa de ratos, verificaram que a cânfora por si 

só já é citotóxica. Quando empregado em associação ao HC, funciona como 

veículo oleoso, em razão da cânfora ser considerada um óleo essencial e 

apresentar baixa solubilidade em água.A biocompatibilidade da associação do 

HC, PMCC e glicerina permite que o reparo natural ocorra sem irritação 

infecciosa (SIQUEIRA Jr&LOPES, 1999). 

SIQUEIRA Jr&UZEDA (1996) relataram que o HC associado ao 

paramonofenol canforado foi eficaz na eliminação de bactérias nos túbulos 

após um período de exposição de 1h, exceto para E. faecalis que exigiu um dia 

de exposição. Em contraste, a pasta de hidróxido com solução salina foi 

ineficaz contra E.faecalis e Fusobacterium nucleatum, mesmo após 1 semana 

de exposição. Os resultados mostraram que paramonofenol canforado 

aumentou os efeitos antimicrobianos de HC.  
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SIQUEIRA et al. (1997) avaliaram a atividade antimicrobiana da pasta de 

HC associada ao PMCC e glicerina contendo diferentes proporções de 

iodofórmio sobre bactérias anaeróbias estritas e facultativas 

(Porphyromonasendodontalis, Porphyromonasgingivalis, Prevotellaintermedia, 

E. faecalis, Staphylococcus aureus e S. sanguinis), através de método de 

difusão em ágar. Os resultados mostraram que a adição de iodofórmio à pasta 

não interfere em suas propriedades antibacterianas e que o elemento 

responsável pela atividade antimicrobiana exibida pela pasta foi provavelmente 

o PMCC liberado. 

BARBOSA et al. (1997) compararam a atividade antibacteriana do 

paramonoclorofenol canforado, clorexidina, e hidróxido de cálcio numa 

avaliação clínica e laboratorial. Na experiência clínica, os canais radiculares 

que produziram culturas positivas uma semana após completar o preparo 

químico, foram medicados com uma das 3 substâncias testadas. As amostras 

dos canais foram retiradas uma semana após a medicação dos canais. O teste 

de difusão em Agar foi utilizado para avaliar a atividade inibitória desses 

medicamentos. Os resultados mostraram que todos os medicamentos foram 

eficazes na redução ou eliminação da microbiota endodôntica. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre os medicamentos testados. Já na 

avaliação laboratorial, o paramonoclorofenol canforado apresentou as maiores 

zonas de inibição bacteriana contra todas as cepas testadas. 

Na pastaHidróxido de cálcio associado ao paramonoclorofenol canforado 

e glicerina (HPG)contendo HC, PMCC e glicerina, o HC permite uma liberação 
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lenta econtrolada de PMCC para o meio, o suficiente para ter ação 

contramicro-organismos localizados em áreas mais distantes da luz do canal 

principal.Isto é importante, pois o PMCC na forma pura é extremamente 

citotóxico.Contudo, esta associação é biocompatível quando em contato com 

os tecidosperirradiculares (SIQUEIRA Jr & LOPES, 1999). 

2.4.2 Radiopacidade da pasta Hidróxido de cálcio associado ao 

paramonoclorofenol canforado e glicerina com carbonato de bismuto–Bi2(CO3)3 

Algumas substâncias químicas, além dos veículos, têm sido acrescidas 

ao HC, no intuito de melhorar suas propriedades físico-químicas para utilização 

clínica, como a própria radiopacidade. As substâncias associadas normalmente 

são: carbonato de bismuto, sulfato de bário, iodofórmio e o óxido de zinco. O 

carbonato de bismuto é um pó branco-amarelado, inodoro, insípido, insolúvel 

na água, tem ótima radiopacidade, boa fluidez e não altera o pH, tampouco a 

cor branca do HC (SIQUEIRA Jr et al., 2010). 

Os primeiros estudos sobre radiopacidade de materiais eram realizados 

através de uma tomada radiográfica e análise da densidade do filme com um 

aparelho denominado densitômetro ou fotodensitômetro. Esseaparelho fornece 

medidas de densidade óptica obtidas pelo filme radiográfico após exposição 

aos raios X, onde os menores valores de densidade óptica correspondem à 

imagem mais radiopaca, e os maiores valores às imagens mais radiolúcidas, 

correspondendo à área que recebeu exposição direta dos raios X 

(MONTEBELOet al., 1992). 
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BEYER-OLSEN &ORSTAVIK (1981) usaram uma escala de alumínio 

sob condições controladas de exposição e processamento de filmes para medir 

a radiopacidade de 40 raízes com materiais obturadores intracanais. Os 

autores relataram que os diferentes materiais demonstraram grandes variações 

nas medições e que o exame visual não poderia fornecer reprodutibilidade na 

medição da radiopacidade dos materiais. 

