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RESUMO 

 

Objetivos: analisar a possível interferência de diferentes cimentos 

endodônticos na substantividade da clorexidina (CHX) a 2% como irrigante 

final, utilizando-se raízes bovinas como modelo experimental. 

Materiais e métodos: foram utilizados cinquenta dentes unirradiculares 

bovinos, devidamente preparados em cilindros padronizados. O grupo do 

experimento foi tratado com CHX a 2% durante 10 minutos e dividido em três 

grupos nos quais os canais foram preenchidos com os seguintes cimentos 

endodônticos: AH Plus (E1), Pulp Canal Sealer (E2) e BC Sealer (E3). O grupo 

controle foi tratado com solução salina pelo mesmo período de tempo e 

também obturado com os respectivos cimentos. Após 24 horas, foram 

coletadas raspas de dentina que foram submetidas a análise quantitativa da 

CHX pela leitura espectrofotométrica em comprimento de onda 253nm. 

Também foi analisada a atividade antimicrobiana da CHX pelo método de 

cultura com Enterococcus faecalis através da contagem da unidade formadora 

de colônia (UFC). 

Resultados: Não houve diferença significativa entre os grupos experimentais 

(p>0,05), a atividade antimicrobiana da CHX nos grupos E1, E2 e E3 foi 

87,23%; 96,07% e 87,05% respectivamente. 

Conclusões: A CHX 2% permaneceu com capacidade antimicrobiana eficaz 

contra E. faecalis após obturação no período de 24h. Os cimentos 

endodônticos utilizados neste estudo não afetaram a substantividade da CHX. 

 Palavras chave: análise quantitativa, anti-infecciosos, clorexidina
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ABSTRACT 

 

Objectives: To analyze the possible interference of different endodontic 

cements in the substantivity of chlorhexidine (CHX) at 2% as final irrigant, using 

bovine roots as an experimental model. 

Materials and Methods: Fifty bovine unirradicular teeth, appropriately prepared 

in standard cylinders, were used. The experiment group was divided into three 

groups and the root canals were filled with the following endodontic sealers: AH 

Plus (E1), Pulp Canal Sealer (E2) and BC Sealer (E3), after which they were 

treated with 2% CHX for ten minutes. The control group also filled with the 

respective sealers was treated with saline solution for the same period of time.  

 After 24 hours, dentin shavings were collected and subjected to quantitative 

CHX analysis by spectrophotometric reading at 253 nm. The antimicrobial 

activity of CHX was also analyzed by culture with Enterococcus faecalis by 

counting the number of colony forming units (CFU). 

Results: There was no significant difference between the experimental groups 

(p> 0.05), the antimicrobial activity of CHX in the groups E1, E2 and E3 was 

87.23%; 96.07% and 87.05%, respectively. 

Conclusions: CHX 2% maintained its antimicrobial capacity against 

Enterococcus faecalis 24 hours after obturation. The endodontic cements used 

in this study did not affect the substantivity of CHX. 

Key words: quantitative analysis, anti-Infective agents, chlorhexidine 
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1. INTRODUÇÃO 

 A principal causa das doenças pulpares e perirradiculares é a 

infecção microbiana, como evidenciado por diversos estudos (KAKEHASHI et 

al., 1965; MÖLLER et al., 1981; SUNDQVIST, 1992; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008). Por este motivo o principal objetivo do tratamento endodôntico é tratar 

ou prevenir o desenvolvimento de lesões perirradiculares, através da realização 

de um adequado preparo químico-mecânico do canal radicular aliado a 

soluções irrigadoras e substâncias químicas utilizadas como medicação 

intracanal, ambas com ação antimicrobiana (SIQUEIRA, 2001).  

Desta forma, consegue-se a redução da comunidade bacteriana 

presente no canal radicular, criando um ambiente propício para o reparo 

perirradicular (SIQUEIRA, 2001). A obturação posterior do sistema de canais 

radiculares serve então ao propósito de prevenir a reinfecção (SIQUEIRA, 

2001). 

Entretanto, embora haja uma significativa redução microbiana após 

o preparo químico-mecânico (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2011), alguns 

microrganismos viáveis podem permanecer no interior dos túbulos dentinários 

ou em regiões de difícil acesso ao manejo endodôntico colaborando de modo 

expressivo para o insucesso da terapia endodôntica, mesmo nos casos de 

canais tratados de forma adequada seguindo os padrões de excelência 

(SIQUEIRA, 2001; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). 

Somado a isso, devido à complexidade da anatomia do sistema de 

canais radiculares, restos de tecido pulpar e matéria orgânica necrosados não 
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removidos e presentes em regiões de istmos e reentrâncias podem servir de 

nutrientes aos microrganismos, facilitando a perpetuação da infecção 

endodôntica (SIQUEIRA et al., 2014). 

Sendo assim, é de extrema importância a utilização de irrigantes que 

auxiliem na instrumentação mecânica, uma vez que na literatura foi 

demonstrado a ineficiência da completa desinfecção e limpeza adequada dos 

canais radiculares somente pelo uso isolado dos instrumentos endodônticos 

(BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981).  

O uso de soluções antimicrobianas durante o preparo químico-

mecânico dos canais radiculares assume especial relevância, independente da 

técnica ou desinfetantes químicos utilizados (SIQUEIRA et al.,1999; SIQUEIRA 

et al., 2002). 

Algumas substâncias têm sido preconizadas para remoção de 

debris, matéria orgânica necrosada e eliminação de microrganismos em áreas 

não alcançadas pelos instrumentos endodônticos, incluindo ácidos (cítrico e 

fosfórico), agentes quelantes (EDTA), hipoclorito de sódio (NaOCl), clorexidina 

(CHX), MTAD (Dentsply, Tulsa, OK, EUA), dentre outras (EL KARIM et al., 

2007). 

Alguns requisitos são necessários para que as soluções irrigantes 

possam exercer seu papel de forma satisfatória como adjuvante no tratamento 

endodôntico. As características para um irrigante ser considerado ideal devem 

abranger: um amplo espectro antimicrobiano, a alta eficácia contra bactérias 

anaeróbias e facultativas presentes em biofilmes, capacidade de dissolver 

restos de tecido necrótico pulpar, eficácia na inativação de endotoxinas, não 
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manchar a estrutura dentária e biocompatibilidade aos tecidos perirradiculares 

(ZEHNDER, 2006). Além disso, devem apresentar atividade lubrificante e 

possuir pequeno coeficiente de viscosidade e baixa tensão superficial, o que 

favorece o refluxo do líquido e maior efetividade de limpeza do canal radicular 

(LOPES et al., 2013).  

