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RESUMO 
 

 

Este estudou avaliou o ângulo de contato, a tensão superficial e o 

molhamento de diferentes soluções químicas empregadas no preparo químico-

mecânico de canais radiculares. Foram avaliados o Hipoclorito de sódio a 2,5% 

(QBoa®), a Clorexidina a 2%, o EDTA, o MTAD® e a solução de cloreto de 

sódio a 0,9%. O goniômetro foi utilizado para avaliação do ângulo de contato e 

a tensão superficial das substâncias, que foram mensurados para posterior 

avaliação da molhabilidade das soluções químicas. A avaliação da 

molhabilidade da solução foi mensurada através da fórmula de Young. Os 

resultados da avaliação do ângulo de contato revelaram que o EDTA 

apresentou maior ângulo de contato dentre as substâncias pesquisadas, não 

apresentando diferença estatística significativa em relação ao MTAD. O soro foi 

a substância que demonstrou o menor ângulo de contato. Quanto à tensão 

superficial medido pela técnica da gota pendente, o MTAD apresentou a menor 

tensão superficial das soluções testadas. Observamos através dos resultados 

que o MTAD teve a melhor molhabilidade das substâncias estudadas, 

indicando que esta substância molha mais que as outras.  A molhabilidade 

aumentou na seguinte ordem: Soro, QBoa, EDTA, Clorexidina a 2% e MTAD. 

Palavras-chave: Ângulo de contato, tensão superficial, molhabilidade, 

fórmula de Young, soluções químicas do canal radicular. 
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ABSTRACT 
 
 

This studied evaluated the contact angle, the superficial tension and the 

wetting of different chemical solutions used in the preparation chemistry-

mechanic of root canals. The 2,5% sodium hypochlorite (QBoa®), 

Chlorhexidine, EDTA, MTAD and physiological solution had been evaluated. 

Goniometer was used for evaluation of the contact angle and the superficial 

tension of substances, that had been measure for posterior evaluation of the 

wettability of the chemical solutions. For evaluation the wettability of the solution 

was measure through the Young formula. The results of the evaluation of 

the contact angle had disclosed that the EDTA presented greater contact 

angle amongst searched substances, not presenting difference significant 

statistics in relation to the MTAD. The physiological solution was the 

substance that demonstrated the lesser contact angle. In relation to the 

superficial tension measured by the technique of the sessil drop the 

MTAD demonstrated the lesser value amongst tested substances. We 

observe through the results that the MTAD had the best wettability of 

what other studied substances, indicating that this substance wets more 

than the others. The wettability increased in the following order: 

Physiological solution, Q-Boa, EDTA, Clorexidina 2% and MTAD.  

Word-key: Contact angle, superficial tension, wettability, Young 

formula, chemical solutions of the root canal  
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo da terapia endodôntica é alcançar um sistema de canais 

radiculares livre de microrganismos. As soluções químicas utilizadas no 

tratamento dos canais radiculares têm o objetivo de auxiliar a instrumentação e 

eliminar bactérias de canais radiculares infectados.  

Por décadas, pesquisadores têm procurado por agentes antimicrobianos 

que efetivamente façam o debridamento do canal radicular. A literatura revela 

uma contínua procura pela substância química ideal (SHABAHANG et al., 

2003; MACHNICK et al., 2003; SHABAHANG et al., 2008). 

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 destas funções está associada às 

suas propriedades físicas e químicas. As substâncias químicas empregadas 

em Endodontia, em função das condições anatômicas de um canal radicular, 

devem possuir baixa tensão superficial, elevada capacidade de molhamento e 

baixa viscosidade, além de atividades antimicrobianas e solvente de tecido 

orgânico. As substâncias químicas auxiliares são usadas durante a 

instrumentação dos canais radiculares associadas à ação mecânica dos 

instrumentos endodônticos, com a finalidade de promover a dissolução de 

tecidos orgânicos vivos ou necrosados, a eliminação ou máxima redução de 

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

detritos oriundos da instrumentação. As soluções irrigadoras são soluções 

químicas utilizadas na aspiração-irrigação do canal radicular. Sendo este 

procedimento de curta duração, espera-se que sua eficiência dependa mais 

das suas propriedades físicas do que das propriedades químicas das soluções 
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(LOPES & SIQUEIRA, 2004). De um modo geral, os estudos não demonstram 

claramente se as soluções químicas empregadas são utilizadas como irrigante 

ou solução química auxiliar da instrumentação. 

Uma solução química auxiliar da instrumentação para promover a 

dissolução de tecidos orgânicos, deve desinfectar a dentina e seus túbulos e 

estar em contato com a parede do canal.  

A tensão superficial é a propriedade físico-química que rege a 

capacidade da solução em penetrar nos túbulos dentinários promovendo uma 

melhor desinfecção destes. Esta tensão se encontra na superfície dos líquidos 

e se comporta como uma película, fazendo com que uma gota de um líquido se 

concentre ou espalhe quando em contato com uma superfície. Com um baixo 

valor desta tensão superficial, maior será a capacidade da solução química em 

penetrar na dentina, melhorando a capacidade de molhamento desta e o 

escoamento para dentro do canal radicular. 

Pela melhora do molhamento, a solução química pode aumentar a 

capacidade solvente e possibilitar a melhora da atividade antimicrobiana em 

áreas não instrumentadas do sistema de canais radiculares (GIARDINO et al., 

2006). 

Uma das avaliações do molhamento de um líquido pode ser realizada 

através da medição do ângulo de contato do líquido com a superfície sólida 

pela medida da tangente da gota líquida com a superfície sólida. 

A solução química para uso endodôntico deve ter baixa tensão 

superficial. Pela melhora do molhamento, a solução química pode aumentar a 

capacidade solvente e possibilitar a melhora da atividade antimicrobiana em 
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áreas não instrumentadas do sistema de canais radiculares (GIARDINO et al., 

2006). 
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REVISÃO DE LITERATURA 
 

As propriedades físico-químicas, como tensão superficial e valor de pH 

das drogas utilizadas na terapia do canal radicular são consideradas 

importantes. A tensão superficial está relacionada com o molhamento das 

soluções e a concentração do íon hidrogênio, que em um determinado grau, 

determinará o efeito biológico. Como a atividade osmótica e difusibilidade, a 

tensão superficial é considerada um dos mais importantes fatores que 

determinam a penetrabilidade e molhabilidade das drogas. Conseqüentemente, 

pode ser esperado que as drogas que demonstraram baixo valor de tensão 

superficial penetram mais facilmente nos canais radiculares que outras que 

demonstraram alto valor (NAUMOVICH, 1963). 

ABOU-RASS & PATONAI (1982) avaliaram o efeito da redução da 

tensão superficial de cinco irrigantes (soluções) do canal radicular: água 

destilada, álcool isopropílico a 70%, hipoclorito de sódio a 2,6%, hipoclorito de 

sódio a 5,25% e o ácido etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) através 

do método Ring, em 50 molares inferiores humanos, que foram divididos em 5 

grupos de 10 dentes cada. A adição do surfactante polisorbato 80 reduziu a 

tensão superficial entre 15% e 20% e houve um aumento do fluxo destas 

soluções dentro do canal radicular após 5 minutos da aplicação. Os autores 

concluíram que a redução da tensão superficial fez com que a solução química 

penetrasse mais próximo do ápice dentário. 

GUIMARÃES et al. (1988) estudaram a tensão superficial de várias 

soluções auxiliares de instrumentação de canais radiculares, como lauril sulfato 

de sódio, lauril dietilenoglicol éter sulfato de sódio, Miranol, Dehyton AB30, 

Dehyquart A, Cetavlon, cloreto cetilpiridínio, que são tensoativos aniônicos, o 
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EDTA, o EDTAC, EDTAT e o líquido de Dakin, utilizaram a água destilada, o 

álcool etílico e o clorofórmio como controle. As medidas foram realizadas a 

25ºC por meio do método de ascensão capilar. Com base nos resultados 

obtidos, concluíram que a água destilada apresentou a maior tensão superficial 

em relação às demais soluções estudadas, e que o líquido de Dakin é uma das 

soluções com mais baixa tensão superficial utilizada para irrigação de canais 

radiculares. 

Segundo FAIRBANKS et al. (1997), as soluções químicas auxiliares da 

instrumentação de canais radiculares têm sido propostas e estudadas há mais 

de cem anos por Kirk (1893) e por Callahan (1894), que foram um dos 

primeiros a empregá-las na instrumentação de canais atresiados. 

O efeito solvente da solução química sobre o tecido necrótico depende 

dos seguintes fatores: concentração, pH, volume, temperatura, tempo, troca, 

agitação mecânica, valor e área superficial do tecido e tipo do tecido (TÜRKÜN 

& CENGIZ, 1997). 