VAN DJKENet al.(1989) confirmou em seu trabalho que a radiopacidade 

da dentina é aproximadamente equivalente a do alumínio na mesma 

espessura, e demonstrou que o esmalte tem uma radiopacidade 

aproximadamente duas vezes maior que a radiopacidade da mesma espessura 

de alumínio.  

A radiopacidadeé um atributo essencial. É importante ver claramente o 

preenchimento do canal radicular para detectar a presença do material 

endodôntico, a extensão e a aparente condensação. Normas nacionais e 

internacionais exigem uma radiopacidade mínima equivalente a 3 ou 4 mm de 

alumínio dos produtos obturadores endodônticos (TAGGER& KATZ, 2003). 

Segundo Baksi et al, (2008) um dos métodos mais recomendados para 

medir a radiopacidade é a utilização da escala de alumínio como um padrão de 

referência. Ambos,International Organization for Standardization(ISO) e 

American National Standards Institute/American Dental Association 

(ANSI/ADA) publicaram procedimentos padronizados para a quantificação da 

radiopacidade de vários tipos de materiais dentários, referindo-se àpelo menos 

98% de alumínio puro como referência (ISO 6876/2001).Na maioria dos 
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estudos publicados a escala de alumínio e uma película oclusal  são utilizadas 

para a determinação de valores de densidade óptica de vários materiais 

dentários, tais como cimento de ionômero de vidro, resinas compostas e 

cimentos endodônticos.  
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3. JUSTIFICATIVA 

Estudo 1. A utilização de PMCC associado às pastas de HC é adotada 

rotineiramente na prática endodôntica. No entanto, não existe na literatura um 

consenso quanto a concentração ideal de PMCC em termos antimicrobianos. 

Estudo 2.A utilização do carbonato de bismuto para conferir 

radiopacidade à MI tem papel decisivo no julgamento clínico da qualidade de 

preenchimento do sistema de canais radiculares.Determinar a concentração de 

CB que forneça adequada radiopacidade, com o mínimo de acréscimo é, 

portanto, fundamental para preservar os efeitos biológicos dos principais 

componentes da pasta (no caso o PMCC e o HC). 
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4. HIPÓTESE 

Estudo 1. A hipótese é que concentrações de PMCC abaixo de 17% 

possam promover atividade antimicrobiana similar contra as bactérias testadas. 

Estudo 2. A concentração de 10% de carbonato de bismuto é suficiente 

para promover a adequada radiopacidade da pasta HPG. 

 

 



 

19 

 

5. OBJETIVOS 

Estudo 1. Avaliar,in vitro, o efeito de diferentes concentrações de PMCC, 

5%, 7%, 12% 17%, na atividade antimicrobiana da medicação à base de 

HCcontraE. faecalis (ATCC29212), E. faecalis(isolado clínico) e cultura mista 

(saliva). 

Estudo 2. Avaliar o efeito de diferentes concentrações de carbonato de 

bismuto na radiopacidade da pasta HPG. As proporções de CB testadas foram 

10%, 20%, 30% e 40%. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Estudo 1 –Ação antimicrobiana da pasta Hidróxido de cálcio 

associado ao paramonoclorofenol canforado e glicerina com 

diferentes concentrações de PMCC 

6.1.1. Culturas testadas 

Neste estudo, placas de Petri contendo o meio de cultura 

trypticsoyagar(TSB, Difco, Detroit, MI, USA)foram inoculadas com E. faecalis 

(ATCC29212), E. faecalis (isolado clínico) e cultura mista (saliva) através do 

método de esgotamento.  

Os experimentos foram realizados em triplicata. As culturas bacterianas 

previamente cultivadas em meio líquido foram semeadas com auxílio de swabs 

estéreis em placas de Petri descartáveis contendo TSA (TSB, Difco, Detroit, MI, 

USA) em condições de estrita assepsia.Seis placas para cada cepa foram 

utilizadas com o objetivo de controlar o estudo, contornando possíveis erros de 

mensuração e assegurando sua reprodutibilidade. Glicerina pura foi aplicada e 

testada como controle negativo, em triplicata. Sendo assim, foram testadas três 

cepas em triplicata com concentrações diferentes na mesma placa.formando 

um total de 18 placas. 

Com auxílio de um tubos de ensaio estéril pré-aquecido, furosde 11 mm 

de diâmetro foram confeccionados em três pontos equidistantes no meio de 
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cultura para inserção das medicações testadas. Em cada placa, três materiais 

foram testados simultaneamente nas mesmas condições.Cada marcação foi 

devidamente identificada com caneta de tinta permanente no fundo da placa de 

Petri(Figura 1) 

 
Figura 1-Marcação dos furos e identificação da placa e materiais 

testados nas placas de Petri 
 

 

As placas foramincubadas em estufa bacteriológica, em aerobiose, por 

48h, à temperatura de 37ºC e os halos de inibição do crescimento 

bacterianoforammensurados e subtraídos dos respectivos diâmetros dos furos. 

