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 RESUMO   

O tratamento endodôntico tem por objetivo eliminar os microrganismos existentes no 

conduto radicular, tratando inflamações e impedindo reinfecções, geralmente de 

origem polimicrobiana, envolvendo bactérias e fungos (Enterococcus faecalis, 

Escherichia Coli, e Candida Albicans). Nesse processo, são utilizados irrigantes e 

medicações intracanais para promover a desinfecção e a reparação tecidual. Desde 

as primeiras civilizações, os fitoterápicos vêm sendo utilizados no tratamento de 

doenças diversas. Na Odontologia, tem havido um crescente interesse pelo uso 

dessas substâncias, em diferentes especialidades, incluindo a endodontia, onde os 

fitoterápicos são utilizados tanto na irrigação, como na medicação intracanal.  O 

presente estudo é uma revisão de literatura, na qual foram pesquisadas as bases 

PubMed Central (PMC), Biblioteca Virtual em Saúde Odontologia (BVSO), Cochrane 

Library e Scielo, considerando-se o período de 2009 a 2018. Também foram critérios 

de inclusão: os idiomas português e inglês, os estudos in vitro e clínicos, com foco no 

potencial antimicrobiano de fitoterápicos empregados na medicação ou na irrigação 

intracanal. Foram critérios de exclusão: estudos que utilizassem fitoterápicos 

associados a substâncias já consagrados na literatura (como hidróxido de cálcio, 

hipoclorito de sódio, EDTA e clorexidina), revisões de literatura e estudos em animais. 

O estudo evidenciou que diversos fitoterápicos utilizados na irrigação e na medicação 

intracanal demonstraram elevado potencial antibacteriano e antifúngico (além de 

biocompatibilidade aos tecidos periodontais), destacando-se os fitoterápicos à base 

de própolis (Apis melífera L.) e de gengibre (Zingiber officinale). 

Palavras-chave: Irrigantes do canal radicular, Produtos biológicos, Agentes anti-

infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Endodontic treatment aims to eliminate microorganisms in the root canal, treating 

inflammation and preventing reinfection, usually of polymicrobial origin, involving 

bacteria and fungi (Enterococcus faecalis, Escherichia coli, and Candida albicans). In 

this process, irrigators and intracanal medications are used to promote tissue 

disinfection and repair. Since the earliest civilizations, herbal medicines have been 

used in the treatment of various diseases. In dentistry, there has been a growing 

interest in the use of these substances in different specialties, including endodontics, 

where herbal medicines are used in both irrigation and intracanal medication. The 

present study is a literature review in which the databases PubMed Central (PMC), 

Virtual Health Library of Dentistry (BVSO), Cochrane Library and Scielo were 

consulted, considering the period from 2009 to 2018. Inclusion criteria: articles written 

in the Portuguese and English, in vitro and clinical studies focusing on the antimicrobial 

potential of herbal medicines used in medication or intracanal irrigation. Exclusion 

criteria were: studies using phytotherapics associated with substances already 

consecrated in the literature (such as calcium hydroxide, sodium hypochlorite, EDTA 

and chlorhexidine), literature reviews and animal studies. The study showed that 

several phytotherapics used in irrigation and intracanal medication showed a high 

antibacterial and antifungal potential (besides biocompatibility to the periodontal 

tissues), especially propolis (Apis melífera L.) and ginger (Zingiber officinale). 

Keywords: Root canal irrigants, Biological product, Anti-infective agents 
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INTRODUÇÃO  

 A limpeza do canal radicular e o preenchimento adequado com material 

obturador são procedimentos essenciais para o sucesso do tratamento endodôntico. 

Não é incomum ocorrerem falhas pela presença de bactérias residuais, 

potencialmente patogênicas, no canal radicular. Desse modo, a desinfecção do 

conduto, mediante a utilização de agentes químicos (irrigação/medicação) e de 

instrumentos endodônticos, desempenha um papel crucial no sucesso da terapia 

endodôntica1. 

