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INTRODUÇÃO 
 
A maioria das bactérias encontradas na microbiota endodôntica pode ser removida por 
meio da ação mecânica dos instrumentos endodônticos e ação química das substâncias 
químicas auxiliares. Mas, pela complexidade anatômica do sistema de canais 
radiculares, bactérias e resíduos orgânicos podem não ser alcançados e podem 
permanecer no canal, havendo a necessidade de protocolos de descontaminação 
auxiliares, como, o uso de medicações intracanais (SJÖGREN et al.., 1990). 
Além disso, a manutenção da estética dentária durante e após a realização do 
tratamento endodôntico também é um fator levado em consideração, sendo de grande 
importância para os pacientes, principalmente no que diz respeito à coloração da 
estrutura dentária (Qualtrough & Burke, 1994).   
O presente estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, a ação antimicrobiana de 
medicações intracanais à base de produtos fitoterápicos associadas a um veículo 
biologicamente ativo e sua influência na alteração de cor na estrutura dentinária 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 



 

Para avaliação da ação antimicrobiana, oitenta dentes unirradiculares humanos 
extraídos foram selecionados. Os canais radiculares foram inoculados por 15 dias com 
100 µl de cultura de Enterococcus faecalis e, após este período, foram divididos 
aleatoriamente em 8 grupos (n=10) conforme as diferentes medicações intracanal 
testadas: água destilada (DW) (controle negativo); clorexidina gel 2% (CHX) (controle 
positivo); hidróxido de cálcio, extrato de semente de uva (GSE) e extrato de gengibre 
(GE), associados a água destilada ou clorexidina gel 2%. As medicações intracanais 
permaneceram no interior dos canais radiculares por 14 dias. A avaliação da 
descontaminação dos tratamentos propostos foi realizada por meio da contagem de 
unidades formadoras de colônias (UFCs), antes e 14 dias após os tratamentos propostos. 
A análise estatística foi realizada por meio de ANOVA, seguido por Post-Hoc de Tukey 
(α=0.05). Para avaliação da alteração de cor, foram confeccionados, a partir da coroa de 
dentes bovinos, 80 blocos de dentina que permaneceram em contato com as 
medicações acima testadas durante o período de 14 dias. A mensuração da cor foi 
realizada antes e após a imersão das amostras nas medicações por meio de 
espectrofotometria digital. Os escores obtidos foram submetidos à análise estatística 
utilizando o teste não paramétrico de Wilcoxon (α=0.05). A maior capacidade de 
redução bacteriana foi observada nos grupos 4 (GSE+DW), 6 (Ca(OH)2+CHX), 7 
(GSE+CHX) e 8 (GE+CHX), sem diferença estatisticamente significante estes grupos 
(p<0.05).  Além disso, foi possível observar que, após 14 dias de tratamento, as amostras 
dos grupos 4 (GSE+DW) e 7 (GSE+CHX) apresentaram as maiores medianas de alteração 
de cor da estrutura dentinária, sendo estas medianas estatisticamente superiores às de 
todos os demais grupos testados (p<0.05).  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
De acordo com os resultados, é possível concluir que a adição de clorexidina gel 2% 
aumentou a ação antimicrobiana das medicações intracanais à base de produtos 
fitoterápicos, no entanto, o uso da mesma induziu significativamente na alteração de 
cor da estrutura dentinária.  
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