Uma média dos três resultados de cada material foi realizada.  

6.1.2. Mistura das porções sólidas 

A porção sólida da medicação preparada foi uma mistura 

homogeneizada de 70% de hidróxido de cálcio PA (Biodinâmica lote 233/10, 

Ibiporã, Paraná – Brasil) e 30% de carbonato de bismuto (Vetec lote 1005335, 

Duque de Caxias, RJ) que serve como agente radiopacificador, seguindo uma 

proporção de 12,6g de HC + 5,4g CB. 
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6.1.3. Preparo das soluções 

As soluções foram preparadascom diferentes concentrações de PMCC 

(Biodinâmica, Ibiporã, PR) associadas à glicerina (ADV, laboratório Tayuyna, 

lote 041015, Cidade Nova, Odessa, SP) e divididas em 4 grupos especificados 

abaixo: 

Grupo 1: PMCC + glicerina  = 5% de PMCC 

Grupo 2: PMCC + glicerina  = 7% de PMCC 

Grupo 3: PMCC + glicerina  = 12% de PMCC 

Grupo 4: PMCC + glicerina  = 17% de PMCC 

6.1.4. Preparo da pasta 

Cada grupo desolução foi misturado a porção sólida e manipulado 

individualmente em placa de vidro devidamente limpa e desinfetada. Com 

auxílio de espátula n0 24 (Quinelato, SP, Brasil) atéatingir uma consistência 

característica de dentifrício. Após esta constatação, uma lima foi carreada com 

a medicação afim de comprovar que a consistência estava adequada, ou seja, 

todo o instrumento ficou coberto e a medicação não escorreu rapidamente com 

o instrumento suspenso (este é o parâmetro utilizado comumente na atividade 

clínica) 
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6.1.5. Inserção da medicação nos meios de cultura inoculados 

A medicação foi inserida nosfuros previamente confeccionados nos 

meios de culturacom o auxílio de seringa descartável de 5ml sem agulha 

(RMDESC, lote 201032, PR, Brasil). Todo o procedimento foi realizado dentro 

de uma câmara asséptica (Permution – E.j. Krieger& Cia Ltda. Curitiba, 

Paraná-Brasil) para o controle de contaminação externa. 

Para inserção da glicerina foi necessário uma adição anterior de meio de 

cultura líquido ao fundo de cada furoa fim de se evitar o escoamento 

indesejado desse material. 

As placas inoculadasforam incubadas em estufa bacteriológica a 37°C 

por um período de 48h para observação dos resultados. 

6.2. Estudo 2 – Radiopacidade da pasta Hidróxido de cálcio associado 

ao paramonoclorofenol canforado e glicerina com diferentes 

concentrações de carbonato de bismuto 

Quatro pastas HPG foram testadas neste estudo, nas seguintes 

concentrações de carbonato de bismuto: 10%; 20%; 30% e 40%. Todas foram 

preparadas nas mesmas condições e pelo mesmo operador. 

A especificação da ISO(International Organization for Standardization)foi 

escolhida para padronização de avalição da radiopacidade das amostras, 

norma ISO 6876/2001. Anéis metálicos pré fabricadoscom diâmetro interno de 

5mm (Figura2) foram utilizados para padronizar o preenchimento das pastas 

em 1mm de espessura.  
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Figura 2-Anel de alumínio com diâmetro 
interno de 5mm e 1mm de espessura 

 

Dez espécimesrepresentaram cada grupo, e foram preenchidas dentro 

dos anéis metálicosdispostos por colagem em lamínulas de vidro (Perfecta Ind. 

e Com., São Paulo, SP, Brasil) com 2mm de espessura, e então outra lamínula 

de vidro foi posicionada para comprimir o material e deixar a superfície lisa.  

Um fragmento de dentina (1mm de espessura) foi utilizado para comparação 

da radiopacidade da pasta com a radiopacidade da dentina.Uma escala de 

alumínio foi confeccionada com espessura de 0,5mm a 5mm em degraus de 

0,5mm (Figura3)para controle do contraste e equivalência da 

radiopacidadeentre a imagem radiográfica dos espécimes e a espessura em 

milímetros da escala de alumínio.A espessura do fragmento de dentina e dos 

degraus da escala de alumínio foram conferidas através do Paquímetro 

Digmess®, Brasil) com precisão de até 0,01mm (Figura 4). 
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Figura 3-Escala de alumínio com espessura de 0,5mm a 5mm em degraus de 
0,5mm com visão superior e latera. 

 

 

 
Figura4-Imagem fotográfica do instrumento de precisão 
Paquímetro-Digmess®. 