 As periapicopatias e irritações pulpares geralmente possuem origem 

inflamatória, com etiologia polimicrobiana, envolvendo bactérias e fungos. Dentre as 

bactérias, destacam-se: Enterococcus faecalis (E. faecalis), Streptococcus mutans (S. 

mutans) e Escherichia coli (E. coli). A Candida albicans (C. albicans) se destaca entre 

os fungos. Também é reconhecida a predominância de bactérias anaeróbicas, sendo 

composta especialmente por microrganismos gram-negativos, que apresentam 

endotoxinas em suas paredes celulares, as quais são liberadas durante a 

multiplicação ou morte celular, acarretando vários efeitos biológicos, como as reações 

imunológicas e reabsorções ósseas periapicais2-3. 

O sistema de canais radiculares pode apresentar inúmeras ramificações e 

irregularidades anatômicas que dificultam sua desinfecção e instrumentação, durante 

o tratamento endodôntico, daí a necessidade do emprego de soluções irrigadoras que 

auxiliem na descontaminação dos condutos. Além destas, utiliza-se medicação 

intracanal, indicada para maximizar a descontaminação do sistema de canais 

radiculares, com o fim de reduzir tanto o processo inflamatório, quanto a quantidade 

de microrganismos, fornecendo um ambiente propício para o reparo tecidual3-4. 

Durante a seleção de substâncias irrigadoras e aquelas utilizadas na 

medicação intracanal, é necessário considerar seus benefícios terapêuticos, bem 

como seus potenciais efeitos citotóxicos. Medicamentos intracanais ideais devem ter 

propriedades antibacterianas contra uma ampla gama de microrganismos, não 

produzindo efeitos citotóxicos nos tecidos do hospedeiro, além de possuir capacidade 

de dissolver tecidos e atividade contra endotoxinas4. 

Estudos demonstram que o Hidróxido de Cálcio tem eficácia limitada na 

eliminação de bactérias do canal radicular humano, quando avaliados por técnicas de 
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cultura. A busca de um melhor protocolo antibacteriano deve continuar para garantir 

que as bactérias sejam erradicadas, de forma confiável, antes da obturação5,6. 

 Novas medicações têm sido propostas como alternativa ao hidróxido de 

cálcio, frente a infecções persistentes e/ou refratárias. Dentre essas medicações, 

podem-se citar os fitoterápicos, que vêm sendo utilizados por apresentarem potencial 

terapêutico. Não obstante as inúmeras possibilidades de uso de plantas medicinais 

na odontologia, estas têm sido pouco utilizadas, seja para tratar doenças bucais ou 

sistêmicas que repercutem em alterações na saúde bucal7. Tomando como base 

esse contexto, optou-se por desenvolver o presente estudo, que tem como objetivo 

revisar a literatura acerca do potencial antimicrobiano de fitoterápicos utilizados na 

irrigação e na medicação intracanal. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada durante os meses de março e abril do corrente ano, 

mediante consulta às seguintes bases de dados: PubMed Central (PMC), Biblioteca 

Virtual em Saúde Odontologia (BVSO), Cochrane Library e Scielo. Na busca, realizou-

se o cruzamento entre os seguintes descritores: “irrigantes do canal radicular”, 

“produtos biológicos” e “agentes anti-infecciosos”, bem como os respectivos termos 

em inglês: “root canal irrigants”, “biological products” e “anti-infective agents”. Todos 

os termos utilizados estão devidamente cadastrados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH).  

Como critérios de inclusão, foram consideradas as publicações dos anos de 

2009 a 2018, nos idiomas português e inglês, que trouxeram resultados de estudos 

in-vitro e estudos clínicos, com foco no potencial antimicrobiano de fitoterápicos 

empregados na medicação ou na irrigação intracanal. Foram excluídos os estudos 

que utilizavam fitoterápicos associados a substâncias já consagrados na literatura, 

como hidróxido de cálcio, hipoclorito de sódio, EDTA e clorexidina, revisões de 

literatura e estudos em animais.  
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RESULTADOS  

 Uma vez realizada a leitura dos títulos e resumos, em cada base de 

dados, e excluindo-se as duplicidades, foram elencados 33 artigos científicos. Após a 

leitura integral das 33 publicações, 26 foram selecionadas para compor a presente 

revisão de literatura (Figura 1). 

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos pesquisados nas bases de dados. 