O NaOCl é uma das substâncias mais utilizadas como irrigante do 

sistema de canais radiculares, devido às suas propriedades físico-químicas e 

antimicrobianas (ESTRELA et al., 2002). Vários estudos demonstraram ser um 

agente antimicrobiano de amplo espectro (BYSTROM & SUNDQVIST, 1983; 

SIQUEIRA et al., 1997; SIQUEIRA et al., 1998), com comprovada eficácia 

contra bactérias, fungos, esporos, protozoários e também vírus (HIV, rotavírus, 

HSV-1 e -2, e hepatites A e B) (RUTALA & WEBER,1997). Sua ação abrange 

patógenos organizados em biofilme (SPRATT et al., 2001) e localizados nos 

túbulos dentinários (ØRSTAVIK & HAAPASALO,1990), além de possuir 

capacidade única de dissolução de matéria orgânica e tecido necrótico 

(HAIKEL et al.,1994; NAENNI et al., 2004).  

A inativação de endotoxinas pelo NaOCl também foi reportada 

(SILVA et al., 2004), todavia com efeito menor comparado à medicação a base 

de hidróxido de cálcio Ca(OH)2 (TANOMARU et al., 2003).  

Entretanto, o NaOCl não é eficaz na remoção da porção inorgânica 

da dentina, sendo necessário também a utilização de irrigantes com ação 

quelante, como por exemplo o EDTA ou ácido cítrico, para eliminar a camada 

de smear layer formada durante a instrumentação. Outro fator indesejável do 

NaOCl é sua elevada citotoxicidade comprovada em tecidos vivos, devendo ser 
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usado com precaução, para evitar o contato com os tecidos perirradiculares 

(SPANGBERG et al.,1973; PASHLEY et al.,1985). Além disso, não possui 

substantividade, que seria a capacidade de estender a ação antimicrobiana por 

período prolongado (DAMETTO et al., 2005). 

Frente às limitações do NaOCl, surgiu a necessidade de se buscar o 

uso de substâncias com comprovada atividade antimicrobiana, mas que sejam 

biocompatíveis. Como alternativa, a CHX tem sido proposta como irrigante dos 

canais radiculares infectados, devido à sua conhecida ação antimicrobiana, por 

ser biocompatível e por apresentar substantividade (OHARA et al., 1993; 

KOMOROWSKI et al., 2000). A substantividade pode ser uma vantagem 

importante da CHX, por ter o potencial de estender os efeitos antimicrobianos 

mesmo após a obturação do canal radicular. Para isto, é importante que o 

material obturador não interfira nesta propriedade da CHX. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.  Atividade antimicrobiana da clorexidina (CHX)  

A CHX é uma biguanida catiônica, sendo uma base forte e mais 

estável na forma de sal, o digluconato de clorexidina, que devido à sua 

solubilidade em meio aquoso é muito utilizado no tratamento endodôntico. O 

mecanismo de ação antimicrobiana da CHX pode ser explicado pela interação 

química entre esta substância e as membranas das células bacterianas. Em 

baixas concentrações, as soluções de CHX possuem efeito bacteriostático, 

entretanto em concentrações mais elevadas, possuem ação bactericida devido 

à precipitação e/ou coagulação do citoplasma das células bacterianas 

resultando em morte celular (FARDAL & TURNBULL,1986).  

Na odontologia, a CHX começou a ser utilizada a partir de 1959 

devido à sua eficácia no controle da placa bacteriana; contudo, foi após as 

publicações de LOE & SCHIOTT (1970), que seu uso se generalizou. Eles 

comprovaram a redução do crescimento do biofilme bacteriano e do 

desenvolvimento da gengivite com bochechos de digluconato de clorexidina a 

0,2% realizados duas vezes ao dia (LOE & SCHIOTT, 1970). 

No tratamento endodôntico, a CHX é utilizada, sob a formula de 

líquido ou gel em diferentes concentrações, como irrigantes dos canais 

radiculares, visando à eliminação bacteriana (MOHAMMADI & ABBOTT, 2009). 

Por possuir baixa tensão superficial (TASMAN et al., 2000), a CHX 

possui um alto coeficiente de propagação, característica bastante interessante 
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para penetração no interior de túbulos dentinários, podendo também ser 

utilizada como veículo para outras substâncias como medicação intracanal 

(BASRANI et al., 2004). 

As propriedades antimicrobianas da CHX como irrigante foram 

demonstradas em alguns estudos (BASSON & TAIT 2001; ONÇAG et al., 2003; 

SIQUEIRA et al., 2007), evidenciando sua eficácia contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas. Tem comprovada ação contra fungos, 

especialmente a espécie Candida albicans (FERGUSON et al., 2002), embora 

com eficácia significativamente menor quando comparada com o NaOCl 

(WALTIMO et al., 1999). 

 Em estudo in vitro, GOMES et al. (2001) investigaram a atividade 

antimicrobiana da CHX nas formas de gel e líquido em diferentes 

concentrações (0,2%, 1%, 2%), comparando-as com diversas concentrações 

de NaOCl (0,5%, 1%, 2,5%, 4% e 5,25%). O estudo mostrou que todos os 

irrigantes foram capazes de eliminar E. faecalis, sendo que a CHX líquida (em 

todas as concentrações testadas), assim como o NaOCl a 5,25%, obtiveram 

melhores resultados. A CHX gel a 2% promoveu cultura negativa no tempo de 

1 minuto, enquanto que a CHX líquida a 0,2% eliminou totalmente as bactérias 

em 30 segundos.  

VIANNA et al. (2004) analisaram os mesmos irrigantes em 

concentrações iguais do estudo anterior. Os autores observaram que todos os 

irrigantes eliminaram Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis e 

Prevotella intermedia no período de 15 segundos. Comprovaram também que a 

CHX líquida nas concentrações de 1% e 2% eliminaram todos os 
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microrganismos testados no mesmo tempo do NaOCl a 5,25%. Além disso, 

tanta a formulação líquida como a de gel de CHX, foram capazes de eliminar 

Staphylococcus aureus e C. albicans no período de 15 segundos, assim como 

o E. faecalis no período de 1 minuto. 

Estes estudos sugerem que o efeito antimicrobiano dos irrigantes 

está relacionado com o tipo, a concentração e a forma de apresentação, bem 

como a suscetibilidade microbiana para a formulação utilizada (GOMES et al., 

2001; VIANNA et al., 2004). 

No estudo in vivo de RÔÇAS & SIQUEIRA (2011), através da 

análise por método molecular (reação em cadeia da polimerase - PCR), foi 

comprovado a eficácia do preparo-químico mecânico na redução de 

microrganismos em canais infectados utilizando soluções irrigantes de NaOCl 

2,5% e CHX 0,2%, sem encontrar diferença significativa entre ambos. 

Em um estudo clínico randomizado, comparou-se os efeitos 

antibacterianos da irrigação com NaOCl 2,5% e CHX 0,12% durante a 

preparação de canais radiculares infectados, e os autores observaram que não 

houve diferença estatística entre as soluções irrigadoras (RÔÇAS et al., 2016). 

Com relação à medicação intracanal, vários estudos apontaram que 

a CHX mostrou ser mais eficaz na eliminação de E. faecalis no interior dos 

túbulos dentinários quando confrontada com Ca(OH)2 (SCHAFER & 

BOSSMANN, 2005; GOMES et al., 2006; ATHANASSIADIS et al., 2007). 