 

 

6.2.1. Preparo das medicações 

As medicações à base de HCforam testadas com diferentes 

concentrações do radiopacificador carbonato de bismuto, nas proporções de 

10%, 20%, 30%, e 40%. Em cada formulação, foramhomogeneizados 2g de 

mistura (HC + CB) em 1,4ml de solução (PMCC + GLI). 
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6.2.2. Preparo da mistura 

A porção sólida da medicação foi uma mistura homogeneizada contendo 

60% de hidróxido de cálcio P.A (VETEC QUÍMICA FINA LTDA., Duque de 

Caxias, RJ) associados a 40% do radiopacificador carbonato de bismuto 

(VETEC lote 1005335, Duque de Caxias, RJ), 2 g de pó (HC + CB) para cada 

grupo . 

6.2.3. Preparo da solução  

Para a porção líquida das pastas misturamos uma parte de PMCC para 

duas partes de glicerina,4ml de PMCC (Biodinâmica, Ibiporã, PR) associado à 

8ml de glicerina (ADV, laboratório Tayuyna, Cidade Nova, Odessa,SP). 

6.2.4. Preparo das pastas 

As pastas foram manipuladas em placa de vidro devidamente limpa e 

desinfetada até atingir uma consistência característica de marshmallow. Testes 

de consistência foram realizadoscom a broca lentullo(DentsplyMaillefer, Tulsa, 

OK, USA). 

A consistência ideal foi encontrada com as seguintes proporçõespara 

cada grupo. 

Grupo 1: HC (90%) + CB (10%) – 1,8g + 0,2ml 

Grupo2: HC (80%) + CB (20%) – 1,6 g + 0,4ml  

Grupo 3: HC (70%) + CB (30%) – 1,4g + 0,6ml  
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Grupo 4: HC (60%) + CB (40%) – 1,2g + 0,8ml  

6.2.5. Inserção da medicação nos anéis 

Dez espécimes representaram cada grupo/concentração. Com os anéis 

posicionados sobre uma lâmina de vidro para histologia (Perfecta Ind. e Com., 

São Paulo, SP, Brasil), as pastas foram inseridas dentro dos anéis metálicos 

com o auxílio de seringa descartável de 5ml sem agulha (RMDESC lote 

201032, Porto Alegre, RS). Uma outra lâmina de vidro foi posicionada sobre os 

espécimes para comprimir o material, garantindo que todos os corpos de prova 

tivessem a mesma espessura. 

6.2.6. Procedimentos radiográficos 

Cinco espécimes das pastas medicamentosas de cada grupo e um anel 

de dentina foramposicionadosem conjunto com uma escala de alumínio sobre 

um filme radiográfico oclusal ( Figura5). Dois filmes no total abrigaram todos os 

10 corpos de prova. 
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Figura 5- Fotografia do conjunto de lâminas de 

vidro, anéis de alumínio e escala de alumínio sobre 

filme radiográfico 

Para radiografia dos corpos de prova de mesma espessura,empregou-se 

o filme radiográfico oclusal(Eastman Kodak Company, Rochester, NY)mantido 

paralelo ao plano horizontal. Uma tomada radiográfica no sentido perpendicular 

ao plano horizontal foi feita no aparelho de RaiosX periapicalDABI, (70 

KVp,11mASpectro 70×, Dabi AtlanteS/A Indústria S Medico odontológicas, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil)a uma distância de 30 cm e com tempo de exposição 

dos filmes aos raios X de 0,4s.Posteriormente os filmes foram processados 

emprocessadora automática de filmes radiográficos dentais na 

Reveladoraautomática(Del Grandi Produtos Radiológicos Ltda, SP, Brasil) em 

temperatura de 28º por 6min- soluções frescas). 

As radiografias foram digitalizadas para que valores de densidade óptica 

de cada degrau da escala de alumínio, do anel de dentina e das diferentes 
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formulações medicamentosas fossem mensurados utilizando o software Image 

J (versão 1.43u, Bethesda, Maryland, EUA). Os espécimes com evidências de 

bolhas foram excluídos da análise (Figura 6). 

 
Figura 6-Análise digital após exclusão de espécimes com bolhas 

 

6.2.7. Procedimentos para análise  

As imagens obtidas foram fotografadas exportadas no formato TIFF 

(TaggedImage File Format), de forma que ficassem disponíveis ao programa 

Image J. Foram obtidos histogramas dos níveis de cinza e suas representações 

numéricas. A partir de da definição de uma janela de análise do software Image 

J (Figura 7), foi possível obter o histograma dos níveis de cinza, aplicando a 

ferramenta do programa que fornecia médias e desvio padrão dos níveis de 

cinza (densidade em pixel), ou seja, o número de pixel em cada nível de cinza 

dos degraus da escala de alumínio e dos espécimes obtidos em uma área 

padrão de 1,5mm2. 
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6.2.7.1. Cálculo da radiopacidade: 

1. Selecionar uma área padrão de 1,5 mm2 em cada corpo de prova. 

2. Calcular Mean Gray Value (Melhor, pois considera a densidade 

ótica e nãoa área). 