Entre os 26 artigos selecionados que abordaram o potencial antimicrobiano de 

substâncias naturais no tratamento endodôntico, pôde-se constatar um maior 

BVSO (6) PMC (169) SCIELO (38) 

Publicações encontradas com os 

descritores selecionados  

Excluídas após leitura dos 

títulos e duplicidades (177) 

Artigos selecionados para leitura dos resumos (42) 

Excluídos após leitura dos 

resumos (9) 

Artigos selecionados para leitura na íntegra (33) 

Total de publicações 

encontradas (219) 

Artigos selecionados para revisão de literatura (26) 

Irrigantes (16) Medicação intracanal (10) 

COCHRANE (6) 
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percentual de publicações no biênio de 2013 e 2014 (10 publicações), conforme 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Distribuição dos artigos selecionados por ano de publicação.  

Em 65,38% das publicações, os estudos foram conduzidos em dentes humanos 

permanentes, unirradiculares e recém extraídos; 23,07% trataram-se de pesquisas in 

vitro, com culturas de bactérias e apenas 11,53% foram estudos clínicos realizados 

em dentes decíduos de pacientes selecionados a partir de critérios de elegibilidade 

dos próprios autores. 

Com relação às substâncias empregadas como controle positivo 50%, 

utilizaram o hipoclorito de sódio, em concentrações de 1% a 5,25%.  

No que diz respeito à distribuição do uso de fitoterápicos no tratamento 

endodôntico, 61,53% dos estudos os utilizaram como irrigantes, enquanto 38,47% 

empregaram como medicação intracanal. Ao todo, foram avaliados 21 fitoterápicos, 

sendo a própolis a mais citada, aparecendo em 13 artigos. As informações extraídas 

foram sumarizadas e descritas no Quadro 1. 
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7,69%
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 Quadro 1 – Caracterização das publicações analisadas na Revisão de Literatura  

Autor/ Ano de 
publicação 

Substância 
principal do 
fitoterápico 

Microrganismos Emprego Material Controle 
positivo 

Atividade 
antimicrobiana 

Victorino et al. 
2009 

 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

Estreptococos 
mutans, Staphylococcus 

aureus, Kocuria 
rhizophila, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus 

hirae, Streptococcus Mutans 

Medicação Culturas de 
bactérias 

+Ca(OH)2  83,3% 

Awawdeh et al. 
2009 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

Enterococcus faecalis Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+Ca(OH)2  100% 

Kandaswamy et al. 
2010 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

 Suco de Morinda 
citrifolia L. (MCJ) 

Enterococcus faecalis Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

++CHX, 
+Ca(OH)2 e 
***PVPI 2% 

Própolis (71%), 
MCJ (69%) 

Prabhakar et al. 
2010 

 

Triphala (Embica 
officinalis,Terminalia 
bellirica e Terminalia 

chebula)  

polifenol do chá 
verde 

(Camellia sinensis)  

Enterococcus faecalis Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

*MTAD,      
+++NaOCl 5% 

 

Triphala (100%) 
em biofilmes de 3 

semanas, 
Polifenol do chá 
verde diminuição 
na contagem UFC 

Valera et al. 2010 Própolis (Apis 
melífera L.) 

Escherichia coli e endotoxinas Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+Ca(OH)2, 
++CHX 2% 

100% 

Badr et al. 2011 
 

Alcaçuz (Glycyrrhiza 
glabra)  

Enterococcus faecalis Medicação Culturas de 
bactérias 

+Ca(OH)2 100% 



16 
 

Kayaoglu et al. 
2011 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

Enterococcus faecalis Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

++CHX 2%, 
+Ca(OH)2 

100% 

Costa et al. 2012 Aroeira-da-praia  
(Schinus 

terebintifolius Raddi) 
Quixabeira 

(Syderoxylum 
obtusifolium) 

Enterococcus faecalis Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

EDTA, 
+++NaOCl 

2,5%, 
 ++CHX 0,12% 

100% 

Madhubala et al. 
2012 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

Enterococcus faecalis Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+Ca(OH)2, 
**TAM 

100% 

Xie et al. 2012 Berberina 
(Berberis 

vulgaris L.) 

Nucleato de Fusobacterium tum, 
Enterococcus faecalis e 

Prevotella termedia 

Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

++CHX 1% e 
2%; +++NaOCl 

5,25% 

Menos eficaz que 
as substâncias 

controle 

Bhardwaj et al. 
2013 

Morinda citrifolia L. 
(MCJ) 

 Aloe Vera (Aloe vera 
L.)  

 própolis (Apis 
melífera L.)  

