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RESUMO 

As bactérias e seus subprodutos são os agentes etiológicos primários de doenças 

pulpares e periapicais. A maioria dessas bactérias se organiza na forma de biofilme. 

Durante o tratamento endodôntico, a maioria destes microrganismos é eliminada através 

do preparo químico-mecânico do canal radicular, que é realizado utilizando 

instrumentos endodônticos e irrigantes. O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a solução 

irrigadora mais comumente utilizada em todo o mundo.O Digluconato de clorexidina 

tem sido recomendado como irrigante endodôntico devido o amplo espectro 

antimicrobiano.Das bactérias causadoras das doenças pulpares e perirradiculares o 

Enterococcus faecalis é a espécie mais associada ao insucesso do tratamento 

endodôntico. Dentre os fungos mais frequentemente encontrados nos canais radiculares 

ocupa lugar de destaque a espécie de levedura Candida albicans, podendo também 

colonizar os túbulos dentinários e coexistir com outros microrganismos. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana sobre biofilme misto deEnterococcus 

faecalis e Candida albicansde diferentes soluções irrigadoras utilizando um modelo in 

vitro eex vivo. Foram formados biofilmes em placas de 96 poços por 21 dias. Em 

seguida, foram colocados em contato por 15 minutos com as soluções testadas e 

realizada quantificação de biomassa por retenção de cristal violeta e teste de viabilidade 

por resazurina. Para os testes ex vivos 120 canais radiculares foram preenchidos com E. 

faecalis e C. albicans e mantidos por 21 dias. Os biofilmes maduros em canais foram 

submetidos a irrigação comsalina, hipoclorito de sódio 1%; 2,5% e 5%, NaCl+Endo-

PTC e clorexidina 2% por 15 minutos. Após os tratamentos, a percentagem de bactérias 

mortas pelos desinfectantes foi analisada por Microscópio confocal de varredura laser 

(MCVL)e contagem de unidades formadoras de colônias (UFC/Ml). Salina e 

clorexidina 2% foram menos eficazes na redução de microrganismos em comparação 

com todas as concentrações dehipoclorito de sódio (P <0,05). No entanto, não houve 

diferença significante entre hipoclorito de sódio a 1% e Endo-PTC (P> 0,05). Salina, 

clorexidina 2% e Endo-PTC foram as soluções que apresentaram maior proporção de 

células verdes após sua aplicação, quando observados ao MCVL. Endo-PTC reduziu a 

ação antimicrobiana e a capacidade de degradar biomassa do hipoclorito de sódio. 

Palavras-chave: Enterococcus faecalis, Candida albicans, biofilme, soluções 

irrigadoras 
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ABSTRACT 

 

Bacteria and their products are the primary etiological agents of pulpal and periapical 

disease. Most of these bacteria is organized in the form of biofilm. During endodontic 

treatment, most of these microorganisms is eliminated by chemical-mechanical 

preparation of the root canal, which is performed using endodontic instruments and 

irrigation. Sodium hypochlorite (NaOCl) is the irrigant commonly used throughout the 

world. The Endo-PTC is a substance aid in irrigation facilitating the penetration of 

substances in the dentinal tubules. Chlorhexidine has been recommended as endodontic 

because of the broad antimicrobial spectrum. Bacteria causing the pulp and periradicular 

diseases Enterococcus faecalis is the species most associated with the failure of 

endodontic treatment. Among the fungi most frequently found in root canals occupies 

pride of place the yeast species Candida albicans, can also colonize the dentinal tubules 

and co-exist with other microorganisms. The objective of this study was to evaluate the 

antimicrobial activity on mixed biofilm Enterococcus faecalis and Candida albicans of 

different irrigating solutions using a model in vitro and ex vivo. Biofilms were formed 

in 96-well plates for 21 days. Then, they were placed in contact for 15 minutes with 

solutions tested and quantitation performed by crystal violet biomass retention and test 

viability by resazurin. For the former living 120 tests root canals were filled in with E. 

faecalis and C. albicans to form biofilm and incubated at 21 days of age. Mature 

biofilms channels were subjected to irrigation with saline, sodium hypochlorite 1%; 

2.5% and 5% chlorhexidine and Endo-PTC 2% for 15 minutes. After the treatments, the 

percentage of bacteria killed by the disinfectants was analyzed by CLSM and counting 

colony forming units. Saline and 2% chlorhexidine were less effective in the reduction 

of microorganisms compared to sodium hypochlorite (P <0.05). However, there was no 

significant difference between sodium hypochlorite 1% and Endo-PTC (P> 0.05). Salt, 

2% chlorhexidine and Endo-PTC were the solutions that had a higher proportion of 

green cells after application. 

 

Keywords: Enterococcus faecalis, Candida albicans, biofilm, irrigation solution 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1894, Willoughby Dayton Miller após bacterioscopia do esfregaço de 

material coletado de canais radiculares infectados, propôs a associação entre bactérias e 

a patologia perirradicular observada. Porém, somente a partir dos achados nos 

experimentos de Kakehashi et al. (1965) foi possível estabelecer uma relação de causa e 

efeito entre bactérias e as doenças pulpares e perirradiculares. Nos experimentos 

realizados por esse grupo de autores foi demostrado não haver alterações patológicas em 

polpas expostas ou nos tecidos periradiculares em ratos germ-free. Em animais 

convencionais, no entanto, exposições pulpares levaram a necrose pulpar e formação de 

lesão perirradicular.  

A maioria destas bactérias se organiza na forma de biofilme, estando envoltos 

em uma matriz polimérica extracelular (EPS) composta de polissacarídeos, proteínas, 

sais e material celular em solução aquosa. No sistema de canais radiculares, as bactérias 

podem se aderir às paredes dentinárias, a outras bactérias, aos materiais obturadores, e a 

células e fibras colágenas dos tecidos periapicais (JHAJHARIA, et al., 2015). 

Para Ricucci & Siqueira Jr. (2010), a Periodontite Apical é uma doença induzida 

por biofilme, sendo observada mais frequentemente em associação com processos 

patológicos de longa duração, incluindo cistos e lesões maiores. Dessa forma, a 

erradicação do biofilme representa um objetivo e também um dos grandes desafios do 

tratamento endodôntico.  

Atualmente, a erradicação de uma infecção microbiana do canal radicular é 

realizada principalmente por meio de instrumentação mecânica e irrigação química. 

Embora a preparação mecânica do sistema de canais radiculares seja mais eficaz na 

redução do número de bactérias, apenas a instrumentação não é confiável na realização 

de desinfecção adequada (LIN et al., 2013). A irrigação permite uma limpeza maior do 

que a alcançada através da instrumentação, porque aumenta ainda mais a eliminação de 

bactérias, facilita a remoção de tecidos necróticos, e evita que detritos infectados sejam 

levados apicalmente (LIN et al., 2013). Assim, buscam-se soluções irrigadoras e 

medicamentos com propriedades que favoreçam a completa eliminação da infecção do 

sistema de canais radiculares e consequentemente permitam que maiores índices de 

sucesso do tratamento endodôntico sejam alcançados.  
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O papel dos biofilmes sobre superfície dentária vem sendo amplamente 

pesquisado, pois se sabe da importância desse tipo de organização bacteriana para o 

surgimento e manutenção de algumas doenças bucais, como a cárie, a periodontite e a 

periodontite apical. Na doença periodontal os biofilmes têm sido responsabilizados 

pelas infecções crônicas e pelas falhas terapêuticas. Alguns modelos experimentais têm 

sido propostos para tentar simular a formação dos biofilmes e a ação de algumas 

substâncias sobre estes biofilmes aderidos à superfície dentária. Além disso, o advento 

da Microscopia de Varredura Laser Confocal (MVLC) permitiu auxiliar na melhor 

compreensão do comportamento dos biofilmes dentários e das terapias empregadas para 

tentar eliminá-lo (DEL CARPIO-PENOCHENA et al.,2011). 

O desenvolvimento de um protocolo eficaz para desinfecção do sistema de 

canais radiculares está intimamente atrelado ao avanço da microbiologia oral como 

ciência. O emprego de métodos mais precisos e eficazes para identificação, isolamento, 

cultivo e análise de microrganismos contribuiu enormemente para melhor compreender 

estes inimigos do sucesso da terapia endodôntica. Entender os fatores de virulência e os 

motivos que levam estes patógenos a resistir à ação de antimicrobianos, buscando 

alternativas para o seu combate, certamente constitui-se no principal objetivo deste 

fascinante desafio da endodontia.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Infecções Endodônticas 

Normalmente, a polpa do dente é estéril e envolvida, principalmente, na 

produção de dentina e na sensibilidade do dente. A polpa e a dentina formam um 

complexo funcional que é protegido de substâncias exógenas na cavidade oral pela 

camada sobrejacente de esmalte ou cemento. Quando o complexo dentino-pulpar se 

torna infectado, os tecidos reagem à invasão bacteriana em uma tentativa para erradicá-

los. A capacidade do complexo para executar esta função não deve ser subestimada, 

uma vez que os tecidos são ricamente dotados com processos imunocompetentes. No 

entanto, em termos clínicos, se a infecção não é erradicada por estes processos naturais, 

ou por procedimentos operatórios, então o ônus da bactéria invadir o complexo supera 

as defesas e ocorre doença pulpar, por exemplo, pulpite, necrose (LOVE e 

JENKINSON, 2002). 

A infecção endodôntica consiste na invasão por microrganismos no sistema de 

canais radiculares. A contaminação microbiana pode se dar através do esmalte ou do 

cemento, pelos túbulos dentinários expostos, cáries dentárias, lesões traumáticas, lesões 

Figura 1. Ilustração de infecção endodôntica com 

periodontite apical 

Cárie 

 

Periodontite 

apical 

Esmalte 

Dentina 

Osso 
Alveolar 

Gengiva 

Polpa 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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periodontais, e por via hematogênica anacorética (Figura 1) (FOAUD, 2008; 

SIQUEIRA, 2008). Vários processos físicos e químicos da inflamação estão envolvidos, 

porém os microrganismos desempenham papel fundamental na progressão e 

perpetuação de diferentes formas de periodontite apical. 

Cerca de 700 espécies bacterianas podem ser encontradas na cavidade oral, 

sendo que um indivíduo apresenta entre 100 e 200 destas espécies (PASTER et al., 

2006). Uma vez que o canal radicular é infectado coronalmente, a infecção progride 

apicalmente e os produtos bacterianos ou bactérias estimulam os tecidos periapicais, 

conduzindo assim a periodontite apical. Entretanto, infecções endodônticas têm uma 

natureza polimicrobiana envolvendo bactérias e fungos, dentre estes notadamente 

Candida spp (NARAYANAN et al., 2010.) 

Os estudos pioneiros de Sundqvist (1976) e mais tarde de Muller et al. (1981) 

demonstraram que, além de estreptococos, lactobacilos, e Actinomyces, espécies 

anaeróbias obrigatórias de Fusobacterium, Peptostreptococcus, Eubacterium, 

Propionibacterium, Veillonella, Prevotella e Porphyromonas faziam parte da 

microbiota de um canal infectado. Outros microrganismos tais como leveduras, por 

exemplo, Candida e Saccharomyces (LANA et al., 2001), e espiroquetas, por exemplo, 

Treponema (JUNG et al, 2000; RÔÇAS et al, 2001), foram, ocasionalmente, 

recuperados de um canal radicular infectado (FOUAD et al., 2008; TELES et al., 2013). 

Segundo SIQUEIRA e RÔÇAS (2004) os microrganismos mais frequentemente 

envolvidos com periodontites apicais de tratamentos endodônticos falhos são em ordem 

decrescente: Enterococcus faecalis (77%), Pseudoramibacter alactolyticus (55%), 

Propionibacterium propionicum (50%), Filifactor alocis (46%), Dialister penumosintes 

(40%), Streptococcus spp (23%), Tannerela forsythia (23%). Outros autores isolaram os 

mesmos microrganismos e descreveram percentuais de isolamento diferentes e variáveis 

de indivíduo a indivíduo. Entretanto, E. faecalis tem sido, dentre as bactérias, a mais 

frequentemente isoladas de infecções pulpares crônicas e recidivantes (FOSCHI et al., 

2005; RÔÇAS et al, 2008). 

O desenvolvimento de um protocolo eficaz para desinfecção do sistema de 

canais radiculares está intimamente atrelado ao avanço da microbiologia como ciência. 

O emprego de métodos mais precisos e eficazes para identificação, isolamento, cultivo e 

análise de microrganismos contribuiu enormemente para melhor compreender estes 
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inimigos do sucesso da terapia endodôntica. Entender os fatores de virulência e os 

motivos da dificuldade de erradicação, principalmente dos biofilmes mostra-se 

necessário. 

2.2. Biofilmes 

Os biofilmes são definidos como comunidades de microrganismos aderidos a 

uma superfície que se caracterizada pela excreção de uma matriz protetora e adesiva.  

Esta matriz é composta por polimeros excretados chamados EPS(do inglês extracellular 

polymeric substance), a qual protege as células no seu interior e facilita a comunicação 

entre elas por meio de sinais bioquímicos (COSTERTON, 1999). 

A maioria dos biofilmes exibe uma certa heterogeneidade, existindo conjuntos 

de agregados celulares distribuídos ao longo da matriz que exibem densidades variáveis, 

originando aberturas e canais que ajudam a distribuir nutrientes e moléculas de 

sinalização. Embora a composição da matriz varie entre os diferentes microrganismos, 

em geral, proteínas e polissacarideos, são os componentes mais comuns e abundantes da 

EPS. No entanto, outras macromoléculas, tais como lípidos e ácidos nucléicos, parecem 

estar presentes, quase universalmente, em matrizes de biofilme (FLEMMING e 

WINGENDER 2010, SANTOS et al., 2008). O que caracteriza os biofilmes são a sua 

capacidade de adesão a superfície, a heterogeneidade estrutural, a diversidade genética, 

as complexas interações com a comunidade, bem como a presença de EPS (SANTOS et 

al., 2008). 

