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JERONYMO RDI. Avaliação cromática de fragmentos dentários bovinos por 
meio da fotorrefelctância após o uso de substâncias irrigadoras [Dissertação 
de mestrado]. Taubaté: Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, 
2008. 77 p. 
 

RESUMO 

 

O sucesso do tratamento endodôntico está vinculado à redução da infecção 
microbiana dos canais radiculares. Várias substâncias químicas são usadas para 
esse fim. Entretanto, algumas podem provocar alterações cromáticas na estrutura 
dental. Objetivo: avaliar a alteração cromática de dentes bovinos, após o uso de 
substâncias químicas. Método: 120 dentes bovinos divididos em dois grupos, 
experimentais: G1 foi instrumentado endodonticamente utilizando as substâncias 
testadas e G2 os fragmentos foram imersos nas substâncias testadas. Os mesmos 
foram subdivididos em seis subgrupos cada de acordo com as associações das 
soluções: G1(controle)-soro fisiológico; G2-solução de digluconato de clorexidina a 
0,2%+ NaOCL 1%; G3-solução de clorexidina a 0,2%+ NaOCL 2,5%; G4 gel de 
digluconato de clorexidina a 2% + NaOCL 1%; G5 gel de digluconato de clorexidina 
a 2%+ NaOCL 2,5% e G6-gel de digluconato de clorexidina a 2% + solução de 
digluconato de clorexidina a 0,2%. As coroas foram seccionadas a 3,0 mm do colo 
anatômico e obteve-se 120 fragmentos (4x4x4 mm) para análise por meio de 
fotorreflectância. A avaliação da alteração cromática foi realizada com o programa 
Origin 6, após sete, quatorze e vinte e um dias do experimento. Resultados: Em 
todos os grupos avaliados, houve escurecimento no período de sete dias, exceto 
no grupo controle (G1), com diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre 
os grupos experimentais e o grupo controle. O escurecimento, exceto no G1, foi 
decrescente com relação os períodos avaliados. Conclusões: Concluiu-se que as 
associações das substâncias químicas utilizadas nos canais radiculares e nos 
fragmentos, promoveram alteração cromática na coroa dental. Sendo que, o gel de 
clorexidina a 2% apresentou os piores resultados. Entretanto, o grau de 
escurecimento diminuiu em relação ao tempo experimental. 
 
Palavras-chave: Clorexidina; Irrigantes do canal radicular ; Hipoclorito de sódio. 
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JERONYMO RDI. Color evaluation of dental bovine fragments by using the 
photoreflectancy system after using irrigator substances [Dissertação de 
mestrado]. Taubaté: Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, 
2008. 77 p. 

 
 

ABSTRACT 

 

The success of endodontic's treatment it's related to reduce bacterial infection from 
root canal. Many chemical substances are used to this purpose. Although some of 
them can cause stain in dental structure. Aim: evaluate the chromatic changes of 
bovine dentals, after using chemical substances. Methods: one hundred and 
twenty bovine teeth were divided into two groups: G1 the root canal had manual 
instrumentation and G2 the fragments were immersed in the tested solutions. Both 
groups were subdivided into six subgroups according to the association between 
the substances tested of each group : G1(control)-saline solution ; G2- solution 
digluconate of chlorhexidine 0,2%+ NaOCL 1%; G3- solution digluconate of 
chlorhexidine 0,2%+ NaOCL 2,5%; G4-gel of digluconate of chlorhexidine 2% + 
NaOCL 1%; G5- gel of digluconate of chlorhexidine 2%+ sodium hypochlorite 2,5% 
e G6- gel of digluconate of chlorhexidine 2% + solution digluconate of chlorhexidine 
0,2%. The crowns were sectionated approximately 3.0mm from anatomy cervix 
dental, and 120 fragments (4x4x4 mm) to be analysed by photoreflectancy. The 
staining was evaluated by Origin 6 program, after seven, fourteen e twenty one 
days from the data. Results: all groups evaluated,had staining at the period of 7 
days, except the control group (G1), with statistics significant difference (p<0,05) 
between the control group and the others experimentals groups. The staing, except 
(G1), was in a decrease order related to the evaluated times. Conclusions: It was 
concluded that the chemical associations used in the root canals and in the 
fragments produced staining at the dental crown. The chlorhexidine gel 
2%presented the worse results, although the staining degree decreased related to 
experimental time. 

Keywords: Chlorhexidine; Irrigator substances of the root canal; Sodium 

hypochlorite.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sucesso do tratamento endodôntico esta vinculado à reduçao da infecçao 

microbiana do sistema de canais radiculares, uma vez que os microrganismos e 

seus produtos metabolicos sao considerados responsaveis, na maioria das vezes, 

pelas patologias pulpares e periapicais, bem como pelo seu desenvolvimento. 

Desse modo, a tentativa em se obter a completa sanificação do sistema de canais 

é essencial para que o sucesso seja alcançado. 

No desenvolvimento e na manutenção da inflamação pulpar e periapical, o 

papel dos microrganismos está bem documentado. O sucesso na erradicação da 

infecção envolve a remoção efetiva dos microrganismos causadores durante os 

procedimentos de tratamento do canal radicular.  

 O preparo do canal radicular recebeu muitas denominações, cada qual 

definida a partir de uma preocupação experimentada pelas fases históricas da 

endodontia. Entre os diferentes termos, esta fase foi chamada de preparo 

mecânico, fase da instrumentação, preparo biomecânico, preparo químico-

mecânico, preparo químico-cirúrgico, limpeza e modelagem, preparo do canal 

radicular (Estrela & Figueiredo, 1999).  

 Apesar das inumeras técnicas de instrumentação ao alcance do clínico nos 

dias de hoje, a presença de resíduos, bactérias, restos de polpa e smear layer 

tornam necessária a combinação do uso de substâncias químicas associadas ao 

preparo cirúrgico, a fim de potencializar a sanificação. 

Os agentes químicos são as substâncias que atuam nas bactérias presentes na 

cavidade bucal, sendo utilizadas para auxiliar no controle e na redução dos
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microrganismos no interior do sistema de canais radiculares. Não existe agente 

químico, que sozinho, seja capaz de remover o conteúdo do canal e nem de 

substituir a terapia mecânica.   

A fase do preparo químico cirúrgico é uma etapa importante dentro da 

endodontia porque, além de atribuir ao canal uma conformação cônica, é a fase 

onde a ação das soluções químicas acontece. A escolha da solução é de grande 

importância para se obter diversas funções como: ação lubrificante durante a 

instrumentação, eliminar debris, bactérias e seus subprodutos, aumentar a 

permeabilidade e ser biocompatível.  

A solução ideal deve combinar ação antimicrobiana com a capacidade de 

dissolver tecido orgânico e inorgânico sem ser agressivo aos tecidos periapicais. A 

utilização de substâncias como o hipoclorito de sódio (NAOCL) e clorexidina, já 

demonstraram melhorar significativamente a sanificação do canal radicular quando 

comparadas com a solução salina (Jeansone & White, 1994). 

O hipoclorito de sódio (NAOCL) tem sido estudado por muitos anos com este 

propósito (Jeansone & White 1994; Yesilow et al., 1995; Leonardo et al., 1999). 

Apesar de ter excelente ação antimicrobiana e ser um excelente solvente tecidual, 

em altas concentrações é tóxico aos tecidos periapicais (Kuruvilla & Kamath, 

1998). As complicações relatadas pelo uso do hipoclorito são de relevância clínica 

e geralmente ocorrem quando são usadas altas concentrações de cloro, gerando: 

dor severa; rápido desenvolvimento de edema; hematoma; necrose e abscessos. 

Estes danos são causados devido ao efeito oxidativo do hipoclorito nos tecidos 

vitais da região periapical, e também pela reação inflamatória desencadeada 

(Becking, 1991). 
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Já a clorexidina (CSHgO2) um agente de efetiva e comprovada atividade 

antimicrobiana e eficiente no controle de placa devido às suas propriedades de 

retenção e de liberação lenta na boca; pode desencadear manchamento nos 

dentes (que pode ser removido com profilaxia profissional) e perda temporária do 

paladar quando utilizada na forma de bochecho.  

Vem sendo utilizada desde 1950 como uma nova alternativa,na endodontia, 

por ter potencial antimicrobiano. Leonardo et al. (1999) justificaram o uso da 

clorexidina por esta solução apresentar propriedades clínicas como: amplo 

espectro contra bactérias gram-positivas e gram-negativas (bactérias resistentes 

ao tratamento endodôntico), capacidade de adesão ao tecido dentinário e à 

membrana bucal por tempo prolongado (substantividade), assim como sua 

biocompatibilidade. Sua alta substantividade aliada à propriedade farmacológica, 

constituem fatores determinantes para a sua indicação em determinadas práticas 

clínicas. Em altas concentrações tem efeito bactericida, mas apesar de ter essa 

ação associada à baixa citotoxicidade, a clorexidina não é tão eficiente na 

dissolução dos tecidos orgânicos (Abou-Rass & Piccinino, 1982). 

Pouco se tem estudado a respeito da associação da clorexidina ao 

hipoclorito de sódio, no intuito de se incrementar a capacidade de debridamento 

destes dois agentes irrigantes. Especula-se que essa associação promova 

alteração cromática na coroa do elemento dentário. Até mesmo por razões 

estéticas, reforça-se a necessidade em se pesquisar quais seriam as 

concentrações de hipoclorito e/ ou clorexidina que quando associadas provocariam 

alteração de cor no dente. Sendo assim, estudos que avaliem as concentrações 

dos irrigantes associados que poderiam causar alterações de cor na coroa dental  

estão plenamente justificados.



16 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Para que o tratamento endodôntico se inicie, primeiramente são 

realizados a abertura coronária e o preparo do orifício da entrada do canal 

radicular; em seguida a odontometria e assim passando pelas etapas que buscam 

limpeza, modelagem e finalmente obturação dos espaços existentes no canal 

radicular. Cada uma destas fases tem uma importância específica no resultado 

final do tratamento endodôntico. 

 O êxito do tratamento está diretamente relacionado à obediência a 

todas as etapas envolvidas no processo de sanificação do sistema de canais 

radiculares. Dentre estas fases, a fase de limpeza e modelagem torna-se essencial 

quanto à remoção do conteúdo presente no canal radicular pelo do uso de 

substâncias químicas, no combate aos microrganismos, principal causa de 

insucessos da terapia endodôntica. 

 Muitas substâncias químicas já foram e são usadas no preparo 

químico cirúrgico, geralmente em associações, em decorrência de não se 

encontrar todos os requisitos necessários em uma só substância. Seria muito 

interessante poder contar com todas as características do hipoclorito de sódio, 

mundialmente consagrado como substância auxiliar, e a clorexidina recentemente 

introduzida na endodontia. Porém, algumas observações clínicas demonstraram o 

escurecimento da coroa dental, fator indesejável. 

 A clorexidina pode ser utilizada em várias concentrações e veículos 

diferentes: sob forma de gel, pomada, creme e solução, dentre muitas outras. Os 
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primeiros estudos na odontologia foram realizados (Cawson & Curson, 1959; Birch 

& Meville,1961; Atkinson & Hampton,1964; Birch et al., 1964), 

empregando essa substância na desinfecção do campo operatório e nos canais 

radiculares. Apesar de tantas pesquisas, continua sendo objeto de estudo devido 

às vantagens desta substância. 