Enterococcus faecalis Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+++NaOCl 1% Não reportaram 

Maekawa et al. 
2013 

Própolis (Apis 
melífera L.)  
Gengibre 

(Zingiber officinale) 

Candida albicans, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli e 

endotoxinas 

Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

++CHX 2% e 
+Ca(OH)2 

100% 

Valera et al.2013 
 

Óleo de mamona 
(Ricinus communis 

L.) 
 Aloe vera (Aloe vera 

L.)  
 Gengibre (Zingiber 

officinale) 

Candida albicans e Enterococcus 
faecalis 

Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+++NaOCl 
2,5%; ++CHX 

2% 

Óleo de mamona 
99,9%; Gengibre 

99,8% e Aloe 
vera  87,69% 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Jolly et al. 2013  
 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

Bactérias aeróbias e anaeróbias 
 

Irrigação Dentes 
decíduos 
(estudo 
clínico) 

++CHX 2%, 
+Ca(OH)2 4%, 

4% de 
dimetilsulfóxid

o 

Diminuição 
significativa na 
contagem das 

UFC 

Tyagi et al. 2013 Própolis (Apis 
melífera L.) 

Morinda citrifolia 
(MCJ) 

 Neem (Azadirachta 
indica)  

Candida Albicans Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+++NaOCl 5% Própolis 100%; 
MCJ 9%; 

Neem 97% 

Mistry et al. 2013 
 

Azadirachta 
indica, Mimusops 
elengi, Tinospora 

cardifolia, Ocimum 
sanctum 

 
Enterococcus faecalis, 

Streptococcus mutans e S. 
aureus 

Irrigação Dentes 
decíduos 
(estudo 
clínico) 

+++NaOCl Diminuição 
significativa na 
contagem das 

UFC 

Chua et at. 2014 Própolis (Apis 
melífera L.) 

Candida albicans Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+Ca(OH)2  
com 

propilenoglicol, 
++CHX 2%, 

**TAM 

99,99% 

Jayahari et al. 2014 
 

Suco de maracujá 
 (Passiflora edulis) 

Enterococcus faecalis Irrigação Culturas de 
bactérias 

+++NaOCl 
5,25% 

100% 

Carbajal 2014 Própolis (Apis 
melífera L.) 

Enterococcus faecalis e Candida 
albicans 

Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+Ca(OH)2, 
++CHX 2% 

Eficácia similar a 
clorexidina 2% 

Verma et al. 2014  
 

Própolis (Apis 
melífera L.) 

Streptococci, Staphylococcus, 
Enterococcus faecalis e 

Escherichia coli  

Irrigação Dentes 
decíduos 
(estudo 
clínico) 

Solução salina 
(controle 
negativo) 

Diminuição 
significativa na 

contagem média 
das UFC 

Valera et al. 2015 Gengibre (Zingiber 
Officinale) 

Enterococcus faecalis, Candida 
Albicans e Escherichia coli 

Medicação Dentes 
permanentes 

extraídos 

++CHX, 
+Ca(OH)2 

100% 

Birring et al. 2015 Extrato de alho 
(Allium sativum L.)  

Enterococcus faecalis Irrigação Culturas de 
bactérias 

+++NaOCl 
5,25% 

Eficácia 
semelhante a do 

hipoclorito de 
sódio 5,25% 
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Guneser et al. 2016 Salvia officinalis Enterococcus faecalis. Irrigação Dentes 
permanentes 

extraídos 

+++NaOCl, 
++CHX 2%, 

cloridrato de 
octenidina 

Diminuição 
significativa na 

contagem média 
das UFC 

Shah et al. 2016 Soluneem 
 

Enterococcus faecalis. Irrigação Culturas de 
bactérias 

+++NaOCl  1% Eficácia 
semelhante a do 

hipoclorito de 
sódio 5,25% 

Dhariwal et al. 
(2016) 

Extratos etanólicos 
de Curcuma longa  

 
Chá verde 

(Camellia sinensis) 

P. intermedia, Porphyromonas, B
acteroides, Fusobacterium, 

Peptostreptococcus, 
Streptococcus mutans, Streptoco
ccus pyogenes, Enteroccocus fae

calis e Staphylococcus  
Aureus 

Irrigação Dentes 
decíduos 
(estudo 
clínico) 

+++NaOCl C. 
longa (cúrcuma) 

84,6%; C. 
sinensis (chá 

verde) 82,05% 

 
Oliveira et al. 2017 

 

 

 

Lamiaceae 
(R.officinalis L.)  