As vantagens de uma célula bacteriana em se encontrar contida num biofilme 

são numerosas, notadamente no que diz respeito à proteção contra agentes agressivos. 

Além das já mencionadas resistências a desinfetantes e antibióticos. (ELASRI e 

MILLER 1999; COSTERTON et al., 1999).  

Diversos estudos deram ênfase no processo de formação de biofilme de espécies 

individuais de bactérias. Este processo, em geral, pode ser subdividido pelas seguintes 

etapas (Figura 2): (1) aderência inicial na superfície, (2) formação de microcolônia, (3) 

maturação de microcolônias em um biofilme que contéma matriz de EPS, (4) 

crescimento do biofilme e (5) Libertação de material celular (XAVIER et al. 2013, 

SANTOS et al 2008, BEVERIDGE & GRAHAN, 1991). 

2 3 4 5 
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Na cavidade oral os biofilmes podem se formar sobre a superfície do esmalte, 

dentina, cemento e o próprio epitélio. Estes biofilmes podem ser responsáveis por 

cáries, gengivites, periodontites, infecções de mucosas e infecções do canal radicular.  

O primeiro pesquisador a relatar biofilmes em infecções endodônticas foi 

Ramachandran Nair em 1987, que analisou microscopicamente, não só a microbiota do 

canal radicular de dentes humanos com lesão periapical e a relação com a parede 

dentinária, como também os aspetos morfológicos da interação entre os diversos grupos 

de bactérias, sendo pela primeira vez introduzido o conceito de biofilmes em endodontia 

e a natureza dinâmica da resposta inflamatória do hospedeiro. 

Em infecções endodônticas, biofilmes de E. faecalis foram observados em 

paredes dentinárias, esta organização em biofilmes permite a bactéria resistir ao efeito 

bactericida de substâncias antimicrobianas e contribui para o insucesso endodôntico 

(DISTEL et al., 2002). Este microrganismo pode formar biofilmes mesmo em situações 

em que os nutrientes são escassos (GEORGE et al. 2005). 

Ricucci e Siqueira (2010) avaliaram a prevalência de biofilme bacteriano em 

canais radiculares tratados e não tratados de dentes evidenciando periodontite apical. 

Cento e seis amostras de biópsias de dentes com lesões periapicais foram processadas 

para análise histológica e histobacteriológica. Arranjos em biofilme na porção apical 

intra-radicular foram observados em 77% dos canais radiculares. Biofilmes também 

foram vistos cobrindo as paredes de ramificações e istmos. Biofilmes extra-radiculares 

foram observados em apenas 6% dos casos. Eles concluíram que os biofilmes estão 

Figura 2. Etapas da formação do biofilme: 1) Adesão Inicial, 2) Microcolônias, 3) 

Maturação do biofilme e produção de EPS, 4) Crescimento do biofilme com agregação de 

microrganismos de outras espécies 5) Dispersão com liberação de microrganismos na 

forma planctônica. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
1 2 3 4 5 
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mais presentes em associação com processos patológicos de longa data, incluindo lesões 

grandes e cistos. 

2.3. Enterococcus faecalis: características morfotintoriais e de virulência 

Até meados de 1980, os Enterococcus não eram destacados como um gênero 

separadamente, muito embora suas características particulares já fossem reconhecidas 

dentre as espécies de estreptococos. As observações básicas de coloração, forma de 

células e arranjo, bem como a ausência da enzima catalase classificou Enterococcus no 

gênero Streptococcus. A classificação de Lancefield e a descoberta do antígeno grupo D 

estabeleceram Enterococcus como Streptococcus grupo D salino-tolerante. O antígeno 

grupo D é um ácido lipoteicóico (LTA) encontrado em quase todas as bactérias Gram-

positivas e difere dos grupos de antígenos de outros cinco Streptococcus. Essa diferença 

levou a aumentar o interesse pelas características fisiológicas e genéticas relacionadas a 

outros estreptococos e cocos Gram-positivos (PORTENIER et al., 2003). Em 1984, foi 

dado aos Enterococcus o status formal de gênero, após estudos de hibridização DNA-

DNA e DNA-RNA terem demonstrado uma relação mais distante com os 

Streptococcus, introduzindo-se dois novos gêneros: Lactococcus e Enterococcus.  

Enterococcus spp. pertencem ao gênero Enterococcus, família Enterococcaceae, 

Ordem Lactobacillales, classe Bacilli e filo Firmicutes. São cocos Gram positivos, 

tipicamente dispostos aos pares e em cadeias curtas e que comumente habitam o trato 

gastrointestinal de seres humanos e animais, estando amplamente distribuídos no solo, 

água, plantas e produtos alimentares. Estes microrganismos têm sido associados com 

infecções nosocomiais, bacteremia, infecção da ferida pós-operatória, endocardite e 

infecções do trato urinário (MEDEIROS et al., 2014). Eles catabolizam uma variedade 

de substratos, incluindo hidratos de carbono, glicerol, lactato, malato, citrato, arginina, 

agmatina. (GILMORE, 2002). Os enterococos podem sobreviver ambientes muito 

severos incluindo ambiente alcalino e altas concentrações de sal (GILMORE, 

2002;  TENDOLKAR, 2003, STUART, 2006). Eles resistem a sais biliares, detergentes, 

metais pesados, etanol, azida, e dessecação (GILMORE, 2002). Embora mais de doze 

espécies diferentes de Enterococcus possam estar associadas a doenças, a maioria das 

infecções enterocócicas em humanos é causada por Enterococcus faecalis (MURRAY, 

2010). A infecção por enterococos é de difícil tratamento devido à resistência intrínseca 

a alguns antimicrobianos comumente prescritos para cocos Gram-positivos, como 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239905000932#bib6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239905000932#bib6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239905000932#bib9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239905000932#bib6
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cefalosporina, lincomicina, assim como pela capacidade de adquirir genes de resistência 

através de plasmídeos (MEDEIROS et al., 2014, MURRAY, 2010). Na medicina, 

biofilmes de E. faecalis foram relatados em diversos biomateriais e aparatos médicos 

(catéteres, sondas, stents), conferindo uma elevada resistência a antimicrobianos, 

contribuindo para a ocorrência de infecções hospitalares (MOHAMED e HUANG, 

2004). 

Estes agentes patogénicos são capazes de aderir, colonizar, sobreviver, se 

propagar e, ao mesmo tempo se evadir dos mecanismos de defesa do hospedeiro, tais 

como neutrófilos, complemento e anticorpos. Além disso, eles podem causar a 

destruição dos tecidos, direta ou indiretamente (NARAYANANZ et al., 2010). Dano 

tecidual direto pode ser induzido por enzimas, exotoxinas e metabólitos. Dano tecidual 

indireto pode ser induzido a partir de uma reação imune exacerbada do hospedeiro 

capaz de causar a destruição dos tecidos que é estimulada por componentes bacterianos 

que incluem peptidoglicanos (PG), ácido lipoteicóico (LTA), fímbrias, proteínas da 

membrana externa, componentes capsulares (MURRAY, 2010). 

As adesinas proteicas de superfície, lhes possibilitam a interação com células das 

mucosas intestinal e vaginal humanas. Dentre elas podemos citar: 1) substâncias de 

agregação que são proteínas tipo pili imersas na membrana citoplasmática, que facilitam 

a troca de plasmídeos e a interação com as células epiteliais do hospedeiro; 2) Proteína 

de superfície de enterococos, uma adesina de ligação ao colágeno tipo 1. A união ao 

colágeno tipo I pela bactéria tem particular importância nas infecções endodônticas, 

uma vez que este é o principal componente orgânico da dentina; e 3) adesinas 

polissacarídicas que podem ser de vários tipos em uma única célula bacteriana e atuam 

na interação com as células do hospedeiro (PORTENIER et al., 2003).  

Além disso, secretam proteínas com atividade hemolítica como citolisina, uma 

bacteriocina proteica que inibe o crescimento de outras bactérias Gram positivas 

(facilitado a colonização), e induz dano tissular local (atividade hemolítica). Possui 

também atividade proteolítica (p. ex., gelatinase e serina protease). A gelatinase é uma 

metaloprotease extracelular de E. faecalis, que contém zinco na sua composição. Ela 

pode hidrolisar gelatina, colágeno, fibrinogênio, caseína, hemoglobina e insulina. 

Assim, a hidrólise de colágeno pela gelatinase produzida por E. faecalis pode ter papel 

importante na patogênese e na propagação de inflamações periapicais. A principal 
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função das proteases bacterianas é prover nutrientes aos microrganismos, podendo 

causar danos direta ou indiretamente aos tecidos do hospedeiro sendo, por esta razão, 

consideradas como um fator de virulência de E. faecalis (PADARELLA et al., 2007). 

Os ácidos lipoteicóicos (LTA) isolados de cepas de E. faecalis agem como 

estimuladores de leucócitos, monócitos e macrófagos na liberação de mediadores 

inflamatórios como: TNF-α, interleucina 1 beta (IL-1β), IL-6, IL-8, prostaglandinas E2 

(PGE2) e enzimas lisossomiais (KAYAOGLU e ØRSTAVIK, 2004). Como 

consequência LTA estimula reabsorção óssea contribuindo para o dano tecidual 

(PADARELLA et al., 2007). Em infecções dos canais radiculares isso significa 

reabsorções ósseas periapicais. 

2.4. Enterococcus faecalis: em infecções do sistema de canais radiculares 

Enterococcus faecalis é muito estudado em endodontia por causa de sua alta 

prevalência em quadros de periodontite apical persistente (ZHANG et al., 2015). As 

lesões perirradiculares são chamadas persistentes ou secundárias quando não regridem 

após tratamento endodôntico. Sundqvist et al. (1998) e Molander et al. (1998) foram os 

primeiros a observar que a microbiota presente em infecções primárias difere das 

existentes em infecções secundárias. Em casos de periodontite apical persistente estes 

autores encontraram uma média de 1,3 espécies por canal, havendo predominância de 

microrganismos anaeróbios facultativos Gram-positivos, capazes de sobreviverem 

baixas condições nutricionais, como o E. faecalis, presente em aproximadamente 38% 

dos canais estudados onde foi possível identificar os microrganismos envolvidos no 

processo patológico (SUNDQVIST et al. 1998). Para estes mesmo autores canais 

infectados não tratados endodonticamente apresentam predominância de anaeróbios 

estritos gram-negativos. 

Sedgley et al. (2005) pesquisando presença de E. faecalis em 40 dentes com 

infecções primárias e 48 dentes com infecção secundária através da reação em cadeia da 

polimerase quantitativa (qPCR) observaram E. faecalis em 89,6% das amostras de 

retratamento e em 67,7% das amostras de infecções primárias. Além disso, nos casos 

em que E. faecalis foi detectado, o número total de E. faecalis foi maior em amostras de 

infecção secundária que em amostras de infecção primária. Sugerindo uma associação 

entre a permanência de E. faecalis e falha no tratamento endodôntico. Resultados 

semelhantes foram encontrados em diversos estudos ao longo dos anos. (BYSTRÖM et 
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al. 1985, MOLANDER et al. 1998; RÔÇAS et al. 2004, PIRANI et al., 2008; NIU et 

al., 2010).  

Mais recentemente, Zhang et al. (2015) em uma revisão sistemática de artigos 

comparando a prevalência de E. faecalis em infecções intra-radiculares primárias e 

persistentes, encontraram uma diferença estatisticamente significante em relação a E. 

faecalis encontrado nestas infecções intra-radiculares, sendo mais presente em infecções 

persistentes. 

E. faecalis também é conhecido pela capacidade de penetrar profundamente na 

dentina, tornando difícil a sua completa eliminação (CHIVATXARANUKUL et al. 

2008). Parmar et al. (2013) avaliaram in vitro a partir de 12 dentes humanos recém 

extraídos a capacidade de penetração de E. faecalis em túbulos dentinários através de 

Microscópio Confocal de Varredura Laser e observou que E. faecalis atingiu uma 

distância máxima média de 653 µM nos túbulos dentinários em relação da luz do canal 

(Figura 3) 

 

Apesar de infecções endodônticas e periapicais serem polimicrobianas, as 

infecções persistentes apresentam a predominância de E. faecalis ressaltando, a 

Figura 3. (a) Sistema de Canais Radiculares, com ampliação dos túbulos dentinários (b). 

a) 

b) 

Esmalte
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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importância da discussão dos seus fatores de virulência, assim como a evolução da 

pesquisa nessa área (KAYAOGLU e ORSTAVIK, 2004, STUART et al., 2006). 

Um dos fatores frequentemente apontado como responsável pela permanência de 

E. faecalis em canais radiculares tratados endodonticamente é sua alta resistência a 

medicamentos usados durante o tratamento, sendo um dos poucos microrganismos que 

demonstrou resistir in vitro a uma ampla variedade de agentes antimicrobianos 

principalmente ao hidróxido de cálcio (HOELLMAN et al., 1998, DAHLÉN et al., 

2000; NODA et al., 2000, SHEPARD; GILMORE, 2002; PINHEIRO et al., 2003).  

Um dos principais mecanismos de ação pelos quais hidróxido de cálcio exibe sua ação 

antimicrobiana é pela elevação do pH. Pensando nisso, RAN et al. (2015) investigaram 

em 40 dentes humanos a capacidade de invasão em túbulos dentinários de E. faecalis 

sob condições alcalinas (pH 9, 10, 11 e 12) e de inanição (sem glicose, 0,05% de glicose 

e 0,15% de glicose). Para a análise usaram microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia confocal. Os resultados mostraram que E. faecalis formou biofilme e 

invadiu os túbulos dentinários sob todas as condições de estresse, com exceção das 

condições de pH 11 e 12. A distância de penetração túbulo foi marcadamente reduzida 

nestas condições de stress em comparação ao grupo que cresceu em caldo de soja 

tríptica (TSB) ou pH 7. Estes resultados mostram a versatilidade que este 

microrganismo apresenta para sobreviver a condições adversas. 