Addy & Roberts (1981) compararam o manchamento da língua e dos dentes 

associado ao uso de alexidina a 0,035% e clorexidina a 0,2% como anti-sépticos 

bucais. Participaram deste estudo vinte e dois voluntários divididos em dois grupos 

nomeados como “bebedores de chá” e nos ”não bebedores de chá”. Todos os 

voluntários foram orientados a não mensurarem o índice de higiene oral por dois 

períodos de dez dias enquanto eles bochechariam duas vezes ao dia com as 

soluções testadas. Durante os dois períodos os membros dos grupos excluíram 

café e vinho tinto da sua dieta. O grupo dos bebedores de chá consumiu sete 

copos de chá por dia. O manchamento dos dentes e da língua foi registrado quanto 

a sua extensão e severidade ao final de cada período. A quantidade acumulada de 

manchamento nos dois grupos foi similar tanto com o uso de alexidina e 

clorexidina.  No grupo dos bebedores, a extensão e severidade do manchamento 

aumentou significantemente. Visualmente a diferença entre as soluções foi mínima, 

porém através do espectrofotômetro a solução de alexidina provocou um 

manchamento de forma significativa. Os resultados mostraram a influência da 

associação da dieta com anti-sépticos catiônicos na etiologia do manchamento. 

Contudo, a alexidina na concentração utilizada não demonstrou vantagem no efeito 

do manchamento quando comparada a clorexidina. 

Lang & Brecx (1986) avaliaram alguns antibióticos e anti-sépticos usando 

critérios como: 1- Especificidade, 2- Eficiência, 3- Substantividade, 4- Segurança, 
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5- Estabilidade. Embora alguns antibióticos sejam usados sob a hipótese de placa 

bacteriana especifica, os anti-sépticos são adequados ao conceito de placa não-

especifica. Alguns dos anti-sépticos inibem a formação da placa ou quebram a 

placa antiga. Por exemplo: os compostos quaternários de amônia, combinações 

dos íons metálicos com pirimidina ou fluoretos, e plantas alcalóides têm sido 

reconhecidos como redutores de placa em 20%. Anos de estudos demonstram a 

estabilidade da clorexidina, dando a ela a característica de substantividade, 

eficácia na prevenção do controle e formação da placa bacteriana, e também têm 

retardado o desenvolvimento de gengivite. Em estudos de seis meses de duração, 

a clorexidina reduziu a gengivite em 50%  comparada ao grupo placebo. O autor 

conclui ressaltando que a clorexidina é o mais eficiente e mais testado agente anti-

placa e anti-gengivite nos dias de hoje. 

Cervone et al. (1990) analisaram o efeito in vitro da clorexidina em um 

sistema de liberação controlada. Os sistemas contendo clorexidina foram 

colocados em placas contendo ágar-sangue previamente inoculado com 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Actinomyces viscosus, Streptococcus 

mutans, Wolinella recta, Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedius, Eikenella 

corrodens, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes e Enterobacter 

cloacae. Em seguida, foi feita incubação aeróbia e em anaerobiose por 24 horas a 

37°C. Após este período, as zonas de inibição foram mensuradas, mostrando 

inibição do crescimento de todos os microrganismos empregados neste estudo. 

Jeansonne & White (1994) compararam a ação antimicrobiana da clorexidina 

a 2,0% e do hipoclorito de sódio a 5,25%, como irrigantes endodônticos. Foram 

utilizados dentes humanos com polpas necrosadas, instrumentados com 

clorexidina, hipoclorito de sódio e solução salina. Amostras microbiológicas foram 
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coletadas: a) imediatamente depois da abertura do canal, b) depois da 

instrumentação e irrigação; c) depois de ficarem em anaerobiose por vinte e quatro 

horas. A irrigação com clorexidina ou hipoclorito reduziu o número de colônias 

comparado aos dentes irrigados com solução salina. A diferença entre a clorexidina 

e o hipoclorito não foi estatisticamente significante, porém após 24 horas a eficácia 

da clorexidina foi de 83% e do hipoclorito, 50%, mostrando maior substantividade 

da clorexidina. Ressalta-se que o hipoclorito de sódio apresenta outras 

desvantagens, tais como: toxicidade, odor e corrosão dos instrumentos. 

Bouwsma (1996) realizou uma revisão de literatura sobre o tratamento da 

doença cárie e periodontal, doenças mais comuns da cavidade oral, tratadas com 

várias soluções anti-sépticas. Esses anti-sépticos eram derivados de diferentes 

categorias químicas e, possuíam diferentes mecanismos de ação. Embora as 

propriedades de um anti-séptico ideal sejam conhecidas, sua formulação vem 

sendo estudada. Sobre a clorexidina, o estudo mostra que nos Estados Unidos 

essa solução pode ser encontrada na concentração de 0,12% e na Europa a 0,2%. 

O autor relatou que o manchamento do esmalte causado pelo bochecho, é 

justificado pela hipótese de que o tratamento com clorexidina acentue a adesão 

dos componentes sulfurados da placa que por sua vez interagem com o ferro para 

a produção do material de manchamento. Concluíram que os anti-sépticos devem 

tratar cada vez melhor as doenças orais e, com isso melhorar a saúde oral.     

White et al. (1997) estudaram in vitro a atividade antimicrobiana residual 

depois da irrigação do canal com clorexidina. Dentes humanos foram 

instrumentados com clorexidina a 2,0% e a 0,2%. Após a instrumentação, os 

canais foram lavados com água estéril e amostras do seu interior retiradas com 

cones de papel depois de seis, 12, 24, 48 e 72 horas após o tratamento. A 



Revisão de literatura _________________________________________________20 

 

atividade antimicrobiana esteve presente em todas as amostras com clorexidina a 

2,0% depois de 72 horas. Na concentração de 0,2% houve ação em todas as 

amostras, embora esta tenha sido menor. Os resultados mostraram que a 

clorexidina possui efeito residual na ação antimicrobiana quando usado como 

irrigante. 

Horn et al. (1998) compararam a eficácia de um método subjetivo, análise 

visual com escala de cor, e um objetivo, espectrofotometria, na avaliação de cor do 

dente. As leituras foram realizadas e repetidas após 14 dias. As leituras do dia um 

e 14 realizadas pelo espectrofotômetro apresentaram 80% de concordância. Para a 

análise visual a concordância entre os avaliadores foi de 45%, comparando os dois 

dias de leitura. A concordância entre cada avaliador variou de 20 a 60%. Os 

resultados desse estudo confirmaram que a avaliação subjetiva não é confiável e o 

método objetivo é mais acurado na avaliação de cor do elemento dental in vitro, 

justificando, assim, a metodologia empregada na fotorreflectancia em relação aos 

períodos analisados e também sobre a eficácia desse método em relação à 

avaliação do escurecimento. 

Kuruvilla & Kanath (1998) compararam a eficácia antimicrobiana do 

hipoclorito de sódio a 2,5% com o gluconato de clorexidina a 0,2%, in vivo, usados 

separadamente e quando combinados como agentes irrigantes. Propuseram obter 

as vantagens de ambas as soluções, combinando a ação desses irrigantes por ser 

o hipoclorito de sódio tóxico aos tecidos periapicais, e a clorexidina um irrigante 

antimicrobiano eficaz que não dissolve os tecidos pulpares. Foi analisada a ação 

antimicrobiana no interior dos canais radiculares de dez dentes anteriores com 

polpa necrosada irrigados com hipoclorito de sódio 2,5%; clorexidina 0,2%; 

hipoclorito 2,5% com clorexidina 0,2%. Amostras microbiológicas foram retiradas 
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antes e durante a irrigação. O estudo indicou que o uso, no interior do canal, do 

hipoclorito associado a clorexidina resultou em grande redução do número de 

culturas positivas provavelmente por formar “clorexidina cloreto”, que é uma 

substância bactericida. Essa redução foi significante comparada ao uso isolado do 

hipoclorito, mas não significativa quando comparada a clorexidina usada da mesma 

forma. 

O efeito antimicrobiano de irrigantes endodônticos em bactérias gram-

negativas, e bactérias facultativas foi estudado por Siqueira Júnior et al. (1998). 

As soluções utilizadas foram: hipoclorito de sódio 0,5%; hipoclorito de sódio 

2,5%; hipoclorito de sódio 4,0%; clorexidina 2,0%; ácido cítrico 10%; e EDTA 

17%. Todas as soluções inibiram as bactérias testadas, e o hipoclorito a 4,0% 

mostrou ser o agente antimicrobiano com maior eficiência contra estes 

microrganismos. Ambas as soluções de clorexidina inibiram todas as bactérias, 

porém foram menos eficazes que o hipoclorito. A clorexidina não foi tóxica na 

concentração utilizada, enquanto que o hipoclorito além de tóxico, foi irritante 

nas concentrações de 2,5% e 4,0%. Desse modo, todas as substâncias 

apresentam vantagens e desvantagens a serem consideradas. O ácido cítrico e 

o EDTA mostraram efeito antimicrobiano razoável, embora sua principal função 

seja remover a smear layer. 

Buck et al. (1999) verificaram a desinfecção dos túbulos dentinários por 

vários irrigantes endodônticos. As substâncias testadas foram: hipoclorito de sódio 

0,5%; clorexidina 0,2%; água estéril (solução controle) e solução de iodo 0,5%. As 

superfícies pulpares foram expostas e infectadas com Micrococcus luteus ou 

Bacillus megaterium; depois, irrigadas e lavadas com água esterelizada. Amostras 

foram coletadas e a cultura da superfície dentinária exposta mostrou que os 
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irrigantes estavam em concentrações suficientes para eliminar 100% dos 

Micrococcus luteus. Porém, os Bacillus megaterium não foram eliminados por 

nenhum dos irrigantes. Os autores concluíram que a eficácia do irrigante depende 

do tipo de microrganismo encontrado no interior dos túbulos. 

Segura et al. (1999) compararam o efeito do digluconato de clorexidina in 

vitro, proposto como um novo irrigante, com hipoclorito de sódio na adesão dos 

macrófagos nas superfícies plásticas. Macrófagos inflamatórios foram obtidos dos 

ratos de Wistar e resuspensos em RPMI-1640 médio. A capacidade de aderência 

dos macrófagos foi determinada. Ensaios foram conduzidos em tubos de 

Eppendorf por 15 minutos de incubação a 37°C  em uma atmosfera umedecida 

com 5% de CO2 no ar. A aderência indicada foi calculada. O digluconato de 

clorexidina inibiu o substrato de aderência dos macrófagos em todas as condições 

testadas. Porém a clorexidina foi menos potente que o hipoclorito de sódio a 5,25% 

na inibição. Levando em consideração que o substrato de aderência é o primeiro 

passo no processo fagocítico e na apresentação do antígeno, a clorexidina poderia 

inibir a função do macrófago e modular reações inflamatórias ao nível da 

inflamação dos tecidos periapicais.   

Sen et al. (1999), avaliaram as propriedades antifúngicas da clorexidina a 

0,12%, do NaOCL a 1%, e NaOCL a 5% . Canais radiculares foram alargados e a 

smear layer foi removida na metade dos espécimes. Os espécimes foram fixados 

em placas de cultura de tecidos. Cada canal radicular foi deixado num inóculo de 

Candida albicans. Após dez dias, os cortes radiculares foram tratados com 3ml de 

cada solução desinfetante por 1min, 5min, 30min, e 1h. Em seguida, incubados em 

tubos testes com o caldo de Dextrose Sabouraud’s a 37°C por 24 horas. Na 

presença de smear layer, a atividade antifúngica foi observada nos grupos com 
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uma hora de tratamento para todas as soluções. Contudo, na ausência de smear 

layer, o NaOCL a 5% sozinho demonstrou eficácia com apenas trinta minutos. 