A molhabilidade da solução é dependente da sua tensão superficial. A 

partir desta afirmação, TASMAN et al. (2000), avaliaram a tensão superficial de 

diferentes soluções químicas empregadas no canal radicular comumente 

utilizados na Endodontia. Os autores estudaram a água destilada, solução de 

Ringer, solução salina fisiológica estéril, NaOCl a 2,5%, NaOCl a 5%, EDTA a 

17%, peróxido de hidrogênio a 3%, Citanest-Octapressin a 3%, a Ultracaine DS 

e o Ceterexin. A tensão superficial dos irrigantes foi mensurada utilizando o 

método de Ring. O princípio deste método depende do fato de que a força 

necessária para separar um anel de platina imerso na superfície ou interface é 

proporcional a tensão superficial ou interfacial. Os resultados demonstraram 
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que Cetrexidin teve o menor valor de tensão superficial, enquanto a água 

destilada teve o maior valor. Os autores sugerem que o baixo valor de tensão 

superficial encontrado do hipoclorito de sódio e EDTA pode contribuir para o 

elevado grau de sucesso alcançado com a utilização combinada destes 

irrigantes. 

Várias pesquisas têm apontado o potencial superior do gluconato de 

clorexidina como medicação antimicrobiana na terapia endodôntica. A 

clorexidina é um agente antimicrobiano de amplo espectro que pode ser 

utilizado efetivamente como irrigante, desinfetante dos túbulos dentinários e é 

absorvido pela dentina como relataram KOMOROWSKI et al. (2000). 

A capacidade de difusão e a eficiência do irrigante endodôntico podem 

ser melhoradas reduzindo a tensão superficial, que sendo uma condição de 

atração intramolecular na superfície do líquido previne o espalhamento da 

solução. Aumentando o fluxo do fluido sobre os debris das paredes dos canais 

radiculares, é possível que o irrigante possa estender sua capacidade solvente 

de proteína, ou realizar melhor a sua função bactericida podendo penetrar em 

áreas não instrumentadas do sistema de canal radicular. Uma redução da 

tensão superficial pode aumentar a capacidade de penetração do irrigante e o 

fluxo deste em áreas remotas (ÖZCELIK et al., 2000).  

Os agentes quelantes têm sido sugeridos para melhorar o debridamento 

químico-mecânico no tratamento endodôntico pela remoção da smear layer do 

canal radicular bem como a desmineralização e amolecimento da dentina. Os 

agentes quelantes mais comumente utilizados são baseados em diferentes 

concentrações de EDTA. A eficiência destes agentes depende do comprimento 

do canal radicular, da profundidade de penetração da solução, do tempo de 
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aplicação, da dureza da dentina, do pH, e a concentração da solução (DOGAN 

& ÇALT, 2001). 

A eficácia de uma solução química é dependente de múltiplos fatores. 

Embora uma solução possa penetrar dentro dos túbulos, isto não significa que 

a concentração seja suficiente para eliminar todos os tipos de bactérias 

presentes (BUCK et al., 2001). 

Diferentes agentes químicos auxiliares para a preparação dos canais 

radiculares têm sido propostos, e o mais comumente usado na Endodontia é o 

hipoclorito de sódio. ESTRELA et al. (2002) relatam que as características 

físico-químicas do hipoclorito de sódio são importantes para explicar seus 

mecanismos de ação. As reações químicas que são observadas na ação do 

hipoclorito de sódio como solvente orgânico, degradando ácidos, 

transformando ácidos em sal e glicerol, reduzem a tensão superficial da 

solução. 

O hipoclorito de sódio tem seu uso difundido mundialmente por vários de 

seus atributos, destacando-se a baixa tensão superficial, a ação bactericida e 

solvente de tecido orgânico. Porém essa solução remove apenas os restos 

orgânicos da smear layer, não atuando, portanto, na remoção da porção 

inorgânica desta. BARROSO et al. (2002) ainda ressaltam a importância do 

preparo químico-mecânico dos canais radiculares e a necessidade de remoção 

da smear layer, para além de propiciar uma melhor desinfecção desse sistema 

de canais, aumentar a permeabilidade da dentina. Com isso, permite-se que a 

medicação intracanal penetre mais profundamente nos canalículos dentinários 

para destruir bactérias que tenham se infiltrado neste tecido. Além do que, no 
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momento da obturação, o material também penetrará na intimidade da dentina, 

colaborando para um melhor selamento. 

Várias concentrações e combinações do EDTA são utilizadas no 

tratamento endodôntico. A eficácia do agente quelante depende de muitos 

fatores como profundidade da penetração da solução, comprimento do canal, 

dureza da dentina, duração da aplicação, o pH, e a concentração da solução 

(ÇALT & SERPER, 2002). 

De acordo com o estudo de SERPER & ÇALT (2002), o efeito de 

desmineralização da dentina pelo EDTA, depende da concentração e do tempo 

de exposição, e é mais efetivo em pH neutro do que em pH 9 (básico). 

Várias soluções químicas têm sido preconizadas por diversos autores a 

fim de possibilitar a remoção da smear layer e debris do canal radicular. Entre 

as soluções propostas, podemos citar o hipoclorito de sódio, o ácido 

etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) e o hipoclorito de sódio 

associado ao EDTA (ARRUDA, 2003). 

Para uma efetiva limpeza do sistema de canais radiculares, um agente 

desinfetante deve ser capaz de penetrar em áreas difíceis de alcançar e 

eliminar microrganismos com o mínimo dano para o tecido hospedeiro. 

TORABINEJAD et al. (2003) investigaram a capacidade da mistura de isômero 

de tetraciclina, um ácido e um detergente (MTAD) para eliminar Enterococcus 

faecalis e compararam com a eficácia desta solução com a do hipoclorito de 

sódio e do EDTA. De acordo com o estudo, os autores relataram que o MTAD 

tem a capacidade de remover melhor a smear layer e possui melhor atividade 

antibacteriana comparada com o hipoclorito de sódio ou EDTA quando testada 
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contra E. faecalis. Baseado nos resultados deste estudo, os autores relataram 

que o MTAD parece ser uma solução efetiva em erradicar o E. faecalis.  

TORABINEJAD et al. (2003) investigaram o efeito de várias 

concentrações de hipoclorito de sódio como irrigante intracanal antes da 

utilização do MTAD como enxágüe final para remover a smear layer. Os 

autores afirmam que a efetividade do MTAD em remover completamente a 

smear layer é reforçada quando uma baixa concentração de NaOCl é utilizada 

como irrigante intracanal antes do uso do MTAD como enxágüe final. 

O MTAD é uma das substâncias químicas recentemente introduzidas 

para enxágüe final do canal radicular. A eficácia do MTAD em desinfectar as 

superfícies interna e externa da raiz é resultado da presença do efeito 

antibacteriano da doxiciclina. A capacidade para remover substância orgânica e 

inorgânica da superfície da raiz é facilitada pela presença do ácido cítrico e 

pela presença de detergente que quando adicionado é propenso a difundir pelo 

canal radicular e os túbulos dentinários. A redução da tensão superficial pelos 

detergentes tem sido demonstrada para melhorar a propriedade antimicrobiana 

da medicação do canal radicular (SHABAHANG et al., 2003; SHABAHANG et 

al., 2008). 

No estudo de MACHNICK et al. (2003), foi avaliado o efeito do MTAD na 

força de flexão e módulo de elasticidade da dentina. Os autores sugeriram que 

de acordo com os resultados, o MTAD possui a maior parte de qualidades 

positivas de um irrigante do canal radicular ideal e concluíram que o uso do 

MTAD não causa efeitos adversos nas propriedades mecânicas da dentina 

exposta. 
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Um irrigante endodôntico pode idealmente exibir alta atividade 

antimicrobiana, dissolver tecido orgânico remanescente, desinfectar o espaço 

do canal radicular, transportar para fora debris dos canais radiculares 

instrumentados, promover lubrificação e não ter nenhum efeito citotóxico nos 

tecidos perirradiculares, além de outras propriedades. O hipoclorito de sódio 

tem muitas dessas propriedades, mas tem efeito citotóxico quando injetado nos 

tecidos perirradiculares, tem um forte gosto e cheiro, tendência em manchar 

roupas e potencial corrosivo. A clorexidina é amplamente utilizada como 

enxágüe na prevenção e tratamento de doença periodontal e cáries, e tem sido 

sugerida como solução irrigante ou curativo intracanal na terapia endodôntica 

(VIANNA et al., 2004). 

O sucesso do tratamento do canal radicular é primeiramente baseado na 

remoção da infecção do complexo sistema de canais. Irrigantes devem ajudar a 

reduzir a microbiota de canais infectados e auxiliar a dissolução de tecidos 

orgânicos e inorgânicos envolvidos. Claramente, o uso do melhor irrigante 

possível durante o preparo químico-mecânico é de grande importância clínica 

(GERNHARDT et al., 2004). 