Também foi verificado que a CHX em gel a 2% possui ação 

antimicrobiana contra E. faecalis maior, seguida da associação de CHX e 
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Ca(OH)2, ambos melhores que o Ca(OH)2 sozinho (SCHAFER & BOSSMANN, 

2005; GOMES et al., 2006). 

 A alcalinidade do Ca(OH)2 parece interferir na eficácia da CHX, 

como demonstrado por ATHANASSIADIS et al. (2007).  Portanto, a utilidade da 

mistura de Ca(OH)2 com CHX ainda permanece pouco clara e controversa. 

Com relação à ação da CHX frente a microrganismos organizados 

em biofilme, DUNAVANT et al. (2006) demonstraram que a CHX a 2% foi 

menos eficaz em eliminar comunidades de E. faecalis quando comparadas com 

soluções de NaOCl a 1% e a 6%.  Microrganismos presentes em biofilmes são 

mais resistentes que os mesmos quando na forma planctônica (SPRATT et al., 

2001; SVENSATER & BERGENHOLTZ, 2004). Além disso, populações de 

diferentes microrganismos organizadas em biofilmes maduros e mistos são 

difíceis de serem eliminadas (SIQUEIRA et al., 2010). 

2.2.   Substantividade da CHX 

A substantividade é uma propriedade que a substância tem de ligar-

se à determinada superfície, sendo liberada lentamente e permanecendo retida 

por um período maior, prolongando assim sua ação antimicrobiana. A CHX e a 

tetraciclina são exemplos de antimicrobianos com esta capacidade em relação 

à dentina (KHADEMI et al., 2006). Entretanto, foi demonstrado em outro 

estudo, que a CHX possui maior substantividade que a tetraciclina (KHADEMI 

et al., 2014).  

Um dos primeiros estudos a demonstrar o efeito residual da CHX em 

canais radiculares, foi de PARSONS et al. (1980), através da observação de 
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suas propriedades em dentes bovinos e a inibição de E. faecalis. Os autores 

utilizaram CHX nas concentrações de  0,2% e 1% durante os períodos de 20 e 

40 minutos e concluiram que a CHX é um potente agente antimicrobiano, 

podendo ser utilizado como irrigante dos canais radiculares. 

 A CHX, quando em contato com diferentes superfícies (dentes, 

mucosas, películas), tem a propriedade de adsorver às cargas negativas 

destas, sendo liberada gradativamente nestes sítios e, portanto, perpetuando 

seu efeito antimicrobiano (RÖLLA et al., 1970). 

A substantividade pode depender do número de moléculas 

disponíveis que interagem com a dentina, portanto é sugestivo que quanto 

maior a concentração da CHX, maior será seu efeito antimicrobiano. Há uma 

relação estreita entre a concentração e a substantividade (MOHAMMADI et al., 

2008). Foi o que comprovou o estudo de MAHENDRA et al. (2014), que avaliou 

diferentes concentrações de CHX (0,1%, 1% e 2%); e os resultados 

demonstraram que a substantividade foi maior quanto mais elevada a 

concentração da substância.  

Esta propriedade da CHX pode ser aproveitada na endodontia, 

podendo ser usada como irrigante final (COOK et al., 2007) e como medicação 

intracanal (BASRANI et al., 2004).  

Um estudo in vitro observou o efeito residual antimicrobiano por até 

12 semanas, após irrigação do canal com CHX a 2% (ROSENTHAL et al., 

2004). Estes autores analisaram a substantividade da CHX  a 2% em canais de 

dentes bovinos nos períodos de 1 dia, 3 semanas, 6 semanas e 12 semanas, 

constatando a eficácia antimicrobiana em todos os períodos testados. 
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A substantividade da CHX também foi confirmada pelo recente 

estudo de SOUZA et al. (2016), que analisaram a concentração remanescente 

da CHX líquida 2% e CHX gel 2% na dentina, durante os períodos de 1,30, 90 

e 120 dias respectivamente. Os resultados apontaram que a CHX, tanto gel 

como líquida, permaneceram na dentina em todos os intervalos de tempo  

avaliados.  Embora não tenham encontrado diferenças siginificativas entre a 

CHX gel e CHX líquida após os períodos de 30, 60 e 120 dias; foram 

observados maiores valores remanescentes da substância para a CHX gel, 

após 1 dia de avaliação. 

Além disso, outro estudo verificou que tanto na formulação de gel   

como na de solução, a CHX pode permanecer retida na matriz dentinária por 

até 90 dias, sendo que a forma de solução a 1,2% parece ser mais eficaz, com 

relação à substantividade, quando comparada com a de gel 2%, nos períodos 

de 24 horas e 30 dias (SOUZA et al., 2012). 

Em um estudo recente, BÖTTCHER et al. (2015), analisaram os 

efeitos da substantividade da solução de CHX a 2%, sobre biofilme de E. 

faecalis. Constataram sua efetividade antimicrobiana em até 7 dias, com 

comprovada diminuição de células viáveis. 

Assim, para utilizar os benefícios das propriedades antimicrobianas 

e de substantividade é sugerido o uso da CHX como irrigante final, logo após o 

preparo químico-mecânico e antes da obturação do sistema de canais 

radiculares; desta forma, consegue-se aproveitar seu efeito prolongado nos 

túbulos dentinários. Foi o que demonstraram ZAMANY et al. (2003) em um 

estudo in vivo, no qual propuseram um protocolo para o preparo químico-
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mecânico utilizando soluções de NaOCl e irrigação final com CHX 2% antes da 

obturação dos canais. 

Esta associação benéfica de irrigantes é confirmada pelo estudo de 

BACA et al. (2011), que demonstraram que canais irrigados com NaOCl a 2,5% 

seguidos de irrigação final com CHX a 2%, tiveram resultados 

significantemente melhores do que aqueles irrigados somente com NaOCl a 

2,5%, tanto na efetividade residual como na antimicrobiana. 

2.3. Citotoxicidade da CHX 

A citotoxicidade da CHX em concentrações terapêuticas a 0,05% 

quando comparada com outros irrigantes (NaOCl a 0,5% e peróxido de 

hidrogênio a 3% (H2O2)) mostrou-se menor (TATNALL et al., 1990). Possui 

também, relativa ausência de citotoxicidade e biocompatibilidade aceitável 

quando utilizada em concentrações clínicas a 2% (JEANSONNE & WHITE, 

1994).  

 No entanto, o estudo de FARIA et al. (2007) constatou que em 

concentrações superiores a 0,25%, a CHX pode gerar necrose celular. Os 

autores sugerem efeitos desfavoráveis na resolução da lesão perirradicular 

quando utilizada como irrigante em concentrações mais elevadas.  

Em outro estudo conduzido por YESILSOY et al. (1995), foi 

observada inflamação moderada em 2 dias e formação de corpo estranho 

granulomatoso após duas semanas, presentes no tecido subcutâneo de 

cobaias em contato com CHX a 0,12%, sem, entretanto, inviabilizar o seu uso 

como irrigante endodôntico. 