2.5. Candida albicans: características morfotintoriais e fatores de virulência 

Langenbeck, em 1839, observou pela primeira vez a mais importante levedura 

patogênica ao homem, hoje conhecida como Candida albicans, em aftas bucais. No 

entanto, o paciente do qual foram obtidas as amostras apresentava tifo, e este 

microrganismo foi erroneamente identificado como causador da doença. Em 1846, Berg 

estudou detalhadamente o microrganismo, estabelecendo, definitivamente, a sua relação 

com a candidíase oral. Essa levedura foi descrita no decorrer da história com um 

número superior a 111 diferentes denominações.  

Candida spp. são classificadas taxonomicamente no reino Fungi, filo 

Ascomycota, classe Saccharomycetes, ordem Saccharomycetales, família 

Saccharomycetaceae. De acordo com Sidrim e Rocha (2004), o gênero Candida é o 

principal entre as leveduras patogênicas, compreendendo aproximadamente 200 

espécies. 
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As leveduras do gênero Candida podem ser encontradas em variados 

ecossistemas, como solo, alimentos, água, fazendo parte da microbiota de homens e 

animais (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010). Esses microrganismos degradam proteínas e 

carboidratos para obterem carbono e nitrogênio, elementos essenciais para seu 

desenvolvimento. 

Devido a sua capacidade adaptativa, as leveduras podem desenvolver tanto na 

presença de oxigênio quanto em anaerobiose. Na maioria das vezes se reproduzem de 

maneira assexuada, por meio de estruturas denominadas conídios, entretanto algumas 

espécies se multiplicam sexuadamente (GIOLO, SVIDZINSKI, 2010). 

C. albicans produz diversos fatores de virulência, dentre os quais a formação de 

estruturas filamentosas que pode representar um obstáculo à fagocitose, produção de 

adesinas, que mediam a ligação da levedura à superfície celular, como os fatores de 

agregação ao epitélio e endotélio, que incluem as proteinases aspárticas secretadas, as 

fosfolipases e as lipases (PHAN et al. 2000; NAGLIK et al., 2003). Além disso, as 

leveduras do gênero Candida são capazes de expressar várias adesinas, com capacidade 

de quebrar as proteínas da matriz extracelular das mucosas e das células endoteliais 

(SUNDSTROM, 2002). 

Além disso, Candida spp. é um microrganismo versátil capaz de se adaptar a 

uma vasta gama de níveis de pH. Ela exibe pleomorfismo e cresce em muitas formas 

morfológicas como blastosporos, pseudo e verdadeiras hifas (SIDRIM et al., 2004). 

Cada forma de crescimento depende de condições ambientais tais como o nível de pH, 

temperatura, e fonte nutricional (SIDRIM et al., 2004). 

Sua capacidade de formar biofilmes evidenciada por vários autores (AMARRA 

e DOUGLAS 1994; SHIN et al. 2002; SILVA et al.,2010) aumenta o seu potencial de 

manter infecções em pacientes com dispositivos médicos implantados. Alguns estudos 

(KLOTZ et al., 2007; HARRIOTT e NOVERR, 2010 e BOUZA et al., 2013) 

observaram que 7-27% das infecções por C. albicans na corrente sanguínea são 

polimicrobianas, e que Candida spp. estava presente em conjunto com bactérias, tais 

como Enterococcus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3824241/#CR131
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2.6. Candida albicans em infecções do sistema de canais radiculares 

A ocorrência de fungos nas infecções dos canais radiculares tem sido cada vez 

mais relatada, contribuindo para o crescente interesse em se determinar o seu real papel 

nas infecções endodônticas (NAIR et al., 1990; SEN et al., 1995; WALTIMO et 

al.,1997; BAUMGARTNER et al., 2000). Os fungos mais importantes pertencem ao 

gênero Candida com C. albicans como a levedura mais predominante e comumente 

isolada da cavidade oral, seguido por Candida glabrata, Candida krusei, Candida 

tropicalis (MURRAY, 2010). 

Segundo os estudos de Baumgartner et al. (2006) e Rôças et al. (2008) 

Enterococcus faecalis, Actinomyces e Candida albicans estavam entre os 

microrganismos mais prevalentes associados com o tratamento endodôntico falho. 

Os fungos são patógenos oportunistas comuns que constituem uma parte da 

microbiota normal da cavidade oral. A sua presença foi confirmada na placa dental, na 

cárie dentária, túbulos dentinários, flora subgengival, e canais radiculares infectados 

(CHANDRA et al., 2010).  

Além disso, ele apresenta uma variedade de fatores virulência como aderência, e 

comutação fenotípica e segrega uma enzima degenerativa '' aspartil protease '' que 

degrada o colágeno dentinário (WALTIMO et al., 2004). Candida sp. tem a capacidade 

de crescer nas superfícies dentinárias na ausência de fluídos dos tecidos orais e penetra 

no interior dos túbulos dentinários por seus diversos padrões de crescimento (hifas e 

blastosporos). Devido a estas qualidades únicas, Candida albicans, que é um 

microrganismo aeróbico, é capaz de sobreviver no ambiente ecológico do canal 

radicular, que primariamente favorece o crescimento de anaeróbios (WALTIMO et al., 

2004). Candida sp. também foi isolado em amostras de cultura tomada a partir de 

infecções endodônticas mistas.  

Rôças et al. (2008) em um estudo da reação em cadeia da polimerase utilizando 

sondas espécies específicas do gene 16s do RNA ribossomal pesquisou entre 28 táxons 

de bactérias e detectou E. faecalis em 47% e C. albicans em 6% dos dezessete dentes 

tratados endodonticamente com lesão periapical pós-tratamento.  

Apesar de ser maior do que as bactérias, leveduras, tais como Candida albicans 

podem colonizar os túbulos dentinários, a profundidades de cerca de 150 m e formar 

biofilme (TURK et al., 2008, LIN et al., 2013).  
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Waltimo et al. (1997) observaram que de 20 isolados de levedura, a partir de 

canais radiculares infectados, 16 eram da espécie Candida albicans parecendo, assim, 

ser a espécie mais comum de levedura que infecta canais radiculares. Além disso, a 

capacidade desta levedura a coexistir com outros microrganismos é um fator que pode 

aumentar significativamente a sua sobrevivência dentro do canal radicular (FERRARI et 

al. 2005). 

2.7. Biofilme misto de Enterococcus faecalis e Candida albicans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ricucci e Siqueira Jr. (2010), a Periodontite Apical é uma doença induzida 

por biofilme, e estes estão mais presentes em associação com processos patológicos de 

longa duração, incluindo cistos e lesões maiores. Neste caso, o biofilme pode estar 

presente não só nas paredes dentinárias do sistema de canais radiculares (Svensäter, 

Bergenholtz 2004), mas também na porção externa da raiz, aderida à superfície 

radicular, em áreas de reabsorção cementária e dentinária (Leonardo et al., 2002; Nair et 

al., 2004; Ricucci et al, 2009). Dessa forma, a erradicação deste biofilme certamente 

representa um dos grandes desafios do tratamento endodôntico. 

Figura 4. Fotomicrografiaem microscopia optica de campo claro 

de biofilme multiespécie de E. faecalis e C.albicans, coloração 

realizada com Vermelho congo. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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E. faecalis e leveduras, principalmente C. albicans, tem sido repetidamente 

identificada como as espécies mais comumente recuperadas de canais radiculares em 

retratamento, em casos de infecções persistentes com tratamento endodôntico falho 

(GOPIKRISHNA et al., 2006). 

As interações entre espécies de microrganismos presentes no canal radicular 

podem contribuir para progressão da infecção. Esta interação pode ser benéfica quando 

se dá por mutualismo, pois ambas as espécies são beneficiadas, ou ainda quando ocorre 

comensalismo, em que apenas uma se beneficia sem que a outra seja afetada 

(SIQUEIRA et al., 2002). 

Em um trabalho recente, Nakamura et al. (2013) utilizou um modelo de biofilme 

in vitro misto com E. faecalis e C. albicans, para avaliar a capacidade de desinfecção de 

substâncias químicas irrigadoras. Os autores observaram que houve crescimento das 

duas espécies, demostrando que é possível formar um biofilme misto entre essas duas 

espécies.  

2.8. Substâncias químicas empregadas no tratamento endodôntico 

Devido à complexidade dos sistemas de canais radiculares, existe uma 

dificuldade em eliminar microrganismos que permanecem nos sistemas de canais 

radiculares, túbulos dentinários, superfície apical radicular externa e no periodonto 

apical, mesmo depois dos procedimentos de limpeza e modelagem. Isto demonstra a 

necessidade de se complementar a terapêutica endodôntica com o emprego de uma 

substancia química auxiliar junto ao preparo mecânico antes da obturação radicular 

(LEONARDO et al., 1999; LOPES e SIQUEIRA,2010). 

O preparo químico-mecânico (PQM) tem como objetivo promover a limpeza, 

ampliação e a modelagem do canal radicular. Atribuindo ao canal uma conformação 

cônica no sentido ápice/coroa (modelagem) com o objetivo de tornar mais fácil e 

hermética sua obturação (LEONARDO E DE TOLEDO LEONARDO, 2012).A 

limpeza é lograda pela somatória de diferentes eventos: pela ação mecânica dos 

instrumentos endodônticos junto às paredes internas do canal radicular, pela ação das 

substâncias químicas auxiliares sobre os componentes (tecidos orgânicos, inorgânicos e 

microrganismos) presentes no interior dos sistemas de canais radiculares e 

complementada pela ação mecânica da irrigação-aspiração que, a expensas da energia 
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cinética do jato, da turbulência criada e do refluxo da corrente líquida, arrasta para fora 

do canal os resíduos oriundos desses eventos (LOPES e SIQUEIRA, 2010). 

Diversas soluções e substâncias são utilizadas na endodontia. Leonardo e De 

Toledo Leonardo (2012) as dividem em cinco grupos conforme quadro abaixo. 

Quadro 01. Divisão das soluções irrigadoras mais comumente utilizadas em 

Endodontia 

Compostos 

halogenados 

Solução de hipoclorito de sódio a 1% 

Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% 

Solução de hipoclorito de sódio a 4-6% 

Solução de hipoclorito de sódio a 5,25% 

Solução de gluconato de clorexidina a 2% 

Detergentes 

sintéticos 

Duponol C – a 1% (alquil-sulfato de sódio) 

Zefirol – cloreto de alquildimetil-benzilamônio (cloreto de 

benzalconium) 

Dehyquart-A (cloreto de cetiltrimetrilamônio) 

Tween-80 (Polissorbato 80) 

Triton X – 100 

Cetramida 

Quelantes Solução de ácido etilenodiaminotetracético – EDTA 

Largal Ultra 

REDTA (preparação quelante comercial) 

Solução de ácido cítrico 

Solução de Ácido maleico  

Associações PC Prep (ácido etilenodiaminotetracético+peróxido de uréia + base 

hidrossolúvel de polietilenoglicol – Carbowax) 

Endo-PTC (peróxido de uréia + Tween 80 + Carbowax) 

Glyde File Prep 

MTAD (Associação de uma tretaciclina isomérica, ácido cítrico e um 

detergente – Tween 80) 

Smear Clear 

Hypoclean (Hipoclorito de sódio a 5,255, cetramida e 

polipropilenoglicol) 

Tetraclean ( doxiciclina 1%, ácido cítrico 4,25% e cetramida 0,2%) 

Qmix (clorexidina, EDTA, cetramida) 

Chlor-Xtra (hipoclorito de sódio 5,8, Triton X-100) 

Chx-Plus (clorexidina 2%, Triton X-100) 

Outras 

soluções 

irrigadoras 

Água destilada esterilizada 

Água de hidróxido de cálcio – 0,14g% 

Peróxido de hidrogênio – 10vols 

Soro fisiológico 

Solução de ácido paracético 

Dentre as substâncias listadas acima destacam-se hipoclorito de sódio e 

clorexidina, pois são as mais utilizadas na rotina clínica. Suas características e atividade 

antimicrobiana serão melhor explicadas a seguir. 
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2.8.1. Hipoclorito de sódio e Clorexidina como solução irrigante 

Os compostos de cloro passaram a ser utilizados amplamente na medicina, na 

cirurgia e na odontologia a partir das pesquisas realizadas por DAKIN (1915) e DAKIN 

e DURHAM (1916 e 1917). Sua utilização no preparo químico-mecânico dos canais 

radiculares se tornou difundida a partir dos estudos de GROSSMAN e MEIMAN 

(1941). Eles avaliaram vários agentes químicos utilizados durante o preparo químico-

cirúrgico (PQC) dos canais radiculares e verificaram que solução de hipoclorito de 

sódio 4-6% foi o dissolvente mais eficaz do tecido pulpar.  

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a solução irrigadora mais comumente utilizada 

em todo o mundo, em concentrações que variam de 0,5% a 6%. O hipoclorito de sódio 

possui várias características que justificam seu uso como irrigante, dentre as quais, 

podemos destacar: baixa tensão superficial, neutralização de produtos tóxicos, 

bactericida, pH alcalino, ação dissolvente, capacidade de desidratar e solubilizar 

substâncias proteicas, ação de limpeza, ação lubrificante e ação clareadora. 

(LEONARDO e TOLEDO LEONARDO, 2012; LOPES e SIQUEIRA JR, 2004). Esta 

solução apresenta reconhecida capacidade de dissolução pulpar (ZEHNDER et al. 2002; 

NAENNI et al. 2004) e atividade antimicrobiana de amplo espectro (ZEHNDER et al. 