De acordo com OKINO et al. (2004), o uso de soluções irrigantes 

facilitam o debridamento do espaço do canal radicular e é importante para o 

sucesso do tratamento. Os autores relatam ainda que o hipoclorito de sódio 

tem sido utilizado como agente terapêutico desde 1930 para desinfecção do 

canal radicular, é um excelente solvente orgânico e um efetivo agente 

microbiano. A clorexidina também tem sido amplamente utilizada devido ao seu 

amplo espectro de atividade antimicrobiana e substantividade. 
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O uso do hipoclorito de sódio como solução química auxiliar da 

instrumentação tem sido bem documentado, e a solução de NaOCl a 5,25% é 

recomendada devido a sua atividade antimicrobiana, o aumento da efetividade 

em remover restos pulpares do sistema de canais radiculares e capacidade em 

dissolver tecido (IZU et al., 2004; RASIMICK et al., 2008). 

No inicio dos anos 1960, a clorexidina foi introduzida como solução 

química na Endodontia. Inicialmente, foi utilizada como desinfectante geral 

devido à sua ampla ação antibacteriana. Mais tarde foi apresentada como 

inibidora da cárie dental e utilizada para reduzir a formação de placa. STOWE 

et al. (2004), afirmam que a maior utilidade da clorexidina na Endodontia está 

sendo desenvolvida com a finalidade de melhorar o prognóstico através do 

reforço das propriedades antimicrobianas dos materiais endodônticos. 

De acordo com NAENNI et al. (2004) as soluções químicas 

endodônticas tem baixa toxicidade sistêmica e ainda permitem uma ótima 

desinfecção do sistema de canais radiculares. Os autores afirmam que devido 

à complexa anatomia dos canais radiculares, aproximadamente 50% das 

paredes dos canais permanecem não instrumentadas durante a preparação, o 

que resulta em debridamento insuficiente. As soluções de hipoclorito de sódio 

são as de escolha na Endodontia. Entretanto, os autores ainda relatam que 

outras soluções têm sido sugeridas para ajudar ou substituir o hipoclorito de 

sódio, como por exemplo, a clorexidina, que quando utilizada como enxágüe 

final melhora a antissepsia endodôntica in vivo. 

É altamente recomendado, segundo ERCAN et al. (2004) que agentes 

químicos usados no processo de debridamento dos canais radiculares, tenham 

atividade antimicrobiana, dissolvam tecidos orgânicos, auxiliem ao 
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debridamento do sistema de canais, e sejam não tóxicos aos tecidos 

periapicais. Devido à capacidade de dissolução tecidual e ação antimicrobiana 

como solução química conveniente, o hipoclorito de sódio em diferentes 

concentrações têm sido usados por mais de 70 anos. Embora seja um agente 

antimicrobiano efetivo e tenha excelente propriedade solvente de tecido vital e 

não vital, sabe-se que é altamente irritante para os tecidos periapicais 

especialmente em altas concentrações. Devido aos efeitos adversos dessa 

solução química, pesquisadores têm procurado alternativas como a clorexidina, 

que desinfecta os túbulos dentinários e quando adsorvida pela dentina contribui 

para este pressuposto. 

Segundo BASRANI et al. (2004), para uma medicação mostrar toda 

eficácia, ela deve estar em contato com a dentina por um período, assim o 

ângulo de contato entre a medicação e o tecido deve ser considerado. 

Essencialmente, um ângulo de contato menor que 90 graus indica uma alta 

capacidade de molhamento. Portanto, as propriedades físicas podem ter um 

efeito significante na eficácia da medicação. 

A importância da tensão superficial restringe-se a sua relação com o que 

se convencionou chamar de molhabilidade. Assim, quanto menor a tensão 

superficial maior a facilidade do líquido em se espalhar. São diversos os 

métodos que podem ser empregados para a determinação da tensão 

superficial e estes são classificados em estáticos, dinâmicos e de 

desprendimento (ou separação). Com isso, de acordo com BEHRING et al. 

(2004), a determinação da tensão superficial fundamentada no 

desprendimento, como o método do peso da gota (um dos mais antigos) ou 

volume da gota, é convenientemente mais simples. 
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Um irrigante ideal deve ser não tóxico e ser capaz de dissolver tanto 

tecido pulpar vital quanto tecido pulpar necrótico. Deve possuir ação 

antimicrobiana, lubrificar o canal e remover smear layer. EVANOV et al. (2004) 

ainda relatam que nenhum irrigante tem todos esses requisitos, e o mais 

comumente utilizado, hipoclorito de sódio, tem sido relatado como causa de 

reação inflamatória severa quando extruído para o tecido periapical. Com isso, 

a clorexidina tem sido sugerida como irrigante devido a sua biocompatibilidade 

e sua substantividade.  

A irrigação é o melhor método para remover tecidos remanescentes e 

debris dentinários durante a instrumentação. O simples ato da irrigação retira 

material contaminado, necrótico, solto, antes que ele seja inadvertidamente 

extruído para os tecidos periapicais. Durante o preparo químico-mecânico de 

um canal radicular, a dentina radicular e coronária e o esmalte são expostos a 

depósito de soluções na cavidade pulpar. Com isto, é importante testar o efeito 

da solução química em todo tecido dentinário (ARI et al., 2004). 

Segundo ESTRELA et al. (2005), a tensão superficial é a força existente 

na superfície da molécula, que faz a gota do líquido esparramar ou se 

concentrar quando colocada numa superfície. Este fenômeno depende do valor 

da força coesiva (força de atração resultante das forças das moléculas de um 

líquido que exercem entre elas mesmas) e forças adesivas (força que as 

moléculas da superfície exercem em contato com líquido). 

A solução de gluconato de clorexidina em várias concentrações tem sido 

recentemente recomendada como solução química auxiliar da instrumentação 

e curativo. Estudos recentes sugerem também a eficácia antimicrobiana 

quando a clorexidina permanece no canal radicular por diversos dias. Além da 



14 

 

eficácia bacteriana, é importante que as soluções de clorexidina 0,12% e 2% 

sejam classificadas como toxicologicamente seguras. Uma solução de 

clorexidina 2% pode ser utilizada como irrigante subgengival sem efeitos 

adversos. Devido a sua propriedade catiônica, a clorexidina pode se vincular à 

hidroxiapatita na dentina, e uma liberação progressiva desta substância pode 

proteger o canal da colonização microbiana para além do período atual da 

medicação (SCHÄFER & BÖSSMANN, 2005). 

NAKASHIMA & TERATA (2005) investigaram a influência da remoção da 

smear layer com solução de EDTA a 3% (pH 9.0) e EDTA a 15% na dentina, 

em termos da permeabilidade de desinfectantes do canal radicular, 

molhamento de obturadores endodônticos e força adesiva do obturador. Uma 

gota do líquido do obturador endodôntico (10µL) foi colocada em cada 

superfície. Após 60 segundos, o ângulo de contato foi medido utilizando um 

Medidor de Ângulo de Contato Kyowa (Kyowa Chemical Industry Co., Ltd, 

Tokyo, Japão).  O ângulo de contato entre a substância obturadora e a dentina 

foi menor no grupo que utilizou o EDTA a 3%, que no grupo EDTA a 15%. 

Segundo os autores, o ângulo de contato é mensurado no estado de contato do 

líquido com a superfície, e resulta a partir do equilíbrio da energia de superfície 

na interface líquido e sólido. Alguns fatores podem afetar o ângulo de contato 

do líquido, dentre elas, a tensão superficial. A permeabilidade dos 

desinfectantes do canal radicular aumentou em graus similares em grupos do 

EDTA a 3% e a 15%. Esta similaridade na permeabilidade pode ser o resultado 

da similaridade entre essas duas concentrações em remover a smear layer. 

Deste modo, os autores propõem que a solução EDTA a 3% teve maior efeito 

umectante na dentina do canal radicular, sendo mais útil para o uso clinico do 
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que o EDTA a 15%, pois esta concentração causa maior efeito 

desmineralizante. 

A redução da tensão superficial de soluções endodônticas aquosas 

melhora a sua capacidade de molhabilidade da dentina e aumenta o fluxo 

dentro do canal radicular. Por isso, especula-se que adicionando um agente 

umectante, a solução quelante pode aumentar sua eficácia, como sua 

capacidade em remover componentes inorgânicos da smear layer. ZEHNDER 

et al. (2005) avaliaram o efeito da redução da tensão superficial em soluções 

quelantes, como EDTA a 15,5%, ácido cítrico a 10% e o  hidroxietileno 

bifosfanado a 18% (HEBP) com e sem polisorbato a 1% (Tween 80), na sua 

capacidade de remover cálcio durante a instrumentação dos canais radiculares. 