12 

TANOMARU FILHO et al. (2002) investigaram a resposta 

inflamatória do NaOCl a 0,5% e CHX a 2% em estudo in vivo, e constataram 

que o NaOCl induziu resposta inflamatória, ao contrário da CHX que não 

induziu processo inflamatório significativo, apresentando baixa citotoxicidade. 

Com relação a genotoxicidade, observou-se que a CHX não foi 

capaz de provocar danos ao DNA (RIBEIRO et al., 2005). E em um outro 

estudo, RIBEIRO (2008) analisou o potencial genotóxico da CHX em 

concentrações que variaram de 0,01% a 1%, e observou que em todas as 

concentrações testadas não causaram aumento do dano ao DNA. 

 Na literatura, embora haja evidências conflitantes sobre a toxicidade 

da CHX, o processo intrínseco da citotoxicidade induzida por CHX ainda não foi 

claramente estabelecido. Entretanto, o estudo de JEANSONNE & WHITE 

(1994), demonstrou que a CHX tem potencial vantagem clínica de ser 

relativamente não tóxica para os tecidos vitais.  

A utilização da CHX é favorável, devido ao fato de possuir melhores 

resultados de biocompatibilidade quando comparada com demais agentes 

irrigantes, em especial o NaOCl. Desta forma, é bastante útil sua utilização, 

principalmente nos casos de dentes com rizogênese incompleta, perfurações, 

reabsorções, em substituição ao NaOCl, que possui maior toxicidade 

comprovada (VIANNA et al., 2004). Neste contexto parece ser uma excelente 

alternativa como irrigante. 
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2.4. A CHX e os cimentos endodônticos 

Um dos objetivos da obturação no tratamento endodôntico é 

preencher adequadamente o sistema de canais radiculares para evitar a 

reinfecção do mesmo (SIQUEIRA, 2001). Os cimentos endodônticos utilizados 

para esse fim devem possuir algumas características desejáveis como ter um 

bom escoamento, capacidade de adesão às paredes do canal, 

biocompatibilidade além de atividade antimicrobiana; permitindo assim, um 

ambiente favorável ao reparo dos tecidos perirradiculares (ØRSTAVIK, 2005). 

Portanto, os irrigantes usados durante o preparo químico-mecânico, 

não devem interferir nestas propriedades, assegurando um bom selamento do 

canal radicular pelos cimentos endodônticos (FERGUSON et al., 2003). 

A CHX parece não afetar a capacidade de selamento apical dos 

cimentos endodônticos, conforme aponta o estudo de WUERCH et al. (2004), 

que avaliaram a infiltração apical durante 60 dias, em dentes humanos 

obturados com o cimento AH Plus e tratados previamente com   CHX gel   a 

2% (utilizada como medicação intracanal   por 14 dias).  

KONTAKIOTIS et al. (2008) analisaram o efeito da medicação 

intracanal na capacidade do selamento apical do cimento AH26. Os autores 

usaram CHX gel a 2%, Ca(OH)2 e associação entre ambos durante o período 

de 2 semanas, e observaram que nenhum dos medicamentos utilizados parece 

ter afetado negativamente a capacidade de vedação, tanto a curto como a 

longo prazo, na técnica de obturação testada.  

MARLEY et al. (2001) avaliaram o efeito da CHX a 0,12%, no 

selamento apical de cimentos endodônticos em diferentes períodos (90 e 180 
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dias) e os resultados não apresentaram alterações significativas no selamento. 

Outro estudo, que avaliou períodos de 270 e 360 dias, constatou que a CHX 

não afeta negativamente o selamento apical (FERGUSON et al., 2003). 

SHOKOUHINEJAD et al. (2013) avaliaram a força de adesão do 

cimento biocerâmico (Endosequence BC Sealer) utilizando diferentes 

protocolos de irrigação do canal com NaOCl a 5,25%, CHX a 2% e EDTA 17%. 

No resultado observaram que não houve diferença significativa entre as forças 

de adesão dos grupos testados. 

 Já ASSIS et al. (2011), observaram que a ação da CHX 2% como 

solução irrigante, também não afeta a capacidade de molhamento e de adesão 

dos cimentos obturadores (AH Plus e Real Seal SE) na superfície da dentina 

radicular.  

Para PRADO et al. (2014), a utilização da CHX 2% como irrigante 

final dos canais, pode melhorar a resistência da união dos cimentos resinosos 

(AH Plus, Real Seal SE) à dentina, reduzindo a microinfiltração. 

Com relação ao pH, este pode ter um papel importante na eficácia e 

na taxa de difusão dos agentes antimicrobianos, de modo que cimentos ácidos 

ou alcalinos, podem afetar substancialmente o pH local, e, portanto, a 

estabilidade dos compostos antimicrobianos (RASIMICK et al., 2010).  

Um ponto a ser considerado, é que os cimentos endodônticos não 

interfiram na substantividade da CHX. 

ROSENTHAL et al. (2004) analisaram a substantividade da CHX a 

2% em canais de dentes bovinos obturados com o cimento AH26. Em outro 

estudo de BOLHARI et al. (2015) foi analisado a atividade antimicrobiana da 
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CHX a 2% em dentes humanos obturados com os cimentos AH26 e Real Seal. 

Ambos estudos constataram a presença residual da CHX com efetividade 

antimicrobiana.  

Embora, como já mencionado, haja trabalhos que abordem a 

interferência de soluções irrigadoras na capacidade de adesão e selamento 

dos cimentos, há necessidade de mais estudos que avaliem o efeito dos 

cimentos endodônticos na propriedade de substantividade da CHX. 

2.5. CHX e matéria orgânica 

 A eliminação de restos pulpares e de tecido necrótico é de grande 

importância para o sucesso do tratamento endodôntico, pois os mesmos 

podem servir de nutrientes para microrganismos remanescentes no canal 

radicular (SIQUEIRA et al., 2014). 

 OKINO et al. (2004) avaliaram a capacidade solvente da matéria 

orgânica entre as soluções de NaOCl (0,5%,1% e 2,5%) e CHX 2% e 

verificaram que a CHX apresenta a mesma característica de dissolução que a 

água destilada, utilizada como controle: ambas não dissolveram o tecido 

orgânico bovino utilizado no experimento, no período de 6 horas. Já o NaOCl 

em diferentes concentrações foi capaz de dissolver o tecido. 

Em outro estudo foi realizada a análise de diferentes soluções 

irrigadoras (NaOCl 1%, CHX 10%, H2O2 3%, H2O2 30%, ácido cítrico 10%, 

dicloroisocianurato de sódio 5%, ácido peracético 1%) quanto à capacidade de 

dissolução de tecido orgânico. O NaOCl foi a única substância com tal efeito 

(NAENNI et al., 2004). 
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Uma das desvantagens da CHX é, portanto, sua ineficácia como 

solvente de matéria orgânica (ZEHNDER, 2006). Por este motivo, suas 

propriedades seriam melhor aproveitadas quando utilizada como irrigante final, 

após o preparo químico-mecânico com o NaOCl. Desta forma, as 

características do NaOCl poderiam ser aproveitadas, como forte ação 

antimicrobiana e a capacidade solvente de matéria orgânica, aliando-se às 

características de ação antimicrobiana e substantividade da CHX (ZAMANY et 

al., 2003). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Sendo a infecção do sistema de canais radiculares a causa primária 

da lesão perirradicular, a utilização de substâncias antimicrobianas é de 

fundamental importância no tratamento endodôntico.  A eficaz desinfecção do 

sistema de canais radiculares seguida de uma obturação adequada que evite a 

reinfecção, aumentam a chance de sucesso.   