3. Comparar os valores e determinar a equivalência com a escala de 

alumínio e com o fragmento de dentina. 

 
Figura 7-Tela do Sistema digitalsoftware Image Jutilizado para análise  
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7. RESULTADOS 

7.1. Estudo 1 – Ação antimicrobiana da pasta Hidróxido de cálcio 

associado ao paramonoclorofenol canforado e glicerina com diferentes 

concentrações de PMCC. 

7.1.1Ação da pastaHPG em diferentes concentrações de PMCC 

sobre E. faecalis (ATCC) 

As médias dos resultados de efeito antimicrobiano das pastas HPG com 

diferentes concentrações de PMCC sobre a bactériaATCC estão apresentadas 

na tabela 1.A pasta HG mostrou halos de inibição do crescimento 

bacterianomaiores que a pasta HPG 5% e chegou a alcançar resultados iguais 

ou maiores que os da pasta HPG 7%. 

Tabela 1-Média de resultados do efeito de diferentes concentrações do PMCC sobre a 

cultura bacteriana de E. faecalis  (ATCC29212) 

Bactéria ATCC Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Médias 

Med. HPG 17% 8 8 7,5 7,83 

Med. HPG 12% 8 7 6,5 7,17 

Med. HPG 7% 4 4 6,5 4,83 

Med. HPG 5% 3,5 3 3 3,17 

Med. HG 6,5 4 6 5,50 

Glicerina 0 0 0 0,00 

*Valores expressos em milímetros 

O gráfico 2 mostra que a medicação HPG 17% teve melhor resultado, 

porém bem próximo ao da pasta HPG 12%. A pasta HPG 5% apresentou o 

menor halo de inibição do crescimento bacteriano. 
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Gráfico 1-Média de três resultados do efeito de diferentes concentrações do 
PMCC sobre a cultura bacteriana de E. faecalis  (ATCC29212) 

 

7.1.2 Ação da pastaHPG em diferentes concentrações de PMCC 

sobre E. faecalis(isolado clínico) 

As médias dos resultados de efeito antimicrobiano das pastas HPG com 

diferentes concentrações de PMCC sobre E. faecalis (isolado clínico)estão 

apresentadas na tabela 2. A pasta HG teve resultados maiores ou iguais aos 

alcançados pelas pastas HPG nas proporções 5%, 7% e 12%, apresentando 

média de valor maior que a HPG 5% e semelhante  a média da pasta  HPG 

7%. 
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Tabela 2- Média de resultados do efeito de diferentes concentrações do PMCC sobre a cultura 
bacteriana de E. faecalis (isolado clínico) 

Isolado Clínico Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Médias 

Med. HPG 17% 8 7 6 7,00 

Med. HPG 12% 6 5 4 5,00 

Med. HPG 7% 3 5 4 4,00 

Med. HPG 5% 4 4 3 3,67 

Med. HG 4 5 4 4,33 

Glicerina 0 0 0 0,00 

*Valores expressos em milímetros 

O gráfico 2 mostra que asmedicações  HPG 17% e 12% apresentaram  

melhores resultados. A pasta HG e HPG 7% mostraram capacidade de inibição 

de crescimento semelhantes. 

 
Gráfico 2- Média de três resultados do efeito de diferentes concentrações do 
PMCC sobre a cultura bacteriana deE. faecalis (isolado clínico) 
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7.1.3 Ação da pasta HPG em diferentes concentrações de PMCC 

sobre a saliva 

As médias dos resultados de efeito antimicrobiano da medicação HPG 

sobre a cultura mista estão apresentadas na tabela3. A pasta HPG12% 

mostrou media e alguns resultados maiores que a pasta 17%.  

Tabela 3-Média de resultados do efeito de diferentes concentrações do PMCC sobre a cultura 
bacteriana presente na Saliva 

Saliva Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Médias 

Med. HPG 17% 14 14 14 14,00 

Med. HPG 12% 16 13 15 14,67 

Med. HPG 7% 15 10 12 12,33 

Med. HPG 5% 11 10 13 11,33 

Med. HG 10 8 9 9,00 

Glicerina 0 0 0 0,00 

*Valores expressos em milímetros 

O gráfico 3  mostra maior capacidade de inibição do crescimento 

bacteriano na saliva conforme aumento das concentrações de PMCC na MI. 
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Gráfico 3-Média de três resultados do efeito de diferentes concentrações do 
PMCC sobre a cultura bacteriana presente na Saliva 

 

7.2 Estudo 2 – Radiopacidade da pasta hidróxido de cálcio associado 

ao paramonoclorofenol canforado e glicerina com diferentes 

concentrações de carbonato de bismuto. 

Na tabela 4estão descritos os valores de cinza obtidos por cada degrau 

da escala de cinza e suas diferenças conforme espessura. 