A tensão superficial das soluções foi mensurada em 20ºC, através do método 

de placa Wilhemy. Neste método uma placa vertical seca com perímetro 

conhecido foi fixada em uma balança de precisão (Tensiômetro K100). A placa 

é colocada até tocar a extremidade da superfície do líquido teste. Neste ponto 

o líquido “pula” para a extremidade e lateral da placa, umedecendo o perímetro 

da placa e desse modo aumentando a massa total para o ponto máximo. Essa 

medida é proporcional à tensão superficial do líquido. As mensurações foram 

realizadas em triplicata e o valor médio dessas medidas foram relatados. Os 

autores constataram que a mensuração da tensão superficial dos agentes 

quelantes foi similar à tensão superficial da água e que a incorporação de 

agentes umectantes nessas soluções reduziu a tensão superficial em 

aproximadamente 50%. Com isso, concluíram que não houve aumento na 

capacidade quelante do cálcio durante a instrumentação quando a tensão 

superficial da solução quelante foi diminuída com agentes umectantes. 
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A composição da dentina tem sido descrita basicamente por 

componentes orgânicos e inorgânicos. Cálcio e fósforo presentes nos cristais 

de hidroxiapatita são os principais componentes inorgânicos do tecido dental. 

Tem sido relatado que alguns agentes químicos causam alterações na 

estrutura da dentina humana e alteram cálcio e fósforo da superfície dentinária. 

Esta alteração pode mudar a permeabilidade e as características de 

solubilidade da dentina e, além disso, afetar a adesividade dos materiais 

dentinários nos tecidos duros. Baseado nisto, ARI & ERDEMIR (2005) 

investigaram o conteúdo mineral da dentina do canal radicular após o 

tratamento com diversas soluções irrigantes do canal radicular e constataram 

uma diminuição significante dos níveis de cálcio e fósforo depois do tratamento 

com todas as soluções químicas, exceto com a solução de NaOCl a 5,25% 

quando comparado com o grupo controle. O nível de fósforo diminuiu após 

tratamento com todas as soluções comparadas ao grupo controle. Os níveis de 

potássio, magnésio e enxofre não sofreram alterações significantes. Com isto, 

concluíram que as soluções químicas têm efeito sobre a dentina radicular. 

As soluções ácidas têm sido recomendadas para o tratamento 

endodôntico desde 1957. Essas soluções ácidas quando usadas como 

irrigantes, devido à remoção da smear layer das paredes do canal radicular, 

promovem a penetração dos cimentos obturadores endodônticos dentro dos 

túbulos dentinários, sendo que a força de adesão destes não é aumentada 

(MALHEIROS et al, 2005). 

Com uma complexa e dinâmica microbiota no sistema de canais 

radiculares, selecionar um agente antibacteriano efetivo para uso durante o 

tratamento é critico. Soluções antimicrobianas devem possuir muitas 
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qualidades como a capacidade de penetrar em sítios infectados, para suprimir 

ou destruir o crescimento microbiano, e evitar um possível desenvolvimento de 

agentes resistentes. Tecidos remanescentes no canal podem fornecer 

nutrientes suficientes para sobrevivência bacteriana (CARSON et al., 2005). 

Bactérias têm sido encontradas invadindo os túbulos dentinários entre 

150 a 400 µm do canal principal. A instrumentação do canal não remove 

completamente todas as bactérias. De acordo com ENGEL et al. (2005), a 

clorexidina tem sido utilizada para eliminar bactérias, sendo igualmente 

antimicrobiana como o hipoclorito de sódio em concentrações similares, e 

também similar na capacidade em penetrar nos túbulos dentinários, 

apresentando substantividade quando utilizada como irrigante intracanal. 

A solução de hipoclorito de sódio é atualmente a solução química mais 

comumente utilizada no canal radicular. As vantagens dessa popular 

substância química incluem sua capacidade em dissolver substâncias 

orgânicas presentes no sistema de canais radiculares, sua atividade 

antimicrobiana e baixo custo. Suas maiores desvantagens incluem significante 

toxicidade quando injetada nos tecidos perirradiculares, desagradável cheiro e 

gosto, risco de manchar roupas, e corrosão de objetos de metal. Além disso, 

TORABINEJAD et al. (2005) ainda afirmam que o hipoclorito de sódio não 

elimina todos os tipos de bactérias, é ineficaz em remover a smear layer e 

usualmente resulta em mudanças nas propriedades da dentina. Devido a essas 

deficiências, outros materiais antissépticos têm sido investigados como 

possíveis alternativas para o hipoclorito de sódio como irrigantes para uso no 

canal radicular. 
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A smear layer interfere a adaptação dos obturadores do canal radicular 

com as paredes da dentina. Agentes quelantes biocompatíveis como EDTA e 

ácido cítrico usados alternadamente com a solução de NaOCl são defendidos 

para remover a smear layer. ZEHNDER et al. (2005) investigaram o efeito do 

EDTA e ácido cítrico, os dois maiores agentes quelantes utilizados na terapia 

endodôntica, com a eficácia antibacteriana do NaOCl. Os resultados 

confirmaram que a eficácia antibacteriana da preparação do hipoclorito se dá 

em função do cloro disponível livremente na solução, assim como devido a sua 

potente capacidade de dissolução tecidual. Sugerem que um regime de 

irrigação alternando concentrações de hipoclorito deve ser administrado para 

remover o remanescente do quelante e permitir uma melhor atividade 

antimicrobiana do NaOCl na dissolução de tecidos. 

Embora a doxiciclina, o isômero de tetraciclina, e o ácido cítrico tenham 

sido empregados separadamente para remover a smear layer, a introdução do 

MTAD, uma solução aquosa de doxiciclina a 3%, ácido cítrico a 4,25%, e de 

detergente polisorbato 80 a 0,5%, representa uma nova abordagem na 

pesquisa de um irrigante endodôntico (TAY et al., 2006). 

ZEHNDER (2006) sugere um regime de irrigação, onde recomenda que 

a irrigação do canal radicular seja feita com solução de hipoclorito de sódio 

durante toda a instrumentação, devido a sua capacidade de dissolver tecido 

necrótico e seu amplo espectro antibacteriano. Embora a solução de hipoclorito 

de sódio seja a substância química mais empregada em Endodontia, não é 

capaz de dissolver partículas de dentina inorgânica e, desta forma, previnir a 

formação de smear layer durante a instrumentação. Com isso, uma vez 

completado o procedimento de modelagem, os canais devem ser enxagüados 
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utilizando EDTA aquoso ou ácido cítrico. Segundo o autor, após a remoção da 

smear layer, a escolha do irrigante final depende da próxima etapa do 

tratamento. Se o hidróxido de cálcio será usado como medicação intracanal, 

um enxágüe pode ser feito com hipoclorito de sódio, pois esses dois materiais 

são perfeitamente complementares. Mas, se o objetivo é obturar o canal 

radicular, então, deve-se fazer uso da clorexidina, que uma vez colocada em 

contato com a superfície dentinária, tem prolongada ação antimicrobiana, 

chamada substantividade.  

O hipoclorito de sódio tem demonstrado alta tensão superficial quando 

comparado a outros irrigantes, e é incapaz de alcançar bactérias 

profundamente nos túbulos dentinários. Recentemente, o MTAD e o 

Tetraclean, dois novos irrigantes baseados na mistura de antibióticos, ácido 

cítrico e detergente, foram propostos. Esses irrigantes têm demonstrado alta 

capacidade em remover smear layer e apresentam atividade antibacteriana. A 

superfície das paredes dentinárias tratadas com esses dois irrigantes 

apresentam-se limpas e os orifícios dos túbulos dentinários livres de smear 

plugs. A partir destas afirmativas, GIARDINO et al. (2006) compararam a 

tensão superficial de quatro irrigantes endodônticos: hipoclorito de sódio a 

5,25%, EDTA a 17%, Cetrexidin, Smear Clean e dois novos irrigantes contendo 

antibiótico: MTAD e Tetraclean. As mensurações foram realizadas em 22ºC, 

utilizando 5 ml dos líquidos e a água destilada foi utilizada como controle. A 

água destilada, o hipoclorito de sódio a 5,25% e o EDTA a 17% apresentaram 

a maior tensão superficial, considerando que Cetrexidin e Tetraclean 

demonstraram a menor tensão superficial. Já o MTAD, apresentou uma baixa 

tensão superficial, similar ao Cetrexidin. Os autores concluíram que os dois 
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novos irrigantes, MTAD e Tetraclean, são capazes de remover smear layer, em 

razão de sua baixa tensão superficial, aumentando o íntimo contato da solução 

irrigante com as paredes do canal, permitindo maior profundidade de 

penetração. 

O hipoclorito de sódio, em diferentes concentrações, é a solução 

química endodôntica mais comumente aceita devido às suas propriedades de 

dissolução orgânica, saponificação, desodorização e atividade antibacteriana. 