 O NaOCl tem sido amplamente utilizado para irrigação; entretanto, 

devido à sua toxicidade aos tecidos vivos e à incapacidade de perpetuar sua 

ação antimicrobiana por um longo período, uma substância alternativa como a 

CHX tem sido estudada como opção para a irrigação, devido à eficácia 

antimicrobiana e capacidade de prolongar este efeito (substantividade). 

É importante que a substantividade da CHX não seja alterada pelo 

material obturador do canal radicular. Portanto, a avaliação da interação entre a 

CHX e os cimentos endodônticos torna-se necessária para investigar se estes 

influenciariam em sua substantividade, confirmando sua utilidade como 

irrigante final no tratamento endodôntico e elucidando questões relativas à 

permanência da sua atividade antimicrobiana após a obturação do sistema de 

canais radiculares. 
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4. HIPÓTESE 

Cimentos endodônticos comumente usados na obturação dos canais 

radiculares não afetam significativamente os efeitos antibacterianos 

decorrentes da substantividade da CHX. 
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5. PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste estudo foi avaliar se há alguma interferência dos 

cimentos endodônticos AHPlus, Pulp Canal Sealer e BC Sealer na 

substantividade e na atividade antimicrobiana contra E. faecalis da CHX a 2% 

após o período de 24h, utilizando-se raízes bovinas como modelo 

experimental. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Preparação dos segmentos 
 

Foram utilizados para a realização deste estudo 50 raízes 

unirradiculares de dentes bovinos extraídos. Os dentes foram imersos em 

NaOCl 2,5% durante 30 minutos para desinfecção da superfície, lavados em 

água corrente e secos com gaze. 

As coroas e os 5 mm apicais da raiz foram seccionados com discos 

diamantados de dupla face grão fino (Microdont, São Paulo, SP). Cada raiz foi 

cortada perpendicularmente ao seu longo eixo do dente, de forma a gerar 

cilindros padronizados com 6 mm de comprimento. Os segmentos foram 

selecionados de acordo com a espessura de dentina ≥3,4mm, medidos por 

paquímetro digital (Digimess Ltda., São Paulo, SP). 

Os remanescentes de tecido pulpar foram removidos com lima K-File 

55 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Vaud, Suíça) e na sequência os segmentos 

foram alargados com broca esférica de baixa rotação tamanhos #4 e #6 

(Dentsply-Maillefer) dependendo do espaço interno do canal, e finalizados com 

Largo tamanho #6 (Dentsply-Maillefer), padronizando o diâmetro interno dos 

canais. Nesta etapa, os canais foram irrigados com 3 mL NaOCl a 2,5%, para 

limpeza e remoção dos detritos. 

Os cilindros foram imersos em água por 10 minutos para hidratação, 

secos com gaze e pesados em balança de precisão (Bioprecisa, Curitiba, PR) 

para padronização das amostras nos grupos, cujos pesos variaram entre 

0,39mg a 0,41mg (fig. 1). Os dentes abaixo deste peso e com diâmetro de 
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espessura inferior a 3,4mm que correspondesse ao equivalente a duas vezes o 

valor da espessura da broca de Largo #6 (Dentsply-Maillefer) foram excluídos. 

Cabe destacar que todos os dentes foram medidos previamente com 

paquímetro digital quanto a espessura, favorecendo sua padronização. 

 

 

Figura 1. Segmentos pesados em balança de precisão (Bioprecisa). 

 

Posteriormente, as amostras foram tratadas com 3 mL de NaOCl a 

2,5% (fig.2), seguidos de solução de EDTA a 17% durante 10 minutos e 

finalizados com abundante solução salina estéril. Após esta etapa os cilindros 

foram autoclavados e aleatoriamente divididos em dois grupos de amostras: 

experimental (n=35) e controle (n=15). 
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Figura 2. Irrigação dos segmentos com 3 ml de NaOCl 2,5%. 

 

As amostras do grupo controle foram imersas em solução de salina 

estéril durante 10 minutos, depois secas com gaze e pontas de papel 

absorvente, ambos estéreis. Foram divididas em três grupos C1, C2 e C3 (n=5 

cada), preenchidos respectivamente com cimentos endodônticos: AH Plus 

(Dentsply-Maillefer, DeTrey GmbH, Konstanz, Germany), Pulp Canal Sealer 

EXT (Kerr-SybronEndo, Orange, CA, EUA) e Endosequence BC Sealer 

(Brasseler, Savannah, GA, EUA). 

As amostras do grupo experimental foram divididas em quatro 

grupos E1, E2, E3 (n=10 cada) e NO (n=5). Todos foram imersos em solução 

de CHX a 2% manipulada (Fundação Universitária José Bonifácio, Rio de 
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janeiro, RJ) durante 10 minutos cada, depois secos com gaze e pontas de 

papel absorvente estéreis (Dentsply-Maillefer, Petrópolis, RJ). Os espécimes 

E1, E2, E3 também foram preenchidos com os mesmos cimentos usados no 

grupo controle respectivamente: AH Plus; Pulp Canal Sealer EXT e 

Endosequence BC Sealer. O grupo NO não foi obturado. 

Os cimentos endodônticos utilizados no estudo são de diferentes 

composições: AH Plus é um cimento resinoso (resina epóxi), Pulp Canal Sealer 

EXT é a base de óxido de zinco e eugenol, e Endosequence BC Sealer é à 

base de silicato de fosfato de cálcio (biocerâmico). O tempo de presa de cada 

cimento de acordo com os fabricantes é de: 8h (AH  Plus), 2h (Pulp Canal 

Sealer) e 2h (Endosequence BC Sealer).  

 Após a presa completa de todos os cimentos de acordo com a 

recomendação dos fabricantes, todos os grupos (experimento e controle) foram 

armazenados em estufa a 37oC durante o período de 24h, acondicionados em 

frascos individuais contendo 20 mL de solução salina estéril e protegidos da 

incidência de luz. 

Os cimentos endodônticos foram manipulados conforme instruções 

dos respectivos fabricantes, e inseridos no interior dos canais com pontas do 

sistema de injeção Centrix (DFL, Rio de Janeiro, RJ) para evitar formação de 

bolhas, com exceção do BC Sealer que já vem com sua própria ponta 

aplicadora exclusiva.  Os segmentos foram apoiados em uma placa de vidro 

estéril para evitar extravasamento do cimento durante seu preenchimento e 

após, ambos os lados foram selados com cera 7 (Lysanda, São Paulo, SP) 

previamente desinfetada com álcool etílico a 70%.  
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As amostras estão representadas na Tabela 1, totalizando 7 grupos. 