Tabela 4-Radiopacidade de cada degrau da escala de alumínio 

Degrau  Espessura(mm) Valor na escala de cinza 
1 0,5 105.060 
2 1,0 115.974 
3 1,5 123.950 
4 2,0 131.676 
5 2,5 134.529 
6 3,0 137.370 
7 3,5 141.172 
8 4,0 143.778 
9 4,5 144.785 
10 5,0 145.424 
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Na tabela 5estão descritos os valores de cinza obtidos por cinco 

espécimes  de cada pasta preparada. 

Tabela 5-Média dos valoresde radiopacidade das diferentes concentrações de CB 

10% 20% 30% 40% 

117.089 129.639 140.790 125.237 

126.087 133.037 137.184 137.791 

116.400 135.944 124.716 141.807 

114.299 124.437 132.418 143.630 

119.959 131.570 141.292 141.590 

118.767 130.925 135.280 138.011 

 

A dentina demonstrou radiopacidade 120.251 equivalente a 1,5 mm de 

espessura de alumínio.O carbonato de bismuto 40% mostrou a maior 

radiopacidade (141.590)equivalente a 3,5mm de espessura de alumínio. As 

formulações com 20, 30 e 40% de CB foram significativamente mais 

radiopacas do que a com 10% (p < 0,05), mas não diferiram entre si (p > 0,05). 

Apasta com concentração 10% (118.767)apresentou radiopacidade menor que 

a dentina (120.251). Em todas as concentrações, as pastas foram mais 

radiopacas que a dentina.  

 



 

37 

 

8. DISCUSSÃO 

A bactéria é a grande responsável pelas patologias pulpares e 

perirradiculares, sendo assim, um dos mais importantes objetivos do 

tratamento endodôntico é sua eliminação no sistema de canais radiculares 

infectados. Reconhecendo o papel dessa bactéria no fracasso da terapia do 

canal radicular, torna-se importante desenvolver estratégias que promovam o 

controle das infecções causadas por este micro-organismo. 

O primeiro uso endodôntico do hidróxido de cálcio foi em 1920 com 

Herman, um dentista alemão. É um dos curativos de demora mais utilizado e 

estudado pelos cientistas.As suas propriedades antimicrobianas tem sido 

atribuídas principalmente ao seu pH, em torno de 11 e 12.5. Sua dissociação 

em íons de hidroxila permite efeitos na célula bacteriana causando a destruição 

da membrana citoplasmática, danos ao DNA e desnaturação de proteínas 

inativando enzimas. Portanto são os íons de hidroxila que fazem o efeito 

antimicrobiano e não o cálcio.  

O hidróxido de cálcio é uma base forte, cáustico e capaz de formar 

necrose tecidual. Entretanto tem baixa solubilidade justificada pela principal 

função do cálcio, prover biocompatibilidade.Portanto, por ser um metal alcalino 

ferroso, o cálcio reduz a penetrabilidade no tecido tornando o hidróxido de 

cálcio biocompatível ao ser pouco solúvel. 
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O trabalho de SJÖGRENet al. (1991) foi um dos primeiros estudos bem 

controlados. Após o preparo PQM, 50% dos casos ainda tinha bactéria 

detectada após a instrumentação e irrigação e nenhum caso de cultura positiva 

após a medicação intracanal, demonstrando que o HC é efetivo na eliminação 

de micro-organismos que sobrevivem ao PQM do sistema de canais 

radiculares e sugeriram o período de uma semana como tempo ideal para sua 

manutenção dentro do canal radicular. 

Como a medicação intracanal permanece dentro do canal radicular por 

um período de tempo maior, maiores são as chances em afetar áreas 

inacessíveis por instrumentos e soluções irrigadoras. Entretanto, para que o 

medicamento seja eficaz em eliminar micro-organismos em áreas como istmos 

e ramificações, precisa ser capaz de agir na presença de tecido necrótico e 

fluido tecidual, se difundir e alcançar uma concentração capaz de eliminar ou 

inibir micro-organismos localizados nessas regiões como afirmado no estudo 

de OLIVEIRA et al. (2010).  

Ao longo da expansão de uso clínico do hidróxido de cálcio, a literatura 

tem discutido o uso de diversas formulações e sugestões para maximizar o 

poder do hidróxido de cálcio com outras substâncias como o aumento da ação 

antimicrobiana, radiopacidade ou consistência. Em forma de pó, o hidróxido de 

cálcio pode ser adicionado ao veículo de escolha para aplicação no canal 

radicular. CAMÕES et al. (2003) afirmaram que as pastas medicamentosas 

com HC apresentam características diferentes de difusão conforme o veículo 

associado. 
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 Alguns autores classificam o veículo como aquoso, oleoso ou viscoso, 

porém é preciso concentração de hidroxila para efeito que chegue a uma 

magnitude para matar, e o veículo oleoso por liberar pouco não consegue 

elevar o pH significativamente. Portanto essa classificação para efeito de pH 

não tem sentido. O veículo oleoso libera hidroxilas lentamente e sua ação 

passa a ser somente de preenchimento. Em relação à ação antimicrobiana 

sabemos que o ideal para a medicação é a adição de um veículo aquoso que 

provê um efeito mais rápido, liberando hidroxila, elevando o pH e matando 

bactérias.  