Concluíram que a atividade antifúngica das soluções precisa ser reavaliada, 

particularmente em pacientes com predisposição para candidoses orais.  

Estrela (2000) estudou a efetividade de diferentes soluções irrigadoras de 

canais radiculares sobre Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Candida albicans e a mistura destes 

microrganismos. Com o objetivo de se determinar a concentração inibitória mínima 

das soluções estudadas: hipoclorito de sódio a 1%, 2% e 5%, digluconato de 

clorexidina a 2%, solução de hidróxido de cálcio a 1% e solução de hidróxido de 

cálcio associada ao detergente (HCT 20), foi feita a diluição seriada na razão de 

10. No teste de exposição direta, avaliou-se a ação antimicrobiana das soluções 

irrigadoras estudadas nos intervalos de cinco, dez, 15, vinte e trinta minutos. Frente 

aos resultados obtidos, observou-se que a concentração inibitória mínima do 

hipoclorito de sódio a 1%, 2% e 5% para S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa e C. 

albicans foi igual a 0,1%, para B. subtilis e a mistura foi igual a 1%. Todos os 

microrganismos foram inativados por estas soluções em todos os períodos de 

observação. A concentração inibitória mínima do digluconato de clorexidina a 2% 

foi igual a 0,000002% para S. aureus, 0,002% para P. aeruginosa, 0,02% para E. 

faecalis, B. subtilis, C. albicans e para a mistura, e, por exposição direta, observou-

se, em todos os períodos, efetividade antimicrobiana sobre S. aureus, E. faecalis e 

C. albicans, e inefetividade sobre P. aeruginosa, B. subtilis e a mistura. A solução 

de hidróxido de cálcio a 1% apresentou concentração inibitória mínima igual a 1% 

para P. aeruginosa e, para os demais microrganismos e a mistura, a concentração 

inibitória mínima foi maior que 1%. A ação antimicrobiana por exposição direta foi 
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evidenciada sobre S. aureus, E. faecalis e P. aeruginosa no período de trinta 

minutos, sendo que sobre B. subtilis, C. albicans e a mistura, a solução de 

hidróxido de cálcio a 1% foi inefetiva em todos os períodos. A solução de hidróxido 

de cálcio associada ao detergente (HTC20) apresentou concentração inibitória 

mínima igual a 4,5mL para S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, C. albicans e a 

mistura, e concentração inibitória mínima maior que 4,5mL para E. faecalis. A 

efetividade antimicrobiana por exposição direta foi verificada no período de vinte 

minutos para S. aureus no período de trinta minutos para E. faecalis. Sobre os 

demais microrganismos (P.aeruginosa, B. subtilis, C. albicans e a mistura) 

apresentou inefetividade antimicrobiana. 

Komorowski et al. (2000) analisaram a substantividade de algumas 

substâncias empregadas na irrigação de canais radiculares, como o hipoclorito de 

sódio a 5,25% e a clorexidina 0,2%. Empregando a metodologia proposta por 

Orstavik & Haapasalo (1990), puderam verificar que após cinco minutos de contato 

com a dentina, nenhuma das soluções analisadas conseguiu eliminar Enterococcus 

faecalis do interior de túbulos dentinários bovinos. Porém, quando empregadas 

como medicação intracanal, em que o período de contato da solução com os 

túbulos dentinários foi igual a sete dias, a clorexidina a 0,2% apresentou efeito 

sobre o microrganismo analisado após um período de três semanas, enquanto o 

hipoclorito de sódio não foi capaz de eliminar os microrganismos que ainda 

permaneceram no interior dos túbulos dentinários. Portanto, os autores indicam o 

emprego da clorexidina a 0,2% como medicação intracanal , e não como solução 

irrigadora dos canais radiculares. 

Tasman et al. (2000) estudaram a tensão superficial dos seguintes irrigantes 

endodônticos: água destilada; hipoclorito de sódio 2,5%; hipoclorito de sódio 5,0%; 
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EDTA 17%; peróxido de hidrogênio 3,0%; citanest-octaprecin 3,0% e clorexidina 

0,2%. A tensão superficial foi medida usando o "Ring method" com uma 

temperatura constante de 25°C. Em ordem crescente observaram os seguintes 

resultados: clorexidina; hipoclorito a 2,5%, hipoclorito a 5%; EDTA a 17%; citanest; 

peróxido de hidrogênio; solução salina e água destilada. Essa menor tensão 

superficial permite que a clorexidina penetre melhor nos túbulos dentinários. 

Fava et al. (2001) tiveram como objetivo revisar as várias indicações para 

uso da clorexidina em Odontologia, particularmente na Endodontia. Perspectivas 

futuras também foram discutidas.Concluíram que devido às suas propriedades 

físico-químicas e biológicas, a clorexidina tem algumas potenciais indicações para 

uso endodôntico, dos quais se destaca o emprego como solução irrigadora, ou 

como medicação intracanal. Existem perspectivas quanto ao seu uso bem-

sucedido no tratamento de infecções endodônticas intra ou extra-radiculares 

persistentes, que acarretam em fracasso da terapia endodôntica convencional. 

Todavia, os autores ressaltam que mais estudos são necessários para respaldar o 

emprego da clorexidina. 

A propriedade antimicrobiana dos irrigantes endodônticos no biofilme de 

canais radiculares foi observada in vitro por Spratt et al. (2001). As seguintes 

bactérias foram incubadas: Prevotella intermedia; Fusobacterium nucleatum; 

Peptostreptococcus micros; Streptococcus intermedios e Enterococcus faecalis. A 

incubação durou quinze minutos e também uma hora, com 5ppm de hipoclorito de 

sódio 2,25%; clorexidina 0,2%; iodine 10,0% ou PBS como controle. Iodine e 

hipoclorito foram mais eficazes que a clorexidina, com exceção quando usados nas 

bactérias P. micros e P. intermedium, contra as quais a clorexidina foi 100% 

efetiva. Depois de uma hora de incubação, iodine e hipoclorito foram eficazes em 
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todas as espécies. Fusobacterium só sofreu efeito dos irrigantes depois de uma 

hora, sendo a bactéria mais resistente. A clorexidina foi eficaz em todas as 

amostras após uma hora, porém em 15 minutos reduziu muito pouco o número das 

bactérias. Concluiu-se que a eficácia dos irrigantes está na dependência da 

natureza do biofilme e do tempo de contato. 

Ferraz et al. (2001) avaliaram o potencial da clorexidina gel como um 

irrigante endodôntico. Inicialmente a capacidade de desinfecção da clorexidina foi 

testada em canais infectados por Enterococcus faecalis. A avaliação foi feita por 

meio da microscopia eletrônica de varredura para que ao se avaliar o potencial de 

limpeza do gel, uma comparação com outros irrigantes comumente utilizados 

pudesse ser feita.  Como resultado final do estudo, observou-se que a clorexidina 

gel tem poder de limpeza nos canais radiculares e potencial antimicrobiano 

comparado a outras substâncias irrigadoras. 

Watts & Addy (2001) realizaram uma revisão de literatura extensa sobre o 

manchamento de dentes, dando importância aos trabalhos mais recentes que 

tratavam a respeito dos mecanismos de manchamento causado pelos anti-sépticos 

orais. Concluíram que o conhecimento desses mecanismos é importante para se 

fazer um correto diagnóstico ao se deparar com uma dentição escurecida, e para 

explicar ao paciente a natureza exata do manchamento. Em alguns casos, os 

autores acrescentam que esses mecanismos podem interferir nas opções de 

tratamento que possam ser apresentadas ao paciente. 

Alexandra et al. (2002) compararam in vitro a efetividade de quatro 

substâncias químicas usadas como medicação intracanal: hidróxido de cálcio, 

clorexidina gel, Pério Chip (uma fórmula de clorexidina líquida), clorexidina gel com 

hidróxido de cálcio. Solução salina foi usada como grupo controle. As substâncias 
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foram testadas em três diferentes períodos (três, oito e 14 dias), utilizando dentes 

humanos previamente contaminados por Enterococus faecallis. O hidróxido de 

cálcio eliminou os E. faecallis em três e oito dias, mas não foi eficaz no grupo de 14 

dias, provavelmente devido a uma queda de pH. A clorexidina, nas diferentes 

formulações, foi eficaz em eliminar os E. faecallis dos túbulos dentinários, com a 

clorexidina gel apresentando os melhores resultados.  

Tanomaru Filho et al. (2002) avaliaram a resposta inflamatória de alguns 

irrigantes endodônticos injetados no interior da cavidade peritoneal de ratos. 

Utilizaram sessenta ratos que receberam 0,3ml de: hipoclorito de sódio a 0,5%; 

clorexidina a 0,2% e PBS como solução controle. Cinco ratos de cada grupo foram 

sacrificados após 4h; 24h; 48h e sete dias quando o líquido da cavidade peritoneal 

de cada animal era coletado para contagem de células inflamatórias. Como 

resultado do estudo o hipoclorito de sódio a 0,5% mostrou causar irritação tecidual 

e intensa resposta inflamatória, enquanto que a clorexidina a 2% mostrou ser 

biocompatível, tornando-se assim uma alternativa ou complemento ao hipoclorito 

de sódio durante a irrigação.  

Kwon et al. (2002) realizaram um estudo para analisar o clareamento com 

peróxido de hidrogênio, utilizando como metodologia o sistema de fotorrefletancia. 

Encontraram, após o clareamento com peróxido de hidrogênio a 30%, um aumento 

na reflectância desde o primeiro dia, sendo que o clareamento foi realizado durante 

todo dia, por três dias consecutivos. Um valor menor na reflectância do esmalte 

bovino clareado foi encontrado entre 400 e 500nm; no esmalte bovino não-clareado 

encontrou-se um menor valor na reflectância na região espectral entre 400 e 

600nm. Com a progressão do clareamento, a cor do dente muda de amarelo para 



Revisão de literatura _________________________________________________28 

 

branco. Desta forma, a reflectância aumentou gradualmente por causa da 

diminuição da absorção da luz nos comprimentos de onda entre 400 e 500nm. 

Fidel et al. (2003) analisaram in vitro o crescimento bacteriano após o 

contato com o hipoclorito a 1% e 5%, e da clorexidina a 0,12%; 0,5% e 1% com ou 

sem a adição de material orgânico (albumina coletada do boi). Amostras 

bacterianas de Staphylococcus aureus, Enterococus faecalis, Escherichia coli; 

Porphyromonas gingivalis e Fusobacterim nucleatum foram colocados em contato 

com cada solução irrigante por vários intervalos de tempo: imediatamente (t0), 

cinco minutos (t5), 15 minutos (t15) e trinta minutos (t30). Cada teste foi repetido 

dez vezes. Na metade das amostras, 0,5% da albumina foi adicionada como 

material orgânico com o intuito de simular o tecido orgânico normalmente presente 

no canal radicular. O crescimento bacteriano sob condições apropriadas de 

incubação foram avaliadas e comparadas para cada microrganismo em todos os 

intervalos de tempo. Concluíram que a clorexidina na concentração de 0,12% não 

foi eficaz contra E. faecalis; enquanto que na concentração de 1% eliminou todas 

as cepas, assim como nas duas concentrações de hipoclorito de sódio testadas. A 

albumina bovina não interferiu na atividade antimicrobiana de nenhuma das 

soluções irrigadoras. 