Candida albicans, 
Staphylococcus 

aureus, Enterococcus 
faecalis, Streptococcus 
mutans e P. aeruginosa 

Irrigação Culturas de 
bactérias 

Não 
reportaram 

100% para C. 
albicans e P. 
aeruginosa, 

redução 
significativa UFC 

das demais 

+ Ca (OH)2: Hidróxido de Cálcio  
++ CHX: Clorexidina  

+++ NaOCl: Hipoclorito de Sódio  

* Mistura de doxiciclina a 3%, hiclato, ácido cítrico a 4,25% e detergente polissorbato-80 a 0,5% (Tween 80). Disponível comercialmente como BioPure 
MTAD (DENTSPLY Tulsa Dental, Tulsa, OK, EUA 

**TAM: pasta tri antibiótica (ciprofloxacina, minociclina e metronidazol) 
UFC:  Unidade Formadora de Colônia
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DISCUSSÃO  

 A fim de eliminar microrganismos, de maneira mais efetiva, a Endodontia vem 

avançando a partir do surgimento de  novos materiais e técnicas, como o sistema 

rotatório. Contudo,  a persistência de microrganismos no interior dos túbulos 

dentinários tende a elevar o número de insucessos no tratamento endodôntico. Desse 

modo, é importante que o preparo biomecânico seja realizado dentro dos princípios 

da técnica preconizada, aliado à medicação/irrigação indicadas para cada situação 

clínica8. 

 Extratos vegetais e chás tem sido utilizados no tratamento de doenças, desde 

as primeiras civilizações, entretanto, somente nos últimos anos, tem aumentado o 

interesse pelo uso de fitoterápicos no tratamento endodôntico. No entanto, a literatura 

sobre o uso de medicamentos e irrigantes na terapia de canal radicular ainda é 

limitada3. 

 Na presente revisão, é possível observar que inúmeros fitoterápicos à base 

de plantas medicinais foram empregados na medicação/irrigação intracanal, com o 

intuito de verificar seu potencial antimicrobiano. Entre estes microrganismos, o 

Enterococcus faecalis foi o mais prevalente nos estudos encontrados. Esta bactéria 

está frequentemente presente em canais radiculares infectados, podendo causar 

infecções persistentes e de difícil tratamento. Devido a essa resistência às 

medicações intracanais, diversas associações de antimicrobianos estão sendo 

propostas com o objetivo de aumentar o espectro de ação e combater a infecção 

persistente9.  

 Bastante reconhecida e estudada na odontologia, a própolis é uma substância 

resinosa produzida por abelhas, rica em flavonóides, com reconhecidas atividades 

anti-inflamatórias, analgésicas e antimicrobianas intracanal10,11.  

Nesta revisão, o extrato de própolis (Apis melífera L.) destacou-se como 

fitoterápico mais empregado na irrigação e na medicação intracanal. Em estudos in 

vitro (realizados em dentes permanentes) e nos ensaios clínicos (conduzidos a partir 

de dentes decíduos), essa substância teve seu potencial antimicrobiano testado de 

forma isolada ou associada a outras substâncias naturais e mostrou-se eficaz contra 

bactérias e fungos, especialmente a Enterococcus faecalis e Candida albicans, 

respectivamente02,10-21.  
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As propriedades antimicrobianas da própolis, contra agentes patogênicos orais, 

são atribuídas ao flavonona pinocembrina, ao flavonol galangina, e ao éster fenetílico 

de ácido caféico (CAPE), e o mecanismo de ação é provavelmente fundado na inibição 

do RNA polimerase bacteriano. Outros componentes como os flavonóides, o ácido 

caféico, o ácido benzoico e o ácido cinâmico, possivelmente agem na membrana ou 

na parede celular, causando danos funcionais e estruturais ao microrganismo22. 