2002; SIQUEIRA JR. et al. 2007). No entanto, a toxicidade tecidual do hipoclorito de 

sódio é diretamente proporcional à sua concentração (ZEHNDER et al. 2002).  

O hipoclorito de sódio somente existe em solução aquosa. Neste estado ele 

origina hidróxido de sódio e ácido hipocloroso. Assim em solução aquosa ele exibe um 

equilíbrio dinâmico de acordo com a reação abaixo: 

NaOCl+ H2O  NaOH +HOCl 

Para diversos autores, o ácido hipocloroso não ionizado existente em soluções de 

hipoclorito de sódio é a substância responsável pela sua atividade antimicrobiana. 

Alguns autores afirmaram que este efeito ocorre pela liberação de oxigênio nascente por 

parte do ácido hipocloroso, o qual, supostamente destruiria o microrganismo, pela 

formação de radicais livres. Entretanto, sabe-se que a ação desinfetante de substâncias 

cloradas se deve à liberação do cloro. Sabe-se que a formação de compostos contendo 

cloro ativo, como ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, é a principal responsável pela 

excelente atividade antimicrobiana da solução clorada.  
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A clorexidina é composta estruturalmente por dois anéis clorofenólicos nas 

extremidades, ligados a um grupamento biguanida de cada lado, conectados por uma 

cadeia central hexametileno. Ela é uma base forte, praticamente insolúvel em água, daí 

sua preparação em forma de sal, o que aumenta sua solubilidade. Os sais originalmente 

produzidos foram o acetato de clorexidina e o hidrocloreto de clorexidina, mas ambos 

apresentam baixa solubilidade em água e, por essa razão, foram substituídos com o 

passar do tempo, pelo digluconato de clorexidina. O sal digluconato de clorexidina foi 

desenvolvido, em 1940, nos laboratórios de pesquisa da Imperial Chemical Industries 

Ltda., em MacClesfield, Inglaterra. Inicialmente projetada para ser utilizada como 

agente antiviral, fracassou, sendo abandonada pela ineficiência, mas foi redescoberta, 

anos mais tarde, como agente antibacteriano. A aplicação da clorexidina pode ser feita 

nas formas tópica, imersão e bochechos (FOULKES, 1973; ZAMANY et al., 2003; 

ZENDER, 2006). 

A ação antimicrobiana do digluconato de clorexidina está relacionada à ligação 

eletrostática entre as moléculas catiônicas do antisséptico (cátion clorexidina) e a carga 

negativa da parede celular bacteriana. A clorexidina adsorve-se sobre a parede celular 

microbiana causando alterações no equilíbrio osmótico e perda de componentes 

intracelulares (DELANY et al.,1982). 

Além de possuir atividade antibacteriana de amplo espectro apresenta 

substantividade, isto é, ela se liga à hidroxiapatita do esmalte ou dentina e a grupos 

aniônicos dos ácidos de glicoproteínas, sendo lentamente liberada à medida que sua 

concentração no meio decresce, permitindo assim um tempo de atuação prolongado.  

Vários estudos sejam in vitro, in situ, in vivo têm sido realizados comparando-se 

a ação antimicrobiana das soluções de hipoclorito de sódio e clorexidina.  Vianna et al. 

(2006)  realizaram um desafio clínico onde 32 pacientes tiveram seus dentes que 

apresentavam sinais clínicos de necrose pulpar tratados por dois diferentes protocolos 

de preparo químico-mecânico: 16 dentes unirradiculares foram irrigados com solução de 

NaOCl a 2,5% e nos outros 16 dentes do mesmo tipo o preparo químico-mecânico foi 

realizado com gel de digluconato de clorexidina a 2%. Avaliação da carga bacteriana foi 

realizada pelo uso da Real Time-PCR quantitativa (RTQ-PCR) e por técnicas de cultura 

tradicionais. A redução da carga de células bacterianas foi similar em ambos os grupos, 

variando de 97,89 a 100%. Por outro lado, através do método de cultura, observou-se 
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canais livres de bactérias em 75% dos casos tratados com NaOCl após o preparo 

químico-mecânico, contrastando com um índice de 50% de canais livres de bactérias 

viáveis no grupo de dentes tratados com clorexidina. Os autores concluíram que, NaOCl 

tem não só uma maior capacidade de matar os microrganismos, mas também é mais 

eficaz em remover as células do canal radicular. 

Chandra et al., (2010) avaliaram a eficácia de hipoclorito de sódio a 5,25%, de 

gluconato de clorexidina 2% e de EDTA 17% como solução irrigadora com e sem a 

inclusão de um agente antifúngico (clotrimazol a 1%) em biofilme de Candida albicans 

formado in vitro. De acordo com os resultados obtidos hipoclorito de sódio 5,25% foi 

mais eficaz contra C. albicans que clorexidina a 2% e EDTA 17%. Quando se inclui o 

clotrimazol, houve uma acentuada redução na contagem de Unidades formadoras de 

colônias. 

Em um estudo in situ, De Paz et al. (2010) utilizou a microscopia confocal, um 

sistema de célula de MINIFLOW, e análise das imagens combinadas para testar o efeito 

de soluções antimicrobianas em biofilmes de Enterococcus faecalis, Lactobacillus 

paracasei, Streptococcus anginosus, e Streptococcus gordonii isolado de canais 

radiculares com infecções persistentes. Após 24 horas de formação o biofilme era 

exposto por 5 minutos a solução de hipoclorito de sódio a 1%, digluconato de 

clorexidina a 2,5% e EDTA (50mmol/L). Hipoclorito de sódio 1% afetou a integridade 

da membrana de todos os organismos e a maioria das células do biofilme foram 

removidas. A exposição ao EDTA (50 m mol / L) afetou a integridade da membrana em 

todos os organismos, mas não removeu mais do que algumas células dos biofilmes de E. 

faecalis, L. paracasei, e S. anginosus. Clorexidina (2,5%) teve um efeito moderado 

sobre a integridade da membrana de E. faecalis e removeu somente 50% das células do 

biofilme. 

Del Carpio-Perochena et al. (2011) avaliaram através de MCVL a capacidade de 

dissolução e limpeza de diferentes soluções irrigantes sobre o biofilme em dentina 

infectada. Foram medidas a porcentagem de biofilme, células isoladas e dentina não 

colonizada. Diferenças na redução ou aumento dos parâmetros estudados foram 

avaliados usando métodos não-paramétricos (p<0,05). Os maiores valores de dissolução 

do biofilme e dentina não colonizada foram encontrados no grupo de exposição por 30 

minutos ao NaOCl (ambas as concentrações) e nos grupos de exposição por 5 minutos e 
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15minutos ao NaOCl a 5,25%. O uso de solução de clorexidina 2% não melhorou a 

dissolução do biofilme ou aumentou a limpeza da dentina em comparação com a 

solução de NaOCl (p<0,05). Portanto, os autores concluíram que soluções de 

clorexidina não dissolvem os biofilmes. 

Wong e Cheung (2014) estudaram a profundidade de desinfecção dos túbulos 

dentinários utilizando duas concentrações de hipoclorito de sódio (0,5% e 3%) através 

de microscopia confocal de varredura laser e concluíram que o aumento da 

concentração de hipoclorito de sódio melhora a profundidade de penetração da sua ação 

antibacteriana em túbulos dentinários, mas mesmo assim ainda era de erradicar 

completamente as bactérias que lá residem. 

Du et al. (2014) avaliaram a ação de hipoclorito de sódio (2 e 6%) e clorexidina 

2% em três diferentes tempos (3, 10, 30 minutos) sobre biofilme de E. faecalis. Eles 

concluíram que a ação antimicrobiana das diferentes soluções é dependente do tempo. 

No entanto, pouca ação antimicrobiana adicional é obtida após os primeiros 10 minutos 

de exposição. A concentração mais alta de NaOCl foi mais eficaz contra biofilme de E. 

faecalis em dentina do que Clorexidina a 2% e hipoclorito de sódio a 2%. 

Embora não apresentando atividade solvente de tecido pulpar, o gluconato de 

clorexidina é um eficiente antimicrobiano. Em busca de corrigir as propriedades 

indesejáveis dessa solução, alguns autores (THOMAS e SEM, 2010) têm sugerido o seu 

emprego associado ao hipoclorito de sódio. No entanto, BASRANI et al., (2010) 

afirmam que o PCA é formado durante a mistura das duas substâncias, e que seu uso 

conjunto não é aconselhado. 

Siqueira et al. (2002) compararam a eficácia in vitro da instrumentação 

associada a diferentes soluções químicas para reduzir a população bacteriana intracanal 

e revelaram que o uso alternado do NaOCl a 2,5% com gluconato de clorexidina a 2% 

não foi mais eficaz do que o NaOCl usados isoladamente. Além disso, relataram a forte 

pigmentação acastanhada quando da associação da clorexidina com o NaOCl, que tem o 

potencial de apresentar efeitos antiestéticos. 

Resultados semelhantes quanto à ausência de diferença estatisticamente 

significante entre eficácia antimicrobiana do NaOCl e da clorexidina foram observados 

em vários outros estudos clínicos e laboratoriais (VAHDATY et al.,1993; JEANSOME 
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et al.,1994; HELING e CHANDLER, 1998; SEN et al., 1999; GOMES et al.,2001; 

ERCAN et al., 2004; VIANNA et al., 2004; RUFF et al.,2006) 

2.8.2. Endo-PTC como solução irrigante 

A partir da década de 90 com o advento das peças automatizadas, principalmente 

as de rotação contínua, com instrumentos de níquel-titânio, os fabricantes começaram a 

recomendar a associação de géis ou cremes ao NaOCl, durante a instrumentação dos 

canais, em virtude da sua propriedade de lubrificação, pois facilitam o trabalho do 

instrumento.  

Em 1973, Paiva e Antoniazzi propuseram uso de um creme, o Endo-PTC, 

composto de uma base de carbowax (polietilenoglicol) acrescida de Tween 80 e 

peróxido de uréia. Testes bacteriológico realizados após a instrumentação e antes da 

obturação mostraram 97,2% de resultados negativos. 

Cada componente do creme de Endo-PTC possui uma função: o veículo, 

carbowax, serve como transporte das substâncias e torna viável a associação delas; o 

Tween 80 é um detergente que atua diminuindo a tensão superficial facilitando assim a 

penetração das substâncias nos túbulos dentinários e também funciona como umectante 

e emulsionante, absorvendo a gordura e mantendo a em suspensão, fazendo com que 

sua retirada seja facilitada; já o peróxido de uréia é um agente antimicrobiano, e que 

quando reage com a solução de hipoclorito de sódio, libera oxigênio livre e cloro ativo, 

que são altamente eficazes no combate a microrganismos (MOTCY DE OLIVEIRA et 

al. 2007). Assim, o Endo-PTC potencializa o efeito antimicrobiano do NaOCl não 

necessitando de concentrações altas do hipoclorito de sódio.  

Oliveira et al. (2009), avaliaram, através de Microscopia Eletrônica de 

Varredura, as condições de limpeza das paredes dentinárias de canais radiculares de 

sessenta pré-molares inferiores humanos preparados pelas empregando-se como 

substâncias químicas auxiliares o Endo PTC original e o leve, a solução de hipoclorito 

de sódio e o EDTA. Constatando-se que não houve diferença estatística quanto à 

desobstrução dos túbulos em relação as substâncias químicas auxiliares utilizadas.  

2.9. Análise Microscópica de biofilmes no canal radicular 

A Microscopia confocal é uma técnica para obtenção de imagens desenvolvida 

primariamente por Marvin Minsky, em 1955. No entanto, o desenvolvimento e interesse 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
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por essa tecnologia aumentou a partir da década de 1970 devido os avanços da 

informática e da tecnologia do laser, que ofereceram lasers mais estáveis e mais 

poderosos de alta eficiência. O funcionamento do Microscópio Confocal é bastante 

semelhante ao do Microscópio de fluorescência, porém a microscopia confocal 

possibilita maior contraste da imagem microscópica e construção de imagens 

tridimensionais através da utilização de um orifício de abertura, pinhole, que permite 

uma grande definição de imagem em amostras mais espessas que o plano focal 

(RESENDE e SOCCOL, 2015). 

A utilização de microscopia confocal para análise de biofilmes tem se 

intensificado pois esta técnica permite realizar construções tridimensionais, observação 

e localização exata da distribuição espacial de bactérias, o preparo das amostras não 

requer desidratação causando pouca ou nenhuma interferência na estrutura da matriz, 

além da possibilidade de identificar bactérias vivas e mortas (SUNDE et al., 2003). 

Sendo comumente utilizado com técnicas de coloração vital para determinar o perfil de 

viabilidade, arquitetura e distribuição espacial em biofilmes microbianos (ZAPATA et 

al.2008, PARMAR et al., 2011, DEL CARPIO-PEROCHENA et al.,2011). 

 Um Microscópio Confocal, em geral, é constituído por: 1) um ou vários laser 

que corresponde à fonte de luz projetada na amostra e que pode ter um comprimento de 

onda específico; 2) um Scanner que é um digitalizador por unidade, ou seja, move o 

laser de modo a focalizar a amostra linha por linha; 3) o Z control, que permite a 

focagem da amostra e a aquisição da imagem em secções nos eixos X e Z; 4) 

os Fotomultiplicadores, que vão detectar os fotões emitidos e/ou refletidos pela amostra; 

(5) o Pinhole, responsável pela discriminação profunda e pela posição nos eixos X e Y; 

6) o Beam Splitter ou Via de Fluorescência, que é definida pela combinação dos 

espelhos dicróicos (principal e secundário) e filtros de emissão; e 7) as Objetivas, 

responsáveis pela formação óptica da imagem, que determina as propriedades de 

qualidade da imagem, assim como as resoluções nos eixos X, Y e Z (WILHELM et al., 

2003; RESENDE e SOCCOL, 2015). 