Tanomaru Filho et al. (2003) estudaram a limpeza da parede dos canais 

radiculares in vitro depois da irrigação com diferentes irrigantes. Trinta e seis 

dentes humanos recém-extraídos foram divididos em quatro grupos experimentais 

de acordo com a solução irrigadora: soro fisiológico; 2% clorexidina; 2,5% 

hipoclorito de sódio e 2,5% hipoclorito + EDTA. O terço apical; médio e coronário 

foram avaliados pelo MEV (microscopia eletrônica de varredura). Concluíram pelos 

resultados obtidos que no terço apical a limpeza não foi tão eficaz quanto nos 
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terços médio e coronário, e também que a utilização da clorexidina e do soro 

fisiológico não foram tão eficazes em relação ao hipoclorito com ou sem EDTA. 

Tanomaru et al. (2003) avaliaram o efeito do preparo biomecânico utilizando 

diferentes soluções irrigadoras e o hidróxido de cálcio (medicação intracanal) em 

canais radiculares de cães contendo endotoxina (LPS). Cento e quarenta canais de 

pré-molares, de sete cães, foram contaminados dos com Escherichia Coli LPS por 

dez dias. As soluções deste experimento foram: hipoclorito de sódio a 1%, 2,5% e 

5%; digluconato de clorexidina a 2% e solução salina fisiológica. Os autores 

concluíram, que o preparo biomecânico com as soluções utilizadas não inativou os 

efeitos da endotoxina. Porém, o hidróxido de cálcio como medicação intracanal 

pareceu inativar os efeitos induzidos pela endotoxina in vivo.   

Bevilacqua et al. (2004) retrataram a importância do uso de substâncias 

químicas associadas a procedimentos mecânicos, no tratamento de infecções nos 

canais radiculares. A clorexidina, em várias concentrações, tem sido usada na 

Endodontia tanto como solução irrigadora como medicação intracanal, 

apresentando bons resultados. Além disso, possui algumas vantagens em relação 

ao hipoclorito de sódio, tais como: baixa toxicidade, excelente ação antimicrobiana 

e substantividade, estendendo sua ação no interior do canal radicular. Apesar 

disso, é pouco eficiente na dissolução de tecidos orgânicos, a principal vantagem 

do hipoclorito sobre a clorexidina. Desse modo, apesar do hipoclorito ser o irrigante 

de escolha, e mais utilizado, a clorexidina é uma alternativa para o tratamento de 

infecções endodônticas.  

Leonardo et al. (2004), tendo em vista o papel da endotoxina na patogênese 

das lesões periapicais, realizaram uma revisão da literatura específica, abordando 

suas atividades biológicas e a importância de sua inativação durante o tratamento 
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de dentes portadores de necrose pulpar e lesão periapical. Na medicina e na 

odontologia, literaturas a respeito de medicações e substâncias (como o hipoclorito 

de sódio) para obter a erradicação dessa endotoxina têm sido relatadas. Para os 

autores, essas substâncias têm sido testadas sem resultados significantes. 

Okino et al. (2004) compararam a atividade de vários irrigantes do canal 

radicular no tecido pulpar bovino. Foram testados: hipoclorito de sódio a 0,5%; 

1,0% e 2,5%; solução aquosa de digluconato de clorexidina a 2%; digluconato 

de clorexidina gel (Natrosol) a 2%; e água destilada como controle. Os 

fragmentos pulpares bovinos foram pesados e colocados em contato com 20ml 

de cada substância testada numa centrífuga a 150 r.p.m. até total dissolução. 

Calculou-se a velocidade de dissolução dividindo-se o peso pulpar pelo tempo 

de dissolução. Análises estatísticas foram realizadas utilizando teste de Kruskal-

Wallis. As duas preparações de clorexidina e água destilada não foram capazes 

de dissolver o tecido pulpar, ao contrário das soluções de hipoclorito que foram 

eficientes. 

Silva et al. (2004) avaliaram histopatologicamente o efeito do preparo 

biomecânico com diferentes soluções irrigadoras em dentes de cães 

preenchidos com LPS bacteriano após pulpectomia. Foram utilizados 120 canais 

radiculares de seis cães, os quais foram preenchidos com solução de LPS após 

pulpectomia. As soluções irrigadoras usadas foram soluções de hipoclorito de 

sódio a 1, 2.5 e 5% e solução de clorexidina a 2%. Nenhuma irrigação foi 

realizada no grupo controle. Os animais foram mortos após sessenta dias, e os 

dentes foram fixados e desmineralizados. Em seguida, cortes seriados de 6µm 

de espessura foram corados com hematoxilina e eosina e Tricrômico de Mallory 

para análise histopatológica e Brown e Brenn para verificação da contaminação 



Revisão de literatura _________________________________________________31 

 

bacteriana. A avaliação demonstrou que o infiltrado inflamatório foi 

estatisticamente menos intenso nos grupos cujos canais radiculares foram 

irrigados com solução de hipoclorito de sódio a 5% e de clorexidina a 2%. 

Contudo, nenhuma das soluções irrigadoras inativou completamente os efeitos 

deletérios do LPS. 

Bardal (2005) analisou os efeitos de formulações de dentifrícios contendo 

clorexidina (adicionadas ou não de flúor) na redução de placa dentária, gengivite 

e sangramento gengival em pacientes sob tratamento ortodôntico. Analisou-se 

ainda a ocorrência de um efeito colateral da clorexidina - o manchamento 

extrínseco do esmalte dentário - e a prevalência de cálculo dentário. Um total de 

83 pacientes (13 a 32 anos de idade) participou desse estudo clínico 

randomizado. Os participantes utilizaram por  três meses os respectivos 

dentifrícios de acordo com seu grupo: grupo A - Sorriso Fresh Red Mint®, 

1100ppm F (NaF) – Kolynos do Brasil Ltda; grupo B - dentifrício experimental 

com 1100ppm F (NaF) e clorexidina 0,95% (digluconato de clorexidina) - FGM®, 

Joinville e grupo C - dentifrício experimental com clorexidina 0,95% (digluconato 

de clorexidina) - FGM®, Joinville. O manchamento extrínseco do esmalte e a 

presença de cálculo dentário foram observados. Os dentifrícios com clorexidina 

(adicionados ou não de flúor) foram estatisticamente mais eficazes que o 

dentifrício controle no que se refere às reduções dos Índices Gengival e de 

Sangramento. O benefício máximo foi verificado nos grupos B e C, nos exames 

após seis semanas de utilização dos dentifrícios, sendo mantido até o final do 

experimento. Foi observado um aumento estatisticamente significante do índice 

de manchas e não houve aumento dos valores referentes ao cálculo dentário 

nos grupos B e C. A utilização do NaF juntamente com a clorexidina não 
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provocou a inativação da mesma. O uso terapêutico de dentifrícios com 

clorexidina (adicionados ou não de flúor) pode ser visto como a uma forma 

simples e eficaz de administração do agente químico aos pacientes com 

dificuldades na manutenção de uma higiene bucal satisfatória. 

Lotufo et al. (2005) realizou uma revisão de literatura que ressalta a 

importância de um procedimento de controle do biofilme dental supra e 

subgengival, na prevenção das doenças periodontais, assim como para 

manutenção da saúde do paciente tratado. Dentro deste contexto, várias 

abordagens do controle do biofilme dental foram apresentadas de acordo com 

as evidências científicas atuais. Os autores incluíram os métodos tradicionais e 

complementares do controle do biofilme. O conhecimento das limitações, 

vantagens, desvantagens e principais indicações de cada método são 

essenciais para aplicação de condutas clínicas que sejam eficazes e seguras. 

Dentre as soluções utilizadas os autores apresentam os efeitos colaterais como: 

o manchamento do esmalte dentário, pelo uso de bochechos que contenham 

clorexidina. Segundo os autores, esta alteração de cor ocorre com bochechos 

numa concentração tanto a 0,2%, quanto a 0,12%.  

Fonseca et al. (2006), em uma revisão de literatura, concluíram que a 

clorexidina a 2% pode ser utilizada como uma alternativa ao hipoclorito de sódio, 

principalmente, em pacientes alérgicos ou em que há a presença de ápices 

incompletos. No entanto, o hipoclorito de sódio continua sendo o irrigante mais 

indicado para tratamentos endodônticos convencionais, sendo necessários mais 

estudos para indicar sua substituição pela clorexidina. A clorexidina tem se 

comportado como um ótimo medicamento intracanal por apresentar atividade 
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antimicrobiana e substantividade, sendo mais uma alternativa para eliminação 

de microrganismos persistentes na infecção endodôntica.  

Karin et al. (2007) apresentaram uma revisão de literatura acerca das 

diversas medicações e produtos utilizados no processo endodôntico 

destacando-se o hipoclorito de sódio e a clorexidina. Nessa revisão, os autores 

concluíram que a eliminação da contaminação microbiana do sistema do canal 

radicular é o principal requisito para o sucesso no tratamento endodôntico. As 

evidências demonstraram que a instrumentação mecânica, irrigação utilizando 

as substâncias testadas desempenham papel considerável. Contudo, todas as 

substâncias antimicrobianas disponíveis atualmente apresentam limitações e 

maiores estudos ainda são necessários nessa área.  

Oltramari et al. (2007) avaliaram o efeito do uso de dentifrícios contendo 

clorexidina em pacientes ortodônticos, no que se refere à gengivite, 

sangramento gengival, manchamento extrínseco de esmalte e tártaro. Oitenta e 

um pacientes em tratamento ortodôntico fixo foram divididos igual e 

aleatoriamente em três grupos: A: 1.100ppm F (NaF), B: 1.100ppm F (NaF) e 

0,5% de digluconato de clorexidina e C: 1.100ppm F (NaF) e 0,75% de 

digluconato de clorexidina . Os voluntários foram examinados antes do início da 

escovação (“baseline”) e nos intervalos de seis a 12 semanas. No período após 

12 semanas apenas o dentifrício contendo 0,75% de digluconato de clorexidina 

demonstrou aumento significante do manchamento extrínseco do esmalte. Os 

autores concluíram que os dentifrícios contendo clorexidina são eficazes no 

tratamento da gengivite, porém apenas os dentifrícios contendo 0,5% de 

digluconato de clorexidina não provocariam alteração da coloração do esmalte.    
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Lessa et al. (2007) compararam in vitro o efeito citotóxico de diferentes 

concentrações de clorexidina (Chx) na forma de gel e solução, quando aplicadas 

em contato direto com células de linhagem odontoblástica MDPC-23 para isto, 

30.000 células/cm2 em meio de cultura completo, foram cultivadas em placa de 

acrílico de 24 compartimentos. Após 72 horas as células foram tratadas (n= 6) 

com os seguintes tipos e concentrações de Chx: G1 a: Chx 0,06%, G1 b: Chx 

0,12%, G1c: Chx 1%, G2 a: Chx gel 0.06%, G2 b: Chx gel 0.12% e G2 c: Chx 

gel 1%. De acordo com as condições experimentais concluíram que as 

diferentes concentrações de clorexidina gel ou solução causaram intenso efeito 

tóxico direto para as células de linhagem odontoblástica, isto porque as 

concentrações de clorexidina na forma de gel foram estatisticamente mais 

tóxicas do que a clorexidina em solução.       