 

 
Tabela 1. Distribuição das amostras nos diferentes grupos 

 

Período 

de análise 

 

CHX  

2% 

AHPlus 

 

CHX 

2% 

PCSealer 

 

CHX 

2% 

BCSealer 

 

CHX  

2% 

- 

 

 

Solução 

Salina 

AHPlus 

 

Solução 

Salina 

PCSealer 

 

Solução 

Salina 

BCSealer 

 

24h 

 

E1 

n=10 

 

E2 

n=10 

 

E3 

 n=10 

 

NO 

n=5 

 

C1 

n=5 

 

C2 

n=5 

 

C3 

n=5 
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6.2. Quantificação de CHX 

 

Após o armazenamento de 24h, período em que a presa completa 

de todos os cimentos ocorreram, as amostras foram retiradas dos frascos de 

solução salina e secas (com gaze e pontas de papel absorvente estéreis), para 

posteriormente serem submetidas à análise de quantificação da CHX.   

O excesso do cimento foi removido com broca esférica de baixa 

rotação #4 (Dentsply-Maillefer), e raspas de dentina foram coletadas com 

brocas de Largo #6 (Dentsply-Maillefer) e armazenadas em tubos de 2ml tipo 

eppendorf, acrescidos de 1ml de solução salina estéril. Posteriormente cada 

amostra foi pesada separadamente em balança de precisão (Bioprecisa, 

Curitiba, PR) para determinar o peso das raspas de dentina, o peso variou 

entre 1,9mg a 2,0mg.   

Após a coleta, as amostras foram agitadas durante 5 horas (Shaker 

MA-420, Marconi, Piracicaba, SP) e centrifugadas durante 20 minutos em 5000 

rotações por minuto (Mini Spin Plus, Eppendorf, Enfield, Connecticut, EUA) 

(fig.3).  

De cada grupo das amostras, foi coletado sobrenadante para análise 

espectrofotométrica (Spectro Max Plus, Molecular Devices, Sunnyvale, CA, 

EUA) no comprimento de onda 253nm e transmitância de 100%, para 

determinar a quantidade de CHX residual (fig. 4). A leitura foi feita em cuvette 

de quartzo (Kasvi®, Curitiba, PR). 
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Figura 3. Imagem das raspas de dentina após centrifugação em 5000 rpm. 

 

 

 

 

Figura 4. Leitura das amostras no Spectro Max Plus em 253nm. 
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6.3.  Atividade antimicrobiana da CHX 

 

O efeito antimicrobiano da CHX foi avaliado através do uso de uma 

cultura de E. faecalis (American Type Culture Collection - ATCC® 29212™) 

exposta às amostras citadas anteriormente (tabela 1). Esta cultura foi diluída 

previamente em solução salina, com a turbidez equivalente à escala 0,5 

McFarland resultando em uma concentração padrão de aproximadamente 1,5 x 

108 unidade formadora de colônias por mililitro (UFC/mL). A cultura padrão 

posteriormente foi diluída em solução salina estéril para 1,5 x 105 UFC/mL. 

Uma alíquota de 100µL da cultura diluída de E. faecalis foi 

adicionada a 900µL dos grupos descritos na Tabela 1, e posteriormente foi 

plaqueada no meio de cultura ágar Mitis Salivarius (fig.5). 

Um grupo controle foi realizado para constatar a eficácia da solução 

estoque de CHX, onde 100µL da cultura diluída de E. faecalis também foi 

adicionado a 900µL de CHX  2% (grupo A) e a 900µL solução salina (grupo B). 

 Após 30 minutos de interação do E. faecalis com todos os grupos, 

foi coletado 400µL e adicionado 400µL de neutralizante (3% de Tween 80, 

0,3% de lecitina e 0,5% de tiossulfato de sódio), permanecendo por 10 minutos 

para inativar a CHX (fig.6). 

Desta mistura foi coletado 600µL para diluições (10-1 até 10-4), e 

posteriormente, 100µL das diluições foram plaqueadas em ágar Mitis Salivarius 

e incubadas a 37oC por 24 horas (Incuccel 55 - Standard, MMM Group, 

Planegg, Munique, Alemanha) para realização da contagem da unidade 

formadora de colônia (UFC) (fig.7). 
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Cabe ressaltar que esta metodologia foi baseada no estudo de 

ROSENTHAL et al. (2004), com modificações previamente testadas em projeto 

piloto. O fluxograma do experimento está representado na figura 8. 

 

  

Figura 5. Exposição das amostras ao E. faecalis. 
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Figura 6.  Adição do neutralizante às amostras. 

 

 

 

 

 Figura 7. Meio de cultura com crescimento bacteriano e contagem das UFC. 
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Figura 8. Fluxograma do experimento. 
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6.4. Análise Estatística 

 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, version 

21.0, IBM, SP). A normalidade dos dados foi investigada aplicando os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk e as análises gráficas. Como todas as 

variáveis não apresentaram distribuição normal, os testes estatísticos não 

paramétricos foram escolhidos para todas as análises. Os dados foram 

apresentados como média (desvio padrão) e mediana (mínimo – máximo). Os 

nove grupos estudados foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis. A 

comparação entre os grupos dois a dois foi realizada pelo teste U de Mann-

Whitney, ajustado para múltiplas comparações (p < 0,0014, teste de 

Bonferroni). O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p < 

0.05). 
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7. RESULTADOS 

 
A análise demonstrou não haver diferenças estatísticas em relação 

aos grupos dos cimentos estudados (p>0.05). AH Plus, BC Sealer e Pulp Canal 

Sealer utilizados como cimentos obturadores parecem não ter afetado a 

capacidade antimicrobiana da CHX 2%, utilizada como irrigante final, 

mantendo, portanto, sua substantividade no período de 24h. 

As concentrações residuais da CHX, avaliadas pela análise 

espectrofotométrica com luz UV em comprimento de onda de 253nm, foram 

reveladas após o período avaliado, em concentrações suficientes para manter 

a atividade antimicrobiana. 

Os dados da leitura espectrofotométrica demonstram concentrações 

residuais de CHX nos grupos E1, E2, E3 e NO, conforme apontam as 

respectivas unidades de absorbância (0,71AU; 0,66AU; 0,44AU; 0,42AU), (fig. 

09).  
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Figura 9.   Leitura da absorbância dos diferentes grupos: E1 0,71AU;  E2 0,66AU; E3 0,44AU;  
NO 0,42AU. 
 
 
 

A atividade antimicrobiana acima de 86% foi observada em todos os 

grupos, cujos valores para E1, E2, E3 e NO foram respectivamente: 88,23%; 

96,07%, 87,05% e 86,27% ( fig. 10). Para análise da porcentagem foi utilizada 

a fórmula aplicada no estudo de BOLHARI et al. (2015): [suspensão bacteriana 

(UFC/mL) - cada amostra / suspensão bacteriana (UFC/mL)] x 100. 
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  Figura 10. Comparação da atividade antimicrobiana da CHX entre os grupos : E1 88,23%; E2  

96,07%, E3 87,05% e NO 86,27%. 