Entretanto, esse efeito é observado apenas quando o HC entra em 

contato direto com micro-organismos, gerando uma concentração máxima de 

íons hidroxila que atinge níveis incompatíveis com a sobrevivência microbiana 

(SIQUEIRA Jr & LOPES, 1999; SIQUEIRA Jr et al., 2000). Apesar de sua ação 

antimicrobiana, o seu efeito é discreto, por não reduzir ainda mais a carga 

bacteriana. Estudos mostram que não melhora a limpeza significativamente e 

geralmente uma média de 15% a 30% dos casos ainda persiste na luz principal 

do canal radicular. O benefício é pouco porque a área de contato é muito 

pequena.   

Tem sido relatada a incapacidade do hidróxido de cálcio em eliminar E. 

faecalis e outros micro-organismos que podem sobreviver no sistema de canais 

radiculares após a aplicação da medicação intracanal por uma série de razões 

e dentre estas podem ser mencionadas: espécies bacterianas presentes na 

infecção endodôntica podem apresentar resistência intrínseca à medicação; 
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células bacterianas podem estar localizadas em áreas inacessíveis à 

medicação intracanal; pode ocorrer a neutralização da medicação intracanal, 

sendo inativada por dentina, proteínas do soro e tecido necrosado havendo 

prejuízo do efeito antimicrobiano; a medicação pode ter permanecido por 

tempo insuficiente no sistema de canais radiculares para atingir e eliminar 

micro-organismos; bactérias podem ativar e expressar genes que conferem 

virulência, adaptando-se ao desafio imposto pelo meio, permitindo assim, a sua 

sobrevivência (SIQUEIRA Jr& LOPES, 1999). 

Um estudo em macacos de TRONSTADet al. (1981) mostrou a variação 

de pH do hidróxido de cálcio dentro do canal radicular. Ao ser difundido vai 

sendo neutralizado e, portanto algumas bactérias conseguem sobreviver. Logo 

a mesma solubilidade que explica a biocompatibilidade é a que limita a ação 

antimicrobiana na área em contato. Para que a ação de íons hidroxilas seja 

eficaz a troca da medicação deve ser realizada a fim de se exceder a 

capacidade tampão. 

Quando o PMCC é empregado em associação ao HC, funciona como 

veículo oleoso, em razão da cânfora ser considerada um óleo essencial e 

apresentar baixa solubilidade em água. A biocompatibilidade da associação do 

HC, PMCC e glicerina permite que o reparo natural ocorra sem irritação 

infecciosa (SIQUEIRA Jr & LOPES, 1999). Nós acrescentamos a glicerina na 

pasta HPG, para facilitar a aplicação, manipulação e remoção. Dentre as 

múltiplas apresentações comerciais, a mais popular é a pasta “Calen”. 
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O efeito principal da pasta HPG se dá pelo PMCC por ter baixa tensão 

superficial e ser solúvel em lipídeos, o que permite que se dissolva e penetre 

melhor nos tecidos, portanto agindo profundamente na dentina. Sua ação 

antimicrobiana é rápida e mata espécies mais resistentes ao hidróxido de 

cálcio.No entanto, VIANNAet al. (2005) afirmaram que a propriedade 

antimicrobiana da pasta medicamentosa está relacionada tanto à formulação 

quanto à suscetibilidade microbiana. 

BARBOSA et al. (1997) compararam a atividade antibacteriana do 

paramonoclorofenol canforado, clorexidina, e hidróxido de cálcio numa 

avaliação clínica e laboratorial. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os medicamentos testados. Já na avaliação laboratorial, o 

paramonoclorofenol canforado apresentou as maiores zonas de inibição 

bacteriana contra todas as cepas testadas. 

O poder citotóxico do paramonoclorofenol depende de sua 

concentração. A cânfora age como veículo, e reduz os efeitos tóxicos do 

paramonoclorofenol, entretanto, SOEKANTOet al. (1996) demonstraram que a 

cânfora sozinha mostrou-se citotóxica e aumentou a toxicidade do 

paramonoclorofenol. Baseado nisso torna-se importante utilizar medicamentos 

que contenham baixa concentração de paramonoclorofenol, mas que ainda 

mantenham sua atividade antimicrobiana.  