Diante dessa revisão de literatura, justifica-se a realização de trabalhos 

que demonstrem os benefícios da associação das substâncias irrigadoras 

utilizadas durante o preparo do sistema de canais radiculares, a fim de 

potencializar seus efeitos químicos, sem alterar a cor do elemento dental.



                                                                                                                             35 

 

 

3 PROPOSIÇÃO  

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar, in vitro, a alteração cromática de 

fragmentos de dentes bovinos, por meio da análise de fotorreflectância, após o uso 

de hipoclorito de sódio e clorexidina usadas isoladamente ou em associação.  
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4 MÉTODO  

 
 
 
 

4.1 Obtenção das amostras 

 
 
 
 

Foram selecionados 120 incisivos bovinos, fornecidos pelo banco de 

dentes da Universidade de Taubaté aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UNITAU) sob o n° 0035/07, (ANEXO A). O número de espécimes foi 

determinado a partir de um estudo piloto, no qual os resultados foram 

submetidos ao programa GMC (Geraldo Maia Campos) versão 9.0 (Figura 1) . 

 

  

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

G5 

17448 16024 14468 15626 14084 

16537 14628 17054 15258 14474 

17068 15775 15551 13983 14176 

15189 16071 14916 14863 13994 

17433 15683 15321 14234 14218 

16299 15763 16863 15034 13651 

Figura 1- Dados do estudo piloto
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Tabela 1 - Análise de variância dos grupos estudados 

 

Tabela 2 - Nível de significância escolhido 

Nível de significância escolhido αααα = 0,01 

Valor de z para esse nível de α 3.2800 

Desvio padrão no ensaio piloto %1105.2900390625 

Erro padrão da média do piloto %2017975006103516 

Número de dados da amostra 30 

Resultado do teste Tamanho recomendado da amostra é de 80 dentes 
 

Baseado no resultado acima (Tabelas 1 e 2) determinou-se o número de 

dez espécimes para cada subgrupo experimental. Para eventuais erros que 

pudessem ocorrer durante o experimento, deixou-se dois dentes a mais em cada 

subgrupo para a correção de eventuais perdas. Totalizando o número de 120 

dentes. 

Os dentes foram mantidos em água destilada e deionizada durante sete 

dias para que pudessem ser hidratados para minimizar trincas ou fraturas 

durante o preparo químico cirúrgico. 

Os dentes tiveram suas superfícies coronárias e radiculares limpas com 

aparelho de ultra-som Profi Ceramic (Dabi-Atlante, Ribeirão Preto) para remoção 

Causas de 

Variação 

Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Soma dos dentes Termo de 

Correção  
 290000 714056038400

00 

4616860000 7105132032000

0      

Termo de correção  7105132032    

 354283520000    
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de manchas, concrescências no esmalte e qualquer remanescente de tecido ou 

contaminação. 

As coroas foram seccionadas com disco de aço diamantado Hyperflex 

911H (Komet Brasseler, Düsserdorf, Alemanha), acoplado a uma cortadeira 

(Isomet Buehler 1000) a aproximadamente 3,0mm em direção à região incisal do 

colo anatômico, tomando-se o esmalte cervical como referência.  

Com o uso de um paquímetro obtiveram-se fragmentos de 4 x 4 x 4 mm 

dessa coroa seccionada, próximo da região cervical (área que durante o preparo 

químico-cirúrgico tem maior contato com as substâncias irrigadoras). (Figura 2). 

O tamanho das amostras foi determinado a partir do padrão estabelecido pelo 

sistema de fotorreflectância.  

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema do corte da coroa para obtenção dos fragmentos 

 

4.2 Grupos experimentais  

 

 

Foram realizados dois grupos experimentais (grupo 1 e grupo 2). Cada 

grupo foi subdividido em seis subgrupos (n=10) de acordo com a substância 

testada (Figura 3). No grupo 1 (n=60) a superfície coronária de cada dente foi limpa 
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e então, o sistema de canais radiculares instrumentados endodonticamente sendo 

irrigado de acordo com as substâncias químicas descritas acima. 

A cirurgia de acesso na região central da face palatina dos elementos foi feita 

com o uso de pontas diamantadas esféricas n°1015 na turbina de alta rotação. O 

preparo da entrada do canal realizado com brocas Gattes-Glidden em ordem 

decrescente; #4/ #3/ #2. 

O comprimento de trabalho foi determinado por meio do método visual, 

introduzindo uma lima no canal radicular até que sua ponta fosse visualizada com 

auxílio de lupa a coincidência desta com o forame. Desse comprimento foi 

subtraído 1mm e o comprimento obtido foi usado como comprimento de trabalho. 

O preparo químico cirúrgico do conduto radicular foi executado de acordo 

com a técnica seriada (Paiva & Antoniazzi, 1991) com limas K-Flex, sendo a lima 

inicial a de n° 100. O canal radicular foi preenchido com aproximadamente 2ml da 

primeira substância referida no esquema da Figura 3 de cada subgrupo. Essa 

substância agiu juntamente à ação do instrumento. A cada troca de lima o canal 

recebeu aproximadamente 10ml de solução irrigante (segunda substância descrita 

no esquema da Figura 3). Dessa forma, os dentes do subgrupo 2 receberam 2ml 

de clorexidina 0,2%, instrumentados com a lima n° 100. Após esse procedimento, 

foram irrigados com 10ml de hipoclorito de sódio a 1%. Esse procedimento se 

repetiu com os instrumentos 110, 120 e 140. Nos subgrupos 3, 4, 5 e 6 os 

procedimentos foram os mesmos variando-se as substâncias.  

No grupo 2 (n=60) os dentes não foram submetidos à instrumentação, 

ficando os fragmentos imersos nas substâncias testadas em cada subgrupo por um 

período de 15 minutos. A proporção utilizada para cada subgrupo foi de 2:10 

(substância química auxiliar:solução irrigante). 
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4.3 Substâncias testadas 

 

 

 

 

As substâncias testadas: 

a) Hipoclorito de sódio a 1% (Byofórmula - São José dos Campos-SP); 

b) Hipoclorito de sódio a 2,5% (Byofórmula - São José dos Campos-

SP) ;  

                   c) Solução de clorexidina a 0,2% (Byofórmula - São José dos Campos-

SP);  

                   d) Gel de clorexidina a 2% (Byofórmula - São José dos Campos-SP);  

e) Soro fisiológico.  

A descrição dessas substâncias quando associadas ou usadas 

separadamente em cada subgrupo, está expressa abaixo na Figura 3. 

 

 

 

GRUPOS 

G1 (n=60) 
Instrumentado 

 

G2 (n=60) 
Imerso nas soluções  

CONTROLE (soro fisiológico) 

Clorexidina 0,2%  +  Hipoclorito Na 1% 
 

Clorexidina 0,2%  +  Hipoclorito Na 2,5% 
 

Clorexidina gel 2%  +  Hipoclorito Na 1% 
 

Clorexidina gel 2%  +  Hipoclorito Na 2,5% 
 

Clorexidina gel 2%  +  Clorexidina 0,2% 
 

CONTROLE (soro fisiológico) 

Clorexidina 0,2%              Hipoclorito Na 
1% 

Clorexidina 0,2%           Hipoclorito Na 2,5% 
 

Clorexidina gel 2%          Hipoclorito Na 1% 

 

Clorexidina gel 2%       Hipoclorito Na 2,5%  

Clorexidina gel 2%          Clorexidina 0,2% 

  
Figura 3 – Esquema dos grupos e subgrupos baseados na associação das substâncias         
                      testadas 
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4.4 Análise de fotorreflectância  

 

 

As amostras de cada grupo foram posicionadas em um aparelho de 

fotorreflectância para se obter a leitura dos fragmentos. Essa leitura foi realizada 

após sete; 14 e 21 dias de contato dos fragmentos com as substâncias testadas. 

Foi estabelecido L1 para o período de sete dias; L2 para o período de 14 dias e L3 

para o de 21 dias.  

Para isso, foi montado um sistema de análise composto por um 

espectrômetro, uma esfera integradora de TeflonTM, uma lâmpada halógena (ROI - 

Ram Optical Instrumentation - modelo 150 Illuminator) como fonte de luz branca, 

duas fibras ópticas e um computador. A luz halógena foi acoplada a uma fibra 

óptica de 600µm de diâmetro (Fiberguide Ind. – Superguide G fiber SFS 600/660T) 

incidindo sobre cada amostra dentro da esfera integradora a uma distância de 

2mm. A potência de luz branca medida na extremidade desta fibra de excitação foi 

de 4mW. A radiação espalhada pela amostra foi captada por uma fibra óptica de 

600µm de diâmetro, acoplada a um espectrômetro (Oriel Instruments – modelo 

77702, grade de difração de 300 linhas/mm) e transferida deste para o computador 

para visualização dos gráficos (Figuras 4,5 e 6). 

Antes da captura do espectro, o sistema foi calibrado quanto ao comprimento 

de onda, irradiando-se sobre a esfera integradora o feixe do laser de He-Ne 

vermelho (632,8nm), amarelo (594nm) e a lâmpada de mercúrio do ambiente 

(435,8nm e 546,1nm). Para minimizar erros de medida provenientes de eventuais 

instabilidades instrumentais, o sinal de background, bem como o sinal de referência 

proveniente do corpo branco padrão (TeflonTM ), foram captados antes das medidas 
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e a cada dez minutos. Foi realizada a padronização do número de acumulações do 

sinal em 100 e o tempo de exposição do CCD em 500ms (0,5s) (Soares, 2004; 

Cesar et. al., 2005). 

Os sinais foram analisados no programa Microcal Origin6.0, observando-

se o formato da curva espectral e a área sob a curva. 

 

 

4.5 Tratamento dos dados obtidos na esfera integradora 

 

 

Após a aquisição dos espectros de Reflectância, os dados foram exportados 

em forma de planilhas de dados no formato ASCII. 

Em seguida, utilizando-se o programa Microcal Origin6.0, foram feitos 

gráficos dos espectros obtidos, sendo que os ruídos que  apareceram nas 

laterais do espectro devido à máscara proporcionada pelo intensificador do CCD 

foram cortados. Para isso, os valores de comprimentos de onda 

correspondentes ao início e fim do sinal foram anotados e foi padronizada a 

região de corte, sendo esta abaixo de 424,967nm e acima de 650,562nm. Foi 

confeccionada uma planilha com os dados das amostras de cada grupo, e a 

média e o desvio padrão foram calculados para cada conjunto de amostras dos 

respectivos grupos.  
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   Figura 4 - Esquema do sistema de fotorreflectância 
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        Figura 5 - Fotos dos equipamentos utilizados para a medição de fotorreflectância 
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                                     Figura 6 - A foto A, à esquerda, mostra o aparato da esfera  

                                                  integradora a foto B, à direita, mostra o interior da esfera 
 
 

 

 

4.6 Análise estatística 

 

 

 

 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística por meio do 

Programa BioEstat 5.0 (Sociedade Civil de Mamirauá, Belém-Brasil).  

 A distribuição dos dados foi analisada pelo teste de Lilliefors para K 

amostras. Em função dos resultados deste teste de normalidade, foram aplicados 

testes específicos para estabelecer as possíveis diferenças entre os grupos 

avaliados. 