Em relação as infecções endodônticas, existiram estudos iniciais que tentaram 

utilizar a microscopia de fluorescência. Nagayoshi et al. (2004) mostraram que a 

viabilidade bacteriana nos túbulos dentinários poderia ser verificado por meio de 

microscopia de fluorescência convencional, mas que a grande névoa de fundo originada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_de_fluoresc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scanner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotomultiplicadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinhole
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Objectivas&action=edit&redlink=1
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dos planos fora de foco diminui o contraste e torna impossível distinguir entre as células 

individuais, dentina manchada por corante, e artefatos. Além disso, a microscopia de 

fluorescência convencional necessita desmineralização prévia das amostras de dentina 

que criam uma condição artificial. Por estas razões, a microscopia de fluorescência 

convencional não é o melhor método para visualizar a distribuição de bactérias nos 

túbulos dentinários. 

Somente a partir dos estudos de Zapata et al. (2008) realizaram um estudo para 

avaliar o potencial da microscopia de varredura confocal a laser na identificação in situ 

de Enterococcus faecalis vivos e mortos em dentina infectada. Oito espécimes de 

dentina cilíndricas foram infectados com E. faecalis.  Após o período experimental, as 

amostras foram coradas com diacetato de fluoresceína e iodeto de propídio ou laranja de 

acridina (0,01%) e analisadas por microscopia de varredura confocal a laser. 

Concluindo que a viabilidade das bactérias na dentina infectada pode ser determinada in 

situ, de uma forma eficaz por esta microscopia.  A análise por microscopia confocal de 

varredura a laser utilizada neste estudo tem vantagens sobre as técnicas de microscopia 

de fluorescência convencional por visualizar as bactérias nos túbulos dentinários, além 

de uma melhor resolução de imagem e a capacidade para eliminar a dispersão ou a luz 

fora de foco e por mostrar as células bacterianas individuais no interior dos túbulos 

dentinários. De fato, estes resultados confirmam a capacidade de E. faecalis para 

infectar dentina e, ainda, melhoramentos substanciais para mostrar que a vitalidade das 

bactérias nos túbulos dentinários foi notória quando comparado com estudos anteriores 

de fluorescência convencional. 

Recentemente, Parma et al. (2011) realizaram um estudo com o objetivo de 

desenvolver um método conveniente para a localização e quantificação de bactérias 

vivas e mortas ex vivo em túbulos dentinários. Para tanto, utilizou 12 raízes de dentes 

humanos que foram infectadas com E. faecalis. Após 7dias, as raízes foram coradas 

com os corantes fluorescentes SYTO 9 e Iodeto de Propídio, fixadas, seccionadas 

transversalmente com cortes de espessura de 1mm e observadas em microscópio 

confocal de varredura a laser. Observaram bactérias fluorescentes verdes e vermelhas 

dentro dos túbulos dentinários e que chegaram a uma distância máxima média de 653 
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µm a partir do lúmen. Além disso, a distribuição lateral de bactérias foi geralmente 

desigual dentro das seções de raiz individuais. 

 

 

3. HIPÓTESES 

• O hipoclorito de sódio (NaOCl) 1% associado ao Endo-PTC possui ação 

antimicrobiana sobre biofilme misto de Enterococcus faecalis e Candida albicans. 

 

• Há diferenças estatísticas significantes quanto à ação antimicrobiana da 

associação entre o hipoclorito de sódio (NaOCl) 1% e o Endo-PTC e concentrações 

de NaOCl (2,5% e 5,25%) e de clorexidina 2%. 

 

4. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a ação antimicrobiana de diferentes concentrações de hipoclorito de sódio, 

Endo-PTC e de clorexidina a 2% sobre biofilme misto de Enterococcus faecalis e 

Candida albicans 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.Avaliar a ação antimicrobiana do hipoclorito de sódio (NaOCl) em diferentes 

concentrações, Endo-PTC e de clorexidina a 2% sobre biofilme misto in vitro 

2. Avaliar a ação antimicrobiana do hipoclorito de sódio (NaOCl) em diferentes 

concentrações, Endo-PTC e de clorexidina a 2% sobre biofilme misto ex vivo através de 

contagem de unidades formadoras de colônias 

3. Avaliar a ação antimicrobiana do hipoclorito de sódio (NaOCl) em diferentes 

concentrações, Endo-PTC e de clorexidina a 2% sobre biofilme misto ex vivo através de 

microscopia confocal de varredura laser 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. Local do Estudo 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Bacteriologia do Centro de 

Biomedicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Este 

estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) 

da UFC sob protocolo nº 14/2015. 

5.2. Preparo do inóculo microbiano 

5.2.1. Estudo Preliminar Utilizando Coloração por Vermelho Congo 

Previamente a formação do biofilme em dentes foi realizado um estudo 

preliminar com coloração por Vermelho Congo visando determinar a densidade do 

inóculo e observação da formação de biofilmes de E. faecalis (ATCC 29212) e C. 

albicans (ATCC 10231) monoespécie e misto. A cepa de E. faecalis (ATCC 29212) foi 

isolada de urina e deve ser cultivada em aerobiose a 37ºC, e não possui perfil de 

resistência descrito no American Type Culture Collection (ATCC). A cepa de C. 

albicans (ATCC 10231) apresenta no ágar de YEPD, após 2 dias a 25 °C, colônias de 

aspecto brilhante, liso e de corcreme e possui resistência a anidulafungina, voriconazol, 

itraconazol e floconazol, bem como apresenta sensibilidade a micafugina, caspofugina e 

5-flucitosina. 

Para formação de biofilme monotípico de E. faecalis (Grupo 01), o 

microrganismo previamente cultivado em placas de ágar m-enterococcos (Himedia, 

Biosystems, Curitiba, PR, Brasil) por 24 horas, foi adicionado em 1mL de caldo de 

Infusão Cérebro Coração (BHI) (Himedia, Biosystems, Curitiba, PR, Brasil) até atingir 

densidade 4 na escala McFarland. Em seguida poços em triplicata de placa de 24 poços 

(IWAKI, Tóquio, Japão) contendo lamínulas de vidro circulares de 13mm no seu 

interior foram preenchidos com 900µL de caldo BHI de Infusão Cérebro Coração (BHI) 
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e 100µL de inóculo de E. faecalis já preparado e incubadas, sem agitação, durante 24 

horas, a 37 °C em aerobiose. 

Para formação de biofilme monotípico de C. albicans (Grupo 02), o 

microrganismo previamente cultivado em placas de ágar Sabouraud dextrose (Himedia, 

Biosystems, Curitiba, PR, Brasil) por 24 horas, foi adicionado em 1mL de caldo de 

Infusão Cérebro Coração (BHI) (Himedia, Biosystems, Curitiba, PR, Brasil) até atingir 

densidade 4 na escala McFarland. Em seguida poços em triplicata de placa de 24 poços 

(IWAKI, Tóquio, Japão) contendo lamínulas de vidro circulares de 13mm no seu 

interior foram preenchidos com 900µL de caldo BHI de Infusão Cérebro Coração (BHI) 

e 100µL de inóculo de C. albicans já preparado e incubadas, sem agitação, durante 24 

horas, a 37 °C em aerobiose. 

Para formação de biofilme misto foram testadas três proporções entre a 

quantidade de E. faecalis e C. albicans (1:1, 1:2, 2:1). Para formação de biofilme misto 

de E. faecalis e C. albicans na proporção 1:1 (Grupo 03), o ajuste de densidade do 

inóculo foi realizado como descrito previamente para densidade 4 na escala de 

McFarland. Em seguida poços em triplicata de placa de 24 poços (IWAKI, Tóquio, 

Japão) contendo lamínulas de vidro circulares de 13mm no seu interior foram 

preenchidos com 800µL de caldo BHI de Infusão Cérebro Coração (BHI), 100µL de 

inóculo de E. faecalis e 100µL de inóculo de C. albicans já preparado e incubadas, sem 

agitação, durante 24 horas, a 37 °C em aerobiose. Para formação de biofilme misto de 

E. faecalis e C. albicans na proporção 2:1 (Grupo 04), poços em triplicata de placa de 

24 poços (IWAKI, Tóquio, Japão) contendo lamínulas de vidro circulares de 13mm no 

seu interior foram preenchidos com 700µL de caldo BHI de Infusão Cérebro Coração 

(BHI), 200µL de inóculo de E. faecalis e 100µL de inóculo de C. albicans já preparado 

e incubadas, sem agitação, durante 24 horas, a 37 °C em aerobiose. Para formação de 

biofilme misto de E. faecalis e C. albicans na proporção 1:2 (Grupo 05), poços em 

triplicata de placa de 24 poços (IWAKI, Tóquio, Japão) contendo lamínulas de vidro 

circulares de 13mm no seu interior foram preenchidos com 700µL de caldo BHI de 

Infusão Cérebro Coração (BHI), 100µL de inóculo de E. faecalis e 200µL de inóculo de 

C. albicans já preparado e incubadas, sem agitação, durante 24 horas, a 37 °C em 

aerobiose. 
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Decorrido o tempo de incubação procedeu-se coloração por vermelho congo 

conforme descrito por Harrison-Balestra et al, 2003.  

5.3. Processamento de biofilme in vitro para quantificação de biomassa - ensaio de 

retenção de cristal violeta 

Para observação in vitro do efeito das soluções irrigadoras sobre a biomassa do 

biofilme foi realizado um ensaio de retenção de cristal violeta conforme descrito a 

seguir. 

Culturas de 24 horas de E. faecalis (ATCC 29212) e C. albicans (ATCC 10231) 

foram produzidas pela semeadura em placa de Petri contendo ágar m-Enterococcus 

(SDA; HiMedia-India) para E. faecalis e ágar Sabouraud dextrose (SDA; HiMedia-

India) para C. albicans. 

Após a confirmação da pureza da cultura, foi preparada uma suspensão de 

células correspondente a 0,5 escala de McFarland, 50 μl de cada suspensão foi diluída 

em 5 ml de caldo BHI (Disco Labs, Sparks, EUA), suplementado com 1% de glicose 

(MOHAMED et al. em 2004). Alíquotas de 200μl deste BHI inoculado com as cepas 

selecionadas foram transferidas aos poços de uma microplaca de poliestireno de 96 

poços de fundo chato (conforme distribuição exposta no Anexo A). Alguns poços foram 

preenchidos com o BHI estéril (controle negativo). As microplacas foram 

acondicionadas com tampa em estufa a 35ºC por 24 horas em aerobiose, para a 

formação do biofilme. Para efeito de comparação aos testes em dentes o biofilme foi 

mantido por 21 dias realizando-se troca de meio a cada dois dias, conforme realizado, 

posteriormente, para as raízes dos dentes bovinos. 

Passador os 21 dias os poços foram submetidos as soluções irrigadoras testadas 

(soro, hipoclorito de sódio 1%; 2,5% e 5%; clorexidina 2% e Endo-PTC) por um 

período de 15 minutos (ARI et al., 2004). Em seguida, os biofilmes foram lavados duas 

vezes com 200 μL PBS +Tween 80 0,05%. Em seguida, para a fixação dos biofilmes, 

200 μL de metanol 100% serão adicionados aos poços das placas de microtitulação, 

imediatamente removidos e secos ao ar em câmara de fluxo. Alíquotas de 200 μL de 

solução de cristal violeta (CV) 0,5% foram adicionadas aos poços. Após 20 minutos, o 

excesso de CV foi removido lavando-se duas vezes a placa com água destilada estéril. 

Finalmente, o CV impregnado foi liberado pela adição de 200 μL de ácido acético 33%, 

o material em suspenção foi transferido para novos poços vazios de uma placa de fundo 
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chato. A densidade óptica a 630 nm (OD630nm) foi determinada em leitora de placas 

TP-Reader® (ThermoPlate, Inc.). 

A densidade óptica média dos poços em branco, mais três desvios-padrão foi 

subtraída das leituras individuais para cada grupo experimental para se obter os 

resultados finais corrigidos de densidade óptica, a partir do qual os valores médios 

foram analisados. 

 

5.4. Processamento de biofilme in vitro para detecção de viabilidade- ensaio com 

resazurina 

Placas de cultura de células de 96 poços foram semeadas conforme item 5.3. 

Passados os 21 dias de incubação e imediatamente após o uso das soluções 

irrigadoras por 15min os poços foram lavados duas vezes com 200 µL de salina tampão 

fosfato (PBS); foi adicionado 200 µL de caldo BHI em cada poço e acrescentado 20 µL 

de solução de Resazurina (0,025%). A placa foi então incubada por uma hora e 

realizada leitura visual. (YU, et al. 2003). 

A resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona-10-óxido) de cor azul é oxidada 

na presença de células viáveis à resofurina, substância de coloração vermelha, 

facilitando a verificação da presença de crescimento microbiano (PALOMINO et al., 

2002). Desta forma, foi possível determinar a viabilidade após 15 minutos de exposição 

dos biofilmes a solução irrigadora (ARI et al., 2004). 

5.5. Inóculo para Formação de Biofilme ex vivo 

O inóculo para os ensaios ex vivo também foram preparados a partir de cepas de 

E. faecalis (ATCC 29212) e C. albicans (ATCC 10231). Cada microrganismo foi 

inoculado em 5 mL de caldo infusão cérebro coração (BHI) (Disco Labs, Sparks, EUA) 

e cultivadas sob condições aeróbicas a 37°C durante 24 horas. A densidade de cada 

inóculo foi calibrado até a turvação atingido o nível 4 da escala de McFarland através de 

turbidímetro, o que corresponde a 1,2x10
9
 unidades formadoras de colônias (UFC) /ml 

para E. faecalis e a 1,7 x 10
6
, para C. albicans. Os inóculos foram ajustados para conter 

aproximadamente o mesmo número de células (1,5 x 10
6
 UFC/mL) através de diluições 

seriadas. Para tanto, 100 µL do inóculo de E. faecalis com padrão de turbidez 

McFarland 4 foram diluídos em 900µL de água destilada, reduzindo uma casa decimal 

do número de bactérias por mL (1,2 x 10
8
 UFC/mL). Este procedimento foi então 



 

 

58 

 

repetido duas vezes objetivando uma redução total de três casas decimais do número de 

bactérias por mL (1,2 x 10
6
 UFC/mL). A terceira diluição do inóculo de E. faecalis foi 

então misturado em proporções iguais com o inóculo da C. albicans com turvação de 

nível 4 de acordo com escala de McFarland e utilizado para formação do biofilme 

(NAKAMURA et al., 2013). 