Nãoexiste na literatura  um consenso com relação a qual concentração 

de PMCC que exiba maior atividade antimicrobiana quando associada a uma 

MI à base de HC. Nosso trabalho evidenciou que a pasta HPG com 17% de 
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PMCC determina uma atividade antimicrobiana mais expressiva, enaltecendo o 

valor de sua utilização na prática clínica. A menor concentração testada não 

apresentou um efeito antimicrobiano superior à pasta HG.Entretanto, uma 

análise estatística poderá nos dizer se há diferença entre as pastas justificando 

o uso de maiores concentrações. Mais estudos que comparem o 

comportamento clínico e laboratorial das substâncias são necessários. 

A radiopacidade da pasta HPG é reconhecida como uma propriedade de 

extrema importância para avaliar o preenchimento da MI e sua distinção entre 

as estruturas anatômicas adjacentes. Devido à semelhança entre a 

radiopacidade do hidróxido de cálcio e a dentina, torna-se necessário a adição 

de agentes radiopacificadores com o objetivo de facilitar a visualização do total 

preenchimento do canal, e o consequente cumprimento de sua ação biológica 

durante o tratamento endodôntico. Entretanto um material de preenchimento 

muito opaco poderia mascarar imperfeições.  

A tecnologia de filmes de Raios X tem sido amplamente utilizada para 

estudar a radiopacidade de muitos materiais dentários, e é considerada a 

técnica padrão. O estudo de BAKSI et al, (2008)comparou a radiopacidade de 

cimentos endodônticos usando filme convencional (oclusal) e um 

sistemadigital.  Os valores obtidos do grau deequivalência em alumínio dos 

espécimes, na ordem do mais radiopaco para o mais radioluscente foram os 

mesmos para ambos os métodos.  

BEYER-OLSEN &ORSTAVIK (1981) usaram uma escala de alumínio 

sob condições controladas de exposição e processamento de filmes para medir 
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a radiopacidade de 40 raízes com materiais obturadores intracanais. Os 

autores relataram que os diferentes materiais demonstraram grandes variações 

nas medições e que o exame visual não poderia fornecer reprodutibilidade na 

medição da radiopacidade dos materiais.  

Em nosso trabalho, a radiopacidade das quatro pastas com diferentes 

concentrações de carbonato de bismuto mostraram um resultado satisfatório no 

contraste ente o preenchimento do canal e a dentina. A concentração de 20% 

de CB, com radiopacidade equivalente a 2,5 mm de alumínio, teria uma 

radiopacidade suficiente para uso clínico. 

VAN DJKENet al. (1989) confirmaram em seu trabalho que a 

radiopacidade da dentina é aproximadamente equivalente a do alumínio na 

mesma espessura, e demonstrou que o esmalte tem uma radiopacidade 

aproximadamente duas vezes maior que a radiopacidade da mesma espessura 

de alumínio. Nosso trabalho a dentina demonstrou radiopacidade equivalente a 

1,5 mm de espessura de alumínio. 

A literatura tem mostrado numerosos estudos sobre a radiopacidade de 

diferentes materiais obturadores. O estudo de 

BODRUMLUetal.(2007)analisaram a radiopacidade dos cimentos Epifania, 

Ketac-Endo, Sealapex e AH 26 e seus achados os valores encontrados 

excederam o valor padrão para cimentos endodônticos. Variações na 

equivalência de radiopacidade do alumínio para a dentina podem estar 

explicadas por diferenças no tempo de exposição, kVp. mAs, distância focal do 

filme, técnica radiográfica e processo de revelação. 
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O experimento de TAGGER& KATZ (2003) avaliou a radiopacidade 

produzida por sete cimentos comercialmente disponíveis (AH Plus, Epiphany, 

Sealapex, Acroseal, Sealer 26, EndomethasoneandEndofill) e um em estágio 

experimental (MBP). Depois de homogeneizados os materiais, o teste de 

radiopacidade foi executado conforme a especificação nº 57 da ANSI/ADA. 

Assim como em nosso estudo radiografou-se os espécimes em conjunto com 

uma escala de alumínio e as imagens resultantes foram digitalizadas. As 

densidades radiográficas expressas em milímetros de Alumínio (mm Al) foram 

comparadas e concluíram que as diferentes radiopacidades dos cimentos 

testados estão acima do nível mínimo recomendado pela especificaçãoda 

ANSI/ADA. Em seus achadosencontraram os seguintes valores de equivalência 

do alumínio: 10,4 para Ketac-Endo; 10,6-11,0 para AH 26 e um valor muito 

inferior paraSealapex de 1,6. Esta discrepância pode ser explicada pelos 

fatores acima mencionados, bem como pela diferença entre fabricantes do 

material. 
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9. CONCLUSÕES 

A pasta HPG com 17% de PMCC determina uma atividade antimicrobiana 

mais expressiva, o que enaltece o valor de sua utilização na prática clínica. A 

menor concentração testada não apresentou um efeito antimicrobiano superior 

a pasta HG. Quanto à concentração de CB, a mais indicada é a de 20%, pois 

resulta em radiopacidade similar às maiores concentrações testadas, contudo, 

significativamente superior à concentração de 10%. 
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