 

 

 

A B 
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5 RESULTADOS 

 

 

 

A média aritmética dos dados e o desvio padrão do Grupo 1, durante os três 

períodos avaliados, estão descritos na Tabela 3 e nas Figuras 7 e 8. 

Os dados foram submetidos ao Teste de Aderência à Curva Normal e os 

resultados mostraram uma distribuição amostral não normal para os períodos 

experimentais de sete e 14 dias e uma distribuição amostral normal para o período 

de 21 dias. Desse modo, foi utilizado no grupo 1 o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis  para os dois primeiros períodos (APÊNDICE A e B) e o teste 

ANOVA complementado pelo teste de Tukey para o período de 21 dias 

(APÊNDICE C).   

No Grupo 1, os resultados no período de sete dias mostraram que a 

alteração cromática nos subgrupos avaliados foi em ordem decrescente (do mais 

escuro para o mais claro): G5>G4>G6>G3>G2>G1. Houve diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) entre as interações dos subgrupos: G1XG4; 

G1XG5 e G1XG6 (Tabela 4). 

Quanto ao período de 14 dias do Grupo 1, a alteração cromática foi maior no 

Grupo 4 seguido, em ordem decrescente de escurecimento, do 

G5>G2>G3>G6>G1. Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre 

as interações: G1XG4 e G4XG6, valores expressos na Tabela 5. 

No último período avaliado (21 dias) do grupo 1, os subgrupos se 

comportaram da seguinte forma: Grupo 3> Grupo 5> Grupo 2> Grupo 1> Grupo 6> 



Resultados________________________________________________________47 

 

Grupo 4. Houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) apenas 

entre os subgrupos: G1 x G4 e G4 x G6 (APÊNDICE C). 

Tabela 3 - Média e desvio de cada subgrupo do grupo1, nos períodos experimentais de  
                 sete, 14 e 21 dias      

 
G1 - soro fisiológico; G2 -  solução de clorexidina a  0,2% + Hipoclorito de sódio a 1%; G3 - 
solução de clorexidina a 0,2% + Hipoclorito de sódio a 2,5%; G4 – Gel de clorexidina a 2% 
+ Hipoclorito de sódio a 1% ; G5 – Gel de clorexidina a 2% + Hipoclorito de sódio a 2,5%   ; 
G6 – solução de clorexidina a 0,2% +Gel de clorexidina a 2%  . 
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Figura 7 – Média e desvio padrão dos subgrupos do grupo 1 nos três períodos analisados 
                 dos subgrupos do grupo 1      
 
 

Média e DP (Área) Média e DP (Área) Média e DP (Área) Subgrupo 

7 dias 14 dias  21 dias 

G1 17090,12 ± 878,61 17090,12 ± 878,61 17090,12 ± 878,61 

G2 15366,57± 839,66 15971,53±722,58 17025,45±1267,25 

G3 15329,42± 953,90,66 16096,86±700,01 16336,61±591,99 

G4 14730,35±844,72 14814,54±1121,22 17471,53±868,39 

G5 14422,53±1008,09 15671,48±1421,04 
16637,76±684,27 

G6 15005,70±633,49 16961,32±655,63 17187,99±1229,86 
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Figura 8 – Média e desvio padrão dos dados obtidos dos subgrupos no grupo 1, em cada  
                     período analisado 
 
 

Tabela 4 - Resultados do Teste de Kruskal-Wallis entre as interações que apresentaram  
                  diferença estatisticamente significante (5%) no período experimental de sete  
                 dias 

Grupos 
Diferença 

médias dos postos 

 

Z calculado 

Z crítico / 

Valor de p 

G1 e 4 285.000 37104 2935 < 0,05 
G1 e 5 382.000 49732 2935 < 0,05 
G1 e 6 245.000 31896 2935 < 0,05 

 

 

Tabela 5 – Resultados do Teste de Kruskal-Wallis entre as interações que apresentaram  
                      diferença estatisticamente significante (5%) no período experimental de 14 dias     
                  no grupo 1 

Grupos 
Diferença 

médias dos postos 
Z calculado 

Z crítico / 

Valor de p 

G1 e 4 324.000 42.181 2935 < 0,05 
G4 e 6 315.000 41.010 2935 < 0,05 

 

 

No Grupo 2 (fragmentos imersos nas substâncias testadas), a média 

aritmética dos dados e os desvio padrão, durante os três períodos avaliados, estão 

descritos na Tabela 6 e nas Figuras 9 e 10.  

Os dados do Grupo 2 foram submetidos ao Teste de Aderência à Curva 

Normal e os resultados mostraram uma distribuição amostral normal para os 
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períodos experimentais de sete e 14 dias e uma distribuição amostral não normal 

para o período de 21 dias. Desse modo, foi utilizado o teste ANOVA 

complementado pelo teste de Tukey para os períodos de sete dias (APÊNDICE D) 

e 14 dias. Para o período de 21 dias foi aplicado o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis (APÊNDICE E).  

Aos sete dias, assim como no grupo 1, pôde ser observado que o subgrupo 

G5 foi o que sofreu maior alteração cromática. Os demais subgrupos 

apresentaram-se  em ordem decrescente de escurecimento: grupo 1; grupo 

2=grupo 6; grupo 4 e grupo 3. As diferenças foram estatisticamente significantes 

(p<0,05%), entre as interações: G1XG2; G1XG3; G1XG4; G1XG6; G3XG5; 

G2XG5;G4XG5 e G5XG6 (Tabela 7). 

Após o segundo período de avaliação (14 dias), observou-se que o 

subgrupo G2 foi o que apresentou maior escurecimento seguido, em ordem 

decrescente dos grupos: G5>G3>G1>G4>G6, entretanto não houve diferença 

estatisticamente significante apenas entre as interações testadas. 

 No período de 21 dias o grau de escurecimento, em ordem decrescente de 

escurecimento, foi: G5>G6>G1>G4>G3>G2, havendo diferença estatisticamente 

significante (p<0,05%) entre: G2xG5 e G3xG5, valores expressos na Tabela 8. 
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Tabela 6 - Média e desvio de cada subgrupo do grupo 2, nos períodos experimentais de  
                  sete, 14 e 21 dias 

 
G1 - soro fisiológico; G2 - solução de clorexidina a  0,2% + Hipoclorito de sódio a 1%; G3 - 
solução de clorexidina a 0,2% + Hipoclorito de sódio a 2,5%; G4 – Gel de clorexidina a 2% 
+ Hipoclorito de sódio a 1% ; G5 – Gel de clorexidina a 2% + Hipoclorito de sódio a 2,5%   ; 
G6 – solução de clorexidina a 0,2% +Gel de clorexidina a 2% 
 
 

.  

 Figura 9 – Média e desvio padrão analisados nos três períodos dos subgrupos do grupo 2 
 
 
 
 

Média e DP (Área) Média e DP (Área) Média e DP (Área) 
Subgrupo 

7 dias 14 dias 21 dias 

G1 17090,12 ± 878,61 17090,12 ± 878,61 17090,12 ± 878,61 

G2 18241,15 ± 881,58 16543,63 ± 1016,21 17790,83 ± 730,48 

G3 18296,54 ±504,29 16995,77 ± 1893,84 17740,57 ± 1893,84 

G4 18251,41 ±853,61 17313,00 ±747,85 17287,96 ±1226,61 

G5 16912,35 ±645,52 16598,09 ±798,18 16559,14 ±840,53 

G6 18241,15 ±881,05 17543,20 ± 821,25 16867,09 ±908,28 
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 Figura 10 – Média e desvio padrão dos dados dos subgrupos dos dados obtidos no grupo  
                    2, em cada período analisado 
 
 
 

 

Tabela 7 - Resultados do Teste Anova entre as interações do grupo 2 que apresentaram  
                   diferença estatisticamente significante (5%) aos sete dias 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Resultados do teste Kruskal-Wallis entre as interações do grupo 2 que  
                  apresentaram diferença estatisticamente significante (5%) aos 21 dias 

Grupos 
Diferença médias 

dos postos 

Z calculado Z crítico / 

Valor de p 

G2 e G5 245.000 31.369 2935 < 0,05 
G3 e G5 230.000 29.448 2935 < 0,05 

Grupos Diferença entre 
as médias q Valor de p 

G1 e 2 11.512.000 46.185 < 0.05 

G1 e 3 12.065.000 48.404 < 0.05 

G1 e 4 11.614.000 46.594 < 0.05 

G1 e 6 11.512.000 46.185 < 0.05 

G2 e 5 13.288.000 53.310 < 0.01 

G3 e 5 13.841.000 55.529 < 0.01 

G4 e 5 13.390.000 53.720 < 0.01 

G5 e 6 13.288.000 53.310 < 0.01 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O preparo químico cirúrgico dos canais radiculares é uma etapa de muita 

importância no tratamento endodôntico representado quimicamente pelas soluções 

irrigadoras dos canais radiculares e pelas substâncias auxiliares e mecanicamente 

pelas limas e brocas utilizadas na instrumentação dos canais radiculares. A 

solução utilizada como irrigante durante a terapia endodôntica deve apresentar 

características como: ação antimicrobiana, substantividade, dissolução da matéria 

orgânica, biocompatibilidade, etc. 

Entre essas substâncias, o digluconato de clorexidina e o hipoclorito de sódio, 

ganharam destaque na literatura e foram alvos de vários trabalhos. No presente 

estudo, essas substâncias químicas foram escolhidas para auxiliar a 

instrumentação dos canais, por existirem poucos estudos relatando a alteração 

cromática da coroa quando dessa associação e por serem de uso corriqueiro nos 

consultórios, além de suas propriedades antimicrobianas. 

Algumas substâncias são utilizadas sozinhas ou em associações, na tentativa 

de aumentar seu potencial de limpeza e, na busca de uma substância que melhor 

execute este procedimento. Todavia, algumas dessas soluções quando utilizadas 

associadas ou não, podem causar alteração cromática da coroa dental.  

Atualmente, a aparência estética tem influência direta no convívio social, no 

ambiente de trabalho e no aspecto psicológico das pessoas (Mondelli, 2003). A cor 

dos elementos dentários é um fator de extrema importância no restabelecimento da
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estética dental, as alterações são facilmente percebidas e geram enorme 

insatisfação na maioria dos pacientes. Por este motivo, deve-se ter cuidado na 

escolha do irrigante quando se tratar de dentes anteriores. 

Dentre suas diversas indicações, a clorexidina tem sido utilizada na 

endodontia como solução irrigante. O seu emprego se justifica por sua excelente 

capacidade antimicrobiana (Cervone et al., 1990; Jeansonne & White,1994). 

Na endodontia, é usada como uma nova alternativa, por ter potencial 

antimicrobiano e substantividade. Assim, justificam o uso da clorexidina por esta 

solução apresentar propriedades como: amplo espectro contra bactérias gram-

positivas e gram-negativas (bactérias resistentes ao tratamento endodôntico), 

capacidade de adesão ao tecido dentinário e à membrana bucal por tempo 

prolongado (substantividade), além de ser biocompatível (Jeansonne & 

White,1994; White et al.,1997; Leonardo et al.,1999; Tasman et al., 2000; 

Tanomaru Filho et al., 2002; Bevilacqua et al., 2004). 