Além das propriedades físico-químicas, um grande volume da solução durante 

o preparo biomecânico evita a saturação, precipitação das partículas e 

favorece a remoção de debris em suspensão no canal radicular 

(PASSARINHO-NETO et al., 2006). 

Entre os procedimentos envolvidos no controle da infecção endodôntica, 

a irrigação é uma importante medida para eliminar microrganismos do sistema 

de canais radiculares. Microrganismos podem invadir os túbulos dentinários 

dos dentes com polpa vitais e não vitais, mas a invasão parece menos severa 

em polpas vitais devido à função de proteção da polpa. Os procedimentos de 

limpeza e desinfecção do canal são altamente dependentes dos efeitos 

químicos e mecânicos das soluções químicas. Soluções químicas com 

atividade antimicrobiana em diferentes concentrações, particularmente o 

hipoclorito de sódio, têm sido utilizadas durante a instrumentação mecânica. 

Baseado nisto, BERBER et al. (2006), investigaram a eficácia de várias 

concentrações de hipoclorito de sódio e técnicas de instrumentação em reduzir 

a população de E. faecalis do interior de canais radiculares e túbulos 

dentinários. Os resultados sugeriram que hipoclorito de sódio a 5,25% tem uma 

maior atividade antibacteriana dentro dos túbulos dentinários infectados com E. 
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faecalis do que as outras concentrações testadas, tal como parece ser capaz 

de penetrar melhor nos túbulos dentinários. 

A preparação do canal radicular é realizada utilizando uma combinação 

da instrumentação mecânica e irrigação química. Segundo KHADEMI et al. 

(2006) a penetração das soluções químicas no segmento apical dos canais e a 

remoção de debris são dependentes do tamanho final dos instrumentos 

utilizados no canal. 

A intimidade da solução irrigante nas paredes dentinárias depende da 

molhabilidade da solução na dentina sólida, que é dependente da baixa tensão 

superficial. A tensão superficial deve ser definida como a força entre moléculas 

que tende a inibir o espalhamento do líquido sobre a superfície ou limitar a 

capacidade de penetrar nos túbulos capilares. Reduzir a tensão superficial das 

soluções endodônticas melhora-se a capacidade de molhamento da dentina e 

do escoamento para dentro do estreito canal radicular (LUI et al., 2007).  

Molhamento significa que a interface de contato é formada entre o 

líquido e o sólido simultaneamente com a expulsão do ar. A tendência do 

líquido se espalhar na superfície sólida é expressa com a formação do ângulo 

de contato. A medição do ângulo de contato produz um melhor entendimento 

da interação entre líquidos e sólidos, e é usualmente indicador da ação de 

molhamento de muitos líquidos testados. Os valores experimentais dos ângulos 

de contato podem ser obtidos a partir das medidas diretas da tangente da gota 

líquida com a superfície sólida do substrato. O ângulo formado entre a gota do 

líquido e a superfície plana do sólido em que esta repousa tem uma relação 

inversa com a molhabilidade, sendo assim, quanto menor o ângulo de contato, 

melhor a molhabilidade (KONTAKIOTIS et al., 2007). 
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BUZOGLU et al. (2007) descrevem a molhabilidade como sendo uma 

energia livre de superfície que ocorre como resultado de uma atração inter-

atômica. A medição dessa energia livre de superfície pode ser expressa como 

o ângulo formado entre a gota do líquido e a superfície plana do sólido onde 

esta repousa, sendo designado ângulo de contato, que tem uma relação 

inversa com a molhabilidade, sendo assim, quanto menor o ângulo de contato, 

melhor a molhabilidade. Este ângulo de contato pode ser mensurado usando a 

técnica da gota séssil ou a técnica da bolha presa. 

A Clorexidina também tem sido preconizada para o preparo do canal 

radicular devido a seu amplo espectro antimicrobiano e sua substantividade, 

que prolonga seu efeito na superfície dentinária. Segundo MOHAMMADI & 

ABBOTT (2009), a clorexidina tem amplo espectro contra bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, é um agente antifúngico eficiente principalmente 

contra Cândida albicans, tem bicompatibilidade aceitável e em raros casos 

pode causar reações alérgicas. 
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PROPOSIÇÃO 
 

A proposta deste estudo foi a de avaliar o molhamento de diferentes 

soluções químicas empregadas no preparo químico-mecânico de canais 

radiculares através da Fórmula de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O molhamento foi avaliado pela Fórmula de Young, sendo necessária, 

primeiramente, a avaliação do ângulo de contato e tensão superficial das 

soluções químicas. 

Para este experimento foram utilizadas as seguintes soluções: 

1. Hipoclorito de sódio a 2,5% (Q-Boa®) 

2. Clorexidina 2% (Fórmula-Base – RJ) 

3. EDTA (Etilenodiaminotetracético sal dissódico / Biodinâmica - PR) 

4. MTAD (Doxicilina, Ác. Cítrico e Polisorbato 80 / Dentsply) 

5. Soro Fisiológico  

1ª Fase: Avaliação do Ângulo de Contato 

Para cada solução química foram utilizadas 15 lamínulas de vidro para 

microscopia, tamanho 20X20mm e 0,13-0,17mm em espessura 

(LAMEDID COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA / SP), em 5 grupos, 

conforme indicado abaixo (tabela 1), para avaliação do ângulo de 

contato. 

Tabela 1. Disposição dos grupos por número de lamínulas e solução química 

correspondente 

GRUPO Nº LAMÍNULAS SOLUÇÃO QUÍMICA 

1 15 Q-Boa (NaOCl a 2,5%) 

2 15 Clorexidina a 2% 

3 15 EDTA a 17% 

4 15 MTAD 

5 15 Soro Fisiológico 
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O ângulo de contato foi avaliado na lamínula de vidro, utilizando um 

goniômetro (FIRST TEN ANGSTRONS/ ATLANTA, EUA) (Figura1) que 

pertence ao Laboratório de Biomateriais do Instituto Militar de Engenharia (IME 

- Rio de Janeiro/RJ). 

 

Figura 1. Goniômetro MODELO FTA 125 (FIRST TEN ANGSTRONS/ 

ATLANTA, EUA) 

 

As lamínulas de vidro foram retiradas da embalagem, e colocadas na 

plataforma do goniômetro manualmente, sem contato com a superfície que 

seria utilizada. 

As soluções foram colocadas na seringa do goniômetro, e uma gota de 

de 1µl (microlitro) de cada solução química foi colocada nas lamínulas de vidro. 

Este volume foi manualmente controlado por dispositivo no topo da seringa, 

que marcava a quantidade. A gota depois de formada era colocada na lamínula 

assim que esta tangenciava a superfície e se desprendia da seringa. Cada 

solução era fotografada após sua colocação na lamínula e a imagem era 

digitalizada por um scanner. Após isto, o ângulo de contato entre a gota e a 
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lamínula foi calculado pelo software a partir da medida da tangente da gota 

com a superfície sólida. As medidas de ângulo de contato foram efetuadas por 

um sistema de análise de imagens, por meio da ferramenta Contact Angle Tool 

que caracteriza o comportamento de um líquido sobre um sólido.   

 

 

Figura 2. Medida do ângulo de contato 

 

2ª Fase: Avaliação da Tensão Superficial 

A tensão superficial das soluções foram mensuradas utilizando o mesmo 

software, através do método da gota pendente, que segundo BEHRING et al. 

(2004), dentre os métodos para avaliação da tensão superficial, este é o menos 

complexo. Por este método, uma gota do líquido fica presa a seringa do 

goniômetro e as medidas de largura e altura são usadas para o cálculo da 

tensão superficial.  
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Figura 3. Medida da tensão superficial 

Para a medição da tensão superficial foram utilizadas 10 gotas das 

mesmas substâncias conforme a tabela 1, que foram desprezadas em 

recipiente de vidro e inutilizadas. A gota era formada com 1 µl (microlitro) da 

solução. Esta era fotografada e suas imagens eram digitalizadas por um 

scanner e o software calculava a medida da tensão superficial. Os resultados 

foram expressos em mN/m, que significa miliNewtons por metro.  

A água destilada foi utilizada para lavagem principal da seringa antes de 

cada solução, sendo desprezado o volume de 1 ml (mililitro) inicial para ter 

certeza que somente a solução estudada estava presente. Todas as medições 

foram realizadas na sala em temperatura de 22ºC.  