 

5.6. Espécimes dentários 

Foram utilizados 140 incisivos bovinos hígidos obtidos a partir de carcaças de 

um matadouro localizado em Fortaleza. O preparo dos dentes para realização do 

experimento foi realizado da seguinte forma: 

 Os dentes removidos foram armazenados em timol 0,2% e imersos em 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 5% durante 30min. (ESTRELA et al., 2008). Em 

seguida as coroas foram removidas por meio de um corte horizontal, com um disco de 

carborundum (KGSorensen, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), padronizando o tamanho dos 

espécimes em 15 mm (NAKAMURA et al., 2013). Com o objetivo de remover o tecido 

pulpar e de uniformizar o diâmetro dos canais, as raízes foram preparadas até o 

instrumento # 40 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça), utilizando irrigação com 

hipoclorito de sódio a 2% (VirexPlus 2%; Johnson Diversey Brasil Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil) (GRUNDING et al., 2011). As raízes foram, então, imersas numa cuba 

ultrassônica, com EDTA a 17 % (Fórmula e Ação, Farmacêuticas Manipulação Labs, 

São Paulo, SP, Brasil) por 5 min (NAKAMURA et al., 2013). Finalmente, as raízes 

foram imersas em água destilada durante 3 min (NAKAMURA et al., 2013). 

Após a preparação descrita acima foram feitos sulcos nos dentes e fixação em 

tubos de plástico. Sulcos de orientação, tanto vestibular como linguais foram feitos nas 

superfícies radiculares externas de cada dente para facilitar a fratura dos espécimes 

(ZAPATA 2008). Cada dente foi impermeabilizado externamente com duas camadas de 

esmalte vermelho e em seguida fixado em um microtubo de plástico (Axygen Inc, 

Union City, CA) com cianoacrilato (SuperBonder Plastic Glue, Loctite, SP, Brasil), de 

modo que ele permaneceu na posição vertical com a porção cervical voltada para cima 

(GRUNDING et al., 2011). 

Po r último, as raízes foram esterilizadas em autoclave à 121
o
C por 30 minutos 

(NAKAMURA et al., 2013).  Foi realizado controle de esterilidade através da 
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incubação de uma amostra em 5 mL de infusão de cérebro e coração (BHI) (Disco Labs, 

Sparks, EUA) a 37 ° C durante 24 horas (ZAPATA, 2008). Em seguida foi verificado se 

houve crescimento bacteriano pela presença de turvação do BHI (Disco Labs, Sparks, 

EUA). 
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Figura 5. Preparo dos espécimes dentários. (a) Marcação do 

comprimento radicular em 15mm, (b) Raiz seccionada, (c) 

Instrumentação com lima #40, (d) Marcação para confecção de 

sulco longitudinal, (e) Sulco longitudinal, (f) Dente após aplicação 

do esmalte, (g) Dente fixado em tubo tipo eppendorf e (h) Tubo 

posicionado em suporte com cervical voltada para cima. 

g h 
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5.7. Formação do Biofilme em Dentes Bovinos 

Os canais foram inoculados e incubados em condições aeróbicas a 37°C durante 

21 dias (HOCHSCHEIDT et al., 2013). O meio de cultura foi renovado a cada dois dias. 

Para verificar ausência de contaminação por outros microrganismos, alíquotas de 5 µL 

foram semeadas em ágar infusão cérebro coração (BHI) (Disco Labs, Sparks, EUA). 

Após 48 horas de incubação a 37ºC, o crescimento microbiano foi observado. A pureza 

das culturas foi confirmada por meio da coloração de Gram e observação morfológica 

das colônias (NAKAMURA et al., 2013). 

5.8. Processamento dos espécimes dentários para visualização em Microscopia 

Confocal de Varredura Laser 

Para a verificação do efeito das soluções irrigadoras sobre o biofilme, os 

espécimes foram, após 21 dias de incubação, enxaguados cuidadosamente com 5mL de 

solução salina a 0,9%, para remoção do meio de cultura e a seguir expostos às soluções 

irrigadoras por um período de 15 minutos (ARI et al., 2004) (Quadro 1). 

Quadro 2. Distribuição dos grupos experimentais e controles. 

Controle 

Negativo 

Controle 

Positivo 

NaOCl 1% + 

Endo-PTC 

NaOCl 

1% 

NaOCl 

2,5% 

NaOCl 

5,25% 

Clorexidina 

2% 

n = 5  n = 5  n = 10 n = 10  n = 10  n = 10  n=10 

 

Cinco amostras adicionais foram tratadas com 1 mL de água destilada, por 15 

minutos (ARI et al., 2004), para servir como controle positivo e outras cinco não serão 

inoculadas para servir de controle negativo. 

As raízes já fixadas com cianoacrilato em tubos tipo eppendorf de 1,5 mL foram 

irrigadas com 1mL das soluções irrigadoras testadas e renovadas a cada 3 minutos, 

totalizando 5mL de solução irrigadora para cada espécime. Para o grupo tratado com a 

associação, inicialmente os canais foram preenchidos com 1 mL de Endo-PTC gel e, a 

cada 3 minutos, os canais foram irrigados com 1 mL de NaOCl 1%, totalizando 5mL.  

Inicialmente os espécimes foram removidos dos tubos, e enxaguados duas vezes 

com 1 mL de solução salina a 0,9%. As metades das raízes seccionadas eram colocadas 

sobre uma lâmina de vidro e coradas com 100 µL da solução Live/Dead
®
 BacLight 

Bacterial Viability Kit L7012 (Invitrogen, Life Technologies do Brasil Ltda., São Paulo, 

SP, Brasil), gotejada sobre o biofilme (DEL CARPIO-PENOCHENA et al. 2011). Para 
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o preparo do corante Live/Dead
®
 BacLight foram adicionados 1,5 µL do componente A 

e 1,5 µL do componente B a 0,97 mL de água destilada.  O fluoróforo, que cora em 

verde as células viáveis, e em vermelho as células com danos na membrana, foi 

preparado diariamente antes do seu uso, sendo o mesmo mantido em local protegido da 

luz e do calor durante todos os procedimentos (ZAPATA, 2008). Cada amostra foi 

processada e individualmente analisada, imediatamente após a exposição aos irrigantes. 

Para a observação das amostras no MVLC (Nikon Eclipse Ti C2+ Confocal Microscope 

System, Nikon Inc., Melville, NY, EUA), foi usada uma placa de petri em poliestireno 

para cultura de células com fundo em vidro sobre o biofilme no disco de dentina, e a 

análise dos biofilmes foi feita com lente objetiva de 60X de aumento. Imagens no 

aumento de 60X foram obtidas do ponto central da amostra na resolução de 1024 x 

1024 pixels, adquiridas sequencialmente sempre com os mesmos ajustes de gama, 

brilho e contraste para todas as amostras.  

 

O software utilizado para escaneamento das amostras foi NIS-Elements 

Confocal (Nikon Inc., Melville, NY, EUA). A distribuição dos pixels foi calculada para 

o verde e para o vermelho e a proporção de pontos verdes (indicativo de células vivas) 

sobre a soma dos pixels verdes e vermelhos foi calculada para cada imagem (ZAPATA, 

2008).  

Os resultados dos quatro grupos experimentais serão analisados estatisticamente, 

sendo considerado significativo quando p<0,05. 

5.9. Processamento dos espécimes dentários para contagem de unidades 

Figura 6. Preparo dos dentes para observação em Microscópio Confocal de Varredura a Laser. 

(a) Fratura Longitudinal dos espécimes dentários, (b) Hemisecções longitudinais das raízes 

bovinas, (c)Placa com fundo de lamínula de vidro e (d) Placa com raiz bovina pronta para 

observação em microscópio. 

 

a b c d 
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formadoras de colônias 

Outros sessenta incisivos bovinos foram preparados e divididos 

semelhantemente ao quadro 2 para análise de viabilidade celular através da contagem de 

unidades formadoras de colônias. 

Antes do início do preparo químico-cirúrgico, foi feita uma coleta 

microbiológica inicial (S0) com três cones de papel absorvente estéreis #20, mantidos 

no comprimento de trabalho por 1 minuto. Em seguida, os cones foram colocados em 

tubos tipo eppendorfs contendo 1mL de água peptonada e agitados por 30 segundos no 

vórtex. Foram feitas diluições seriadas até 10-6 para que 10µL fossem plaqueados em 

meio ágar m-Enterococcus e ágar Sabouraud dextrose com clorafenicol, mantidos em 

Figura 7. Processamento dos espécimes dentários para contagem de UFC. (a) Foto ilustrativa da 

irrigação e aspiração, (b) e (c) Coleta realizada com cones de papel estéreis, (d)Tubo eppendorf com três 

cones de papel, (e) Eppendorf agitado em vórtex, (f) Tubos organizados para diluição seriada, (g) 

Gotejamento sobre placa de ágar m-enterococcus, (h) e (i) Placas após 24 horas para realização de 

contagem das UFC. 
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estufa a 37
o
C, por 24 horas. As colônias bacterianas foram contadas, e os resultados 

expressos como o número de unidades formadoras de colónias por mililitro. 

(GORDUYSUS et al.,2010). 

Depois de realizada irrigação nova coleta microbiológica foi realizada (S1) de 

forma semelhante à realizada inicialmente para efeito de comparação dos resultados 

antes e após irrigação. 

5.10. Análises Estatísticas 

Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram realizados 

utilizando-se o software livre R versão 3.1.1. Na comparação do efeito das diversas 

soluções irrigadoras (6 soluções diferentes) sobre a biomassa do biofilme monoespécie 

e misto foi empregado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Demostrando haver 

diferença estatística entre as médias dos grupos avaliados. A comparação entre as 6 

soluções diferentes foi ajustada 2 a dois pelo teste de Mann-Whitney, com nível de 

confiança de 95%. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Avaliação do efeito das soluções irrigadoras sobre biofilme por quantificação 

de biomassa - ensaio de retenção de cristal violeta 

A partir dos dados numéricos obtidos para as leituras das densidades ópticas de 

cada poço das microplacas pela Leitora de ELISA, aplicaram-se os testes estatísticos 

previstos. 

Na análise estatística intergrupo das microplacas com a cepa padrão de E. 

faecalis (ATCC 29212), C. albicans (ATCC 10.231)e para o biofilme misto, todos os 

grupos apresentaram diferenças estatísticas quando comparados com o grupo em que foi 

utilizado soro para irrigação do canal radicular.  

Para todos os biofilmes não houve diferenças significativas entre as diferentes 

concentrações de NaOCl (1%, 2,5% e 5%), também não houve diferença entre 

clorexidina 2% e Endo-PTC associado ao NaCl. 

As maiores reduções de biomassa quando comparados com o grupo irrigado com 

soro (controle positivo) foram observadas no grupo em que foi utilizado NaOCl a 5%. 

Nenhuma das substâncias químicas utilizadas conseguiu eliminar completamente o 

biofilme. 

Tabela 1. Comparação dos efeitos das diferentes soluções sobre a biomassa do biofilme 

 

Absorbância média 

biofilme C. albicans 

Absorbância média 

biofilme E. faecalis 

Absorbância média 

biofilme misto 

Hipo 1% 0,43
b,c

 18,9% 0,56
b,c 

29,6% 0,56
b 

36,6% 

Hipo 2,5% 0,55
b,c 

24,2% 0,21
b 

11,1% 0,32
b 

20,9% 

Hipo 5% 0,5
b 

22% 0,16
b 

8,4% 0,20
b 

13,0% 

Clor 2% 1,25
a,c 

55% 1,14
c 

60,3% 1,14
a 

74,5% 

Endo PTC + Hipo 1% 1,59
a,c 

70% 1,11
c 

58,7% 1,53
a 

100% 

Soro 2,27
a
 100% 1,89

a 
100% 1,53

a
 100% 

Letras minúsculas (a, b, c) iguais indicam ausência de diferença estatística significante 

(p<0.05) 
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6.2. Avaliação do efeito das soluções irrigadoras sobre biofilme in vitro por 

viabilidade - ensaio com rezasurina 

Somente os poços que foram preenchidos com soro fisiológico apresentaram 

mudança de coloração, indicando células viáveis. Todas as demais soluções 

demostraram não haver viabilidade celular com os poços apresentando coloração 

azulada após tempo de incubação (Figura 8). 

 

 

 

 

 

6.3. Avaliação do efeito das soluções irrigadoras sobre o biofilme em Microscopia 

Confocal de Varredura Laser 

Microrganismos fluorescentes verdes e vermelhos eram visíveis na superfície 

dentinária dos canais radiculares infectados quando examinados por CLSM (Fig. 2), 

mas não foram evidentes nos controles negativos (não infectados) as imagens 

apareceram em branco e não serão, portanto, mostradas. 