Jolly e colaboradores (2013)18 avaliaram, clinicamente, em dentes decíduos, o 

potencial antimicrobiano, anti-inflamatório e irritante da própolis contra bactérias 

aeróbias e anaeróbias. Para isso, foi conduzido um ensaio clínico randomizado, no 

qual a irrigação foi realizada usando CHX 2%, Ca (OH)2 4%, 4% de dimetilsulfóxido 

(DMSO) ou extrato de própolis. Nos quatro grupos, foi observada uma diminuição 

significativa na contagem média de unidades formadoras de colônia aeróbia (UFC), 

verificando-se melhores resultados com a CHX 2% e concluindo-se que a clorexidina 

demonstrou superioridade contra agentes aeróbios e anaeróbios presentes no canal 

radicular.  

Verma e colaboradores (2014)21 verificaram o potencial do extrato de própolis 

solúvel em água a 25% contra microrganismos presentes em canais radiculares de 

dentes decíduos, durante procedimentos endodônticos, em pacientes de 4 a 7 anos, 

nos quais foram utilizadas soluções salinas isotônica a 0,9% e própolis solúvel em 

água a 25%. Observou-se eficácia antimicrobiana de 25% do extrato de própolis 

solúvel em água, com diminuição significativa na UFC de todas as bactérias isoladas. 

Concluindo-se, assim, que considerando a baixa toxicidade e a eficácia 

antibacteriana, o extrato hidrossolúvel de própolis a 25% pode ser defendido como 

irrigante de canal radicular no tratamento endodôntico de dentes decíduos. 

Dois fitoterápicos à base de plantas medicinais cultivadas no Nordeste do 

Brasil, frequentemente utilizadas no tratamento de infecções orais: o Schinus 

terebinthifolius Raddi (aroeira-da-praia) e o Syderoxylum obtusifolium (quixabeira) 

também tiveram seu potencial antimicrobiano avaliado contra E. faecalis, na 

desinfecção de canais radiculares. A atividade antimicrobiana da aroeira-da-praia e 

os extratos hidroalcoólicos de quixabeira foram analisados nas concentrações de 

100%, 50%, 25%, 12,5% e 6,25%, apresentando atividade antimicrobiana contra E. 

faecalis, porém, não superando os halos de inibição de crescimento bacteriano 

apresentados pela solução de clorexidina a 0,12%1. 
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Em relação aos estudos desenvolvidos para avaliar os efeitos da clorexidina, 

Ferraz e colaboradores23 estudaram a ação antimicrobiana da clorexidina gel, 

clorexidina líquida e do hipoclorito de sódio, como soluções irrigadoras. Por meio do 

teste de difusão em ágar, verificou-se que a clorexidina gel 2% produziu uma maior 

zona de inibição, diferente de todas as concentrações de hipoclorito de sódio testadas, 

enquanto a clorexidina líquida não mostrou diferença significativa quando comparada 

com a clorexidina em gel.   

Também foram avaliadas a eficácia antimicrobiana de Triphala (Emblica 

officinalis, Terminalia bellirica e Terminalia chebula) e polifenol do chá verde (Camellia 

sinensis) contra biofilme de E. faecalis formado em substrato dentário, tendo como 

resultado a inibição do crescimento bacteriano com Triphala, o mesmo não ocorrendo 

com polifenol do chá verde24. Este último também foi avaliado como solução irrigadora 

contra bactérias anaeróbias isoladas de canais radiculares de dentes decíduos, 

juntamente com hipoclorito de sódio e extratos etanólicos 

de Curcuma longa (açafrão). Quando associado ao hipoclorito de sódio e ao açafrão, 

o polifenol do chá verde mostrou eficácia de 82,05% contra a maioria das bactérias 

isoladas25, mas apenas o hipoclorito de sódio a 5% apresentou atividade 

antibacteriana máxima contra o biofilme de E. Faecalis formado no substrato 

dentário24,25.   

É fato que o gengibre (Zingiber Officinale), é uma substancia já consagrada na 

literatura por suas ações anti-inflamatórias, antimicrobianas, analgésicas, antivirais, 

hepatoprotetoras, antioxidantes, antitumorais e imunomoduladoras3,26. Fitoterápico à 

base de gengibre foi avaliado, por meio de estudo in vitro, por Valera (2013 e 2015)3,26 

e Maekawa (2013)17, como medicação intracanal, contra C. albicans, E. faecalis, E. 

coli e endotoxinas. Os resultados mostraram significativa redução dos microrganismos 

e quantidade de endotoxinas, confirmando a eficácia do fitoterápico à base de Zingiber 

officinale contra os microrganismos testados, não sendo capaz, entretanto, de eliminar 

endotoxinas3,17.  