 

3ª Fase: Avaliação da Molhabilidade 

Para avaliação da molhabilidade da solução, foi mensurada esta 

molhabilidade do líquido em relação ao sólido, no caso deste estudo, a placa 

de vidro, através da fórmula de Young:  γLV cos θ = γSV - γSL, onde γSL representa 

a tensão interfacial entre o sólido e o líquido, γSV e  γLV são, respectivamente, a 

tensão interfacial do sólido e a tensão interfacial do líquido em equilíbrio com o 
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ar, e θ é o ângulo de contato (figura 4). Para o calculo da molhabilidade foi 

utilizada as médias do ângulo de contato de cada solução realizadas na 1ª fase 

e as médias das tensões superficiais no método da gota pendente (líquido em 

relação ao ar) feitas na 2ª fase do experimento.  O valor da tensão superficial 

do sólido em relação ao ar utilizado neste estudo foi de 1,05 J/m2 (Joule por 

metro quadrado) de acordo com os estudos de HARA et al (2005). O valor da 

tensão superficial do sólido em relação ao ar (γSV) foi convertido em mN/m 

(miliNewton por metro) para aplicação da fórmula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Fórmula de Young:  γLV x cos θ = γSV - γSL 
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RESULTADOS 
 
1ª Fase: Avaliação do ângulo de contato 
 
 

Tabela 2. Amostras com valores do ângulo de contato das substâncias 

ensaiadas 

 

Amostra SORO CLX2% QBOA MTAD EDTA 

1 14,2º 34,7º 21,5º 25,3º 36,5º 

2 15,5º 39,4º 29,9º 25,1º 23,1º 

3 15,6º 25,5º 23,2º 23,0º 26,7º 

4 13,3º 22,4º 29,1º 34,5º 28,8º 

5 22,3º 14,7º 24,7º 28,8º 39,0º 

6 14,3º 18,4º 25,7º 35,3º 29,7º 

7 22,5º 16,1º 23,3º 34,2º 30,8º 

8 13,5º 18,6º 24,0º 35,0º 30,4º 

9 12,3º 16,4º 24,6º 29,0º 31,2º 

10 15,0º 19,7º 24,1º 28,4º 27,9º 

11 13,1º 17,6º 13,2º 20,8º 29,6º 

12 24,1º 15,2º 13,3º 33,8º 28,8º 

13 21,2º 20,2º 18,0º 23,9º 28,6º 

14 21,9º 18,0º 11,5º 25,0º 29,5º 

15 23,7º 15,5º 12,6º 23,0º 30,1º 

MÉDIA 17,50º 20,83º 21,25º 28,34º 30,05º 

DP 4,46º 7,23º 6,04º 5,07º 3,72º 
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Os dados agrupados na tabela acima foram analisados estatisticamente 

pela análise de variância (ANOVA) a 5% de significância, tendo em vista que 

os desvios padrões apresentam homogeneidade. 

A ANOVA revelou existir pelo menos uma substância com ângulo de 

contato diferente (P<0,00001). Assim, foi aplicado o teste de comparações 

múltiplas de Student-Newman-Keuls (SNK) a 5% para identificar as diferenças 

significativas existentes. Os resultados deste teste são mostrados na tabela 3 

 

Tabela 3. Comparação dos resultados dos ângulos de contato das substâncias 

testadas em relação à diferença estatística e sua interpretação 

COMPARAÇÃO 
DIFERENÇA 

ESTATÍSTICA INTERPRETAÇÃO 

EDTA x SORO SIGNIFICATIVA EDTA > SORO 

EDTA x CLX 2% SIGNIFICATIVA EDTA > CLX 2% 

EDTA x QBOA SIGNIFICATIVA EDTA > QBOA 

EDTA x MTAD NÃO SIGNIFICATIVA EDTA = MTAD 

MTAD x SORO SIGNIFICATIVA MTAD > SORO 

MTAD x CLX 2% SIGNIFICATIVA MTAD > CLX 2% 

MTAD x QBOA SIGNIFICATIVA MTAD > QBOA 

QBOA x SORO NÃO SIGNIFICATIVA QBOA = SORO 

QBOA x CLX 2% NÃO SIGNIFICATIVA QBOA = CLX 2% 

CLX 2% x SORO NÃO SIGNIFICATIVA CLX 2% = SORO 
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2ª Fase: Avaliação da tensão superficial 

 

Tabela 4. Amostras com valores da tensão superficial (mN/m) das substâncias 

ensaiadas 

Amostra MTAD CLX2% EDTA QBOA SORO 

1 86,2 162,1 95,3 145,2 195,1 

2 85,4 137,3 178,5 165,6 192,9 

3 88,8 166,8 186,1 164,4 193,4 

4 93,7 164,3 131,6 183,9 162,5 

5 92,1 142,1 176,4 177,7 195,1 

6 90,9 144,9 185,7 187,6 193,8 

7 93,0 138,8 183,9 187,6 197,1 

8 91,5 139,4 186,2 187,8 195,7 

9 91,9 134,7 186,3 187,1 166,5 

10 92,0 135,7 185,2 187,0 176,6 

MÉDIA 90,55 146,61 169,52 177,39 186,87 

DP 2,82 12,67 30,95 14,49 13,16 

 

       Os dados agrupados na tabela acima foram analisados 

estatisticamente pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis a 5% de 

significância, tendo em vista que os desvios padrões não apresentam 

homogeneidade. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou existir pelo menos uma substância 

com tensão superficial diferente (P<0,00001). Assim, foi aplicado o teste de 

comparações múltiplas de Student-Newman-Keuls (SNK) a 5% para identificar 
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as diferenças significativas existentes. Os resultados deste teste estão na 

tabela 5, abaixo: 

 

Tabela 5. Comparação dos resultados da tensão supérficial das substâncias 

testadas em relação à diferença estatística e sua interpretação 

COMPARAÇÃO 
DIFERENÇA 

ESTATÍSTICA INTERPRETAÇÃO 

SORO x MTAD SIGNIFICATIVA SORO > MTAD 

SORO x CLX 2% SIGNIFICATIVA SORO > CLX 2% 

SORO x EDTA SIGNIFICATIVA SORO > EDTA 

SORO x QBOA SIGNIFICATIVA SORO > QBOA 

QBOA x MTAD SIGNIFICATIVA QBOA > MTAD 

QBOA x CLX 2% SIGNIFICATIVA QBOA > CLX 0,2% 

QBOA x EDTA NÃO SIGNIFICATIVA QBOA = EDTA 

EDTA x MTAD SIGNIFICATIVA EDTA > MTAD 

EDTA x CLX 2% SIGNIFICATIVA EDTA > CLX 2% 

CLX2% x MTAD SIGNIFICATIVA CLX2% > MTAD 

 

3ª Fase: Avaliação da molhabilidade 

A molhabilidade das substâncias, que foram analisadas através da 

fórmula de Young, estão expressas na tabela abaixo: 

 

Tabela 6. Valores da molhabilidade - Unidade mN/m (miliNewton por metro) 

 SOLUÇÕES SORO QBOA EDTA CLX2% MTAD 

RESULTADOS 872,48 885,03 904,22 913,66 970,32 
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Por meio dos dados obtidos, foram feitas as comparações entre a 

molhabilidade (γLS) e a tensão superficial das substâncias ensaiadas medida 

pelo método da gota pendente (γLV) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Tensão Superficial pelo método da gota pendente (TS) X 

Molhabilidade (M) 

 

0

50

100

150

200

872,48       
SORO

885,03     
QBOA

904,22    
EDTA

913,66     
CLX 2%

970,32     
MTAD

 

 

As comparações entre a molhabilidade e o ângulo de contato também foram 

expressas no figura 6 abaixo: 

 

 

 

 

Figura 6 – Ângulo de contato (AC) X Molhabilidade 
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DISCUSSÃO 
 

 

Ângulo de Contato 

A medição do ângulo de contato é um indicador da ação de molhamento 

de toda substância testada. Um baixo valor de ângulo de contato indica que o 

liquido molha bem, considerando que um alto valor indica um pior molhamento. 

A partir disto, tem sido relatado (KONTAKIOTIS et al., 2007; LUZ et al., 2008), 

que se o valor do ângulo de contato é menor de 90º o líquido molha a 

superfície; se é maior que 90º não houve molhamento e um ângulo de contato 

igual a zero representa completo molhamento. 

A medição do ângulo de contato na placa de vidro, neste estudo, foi 

realizado de acordo com BUZOGLU et al. (2007) que relatam que a 

interpretação do ângulo de contato pode somente ser realizada se a superfície 

sólida é limpa, rígida, não deformável, altamente lisa e esta medição pode ser 

realizada usando a técnica da gota séssil ou a técnica da bolha presa. Os 

autores descrevem que a técnica da bolha presa, utilizada por eles, mensura o 

ângulo de contato nas superfícies imersas em um líquido e depois de tratada a 

superfície, esta foi montada horizontalmente na lâmina do microscópio que foi 

completamente imerso em um vidro cheio de água bi-destilada. Enquanto a 

superfície se equilibra no vidro, o goniômetro foca a interface superfície-água. 