 

O grupo do cimento BC Sealer apresentou menor concentração da 

CHX residual e menor atividade antimicrobiana quando comparada com os 

demais grupos dos experimentos. O grupo do Pulp Canal Sealer apresentou o 

melhor resultado da atividade antimicrobiana. 

A Tabela 2 apresenta as médias e medianas dos resultados 

microbiológicos (UFC/mL) para cada grupo estudado após 24 horas. Foi 

observada diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = 0.024, 

teste de Kruskal-Wallis). Contudo, na comparação entre os grupos dois a dois 

não houve diferença significativa (p > 0,0014; teste de U de Mann-Witney 

ajustado para múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni) (dados não 

demonstrados).  

O box plot também apresenta a comparação dos resultados 

microbiológicos (UFC/mL) entre os grupos estudados (fig.11). Os grupos E1 
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AhPlus, E3 BC Sealer, C1 AhPlus e C3 BC Sealer demonstraram resultados 

semelhantes (Tabela 2 e Figura 11). Entretanto, foram menores que os grupos 

C2 Pulp Canal Sealer e NO Não Obturado, e maiores que os grupos E2 Pulp 

Canal Sealer e Salina. O grupo CHX foi o único que eliminou todos os 

microrganismos. 

 

Tabela 2. Média e mediana dos dados microbiológicos (UFC/mL) no período de 24 horas   

Grupos N Média Desvio Padrão Mediana Mínimo-Máximo P valor* 

E1 AhPlus 10 6,0 1,7 7,0 4,0 – 7,0  

 

 

 

0.024 

E2 Pulp Canal Sealer 10 2,0 1,7 1,0 1,0 – 4,0 

E3 BC Sealer 10 6,7 2,1 6,0 5,0 – 9,0 

C1 AhPlus 5 7,0 2,7 6,0 5,0 – 10,0 

C2 Pulp Canal Sealer 5 9,0 3,0 9,0 6,0 – 12,0 

C3 BC Sealer 5 6,3 2,5 6,0 4,0 – 9,0 

NO Não Obturado 5 7,0 3,6 8,0 3,0 – 10,0 

CHX 5 0 0 0 0 

Salina 5 3,0 1,0 3,0 2,0 – 4,0 

         * P valor refere-se à comparação entre os 9 grupos (teste de Kruskal-Wallis). Legenda: UFC 
(unidade formadora de colônia).   
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Figura 11. Box plot demonstrando a comparação do resultado microbiológico (UFC/mL) 

entre os grupos estudados.  
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8. DISCUSSÃO                                                                                                                                                          

 
Os microrganismos exercem um papel crucial como agentes 

etiológicos das infecções pulpares e perirradiculares e com a utilização dos 

métodos moleculares para identificação estas evidências se tornaram sólidas e 

definitivas (SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; SIQUEIRA et al., 

2014). Ao colonizar o sistema de canais radiculares, as bactérias organizam-se 

em biofilmes, formando colônias com capacidade de induzir e perpetuar lesões 

perirradiculares (SIQUEIRA et al., 2010). 

No tratamento endodôntico, a instrumentação dos canais radiculares 

é considerada uma importante etapa para promover a desinfecção através da 

limpeza e da modelagem das paredes dos canais, com o objetivo de reduzir ao 

máximo a quantidade de microrganismos presentes. Entretanto, as bactérias 

podem se alojar profundamente no interior dos túbulos dentinários, em locais 

inacessíveis aos instrumentos endodônticos, permanecendo ativas. Isto pode 

levar ao insucesso do tratamento, uma vez que a infecção permanece latente 

(SIQUEIRA, 2001; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). 

Portanto, a utilização de irrigantes com eficaz atividade 

antimicrobiana é de fundamental importância no tratamento endodôntico, pois 

têm potencial para atingir as paredes do canal não tocadas pela 

instrumentação, auxiliando na redução do número de bactérias (SIQUEIRA et 

al.,1999; SIQUEIRA et al., 2002).  
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   Para o sucesso do tratamento, é essencial também que não haja 

reinfecção do sistema de canais, por isso, uma adequada obturação é 

necessária tornando-se aliada à desinfecção (SIQUEIRA, 2001).  

O NaOCl é um dos irrigantes mais utilizados em Endodontia, devido 

às suas propriedades antimicrobianas e à capacidade de solvente da matéria 

orgânica (HAIKEL et al., 1994; ESTRELA et al., 2002). Entretanto, é altamente 

citotóxico e não possui substantividade (PASHLEY et al., 1985; DAMETTO et 

al., 2005), propriedade importante, uma vez que prolonga ação antimicrobiana 

em um tempo maior. 

 Diante destas limitações do NaOCl, a CHX tem sido sugerida como 

solução irrigante devido suas propriedades antimicrobianas, por apresentar 

substantividade e por ser biocompatível (OHARA et al., 1993; KOMOROWSKI 

et al., 2000). Desta forma pode ser utilizada, como irrigante final antes da 

obturação dos canais, como irrigante principal e ainda como medicação 

intracanal na forma de gel (BASRANI et al., 2004; COOK et al., 2007; 

MOHAMMADI & ABBOTT, 2009). No presente estudo, a CHX foi utilizada 

como irrigante final na forma de solução e na concentração de 2%. 

 É desejável que a substantividade da CHX não seja alterada após a 

obturação do sistema de canais radiculares, para que sua capacidade 

antimicrobiana se perpetue por um período de tempo maior, o que foi 

observado neste estudo, embora estes dados sejam preliminares apenas com 

24 horas de exposição. 

Os resultados revelam que a CHX permaneceu retida na dentina 

radicular em concentrações com atividade antimicrobiana eficaz acima de 86% 
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(E1 88,23%; E2 96,07%; E3 87,05% e NO 86,27%), comprovando sua 

substantividade. 

O método de espectrofotometria com luz UV no comprimento de 

onda de 253nm foi bastante efetivo para estimar a quantidade de CHX residual 

presente nos “extratos” de dentina após 24h, assim como foi demonstrado no 

estudo de ROSENTHAL et al. (2004). A sensibilidade do método depende da 

escolha do melhor comprimento de onda eletromagnética para leituras 

espectrofotométricas, pois só assim torna-se possível detectar o composto em 

baixas concentrações. 

Desta forma, para confirmar o melhor comprimento de onda na 

análise espectrofotométrica para a solução de CHX a 2%, foi realizado uma 

curva de absorbância com diferentes comprimentos de onda (variando de 

200nm a 600nm) da referida solução, cujos resultados apresentaram intervalos 

entre 0 a 4 unidades de absorbância (AU) e ocorreu  a leitura no comprimento 

de onda em 253nm. 

A leitura final foi realizada em cubeta de quartzo, seguindo a 

descrição prévia realizada por ROSENTHAL et al. (2004). No presente estudo, 

apresentou dados similares aos da microplaca de 96 poços (dados não 

demonstrados), realizada também para fins de comparação. 