Na endodontia é usada como substância irrigadora na concentração de 

2% em associação ao gel de natrosol e, em solução a 0,2%. Ferraz et al. (2001) 

observaram que a clorexidina gel tem maior poder de limpeza nos canais 

radiculares e potencial antimicrobiano quando comparado a outras substâncias 

irrigadoras. Quanto a biocompatibilidade, os estudos Okino et al. (2004) e 

principalmente de Lessa et al. (2007) concluíram que as diferentes 

concentrações de clorexidina gel ou solução usadas em periodontia em 

concentrações menores, que as utilizadas em endodontia, causam intenso efeito 

tóxico direto para as células de linhagem odontoblástica, isto porque as 
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concentrações de clorexidina na forma de gel foram estatisticamente mais 

tóxicas do que a clorexidina em solução.  

O agente que mostrou os resultados mais positivos até hoje em periodontia 

foi a clorexidina, um digluconato-hexano com acentuadas propriedades anti-

sépticas. Diversas investigações clínicas confirmaram os achados iniciais de que 

dois bochechos diários com 10ml de uma solução aquosa de digluconato de 

clorexidina a 0,2% inibem quase completamente o desenvolvimento da placa 

bacteriana, cálculo e gengivite em modelos de gengivite experimental em humanos 

(Grossman et al. 1986). A preparação de digluconato de clorexidina a 0,12% 

disponível nos Estados Unidos para a redução da placa bacteriana e gengivite 

mostrou ser igualmente eficaz quanto às altas concentrações do produto (American 

Academy of Periodontology, 1997; Lang & Brecx., 1986) . 

Efeitos colaterais locais e reversíveis da clorexidina podem ocorrer, 

sobretudo manchas marrons nos dentes, (Bouwsma, 1996; Okino et al., 2004; 

Bardal, 2005). Lotufo et al. (2005) relataram que o dentifrício contendo 0,5% de 

clorexidina não manchou o esmalte dentário. A pigmentação talvez seja o efeito 

colateral que limite o uso a longo prazo da clorexidina.  

Os mecanismos propostos para a pigmentação pela clorexidina podem ser 

debatidos (Eriksen et al., 1985; Addy & Moran, 1995; Watts & Addy, 2001), sendo 

propostos: 1- Degradação da molécula de clorexidina para liberar paracloranilina ; 

2- Reações de catálise de Maillard ; 3- Desnaturação de proteína com a formação 

de sulfeto de metal ; 4- Precipitação de cromógenos dietéticos aniônicos. A 

desnaturação da clorexidina para liberar a paracloranilina parece não ocorrer por 

armazenamento ou como resultado de processos metabólicos. A alexidina, uma 

bisbiguanida relatada, também não tem grupos de paracloranilina, porém causa 
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uma pigmentação idêntica a da clorexidina (Addy & Roberts, 1981). As reações de 

acastanhamento não enzimática (reações de Maillard) catalisadas pela clorexidina 

são uma possibilidade teórica (Nordbo, 1979); entretanto , essa evidência é 

indireta, circunstancial ou inconclusiva (Eriksen et al., 1985). A teoria não 

considerou o fato de que outros anti-sépticos e metais como o estanho, o ferro, e 

cobre produzam pigmentação dentária. A desnaturação da proteína produzida pela 

clorexidina com a interação de radicais sulfetos expostos aos íons de metal 

também é possível teoricamente (Ellingsen et al., 1982; Nordbo et al. 1982), mas 

não há evidência direta que sustente este conceito. Novamente, a teoria não levou 

em consideração a pigmentação similar por outros anti-sépticos e íons de metal. 

Estudos laboratoriais e clínicos também não puderam reproduzir esse processo 

(Addy et al., 1985; Addy & Moran 1985). A precipitação de cromógenos aniônicos 

da dieta por anti-sépticos catiônicos, incluindo a clorexidina e íons de metal 

polivalente como uma explicação para o fenômeno de pigmentação por essas 

substâncias, foi sustentada por vários estudos laboratoriais e clínicos bem-

controlados. Assim, os anti-sépticos e íons de metal aderidos à mucosa ou aos 

dentes podem reagir com os polifenóis das substâncias alimentares para causar a 

pigmentação.  

A clorexidina é uma substância que não age sobre a matéria orgânica, 

dificultando a remoção de magma dentinário e restos pulpares. Para incrementar a 

capacidade de debridamento destes dois agentes, Kuruvilla & Kanath (1998), 

constataram que o uso, no interior do canal, do hipoclorito associado a clorexidina 

resultou em grande redução do número de culturas positivas provavelmente por 

formar “clorexidina cloreto”, que é uma substância bactericida. Essa redução foi 
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significante comparada ao uso isolado do hipoclorito, mas não significativa quando 

comparada a clorexidina usada da mesma forma.  

Outra substância mundialmente usada é o hipoclorito de sódio em suas várias 

concentrações (0,5%, 1,0%, 2,5%, 5,25%) e em diversas associações (Endo PTC, 

RC-Prep, glyde file prep), Albergaria (1989). Em altas concentrações (2,5 e 5,25%), 

o hipoclorito de sódio é um potente antimicrobiano, mas também é muito irritante 

aos tecidos periapicais. Ao contrário da clorexidina, o NaOCl age sobre a matéria 

orgânica do interior do canal, melhorando assim a remoção de restos de tecidos 

pulpares do interior do canal. 

Em relação ao aumento da capacidade antimicrobiana resultante desta 

associação, percebe-se que em casos de microrganismos resistentes a terapia 

endodôntica convencional a utilização desta associação mesmo que se especule 

que a mesma cause alteração cromática da coroa dental, torna-se válida sua 

utilização, em casos de dentes posteriores. 

Nesse estudo foram utilizados 120 dentes bovinos devido sua facilidade de 

obtenção, possibilidade de padronização, e devido à sua facilidade no 

armazenamento (Kwon et al., 2002; Attin et al. 2003). Além disso, esses dentes 

apresentam características semelhantes ao esmalte humano e, trabalhos que 

utilizaram dentes bovinos têm conseguido obter condições e resultados 

cientificamente compatíveis (Fushida & Cury, 1999). 

A instrumentação dos dentes foi realizada de acordo com Paiva & Antoniazzi 

(1993), pela técnica seriada, com preparo cervical com brocas tipo Gates Glidden, 

porque esta é uma técnica consagrada utilizada com sucesso por muitos cirurgiões 

dentistas. 
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A irrigação nos tratamentos endodônticos é de suma importância, já que se 

quer uma eliminação ou uma redução no número de bactérias presentes no interior 

do canal, além da remoção da camada residual que pode interferir no selamento 

entre material obturador e superfície dentinária; e ainda impedir o embricamento 

mecânico do cimento aos túbulos dentinários. Exposto este fato e por se tratar de 

dentes bovinos, que requerem  maior quantidade de solução irrigadora; optou-se  

empiricamente pela utilização no grupo 1 (n=60) ,no qual os dentes foram 

submetidos à instrumentação, a proporção para cada subgrupo de 2:10 (substância 

química auxiliar:solução irrigante). No grupo 2  (n=60), os dentes não sofreram 

instrumentação ficando os fragmentos obtidos imersos por 15 minutos, tempo este 

referente a duração aproximada da instrumentação manual de um dente 

unirradicular. A proporção das soluções foi a mesma determinada para o grupo 1. 

Nesse estudo foi utilizada a fotorreflectância para avaliar o manchamento 

causado pela associação de cada subgrupo. Para análise dos dados, foi usado o 

programa Microcal Origin6.0 observando o formato da curva espectral e a área 

dessa curva. (Kwon et al., 2002; Soares, 2004).  

A cor que se observa nos dentes é o resultado da combinação da luz 

refletida da superfície do esmalte e da luz retroespalhada na interface 

esmalte/dentina (Kwon et. al., 2002). Um dente escuro absorve maior quantidade 

de luz, provocada pela presença de cadeias moleculares longas e complexas no 

interior da estrutura dental. Sendo assim, um dente normal tem uma menor 

absorção e uma maior reflexão da luz, mostrando uma superfície mais clara. A 

remoção dos pigmentos da estrutura dental promove uma reflexão diferente, mais 

clara. A luz refletida da superfície é captada por um espectrômetro e é quantificada. 

Vários autores em dentística, têm utilizado o sistema de coordenadas de cores 
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(CIE L*a*b*) para quantificar tanto a cor dos dentes quanto o clareamento (Melnik 

et al., 1998), mas poucos utilizam a fotorreflectância para quantificar o clareamento 

dental (Fried et. al., 1997; Kwon et. al., 2002; Soares, 2004). 

Todos os grupos deste estudo foram analisados por fotorreflectância, após a 

instrumentação e irrigação com as soluções dos subgrupos, dos dentes bovinos no 

Grupo 1 ; e  apenas imersão dos fragmentos obtidos das coroas bovinas , nas 

soluções de cada subgrupo do Grupo 2. Sendo os tratamentos realizados no 

período de sete, 14 e 21 dias.  

O uso do gel de clorexidina associado ou não a outras soluções irrigadoras, 

acarretou maior tempo de permanência da substância em contato com as paredes 

dos canais radiculares e, devido às propriedades físicas do gel, este permaneceu 

maior tempo  em contato, causando maior  alteração cromática da coroa dental.  

Os resultados mostraram que no grupo 1 , onde os dentes foram 

instrumentados, no período de sete dias (primeiro período analisado), o grupo que 

apresentou maior escurecimento foi o G5, devendo-se ao fato desta associação se 

tratar do gel de clorexidina a 2% + hipoclorito de sódio 2,5%, e pelas propriedades 

físicas do gel citadas anteriormente. Tanto isso é verdadeiro que as interações: 

G1x G4; G1x G5 e G1x G6 foram estatisticamente significantes e todas com a 

presença do gel de clorexidina a 2%. Aos 14 dias no Grupo 1 o gel de clorexidina a 

2%, desta vez associada ao hipoclorito de sódio a 1% (Subgrupo 4), apresentou-se 

como o grupo com maior escurecimento, seguido em ordem decrescente do 

G5>G2>G3>G6>G1. O grupo que apresentou os piores resultados aos 21 dias, foi 

o G3 ( solução de clorexidina 0,2%+ hipoclorito de sódio a 2,5% ); neste grupo em 

ordem decrescente a alteração cromática ocorreu da seguinte forma: 

G3>G5>G2>G1>G6>G4. 
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Na comparação entre os tempos no grupo 1, observou-se que em todos os 

períodos, a  associação da clorexidina com o hipoclorito de sódio provocou 

manchamento. Portanto a clorexidina gel associada ao hipoclorito de sódio 

apresentou os piores resultados. 

No grupo 2 aos sete dias, o G5 foi o grupo com o maior índice de 

manchamento, seguido dos grupos G1, G2,G4,G3 e G6. Diferentemente do que 

ocorreu no grupo 1, houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre os 

grupos:  G1 X G2; G1 X G3; G1 X G4 e G1 X G6. As diferenças foram 

estatisticamente significantes (p< 0,01) entre os grupos: G2 X G5, G3 X G5, G4 X 

G5 e G5 X G6.  

Já no período de 14 dias, as análises mostraram que o G2 (solução de 

clorexidina 0,2%+ hipoclorito de sódio a 1%) foi o grupo mais escuro. Quando as 

médias foram comparadas não houve diferença estatisticamente significante. 

Aos 21 dias, o grupo 5 foi onde ocorreu o maior escurecimento seguido dos 

grupos: G6>G1>G4>G3>G2 e houve diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) entre os grupos  G2xG5 e G3xG5. 

