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INTRODUÇÃO

Para um efetivo tratamento endodôntico é importante o uso de susbstâncias químicas
com capacidade de eliminação microrganismos do interior dos canais radiculares. No
entanto, é importante que essas substâncias não danifiquem as estruturas dentárias,
como o colágeno por exemplo. A microscopia de polarização é um método válido de
análise  da  birrefringência  em  fibras  colágenas  por  permitir  a  investigação  da
organização dessas estruturas (1-3). Assim, este estudo avaliou o efeito do hipoclorito
de cálcio (HC) nas concentrações 0.5%, 2.5% e 6% comparado com o hipoclorito de
sódio 6% (NaOCl), sobre o colágeno dentinário.

DESENVOLVIMENTO:

Alterações das estruturas dentinárias do colágeno são observadas quando utilizado o
corante picrosírius red para avaliação em microscopia de polarização. Os diferentes
estudos,  que  utilizaram  esta  metodologia,  mostraram  alterações  significativas  na
estrutura  do  colágeno  dentinário  quando  substâncias  químicas  auxiliares  de  uso
endodôntico foram utilizadas (3,4). Este estudo utilizou 100 raízes bovinas, as quais as
coroas foram removidas e utilizou-se raízes padronizadas em 14 mm. Com um n=10,
as seguintes substâncias foram avaliadas: NaOCl 6% (G1), NaOCl 6% + EDTA (G2), HC
6% (G3), HC 6% + EDTA (G4), HC 2,5% (G5), HC 2,5% + EDTA (G6), HC 0,5% (G7), HC
0,5% + EDTA (G8), EDTA (G9), e, Sem tratamento (G10). As substâncias foram utilizadas
por 30 minutos, sendo renovadas a cada 3 minutos; nos grupos que utilizou o EDTA
este permaneceu no canal por 1 minuto. Nenhuma instrumentação foi realizada, pois



o objetivo foi investigar as alterações causadas pelas substâncias. Após este preparo os
dentes sofreram um processo de descalcificação por 5 semanas. Foi realizado cortes
em três secções dos seus terços para posterior confecção das lâminas histológicas e
processo histo-químico de coloração com o corante Picrosírius. Estas lâminas foram
avaliadas utilizando a técnica de Microscopia de Luz Polarizada para observação das
alterações do colágeno. Os scores foram padronizados em 0, 1, 2, 3 e 4 seguindo as
definições do artigo Ghisi et al., 2015. O grupo sem tratamento serviu como referência
padrão para os scores. No grupo no qual foi utilizado o EDTA 16,67% tiveram score 0,
ou seja, sem alteração e 83,33% alterações leves com score 1, mostrando que houve
danos  leves  ou  nenhum  na  estrutura.  As  alterações  mais  graves  foram  com  altas
concentrações de hipocloritos onde os maiores scores foram observados. Quando foi
utilizado concentrações de NaOCl 6% houve danos em toda a estrutura do colágeno
com score  4,  ou  seja,  onde  praticamente toda a  estrutura  da  luz  do  canal  estava
alterada.  Principalmente no grupo NaOCl 6% essas alterações foram de 57,89% das
amostras  e  quando  houve  a  associação  com  o  EDTA  foi  de  61,54%.  Já  os  danos
observados com o uso do HC 6% foi significativamente menor,  o resultado encontrado
foi: 6,25% de score 4 quando associado ao EDTA, sendo que na mesma concentração
sem o uso de EDTA não houve avaliação com grau de score 4.  Nas  concentrações
baixas o dano foi mínimo com score 0 (sem alteração) média de 65% e 1 (alteração até
25%). 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
A análise das imagens permite indicar o HC como uma substância alternativa para o
protocolo do tratamento endodôntico. Os resultados evidenciam que esta substância
tem  um  padrão  de  alteração  do  colágeno  muito  baixo,  mesmo  quando  utiliza
concentrações elevadas, quando comparados ao NaOCl onde os danos são severos e
irreversíveis.
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