Neste momento, uma micro seringa contendo ar em seu interior é colocada na 

água. Uma bolha de volume de aproximadamente 5µl é liberada da seringa 

posicionada embaixo da superfície e permitindo a elevação até a interface 

superfície-água. 
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LUZ et al. (2008) relatam que os valores experimentais do ângulo de 

contato podem ser obtidos a partir das medidas diretas da tangente da gota 

líquida com a superfície sólida do substrato. 

Poucos são os estudos relacionados com substâncias endodônticas e 

ângulo de contato (BASRANI et al., 2004; NAKASHIMA & TERATA, 2005; 

BUZOGLU et al., 2007; KONTAKIOTIS et al., 2007).  

Nos estudos de NAKASHIMA & TERATA (2005) e KONTAKIOTIS et al. 

(2007), as substâncias endodônticas analisadas foram os obturadores 

endodônticos, onde os ângulo de contato foram medidos para avaliar a 

molhabilidade destes. 

BASRANI et al. (2004) avaliaram as propriedades físico-químicas da 

clorexidina e medicação contendo hidróxido de cálcio, dentre estas o ângulo de 

contato, que foi medido através de um goniômetro, e foi calculado a partir da 

largura da base e a altura da gota. Os autores encontraram que a clorexidina a 

2% demonstrou diferença estatisticamente significante em relação ao hidróxido 

de cálcio associado ou não a clorexidina, a clorexidina a 0,2% e a metil 

celulose, utilizada como controle. 

No estudo de BUZOGLU et al. (2007) foi avaliado o ângulo de contato do 

EDTA a 17%, EDTA a 17% + NaOCl a 2,5%, RC-Prep, RC-prep + NaOCl a 

2,5% e NaOCl a 2,5%, e relataram que comparado com o grupo controle, o uso 

combinado ou não do EDTA, RC-Prep e NaOCl, aumentaram o ângulo de 

contato e diminuíram significantemente a molhabilidade das paredes 

dentinárias de todos os grupos testados. Concluíram que o uso de agentes 

quelantes sozinhos ou combinados com NaOCl diminuíram a molhabilidade 

das paredes do canal radicular. 
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Neste estudo, o EDTA apresentou maior ângulo de contato dentre as 

substâncias pesquisadas, não apresentando diferença estatística significativa 

em relação ao MTAD, e apresentando diferença significativa em relação às 

outras soluções: Soro, Q-Boa e Clorexidina a 2%. O MTAD apresentou maior 

ângulo de contato em relação ao Soro, Clorexidina a 2% e Q-Boa com 

diferença estatística significante entre estas e não apresentou diferença 

estatisticamente significante em relação ao EDTA que teve maior ângulo de 

contato que o MTAD. Já no estudo de BUZOGLU et al. (2007), que comparou o 

valor do ângulo de contato do EDTA e hipoclorito de sódio a 2,5%, estas 

soluções não apresentaram diferença estatisticamente significante entre elas. 

A solução de hipoclorito de sódio a 2,5% (Q-Boa) demonstrou maior 

ângulo de contato que o soro e a clorexidina a 2%, não demonstrando 

diferença significante em relação a estas, havendo diferença estatisticamente 

significante em relação ao EDTA e ao MTAD. 

A clorexidina a 2% teve maior ângulo de contato em relação ao soro, e 

teve comportamento estatisticamente significante em relação ao EDTA e 

MTAD, e não apresentou comportamento estatisticamente significante em 

relação ao Soro e a Q-Boa. Já no estudo de BASRANI et al. (2004) a 

Clorexidina a 2% demonstrou diferença estatisticamente significante em 

relação à substância controle metil celulose. 

 

 

Tensão Superficial das Soluções pelo método da gota pendente 

Neste trabalho, a tensão superficial foi mensurada para posterior 

avaliação da molhabilidade das soluções químicas. 
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Alguns autores relatam sobre a tensão superficial dos irrigantes 

endodônticos (NAUMOVICH, 1963; ABOUSS-RASS & PATONAI, 1982; 

GUIMARÃES et al., 1988; TASMAN et al., 2000; ESTRELA et al., 2005; 

ZEHNDER et al., 2005; GIARDINO et al., 2006). 

Neste estudo, a determinação da tensão superficial foi fundamentada no 

método da gota pendente. Este método consiste em, através do uso de um 

goniômetro acoplado a um computador, capturar a imagem da gota pendente, 

e a medição é realizada através da medida da altura e largura da gota, que 

segundo BEHRING et al. (2004), este método é convenientemente mais 

simples, embora nenhum trabalho revisado sobre a medição da tensão 

superficial dos irrigantes endodônticos tenha utilizado este método. Os autores 

ainda relatam que são diversos os métodos para determinação da tensão 

superficial e estes são classificados como estáticos, dinâmicos e de 

desprendimento. Dentre os métodos estáticos estão o método de ascensão 

capilar, o da placa de Wilhelmy e do anel de DuNoüy. Os autores afirmam que 

enquanto os dois últimos métodos necessitam de equipamentos especiais, nem 

sempre disponíveis, o método de ascensão capilar apresenta erros acima de 

20%, apesar de alguns autores afirmarem como mais preciso, devem ser 

utilizados somente quando o ângulo de contato, formado pelo menisco e a 

parede do tubo for igual a zero, como no caso dos capilares. Entretanto este 

diâmetro deve ser uniforme ao longo do tubo, o que dificilmente ocorre em 

capilares comercialmente distribuídos e com preços acessíveis. O método 

dinâmico da oscilação permite a determinação da tensão superficial em 

intervalos de tempo bastante curtos, mas é um dos métodos mais complexos 

existentes. 
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O método de ascensão capilar foi utilizado por GUIMARÃES et al. 

(1988). Os autores relatam que foram utilizados dois tubos capilares de vidro 

com diâmetros internos diferentes, e os valores da tensão superficial foram 

calculados a partir da média entre os valores encontrados para cada um dos 

capilares.  

No método da placa de Wilhelmy, uma placa vertical seca com perímetro 

conhecido foi fixada em uma balança de precisão (Tensiômetro K100). A placa 

foi colocada próxima ao líquido de controle ou teste até a extremidade próxima 

tocar a superfície. Neste ponto o líquido “pula” para a extremidade e lateral da 

placa, umedecendo o perímetro da placa e desse modo aumentando a massa 

total para o ponto máximo. Essa medida é proporcional a tensão superficial do 

líquido. Este método foi utilizado nos trabalhos de ZEHNDER et al. (2005) e 

GIARDINO et al. (2006). 

O método Ring utilizando tensiômetro Du Noüy, foi utilizado em vários 

estudos (NAUMOVICH, 1963; ABOU-RASS &PATONAI, 1982; ÖZCELIK et al., 

2000; TASMAN et al., 2000; ESTRELA et al., 2005). Este método consiste em 

aplicar uma força para causar uma separação de um anel de platina imerso em 

diferentes substâncias teste (ESTRELA et al., 2005). 

NAUMOVICH (1963) estudando a tensão superficial e pH das soluções, 

ajustava todas as soluções para o pH neutro. Neste estudo, o pH não foi 

ajustado e não relacionou-se o pH com a tensão superficial.  

Os resultados deste estudo foram expressos em mN/m (miliNewton por 

metro), como nos estudos de  ZEHNDER et al. (2005) e NETO et al. (2009). 

Assim como neste estudo, dentre os trabalhos que estudaram a tensão 

superficial das soluções endodônticas, ABOU-RASS & PATONAI (1982), 
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GUIMARÃES et al. (1988) e TASMAN et al. (2000) avaliaram o hipoclorito de 

sódio e o EDTA. GIARDINO et al. (2006) foram os únicos achados na literatura 

que avaliaram também, além dessas substâncias, o MTAD. A tensão superficial 

do hipoclorito de sódio também foi avaliada pelo trabalho de ESTRELA et al. 

(2005), que estudou também a tensão superficial da clorexidina. 

Nos estudos de NAUMOVICH (1963) e ZEHNDER et al. (2005), dentre 

as soluções avaliadas neste estudo, os autores estudaram além de outras 

soluções, a tensão superficial do EDTA. 

O Soro Fisiológico também foi utilizado no estudo de TASMAN et al. 

(2000).  