No grupo 2 observou-se resultados mais heterogêneos do que nos 

resultados do grupo 1. Percebeu-se que no grupo 2 os valores foram maiores, ou 

seja, houve um menor escurecimento dos fragmentos, mesmo estes tendo sido 

imersos nas soluções testadas.Isto poderia ser explicado pelo fato de no grupo 1  

durante o preparo do canal radicular, a cada troca do instrumento, a solução 

irrigadora foi renovada e com isso, o dente permaneceu em contato com uma 

solução menos saturada. Ademais, ao se renovar a solução, houve um aumento da 

quantidade da substância testada. Já no grupo 2 essa quantidade não foi 
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renovada, sendo assim,  o fragmento manteve  contato direto com a mesma 

solução que provavelmente  já se encontrava saturada ao final do experimento.  

 Quando se observou os resultados do Grupo 1,  percebeu-se a tendência do 

retorno a cor original dos dentes, chegando próximo ao subgrupo G1(controle). 

Fato esse que denotou o caráter temporário do escurecimento quando essas 

substâncias são usadas no preparo do canal radicular. 

 Já no Grupo 2 essa tendência também aconteceu exceto para os subgrupos 

5 e 4 que usaram a associação gel de clorexidina e o hipoclorito de sódio. 

Diante dos resultados obtidos e levando-se em consideração as ações 

benéficas da associação da clorexidina com o hipoclorito de sódio, estas podem 

ser consideradas como uma boa alternativa no preparo dos canais radiculares. 

Entretanto, a associação do gel de clorexidina e o hipoclorito de sódio deve ser 

usada com cautela nos dentes anteriores.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos resultados permitiu concluir que: 

1. As associações das substâncias químicas utilizadas tanto nos canais 

radiculares como em contato com os fragmentos, promoveram alteração cromática 

da coroa dental. Sendo que, o gel de clorexidina a 2% foi o que apresentou os 

piores resultados 

2. O grau de escurecimento diminuiu em relação ao tempo experimental, 

nas associações usadas durante o preparo do canal radicular. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- Resultados do teste de Kruskal-Wallis  nos subgrupos do Grupo 1, 
no período experimental de sete dias, com nível de significância de 5% 

 
 

  
KRUSKAL-WALLIS 

     
H = 274.666       
Graus de liberdade = 5       
(p) Kruskal-Wallis = < 0.0001       
R 1 = 5.180.000       
R 2 = 3.050.000       
R 3 = 3.050.000       
R 4 = 2.330.000       
R 5 = 1.360.000       
R 6 = 2.730.000       
R 1 (posto médio) = 518.000       
R 2 (posto médio) = 338.889       
R 3 (posto médio) = 305.000       
R 4 (posto médio) = 233.000       
R 5 (posto médio) = 136.000       
R 6 (posto médio) = 273.000       
          
Comparações (método 
de Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
Postos médios  1 e 2 179.111 22696 2935 ns 
Postos médios  1 e 3 213.000 27730 2935 ns 
Postos médios  1 e 4 285.000 37104 2935 < 0.05 
Postos médios  1 e 5 382.000 49732 2935 < 0.05 
Postos médios  1 e 6 245.000 31896 2935 < 0.05 
Postos médios  2 e 3 33.889 0,4294 2935 ns 
Postos médios  2 e 4 105.889 13418 2935 ns 
Postos médios  2 e 5 202.889 25709 2935 ns 
Postos médios  2 e 6 65.889 0,8349 2935 ns 
Postos médios  3 e 4 72000 0,9374 2935 ns 
Postos médios  3 e 5 169000 22002 2935 ns 
Postos médios  3 e 6 32000 0,4166 2935 ns 
Postos médios  4 e 5 97000 12628 2935 ns 
Postos médios  4 e 6 40000 0,5208 2935 ns 
Postos médios  5 e 6 137000 17836 2935 ns 
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APÊNDICE B - Resultados do teste de Kruskal-Wallis  nos subgrupos do Grupo 
1,no período experimental de 14 dias, com nível de significância de 5% 

 

 

 

 

  
KRUSKAL- WALLIS 

     
H = 256.595       
Graus de liberdade = 5       
(p) Kruskal-Wallis = 0,0001       
R 1 = 4.455.000       
R 2 = 2.400.000       
R 3 = 2.760.000       
R 4 = 1.215.000       
R 5 = 2.505.000       
R 6 = 4.365.000       
R 1 (posto médio) = 445.500       
R 2 (posto médio) = 266.667       
R 3 (posto médio) = 276.000       
R 4 (posto médio) = 121.500       
R 5 (posto médio) = 250.500       
R 6 (posto médio) = 436.500       
          
Comparações (método 
de Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
Postos médios  1 e 2 178.833 22.661 2.935 ns 
Postos médios  1 e 3 169.500 22.067 2.935 ns 
Postos médios  1 e 4 324.000 42.181 2.935 < 0.05 
Postos médios  1 e 5 195.000 25.387 2.935 ns 
Postos médios  1 e 6 0,9 0,1172 2.935 ns 
Postos médios  2 e 3 0,9333 0,1183 2.935 ns 
Postos médios  2 e 4 145.167 18.395 2.935 ns 
Postos médios  2 e 5 16.167 0,2049 2.935 ns 
Postos médios  2 e 6 169.833 21.521 2.935 ns 
Postos médios  3 e 4 154.500 20.114 2.935 ns 
Postos médios  3 e 5 25.500 0,332 2.935 ns 
Postos médios  3 e 6 160.500 20.895 2.935 ns 
Postos médios  4 e 5 129.000 16.794 2.935 ns 
Postos médios  4 e 6 315.000 41.010 2.935 < 0.05 
Postos médios  5 e 6 186.000 24.215 2.935 ns 
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 APÊNDICE C - Resultados do teste ANOVA complementado pelo teste de Tukey,  
nos subgrupos do Grupo 1, no período experimental de 21 dias, com nível de 
significância de 5% 

 

  
 

ANOVA   
FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 
Tratamentos 5 15,0 e+06 30,1 e+05 
Erro 52 44,8 e+06 86,1 e+04 
        
F = 34.924     
(p) = 0,0087     
Média (Coluna 1) = 159.708.889     
Média (Coluna 2) = 170.250.000     
Média (Coluna 3) = 163.362.000     
Média (Coluna 4) = 174.711.000     
Média (Coluna 5) = 166.374.000     
Média (Coluna 6) = 171.875.000     
        
Tukey: Diferença Q (p) 
Médias ( 1 a  2) = 10.541.111 34.072 ns 
Médias ( 1 a  3) = 3.653.111 12.115 ns 
Médias ( 1 a  4) = 15.002.111 49.752 < 0.05 
Médias ( 1 a  5) = 6.665.111 22.104 ns 
Médias ( 1 a  6) = 12.166.111 40.346 ns 
Médias ( 2 a  3) = 6.888.000 22.843 ns 
Médias ( 2 a  4) = 4.461.000 14.794 ns 
Médias ( 2 a  5) = 3.876.000 12.854 ns 
Médias ( 2 a  6) = 1.625.000 0,5389 ns 
Médias ( 3 a  4) = 11.349.000 38.668 ns 
Médias ( 3 a  5) = 3.012.000 10.262 ns 
Médias ( 3 a  6) = 8.513.000 29.005 ns 
Médias ( 4 a  5) = 8.337.000 28.406 ns 
Médias ( 4 a  6) = 2.836.000 0,9663 ns 
Médias ( 5 a  6) = 5.501.000 18.743 ns 
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APÊNDICE D - Resultados do teste  ANOVA complementado pelo teste de Tukey,  
nos subgrupos do Grupo 2, no período experimental de sete dias, com nível de 
significância de 5% 

 

  
  

ANOVA   
FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 
Tratamentos 5 21,2 e+06 42,4 e+05 
Erro 54 33,5 e+06 62,1 e+04 
        
F = 68.325     
(p) = 0,0001     
Média (Coluna 1) = 170.896.000     
Média (Coluna 2) = 182.408.000     
Média (Coluna 3) = 182.961.000     
Média (Coluna 4) = 182.510.000     
Média (Coluna 5) = 169.120.000     
Média (Coluna 6) = 182.408.000     

 

  TUKEY   
 Diferença Q (p) 
Médias ( 1 a  2) = 11.512.000 46.185 < 0.05 
Médias ( 1 a  3) = 12.065.000 48.404 < 0.05 
Médias ( 1 a  4) = 11.614.000 46.594 < 0.05 
Médias ( 1 a  5) = 1.776.000 0,7125 ns 
Médias ( 1 a  6) = 11.512.000 46.185 < 0.05 
Médias ( 2 a  3) = 553.000 0,2219 ns 
Médias ( 2 a  4) = 102.000 0,0409 ns 
Médias ( 2 a  5) = 13.288.000 53.310 < 0.01 
Médias ( 2 a  6) = 0 0 ns 
Médias ( 3 a  4) = 451.000 0,1809 ns 
Médias ( 3 a  5) = 13.841.000 55.529 < 0.01 
Médias ( 3 a  6) = 553.000 0,2219 ns 
Médias ( 4 a  5) = 13.390.000 53.720 < 0.01 
Médias ( 4 a  6) = 102.000 0,0409 ns 
Médias ( 5 a  6) = 13.288.000 53.310 < 0.01 
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APÊNDICE E - Resultados do teste de Kruskal-Wallis, nos subgrupos do Grupo 2, 
no período experimental de 21 dias, com nível de significância de 5% 
 

  
 

KRUSKAL- WALLIS 
 

  
  Resultados      
H = 172.149      
Graus de liberdade = 5      
(p) Kruskal-Wallis = 0,0041      
R 1 = 2.980.000      
R 2 = 4.250.000      
R 3 = 4.100.000      
R 4 = 3.180.000      
R 5 = 1.800.000      
R 6 = 1.990.000      
R 1 (posto médio) = 298.000      
R 2 (posto médio) = 425.000      
R 3 (posto médio) = 410.000      
R 4 (posto médio) = 318.000      
R 5 (posto médio) = 180.000      
R 6 (posto médio) = 199.000      
         
Comparações (método de 
Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
Postos médios  1 e 2 127.000 16.261 2.935 ns 
Postos médios  1 e 3 112.000 14.340 2.935 ns 
Postos médios  1 e 4 20.000 0,2561 2.935 ns 
Postos médios  1 e 5 118.000 15.108 2.935 ns 
Postos médios  1 e 6 99.000 12.676 2.935 ns 
Postos médios  2 e 3 15.000 0,1921 2.935 ns 
Postos médios  2 e 4 107.000 13.700 2.935 ns 
Postos médios  2 e 5 245.000 31.369 2.935 < 0.05 
Postos médios  2 e 6 226.000 28.936 2.935 ns 
Postos médios  3 e 4 92.000 11.779 2.935 ns 
Postos médios  3 e 5 230.000 29.448 2.935 < 0.05 
Postos médios  3 e 6 211.000 27.016 2.935 ns 
Postos médios  4 e 5 138.000 17.669 2.935 ns 
Postos médios  4 e 6 119.000 15.236 2.935 ns 
Postos médios  5 e 6 19.000 0,2433 2.935 ns 
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ANEXO 

ANEXO A - Cópia eletrônica da Aprovação do experimento pelo Comitê de Ética 

para Experimentação Animal 
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