O grupo irrigado com soro apresentou a formação de um biofilme bacteriano 

abundante com presença de bactérias mortas e vivas. Este grupo foi o que apresentou 

Figura 8. Leitura do ensaio colorimétrico com resazurina. Os poços em azul indicam 

ausência de viabilidade celular, enquanto os poços de coloração rosa indicam presença 

de células viáveis. 
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maior média de pixels verdes (79,1), significativamente maior que todos os demais 

grupos, exceto o da clorexidina (2%). O grupo em que clorexidina foi o irrigante 

apresentou a segunda maior média de pixels verdes (58,2), havendo diferença estatística 

entre este grupo e os grupos que utilizaram hipoclorito (P<0,01). As menores médias 

foram encontradas nos grupos em que a irrigação foi realizada com NaOCl 1%, 2,5% e 

5%, não havendo diferença estatística entre os grupos que utilizaram hipoclorito (Tabela 

1 e Figura 8). Ho 

Através de análise visual foi possível observar uma significativa redução da 

espessura dos biofilmes submetidos a irrigação com hipoclorito de sódio em relação ao 

grupo irrigado com soro. Para o grupo irrigado com clorexidina esta redução em volume 

do biofilme não foi facilmente percebida. 

Tabela 2. Média da proporção de pixels verdes sobre o total de pixels 

  Média da Proporção pixels Verde 

Hipo 1% 19,2 
b
 

Hipo 2,5% 16,4 
b
 

Hipo 5% 14,3 
b
 

Clor 2% 58,2 
a,c

 

Endo PTC + Hipo 1% 31,5 
b,c

 

Soro 79,1
a
 

Letras minúsculas (a, b e c) iguais indicam ausência de diferença estatística 

significante (p<0.05) 
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Figura 9. Imagens de mmicroscopia confocal. (a) Imagens 

commsobreposição entre verde e vermelho. (b) Imagens mostrando 

apenas as estruturas coradas em vermelho, (c) mostrando estruturas 

coradas apenas em verde. 
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6.4. Avaliação do efeito das soluções irrigadoras sobre o biofilme através de da 

contagem de unidades formadoras de colônias 

Os dados obtidos a partir da comparação entre as amostras tomadas antes e após 

irrigação do canal radicular de cada grupo, mostrou que todas as soluções testadas 

reduziram significativamente o número de células bacterianas e fúngicas do canal (p 

<0,05). As tabelas 2 e 3 mostram a redução média obtida a partir dos números 

absolutos, tanto para E. faecalis (Tabela 3) quanto para C. albicans (Tabela 4).  

Quando comparadas as reduções de E. faecalis e C. albicans entre os grupos 

testados houve diferença significativa entre o grupo irrigado com soro e os demais. A 

clorexidina mostrou-se menos efetiva que o hipoclorito de sódio nas diferentes 

concentrações testadas (P< 0,05), porém a diferença em relação a associação entre 

Endo-PTC e hipoclorito foi altamente significante (P<0,01). Tanto para E. faecalis (P< 

0,05) quanto para C. albicans (P<0,05) houve diferença significante entre NaOCl 1% e 

Endo-PTC. 

Tabela 3.Valores médios da quantidade de E. faecalis dentro do canal radicular (em 

termos absolutos e números de log) antes e depois da irrigação utilizando os diferentes 

irrigantes 

Solução 
Inicial (Média 

absoluta/log) 

Final (Média 

absoluta/log) 

Redução (%) (Média 

absoluta) 

Hipo 1% 1,6x10
5 

(5,21) 8,4 x 10
2
 (2,92) 99,13

b 

Hipo 2,5% 1,4 x 10
5 

(5,16) 6,2 x 10
2
 (2,72) 99,51

b,d 

Hipo 5% 2,8 x 10
5
 (5,46) 3,2 x 10

2
 (2,52) 99,73

b,d 

Clor 2% 3,1 x 10
5
 (5,49) 2,8 x 10

3
 (3,44) 96,04

c 

Endo PTC + 

Hipo 1% 
2,7 x 10

5
 (5,43) 2,5 x 10

2
 (2,40) 99,93

d 

Soro 2,4 x 10
6
 (6,38) 1,7 x 10

4
 (4,24) 87,16

a 

Letras minúsculas (a, b, c e d) iguais indicam ausência de diferença estatística 

significante (p<0.05) 
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Tabela 4.Valores médios da quantidade de C. albicans dentro do canal radicular (em 

termos absolutos e números de log) antes e depois da irrigação utilizando os diferentes 

irrigantes 

Solução 
Inicial (Média 

absoluta/log) 

Final (Média 

absoluta/log) 

Redução (%) (Média 

absoluta) 

Hipo 1% 4,6x10
3
(2,66) 22 (1,35) 97,20

b 

Hipo 2,5% 1,2 x 10
2
(2,08) 3 (0,56) 97,73

b,d 

Hipo 5% 2,3 x 10
2
(3,36) 2 (0,33) 98,36

b,d 

Clor 2% 2,2 x 10
3
(3,34) 3 (0,56) 89,01

c 

Endo PTC + 

Hipo 1% 
9 x 10

2
(2,95) 0 

99,99
d 

Soro 8,2 x 10
2
(2,91) 2 x 10

2
(2,30) 75,52

a 

Letras minúsculas (a, b, c e d) iguais indicam ausência de diferença estatística 

significante (p<0.05) 
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7. DISCUSSÃO 

Mesmo com toda a evolução científica e filosófica ocorrida nas últimas décadas, 

ainda não se conseguiu chegar a uma solução irrigadora auxiliar ideal ao tratamento 

endodôntico, solução esta que apresente todas as propriedades necessárias para este 

processo. Porém, algumas substâncias são utilizadas de forma majoritária pelo 

endodontista, a fim de melhorar a limpeza e auxiliar na eficiência dos instrumentais 

operatórios (MONTEIRO-SOUZA et al., 1992; COHEN e HARGREAVES, 2007; 

LOPES e SIQUEIRA, 2010). 

A propriedade esperada de uma solução irrigadora auxiliar em endodontia, que 

tem sido mais relevada pelos diversos autores, é a capacidade antimicrobiana, pela 

importância que a desinfecção do sistema de canais radiculares e a manutenção da 

cadeia asséptica assumem no prognóstico de sucesso do tratamento endodôntico. Desta 

forma, dentre as diversas substâncias já propostas para este fim, têm se destacado a 

solução de hipoclorito de sódio e de clorexidina, onde cada qual apresenta suas 

propriedades e ações especificas (RINGEL et al., 1982; SIQUIERA et al., 1998; 

FERRAZ et al., 2001; GOMES et al., 2001; VIANNA et al., 2004). 

Dentre as desvantagens do hipoclorito de sódio a mais marcante é sua toxicidade 

tecidual. Por esta razão tem sido proposta sua associação com outras substâncias que 

possam potencializar seus efeitos, alcançando uma ação antimicrobiana em pequenas 

concentrações de NaOCl equivalente à de concentrações mais elevadas diminuindo 

assim o risco de sua utilização. O Endo-PTC, uma associação com hipoclorito de sódio 

a 1%, foi recentemente proposta contemplando aquela finalidade (OLIVEIRA et al., 

2009). 

Neste trabalho foi avaliada a ação antimicrobiana de diferentes concentrações de 

hipoclorito de sódio, a associação entre hipoclorito de sódio e Endo-PTC e clorexidina. 

Utilizou-se para análise testes in vitro e um modelo de dentes bovinos.  Os testes 

utilizando dentes bovinos são importantes para se obter condições mais próximas da 

realidade, principalmente se tratando da infecção dos túbulos dentinários, um dos 

maiores desafios a desinfecção do sistema de canais radiculares (LOVE e JENKINSON, 
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2002). Os dentes bovinos têm sido largamente utilizados para pesquisas in vitro, como 

substitutos dos dentes humanos (FREITAS et al., 2010), sendo estes morfologicamente 

e histologicamente similares. Além disso, um grande facilitador no momento de se 

efetuar uma pesquisa com dentes bovinos é a grande facilidade de se obtê-los e em 

grandes quantidades (FREITAS et al., 2010).  

As raízes bovinas utilizadas neste estudo tiveram comprimento e diâmetro apical 

padronizados. A impermeabilização das raízes na superfície externa garantiu que 

durante os procedimentos de contaminação, o acesso dos microrganismos aos túbulos 

dentinários se desse apenas via canal radicular simulando uma infecção de origem 

endodôntica. Além disso, ajudou a impedir a desidratação dos espécimes durante os 21 

dias de incubação em estufa para avaliação do desempenho antimicrobiano dos 

medicamentos. 

A permanência de smear-layer na parede dos canais prejudicaria a invasão 

tubular e a ação das substâncias antimicrobianas avaliada (FOSTER; KULILD; 

WELLER, 1993). Por esse motivo, foi realizada a remoção da smear-layer previamente 

à contaminação das raízes de acordo com as recomendações propostas por PEREZ et al 

(1993). A execução de banho ultrassônico em NaOCl 5,25% e EDTA 17% remove 

eficientemente a smear-layer, promovendo a completa exposição da abertura dos 

túbulos dentinários, favorecendo a livre penetração dos microorganismos. Esta eficácia 

foi confirmada em vários estudos (ZAPATA, 2008; GORDUYSUS et al., 2010; 

GRUNDLING, 2011; NAKAMURA et al., 2013).  

Dentre as espécies microbianas isoladas de canais radiculares necrosados, o 

Enterococcus faecalis constitui apenas uma pequena porcentagem destas. Entretanto, 

estas bactérias são comumente isoladas de canais radiculares com falha no tratamento 

endodôntico. Estudos investigando a ocorrência de E. faecalis em canais com insucesso 

do tratamento e lesão periapical associada têm demonstrado uma prevalência variando 

de 24 a 77%. A ampla variação na detecção de E. faecalis entre os estudos pode ser 

atribuída às diferentes técnicas de identificação utilizadas, diferenças geográficas ou no 

tamanho das amostras (MOLANDER et al., 1998, PECIULIENE et al., 2000, 

HANCOCK et al., 2001, PECIULIENE et al., 2001, PINHEIRO et al., 2003, RÔÇAS; 

SIQUEIRA; SANTOS, 2004, SIQUEIRA; RÔÇAS, 2004, GOMES et al., 2004, 

SEDGLEY et al, 2006; ZHANG, 2015). E. faecalis apresenta considerável resistência a 
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substâncias químicas auxiliares e medicações comumente utilizadas em endodontia, é 

um microrganismo anaeróbio facultativo relativamente fácil de ser cultivado e de alta 

relevância clínica (GOMES et al., 2003, ZHANG, 2015). Outra espécie bacteriana 

poderia requerer simbiose de outro microrganismo para sobreviver no interior dos 

túbulos dentinários, enquanto E. faecalis tem a capacidade de se estabelecer e 

sobreviver sozinho com aporte nutricional limitado por longos períodos (DAHLEN; 

HAAPASALO, 1998, VIVACQUA-GOMES et al., 2005, ZHANG, 2015). Esta 

bactériaé encontrada como monoinfecção principalmente em casos de dentes com 

necessidades de retratamento na presença de lesões periapicais (SUNDQVIST et al., 

1998, PECIULIENE et al., 2001, PINHEIRO et al., 2003; ZHANG, 2015). 

A maioria dos outros estudos de desinfecção de túbulos dentinários foram 

realizados com culturas de uma única espécie cultivada, principalmente E. faecalis (DE 

PAZ et al., 2010, DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2011). Quando os estudos 

abordam mais de uma espécie, geralmente são apenas espécies bacterianas, o que nem 

sempre representa as condições encontradas em infecções endodônticas. 

A detecção de fungos nos canais radiculares tem sido reportada em diversos 

estudos. Candida albicans é a espécie mais frequentemente isolada e sua ocorrência está 

particularmente associada a casos que apresentam insucesso do tratamento, variando de 

7 a 21% dos microrganismos isolados (NAIR et al., 1990, SEN; PISKIN; DEMIRCI, 

1995, WALTIMO et al., 1997, BAUMGARTNER; WATTS; XIA, 2000, PECIULIENE 

et al., 2001) estando geralmente em associação com bactérias. Uma das combinações 

mais freqüentes é a associação entre C. albicans e E. faecalis (PECIULIENE et al., 

2001). Mesmo quando em contato direto com o microrganismo, C. albicans tem 

apresentado resistência a substâncias comumente utilizadas como medicação intracanal, 

além de demostrar capacidade de penetração intratubular (WALTIMO et al., 1997, 

WALTIMO et al., 2004, SIQUEIRA et al., 2003, GOMES et al., 2006, CHANDRA et 

al., 2010). Ambos os fatores podem ajudar a explicar sua freqüente detecção em casos 

de insucesso do tratamento endodôntico. 

Relatos de isolamento de Enterococcus faecalis e Candida albicans a partir de 

amostras recolhidas de canais radiculares que apresentaram insucesso no tratamento 

endodôntico, motivaram a seleção destes microrganismos para participarem deste 

estudo. Outros trabalhos também selecionaram estas espécies como parâmetro para 
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testar a efetividade de processos de desinfecção utilizados durante a terapia endodôntica 

(FERRAZ et al., 2001, GOMES et al., 2001, GOMES et al., 2003, MENEZES et al., 

2004, DAMETO et al., 2005, GOMES et al., 2006, CHANDRA et al., 2010; 

NAKAMURA et al., 2013). 

Da mesma forma a preocupação de ambas as espécies avaliadas serem capazes 

de formar biofilme e de qual a melhor proporção entre elas para formação do inóculo 

nos levou a realizar um estudo prévio com coloração por vermelho congo. Foi possível 

observar que uma proporção de 1:1 de um inóculo correspondente ao padrão 4 da escala 

de McFarland para ambos os microrganismos foi o que apresentou a melhor 

configuração para o biofilme misto. Além disso, esta proporção também foi utilizada no 

trabalho de NAKAMURA et al (2013) que avaliou ação de preparação mecânica e 

irrigadores sobre biofilme misto de E. faecalis e C. albicans. 