Foi observado que os cimentos endodônticos empregados neste 

estudo não afetaram de modo significativo a substantividade da CHX, uma vez 

que sua capacidade antimicrobiana esteve ativa em níveis elevados. Estes 

achado corroboram com estudo de BOLHARI et al. (2015), que também 
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verificou altas concentrações de CHX em canais obturados com dois cimentos 

resinosos - AH26 e Real Seal SE, após 1,3 e 6 semanas. 

A utilização de neutralizante antes da realização do plaqueamento 

no teste de cultura, é de extrema importância para inativação da CHX. Sabe-se 

que devido à afinidade da CHX por diversos substratos, por sua capacidade de 

se ligar a íons negativos, pode ser facilmente transferida a partir dos ensaios 

dos testes, podendo prejudicar os resultados finais (RÖLLA et al.,1970).  

Este estudo avaliou a substantividade da CHX 2% e sua 

concentração residual após ser utilizada como irrigante final em canais 

preenchidos com diferentes cimentos endodônticos, o que assume relevância 

clínica. Os cimentos endodônticos, usualmente empregados na clínica, 

puderam ser avaliados elucidando o questionamento se estes afetariam a 

substantividade da CHX. 

A comparação entre AH Plus, Pulp Canal Sealer e BC Sealer 

demonstrou que estes três cimentos não afetaram a atividade antimicrobiana 

da CHX, que permaneceu eficaz com valores acima de 86%, sem diferença 

significativa entre eles na comparação dos grupos. Quando comparados com o 

grupo controle, das amostras não obturadas, também não houve diferença 

estatisticamente significativa, confirmando que os cimentos não interferem na 

substantividade da CHX quando esta é utilizada como irrigante final. 

Com relação a concentração final residual de CHX, os dentes 

obturados com AH Plus e Pulp Canal Sealer apresentaram resultados melhores 

que o BC Sealer, como demonstrado na leitura de absorbância cujos valores 

foram 0,71AU; 0,66AU e 0,44AU, respectivamente. Este achado parece não 
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influenciar no poder antimicrobiano da CHX obturado com o BC Sealer, uma 

vez que o resultado antimicrobiano do referido cimento foi bastante elevado 

(87,05%), embora menor do que os demais cimentos. Esta diferença pode ser 

explicada pelo pH alcalino do BC Sealer e pela sua capacidade de liberar íons 

Ca2+, o que pode influenciar no pH do meio e na capacidade de difusão da 

CHX (CANDEIRO et al., 2012; BORGES et al., 2012; ZHOU et al., 2013). 

Já o cimento Pulp Canal Sealer apresentou um melhor resultado da 

atividade antimicrobiana (96,07%), o que pode também ser explicado pelo pH, 

que neste caso é menos alcalino que os demais cimentos (ZHOU et al., 2013), 

e portanto não influencia na difusão da CHX. 

A espécie E. faecalis foi escolhida por ser bastante frequente em 

casos de infecções persistentes e com grande capacidade de se adaptar às 

alterações do ambiente (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). Possui a capacidade de 

sobreviver à elevada concentração de sal e resistir às mudanças de 

temperatura e pH (KAYAOGLU & ØRSTAVIK, 2004). Também tem sido 

utilizada como referência de análise da atividade antimicrobiana em vários 

estudos in vitro, permitindo resultados comparativos melhores (ØRSTAVIK & 

HAAPASALO, 1990; SCHAFER & BOSSMANN, 2005). A CHX se mostra 

bastante eficaz frente a esta espécie, devido ao seu amplo espectro 

antimicrobiano (SIQUEIRA et al., 2007).  

A CHX líquida a 2% foi escolhida para este estudo, pois a literatura 

aponta que nesta concentração tem sua capacidade antimicrobiana eficaz sem 

causar danos aos tecidos perirradiculares, sendo, portanto, uma concentração 

bastante utilizada em estudos previamente publicados em endodontia 
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(TATNALL et al.,1990; JEANSONNE & WHITE, 1994; TANOMARU FILHO et 

al., 2002).  

A CHX usado nestes experimentos foi manipulada por laboratório de 

excelência (Fundação Universitária José Bonifácio, Rio de janeiro, RJ), sendo 

utilizada rigorosamente no prazo de validade e protegida da incidência de luz 

para não alterar suas propriedades. A eficácia da solução estoque de CHX 2% 

foi confirmada com teste em grupo controle, onde não houve crescimento de 

UFC de E. faecalis.  

Este estudo trouxe um diferencial, uma vez que avaliou três 

cimentos diferentes em sua composição: o Pulp Canal Sealer que é um 

cimento a base de óxido de zinco e eugenol; o AH Plus que é um cimento 

resinoso e o BCSealer que é um cimento biocerâmico. Desta forma foi possível 

avaliar a substantividade da CHX empregada com diferentes materiais, 

assegurando seu potencial uso como irrigante final após o preparo químico 

mecânico dos canais radiculares, antes da obturação definitiva.  

É importante que a capacidade antimicrobiana da CHX não seja 

afetada após a obturação do canal radicular, assegurando uma melhor eficácia 

do tratamento endodôntico. Neste quesito este estudo contribuiu por clarear 

este questionamento colaborando com a realidade clínica dos endodontistas. 

Portanto, a decisão de escolha entre diferentes cimentos endodônticos para 

obturação dos canais, sem que estes interfiram na substantividade da CHX, 

pode trazer aos profissionais uma possibilidade para atuação com 

tranquilidade. 
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Outro fator importante é que utilizando a CHX como irrigante final, 

após a instrumentação do canal com o NaOCl, soma-se os benefícios de 

ambos irrigantes para o objetivo principal, a eficácia na desinfecção do sistema 

de canais radiculares (ZAMANY et al., 2003). Sendo assim, a segurança de 

que a utilização de um irrigante final com ação antimicrobiana (CHX), seguida 

de adequada obturação do canal radicular, pode melhorar o resultado do 

tratamento endodôntico.  

Não houve diferenças significativas entre os cimentos testados, 

sendo sugestivo o uso destes materiais na obturação dos canais radiculares 

após utilização da CHX a 2% como irrigante final durante o preparo químico 

mecânico. Neste sentido, outros estudos utilizando um tempo maior de 

exposição destes cimentos devem ser realizados a fim de confirmar estes 

achados iniciados e alguns dados previamente descritos pela literatura.   
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9. CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstraram que a CHX a 2% utilizada como 

irrigante final apresentou substantividade e atividade antimicrobiana contra E. 

faecalis após obturação no período de 24h.  

Os cimentos endodônticos utilizados (Pulp Canal Sealer, AH Plus e 

BC Sealer) não afetaram as propriedades antimicrobianas residuais da CHX e 

a sua capacidade de retenção à dentina radicular, uma vez que a mesma 

permaneceu em concentração inibitória contra a espécie bacteriana testada. 
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11. ANEXO 

ANEXO -  Termo de doação 
 

 
 