Em relação ao extrato de alho (Allium sativum L.), três diferentes concentrações 

(10%, 40% e 70%), foram avaliadas e comparadas quanto a sua eficácia 

antimicrobiana contra o biofilme de E. faecalis, bem como sua capacidade de penetrar 

na dentina radicular, em relação ao NaOCl a 5,25%. Os autores concluíram que todas 

as concentrações foram capazes de romper e prevenir a formação de biofilme 

produzido por E. faecalis, contudo, a concentração mais eficaz foi a de 70%, sendo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emblica_officinalis
https://en.wikipedia.org/wiki/Emblica_officinalis
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminalia_bellirica
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminalia_chebula
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semelhante aos efeitos proporcionados pelo NaOCl a 5,25%. Desse modo, foi 

possível concluir que o extrato de alho tem potencial para servir como um irrigante de 

canal radicular alternativo, sendo um agente antimicrobiano efetivo e biocompatível, 

com boa propriedade de penetração dentinária27. 

Ao avaliar a eficácia antimicrobiana de quatro fitoterápicos: A. 

Indica (Neem), O. sanctum (Tulsi), M. elengi (Bakul) e T. cardifolia (Giloy), bem como 

CHX 2%, contra E. faecalis, Streptococcus mutans (S. mutans) e Staphylococcus 

aureus (S. aureus), verificou-se que todos exerceram atividade antibacteriana, sendo 

estas diretamente proporcionais à concentração dos extratos vegetais. Observou-se 

que A. índica, O. sanctum, T. cardifolia, M. elengi e clorexidina apresentam efeitos 

antimicrobianos contra os patógenos endodônticos: S. mutans, S. aureus e E. 

faecalis, entretanto os autores enfatizaram a necessidade de se realizar ensaios pré-

clínicos e clínicos, a fim de se avaliar a citotoxicidade e a segurança dessas 

substâncias, antes que possam ser recomendados como irrigantes ou medicação 

intracanal 28. 

Outros fitoterápicos, como a Sálvia (Salvia officinalis)29, Morinda citrifolia 

L.13,16,19, Berberina (Berberis vulgaris L.)30, suco de maracujá (Passiflora edulis)31, 

Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)4, R officinalis32, Soluneem33, e Óleo de mamona 

(Ricinus communis L.)26 foram testados e seus potenciais antimicrobianos 

mensurados, com resultados positivos, o que as torna substâncias potencialmente 

promissoras no tratamento endodôntico, seja na medicação intracanal ou na 

irrigação dos condutos radiculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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CONCLUSÃO  

Levando-se em consideração que um dos principais objetivos da terapia 

endodôntica é a eliminação de bactérias do sistema de canais radiculares, por meio 

da instrumentação mecânica, ação química das soluções irrigadoras e da terapia 

medicamentosa intracanal, pôde-se constatar que, mediante a literatura consultada, o 

hipoclorito de sódio continua sendo a solução irrigadora de escolha entre os 

profissionais, bem como a clorexidina e o hidróxido de cálcio, todos já consagrados 

como medicação intracanal. Novas substâncias, entretanto, têm surgido como 

soluções alternativas, a exemplo de alguns fitoterápicos mencionados nesta revisão 

de literatura, destacando-se os extratos de própolis (Apis melífera L.) e de gengibre 

(Zingiber Officinale), os quais mostraram elevado potencial antibacteriano e 

antifúngico, quando empregados na irrigação e na medicação intracanal. 

Este estudo tem limitações, haja vista que diferentes metodologias foram 

utilizadas para avaliar o potencial antimicrobiano das substâncias, nas diversas 

pesquisas. Além disso, diferentes substratos e microrganismos foram utilizados, 

dificultando/impossibilitando a comparação fidedigna entre os resultados. Ademais, 

em alguns estudos, os autores não forneceram informações precisas acerca do 

potencial de inibição microbiana.  
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