Organizados em biofilme os microrganismos possuem diversas vantagens, 

principalmente no que diz respeito à proteção contra agentes agressivos. A maior 

responsável por esta proteção é a matriz de EPS. As análises através de retenção de 

cristal violeta confirmaram que tanto E. faecalis (ATCC 29.212) quanto C. albicans 

(ATCC 10.231) são fortes formadores de biofilme (STEPANOVIC et al., 2007). Este 

ensaio permite quantificar a biomassa, não demonstrando relação com viabilidade 

celular. Entretando, é uma maneira efetiva de observar a capacidade de desestruturação 

do biofilme. Para ambos os biofilmes avaliados tanto a clorexidina 2% quanto Endo-

PTC não demonstraram ser mais efetivos sobre a biomassa do biofilme do que o 

hipoclorito. Isso porque o hipoclorito possui reconhecida capacidade de dissolução 

tecidual (ZEHNDER et al. 2002; NAENNI et al. 2004). 

O tempo de contaminação dos espécimes foi estabelecido em 21 dias de acordo 

com HAAPASALO; ØRSTAVIK, 1987. Estes autores verificaram através de 

microscopia eletrônica de varredura e microscopia ótica de campo claro em cortes 

histológicos corados pela técnica de Brown-Brenn, a completa contaminação dos 

túbulos dentinários. Um tempo de infecção prolongado leva a uma maior quantidade de 

túbulos infectados considerando que a profundidade média de penetração microbiana 

aumenta vagarosamente com o tempo e é resultado da multiplicação celular. Além 

disso, STOJICIC et al. (2013) avaliaram o efeito de substâncias irrigadoras sobre 

biofilmes de 1 a 6 semanas formados em discos de hidroxiapatita e observou que os 
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biofilmes a partir de três semanas não apresentaram diferenças em relação a resistência 

as substâncias irrigadoras testadas. 

As soluções irrigadoras foram empregadas por um tempo de 15 minutos sendo 

renovadas a cada 3 minutos e totalizando 5ml de solução (ARI et al., 2004). 

Neutralizadores específicos foram aplicados, após a irrigação e previamente à coleta das 

amostras, para assegurar que nenhum vestígio da solução fosse transferido para o meio 

de cultura comprometendo o crescimento microbiano. Portanto, os resultados obtidos 

para cada uma das substâncias antimicrobianas refletem apenas o período de aplicação 

intracanal (SIQUEIRA et al., 1998). 

Para determinação da viabilidade dos microrganismos isolados optou-se pela 

associação dos ensaios de cultura microbiológica e microscopia de varredura confocal. 

A avaliação da viabilidade de microrganismos através da cultura convencional das 

amostras é amplamente realizada e constitui-se num importante instrumento para 

determinação de viabilidade (VIANNA et al., 2006; CHANDRA et al., 2010).  

Os resultados desse estudo mostraram uma redução significativa na contagem de 

unidades formadoras de colônias em todos os grupos avaliados, inclusive no grupo em 

que foi utilizado soro como irrigante. Isso demonstra a efetividade da ação mecânica das 

soluções irrigadoras.  

Para análise através de contagem de UFC foi possível observar uma maior ação 

nos grupos que utilizaram hipoclorito de sódio 1%, 2,5%, 5% e hipoclorito de sódio 1% 

associado ao Endo-PTC tanto para E. faecalis quanto para C. albicans. A clorexidina a 

2% mostrou as menores reduções tanto em valores absolutos quanto em valores 

logarítmicos. Estes resultados corroboram com os de diversos autores (VIANNA et al., 

2006; CHANDRA et al., 2010), entretanto, outros estudos não mostraram diferenças 

significantes na redução de microrganismos destas duas soluções irrigadoras 

(VAHDATY et al.,1993; JEANSOME et al.,1994; SEN et al., 1999; GOMES et 

al.,2001; ERCAN et al., 2004; VIANNA et al., 2004; RUFF et al.,2006). 

 A técnica de microscopia de varredura confocal permite a identificação e 

diferenciação entre microrganismos viáveis e não viáveis independentemente de sua 

capacidade de divisão celular. Alguns estudos demonstraram que a microscopia de 

varredura confocal pode ser um importante auxiliar na melhor caracterização da 

viabilidade de microrganismos sendo um método bastante sensível e específico 
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(ZAPATA et al., 2008, MA et al., 2011, PARMAR et al., 2011, WONG et al, 2014, DU 

et al., 2014, RAN et al. 2015). 

A partir desta técnica tornou-se possível medir a morte bacteriana em biofilmes. 

A metodologia permite mensurar a proporção relativa de bactérias mortas em cada 

amostra, o que não tem sido possível através da utilização de métodos de cultura (DU et 

al., 2014). Um dos problemas listados em relação a utilização desta técnica é a 

fluorescência de fundo quando a dentina é examinada. Entretanto, como descreve Du et 

al. (2014) isto não se torna um obstáculo para a metodologia empregada neste estudo. 

Ao utilizar-se 21 dias de incubação, um inoculo inicial denso e deixando o corante em 

contato com os espécimes por 10 minutos, o sinal fluorescente das bactérias é forte, o 

que permite a utilização de configurações de baixa intensidade dos lasers na 

digitalização com MVLC.  

Zapata et al. (2008) foram os pioneiros na utilização de MCVL para visualização 

de microrganismos nos túbulos dentinários. Segundo estes autores a determinação da 

viabilidade bacteriana usando MCVL é promissora para elucidar a importância das 

bactérias residuais em estado não cultivável ou detectável apenas por PCR, 

especialmente após o uso de hipoclorito de sódio que destrói eficientemente DNA 

bacteriano. Ainda segundo estes autores, MCVL pode ser útil como um complemento 

para o teste microbiológico já estabelecido, cortes histológicos, microscopia eletrônica 

padrão, e técnicas baseadas em PCR para a identificação de bactérias viáveis. A 

aplicabilidade da MCVL para avaliar infecção no sistema de canais radiculares e 

túbulos dentinários tem sido confirmada em diversos estudos posteriores (PARMAR et 

al., 2011; MA et al., 2011). Em nosso estudo, portanto, procuramos aliar duas análises: 

a contagem de UFC e a análise através de MCVL. 

As imagens obtidas nesse estudo em MCVL foram feitas na região apical e foi 

possível observar um biofilme espesso no grupo que serviu de controle positivo. Alguns 

autores (MJOR et al, 2001) sugeriram que a estrutura da dentina na região apical 

pareceu ser diferente do resto da raiz, e que havia uma quantidade reduzida de invasão 

bacteriana na dentina apical. Entretanto, nossos resultados corroboram com os de Wong 

et al. (2014) que observaram não haver diferença na penetração bacteriana entre os 

vários níveis de raiz. 
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Em nossos resultados a partir da análise por MCVL foi possível observar uma 

menor proporção de bactérias viáveis nos grupos em que foi utilizado hipoclorito de 

sódio para irrigação. Assim como em nosso, outros estudos utilizando MCVL também 

observaram uma maior ação antimicrobiana para hipoclorito de sódio que clorexidina 

(DE PAZ et al., 2010; DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2011; WONG et al., 2014; 

DU et al., 2014). 

 

 

8. CONCLUSÕES 

Segundo a metodologia adotada, podemos concluir que: 

• O hipoclorito de sódio demonstrou in vitro maior capacidade em degradar a 

biomassa do biofilme misto. 

• Todas soluções irrigadoras mostraram-se capazes de reduzir a quantidade de 

microrganismos no interior do canal 

• A associação de Endo-PTC a hipoclorito de sódio 1% melhorou a eficácia 

antimicrobiana quando comparado com hipoclorito de sódio 1% sozinho, porém 

a associação não foi mais efetiva para dissolução do biofilme. 

• O hipoclorito de sódio apresentou maior eficácia para eliminar biofilme misto que 

clorexidina 

• Clorexidina 2% e Endo-PTC foram as soluções que apresentaram maior 

proporção de células verdes (viáveis) através de MCVL, sugerindo pouca 

atividade na eliminação das bactérias em biofilme. 
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ANEXO A – COMPARAÇÃO DOIS A DOIS DA QUANTIFICAÇÃO DE 

BIOMASSA POR COLORAÇÃO COM CRISTAL VIOLETA 

 

 

Tabela 5. Comparação dos efeitos das diferentes soluções sobre a 

biomassa do biofilme formado pela cepa de C. albicans (ATCC 

10.231) 

Comparação Diferença Média P 

Solução A Solução B 

  Soro H 1% 1,831 0,0003 

Soro H 2,5% 1,717 0,0007 

Soro H 5% 2,120 0,000007 

Soro Clo 2% 1,010 0,09 

Soro Endo-PTC 0,679 0,45 

H 1% H 2,5% 0,114 0,99 

H 1% H 5% 0,290 0.97 

H 1% Clo 2% 0.815 0,25 

H 1% Endo-PTC 1,150 0,04 

H 2,5% H 5% 0,410 0,88 

H 2,5% Clo 2% 0,700 0,41 

H 2,5% Endo-PTC 1,037 0,08 
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H 5% Clo 2% 1,110 0,03 

H 5% Endo-PTC 1,440 0,002 

Clo 2% Endo-PTC 0,336 0,93 

 

Tabela 8. Comparação dos efeitos das diferentes soluções sobre a 

biomassa do biofilme formado pela cepa de E. faecalis (ATCC 

29.212.) 

Comparação Diferença Média P 

Solução A Solução B 

  Soro H 1% 1,329 0,000002 

Soro H 2,5% 1,675 0,000000 

Soro H 5% 1,744 0,000000 

Soro Clo 2% 0,740 0,01 

Soro Endo-PTC 0,778 0,01 

H 1% H 2,5% 0,345 0,60 

H 1% H 5% 0,410 0,390 

H 1% Clo 2% -0,585 0,07 

H 1% Endo-PTC -0,551 0,12 

H 2,5% H 5% 0,068 0,99 

H 2,5% Clo 2% -0,930 0,0008 

H 2,5% Endo-PTC -0,896 0,001 

H 5% Clo 2% -1,000 0,0003 

H 5% Endo-PTC -0,965 0,005 

Clo 2% Endo-PTC 0,340 0,990 

 

Tabela 9. Comparação dos efeitos das diferentes soluções sobre a 

biomassa do biofilme misto formado pela cepa de E. faecalis 

(ATCC 29.212) e C. albicans (ATCC 10.231) 

Comparação Diferença Média P 

Solução A Solução B 

  Soro H 1% 0,97 0,00007 

Soro H 2,5% 1,214 0,000001 

Soro H 5% 1,382 0,0000001 

Soro Clo 2% 0,387 0,33 

Soro Endo-PTC -0,003 1,00 

H 1% H 2,5% 0,244 0,80 

H 1% H 5% 0,412 0,250 

H 1% Clo 2% -0,582 0,03 

H 1% Endo-PTC -0,973 0,0006 

H 2,5% H 5% 0,168 0,96 
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H 2,5% Clo 2% -0,826 0,0007 

H 2,5% Endo-PTC -1,217 0,000001 

H 5% Clo 2% -0,994 0,00004 

H 5% Endo-PTC -1,385 0,0000001 

Clo 2% Endo-PTC -0,390 0,310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – DESENHO ESQUEMÁTICO PLACA DE 96 POÇOS 

Quadro 2. Desenho da placa de 96 poços para os ensaios com Cristal Violeta e 

Rezasurina 



 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
E.faec 

hip.1% 

E.faec   

hip.1% 

E.faec 

hip.1% 
 

C. alb 

hip.1% 

C. alb 

hip.1% 

C. alb 

hip.1% 
 

E.faec 

+C. alb 

hip.1% 

E.faec 

+C. alb 

hip.1% 

E.faec 

+C. alb 

hip.1% 

Cont. 

Neg. 

B 

E.faec 

hip.2,5

% 

E.faec 

hip.2,5

% 

E.faec 

hip.2,5

% 

 

C. alb 

hip.2,5

% 

C. alb 

hip.2,5

% 

C. alb 

hip.2,5

% 
 

E.faec 

+C. alb 

hip.2,5

% 

E.faec 

+C. alb 

hip.2,5

% 

E.faec 

+C. alb 

hip.2,5

% 

Cont. 

Neg. 

C 

E.faec 

hip.5,2

% 

E.faec 

hip.5,2

% 

E.faec 

hip.5,2

% 

 

C. alb 

hip.5,2

% 

C. alb 

hip.5,2

% 

C. alb 

hip.5,2

% 

 

E.faec 

+C. alb 

hip.5,2

% 

E.faec 

+C. alb 

hip.5,2

% 

E.faec 

+C. alb 

hip.5,2

% 

Cont. 

Neg. 

D 

E.faec 

clo. 

2% 

E.faec 

clo. 

2% 

E.faec  

clo. 

2% 

 

C. alb 

clo. 

2% 

C. alb 

clo. 

2% 

C. alb 

clo. 

2% 

 

E.faec 

+C. alb 

clo. 2% 

E.faec 

+C. alb 

clo. 2% 

E.faec 

+C. alb 

clo. 2% 

Cont. 

Neg. 

E 

E.faec 

endo-

PTC 

E.faec  

endo-

PTC 

E.faec  

endo-

PTC 

 

C. alb 

endo-

PTC 

C. alb 

endo-

PTC 

C. alb 

endo-

PTC 

 

E.faec 

+C. alb 

endo-

PTC 

E.faec 

+C. alb 

endo-

PTC 

E.faec 

+C. alb 

endo-

PTC 

Cont. 

Neg. 

F            
Cont. 

Neg. 

G             

H 

E.faec 

Cont. 

+ 

E.faec  

Cont. 

+ 

E.faec  

Cont. 

+ 

 

C. alb 

Cont. 

+ 

C. alb 

Cont. 

+ 

C. alb 

Cont. 

+ 

 

E.faec 

+C. alb 

Cont. + 

E.faec 

+C. alb 

Cont. + 

E.faec 

+C. alb 

Cont. + 
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ANEXO C -  DECLARAÇÃO APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO 

USO DE ANIMAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