O MTAD demonstrou a menor tensão superficial dentre as substâncias 

testadas pelo método da gota pendente neste estudo, assim como no estudo 

de GIARDINO et al. (2006) que também testou o MTAD em relação ao EDTA e 

o hipoclorito de sódio. Os autores encontraram resultados semelhantes a este 

estudo com maior tensão superficial do hipoclorito de sódio em relação ao 

MTAD (com menor tensão superficial) e EDTA. O autor afirma que a baixa 

tensão superficial do MTAD pode melhorar o íntimo contato do irrigante com as 

paredes do sistema de canais radiculares e que a possibilidade de penetração 

do antibiótico dentro dos túbulos dentinários abertos pelo ácido cítrico e a 

doxiciclina pode aumentar o efeito do MTAD na sua capacidade em remover a 

smear layer. SHABAHANG et al. (2003) relatam que a redução da tensão 

superficial do MTAD pelo detergente em sua formulação tem sido demonstrado 

para melhorar as propriedades antimicrobianas da medicação no canal 

radicular. 
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O MTAD demonstrou diferença estatisticamente significante em relação 

ao soro, hipoclorito de sódio, EDTA e a clorexidina.  

A clorexidina apresentou baixa tensão superficial em relação ao EDTA, 

ao hipoclorito de sódio e ao soro fisiológico. Não sendo menor apenas em 

relação ao MTAD. ESTRELA et al. (2005), testaram a tensão superficial da 

água destilada, do paramonoclorofenol canforado, clorexidina 2%, Otosporin®, 

Furacin® com paramonoclorofenol, éter lauril sulfato de sódio 3% e hipoclorito 

de sódio a 1% associados ou não ao hidróxido de cálcio. Assim como neste 

trabalho, a clorexidina também apresentou menor tensão superficial que o 

hipoclorito de sódio. A clorexidina apresentou diferença estatisticamente 

significante em relação à todas as substâncias testadas neste estudo. 

O EDTA apresentou maior tensão superficial em relação à clorexidina e 

MTAD (que apresentou menor valor), e menor valor em relação ao soro e ao 

hipoclorito de sódio, não apresentando diferença estatisticamente significativa 

somente em relação ao hipoclorito de sódio, e apresentou diferença 

estatisticamente significativa em relação ao soro, MTAD e clorexidina. 

O hipoclorito de sódio apresentou a mais alta tensão superficial em 

relação ao MTAD, clorexidina e EDTA, sendo de menor valor somente em 

relação ao soro.  Assim como no estudo de ABOU-RASS & PATONAI (1982) 

que avaliaram a tensão superficial da água destilada, do álcool 70%, do 

hipoclorito de sódio a 2,6%, do hipoclorito de sódio a 5,25% e do EDTA, este 

estudo também apresentou o hipoclorito de sódio com maior valor da tensão 

superficial em relação ao EDTA. 

No estudo de TASMAN et al. (2000), onde a tensão superficial de várias 

soluções irrigantes foram pesquisadas, o soro fisiológico apresentou o maior 
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valor de tensão superficial, seguido do EDTA a 17% e hipoclorito de sódio a 

2,5%, sendo estes dois últimos não demonstrando diferenças estatisticamente 

significantes, assim como neste estudo.  

Já no estudo de GUIMARÃES et al. (1988), o EDTA demonstrou maior 

valor de tensão superficial em relação ao hipoclorito de sódio. 

O hipoclorito de sódio demonstrou diferença estatística em relação ao 

soro, clorexidina, e ao MTAD, e não apresentou diferença estatisticamente 

significante em relação ao EDTA.  

 

Molhabilidade 

Molhabilidade é a tendência de um determinado fluído espalhar ou aderir 

sobre uma superfície sólida (KONTAKIOTIS, 2007). Pode-se dizer que o 

molhamento é correlacionado ao ângulo θ, enquanto o espalhamento 

relaciona-se com o acréscimo da área projetada. 

A solução irrigante para ter maior eficácia, tem que estar em íntimo 

contato com as paredes do canal radicular e os debris, e isto dependerá da 

molhabilidade da solução na dentina. Esta molhabilidade é importante para a 

penetração do irrigante no canal principal, lateral e nos túbulos dentinários, e é 

dependente da tensão superficial (ABOUSS-RASS et al., 1982; GUIMARÃES 

et al., 1988; GIARDINO et al., 2006). 

A tensão superficial é considerada um dos mais importantes fatores que 

determinam a molhabilidade da solução. Conseqüentemente, é esperado que a 

solução que demonstra o menor valor de tensão superficial molhe mais 

facilmente as paredes do canal radicular do que as que apresentam maior valor 

(NAUMOVICH, 1963). 
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Segundo AMARAL et al. (2002) um dos mais freqüentes métodos 

utilizados para avaliação do ângulo de contato é a técnica da gota séssil. No 

experimento da gota séssil, uma gota de um líquido é colocada na superfície 

sólida. É feita uma avaliação de três fases de equilíbrio, a tensão interfacial do 

sólido-vapor, líquido-vapor e interface sólido-líquido, e o ângulo de contato, que 

são relatados na equação de Young: γLV x cos θ = γSV - γSL, onde γSV e  γLV são, 

respectivamente, a tensão superficial do sólido e líquido em equilíbrio com o 

vapor (ar), e θ é o ângulo de contato. γSL é utilizada para avaliar o molhamento 

da substância, ou seja, γSL = γSV - γLV x cos θ. 

Neste estudo, a molhabilidade foi analisada pela fórmula de Young. Não 

foi encontrado na bibliografia nenhum trabalho que usasse este método para 

avaliação da molhabilidade em relação às substâncias químicas utilizadas no 

tratamento endodôntico.  

A tensão interfacial do sólido em relação ao vapor (ar) utilizado neste 

estudo foi de 1,05 J/m2 (Joule por metro quadrado) de acordo com os estudos 

de HARA et al. (2005), sendo este valor convertido na unidade de mN/m 

(miliNewton por metro). Foi utilizada a média da tensão superficial do líquido 

em relação ao ar (vapor) que foi realizada neste estudo através do método da 

gota pendente e a média do ângulo de contato de cada substância também 

realizado neste estudo. 

Observamos através dos resultados que o soro teve o menor valor de 

molhabilidade do que as outras substâncias estudadas, indicando que em 

relação ao vidro esta substância molha menos que as outras. 

O MTAD apresentou a melhor molhabilidade em relação às outras 

substâncias testadas. 
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A clorexidina a 2% demonstrou melhor molhabilidade que o EDTA,       

Q-Boa e o soro. 

 

 

Molhamento X Tensão Superficial 

O gráfico da variação (Figura 5) do molhamento (γLS) com a tensão 

superficial (γLV) medido pela técnica da gota pendente mostra que à medida 

que a tensão superficial (γLV) diminui, a molhabilidade γLS aumenta, estando 

assim de acordo com a literatura que afirma que quanto menor a tensão 

superficial maior será a molhabilidade da solução irrigante. 

 

 

Molhamento X Ângulo de Contato 

O gráfico da variação do molhamento com o ângulo de contato (figura 6) 

mostra que não há correlação entre a medida do angulo de contato menor com 

a melhor molhabilidade. 

Dentre os resultados apresentados, o soro demonstrou menor ângulo de 

contato, indicando que teria melhor molhabilidade, mas em contrapartida 

apresentou maior tensão superficial, o que indicaria menor molhabilidade. 

Nossos resultados apresentaram que o soro teve o menor valor de 

molhabilidade, concordando que quanto maior a tensão superficial, menor a 

molhabilidade.  

As outras substâncias estudadas também apresentaram correlação 

entre a baixa tensão superficial e a maior molhabilidade. Dentre elas, o MTAD 

que demonstrou um dos mais altos valores de ângulo de contato,mas 
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apresentou um baixo valor de tensão superficial e o maior valor de 

molhabilidade. 

Apesar da literatura afirmar que quanto menor o ângulo de contato, 

maior seria a molhabilidade, nosso estudo não comprovou haver relação entre 

o ângulo de contato e a molhabilidade. 
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CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

1. Quanto ao ângulo de contato: 

• O soro apresentou o menor ângulo de contato dentre as soluções 

testadas. 

• A clorexidina teve um baixo valor de ângulo de contato, mas não 

apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao 

soro fisiológico e hipoclorito de sódio a 2,5% (Q-Boa). 

•  O EDTA apresentou o maior valor, não apresentando diferença 

significante em relação ao MTAD. 

 

2. Quanto à tensão superficial medida pela técnica da gota pendente:  

• O MTAD apresentou a menor tensão superficial das soluções 

testadas. 

• Observando os valores da tensão superficial das soluções 

testadas, o soro fisiológico apresentou o maior valor. 

• A clorexidina teve menor valor de tensão superficial em relação 

ao hipoclorito de sódio. 

• O hipoclorito de sódio e o EDTA não apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre eles. 

 

3. Quanto à molhabilidade, calculada: 

• O MTAD apresentou maior molhabilidade dentre as soluções 

químicas testadas. 
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• A molhabilidade das demais soluções químicas testadas 

aumentou da esquerda para direita na seguinte ordem:  

Soro, Q-Boa, EDTA, Clorexidina 2%. 

• A molhabilidade demonstrou haver relação com a tensão 

superficial dos líquidos e não com o ângulo de contato. 
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