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RESUMO 

Existe um consenso de que no tratamento de dentes com rizogênese incompleta é 

necessária uma medicação intracanal com máximo efeito antibacteriano, pois o uso de 

limas e o protocolo convencional de instrumentação devem ser evitados para que não 

torne o elemento dental ainda mais frágil.  Diversos curativos endodônticos têm sido 

utilizados com este objetivo, bem como o uso de uma irrigação mais copiosa e com 

irrigante mais efetivo. No entanto, ainda não está padronizada na literatura uma 

medicação com efeito antibiótico prolongado e efetivo, além de fácil manipulação e 

inserção no conduto. O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a eficácia de 

diferentes pastas antimicrobianas utilizadas como medicação intracanal sobre o patógeno 

Enterococcus faecalis utilizando o método de disco - difusão em Ágar. Para isso, foi 

confeccionado um dispositivo de polipropileno que possui características semelhantes 

ao canal radicular principal. Os testes de eficácia foram realizados por um período de 30 

dias. Foram analisadas as seguintes formulações: Pasta triantibiótica (metronidazol, 

ciprofloxacino e minociclina); Pasta biantibiótica (metronidazol e ciprofloxacino); Pasta 

de Ciprofloxacino; Pasta de Amoxicilina; Pasta de hidróxido de cálcio; Solução 

fisiológica 0,9% (grupo controle). Todas as pastas foram ainda alocadas em duas 

categorias: ápice aberto e ápice fechado e ensaiadas em triplicata. Os dispositivos 

permaneceram em estufa a 37ºC durante 30 dias (sem agitação), sendo as coletas para 

aferição da resposta biológica realizadas em períodos preestabelecidos: H1(1ª hora), 

H6(6ª hora), H24(24ª hora), D3(3º dia), D7(7º dia), D14(14º dia) e D30(30º dia) no 

decorrer de 30 dias. A cada coleta foram retirados de cada dispositivo 20µL de solução 

e depositados sobre discos de papel de filtro estéreis com 6 mm de diâmetro. Em 

seguida, os discos de papel embebidos foram transferidos com pinça estéril para a 

superfície das placas de petri previamente semeadas com a bactéria. Dos dispositivos 

com ápice fechado foram removidos 20µL da solução que estava sobre a superfície da 

pasta, tendo o cuidado para não tocá-la. Este procedimento teve o intuito de medir a 

ação antimicrobiana direta dos diferentes preparados no interior do conduto radicular. A 

partir dos dispositivos com ápice aberto foram retirados 20µL da solução na qual o 

dispositivo plástico encontrava-se imerso, com o intuito de medir a ação do preparado 

difundido à região periapical. A partir dos halos de inibição obtidos, foi possível 

observar quais preparados foram mais eficazes com respeito ao seu efeito 

antibacteriano. A pasta de amoxicilina apresentou o maior efeito antimicrobiano inicial, 
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mantendo-o durante todo o experimento, no entanto, a partir da segunda semana não 

houve mais diferença estatística entre as pastas antibióticas e o efeito tornou-se 

semelhante. As pastas triantibiótica e biantibiótica tiveram efeito inicial menor do que o 

da Amoxicilina, porém o efeito foi igualado a partir da segunda semana. Por outro lado, 

a pasta de hidróxido de cálcio teve um efeito discreto inicialmente, o qual foi totalmente 

cessado já após o 3° dia. Ainda que a pasta de Amoxicilina tenha apresentado os 

melhores resultados dentre as pastas estudadas, foi evidenciado o aparecimento de cor 

escurecida associada a sinais de degradação após duas semanas. Este estudo mostrou 

que as pastas antibióticas tiveram um excelente efeito farmacológico, ao contrário da 

pasta de hidróxido de cálcio. Pode-se concluir que as pastas antibióticas, dentre elas as 

pastas de Amoxicilina, triantibiótica e biantibiótica apresentaram um excelente efeito 

sobre o micro-organismo E. faecalis. Portanto, seu uso como medicação intracanal nos 

casos de dentes com rizogênese incompleta pode ser uma ótima alternativa, estando 

ainda a facilidade de manipulação durante o procedimento clínico atrelada à eficácia 

microbicida. Quando comparadas, a pasta biantibiótica mostrou-se quase que 

igualmente efetiva a triantibiótica, podendo ser uma ótima escolha em casos clínicos de 

tratamento de dentes anteriores, sempre e quando a pigmentação causada pelo fármaco 

Minociclina possa comprometer o resultado final do tratamento. Pôde-se concluir que as 

pastas antibióticas, dentre elas as pastas de amoxicilina, triantibiótica e biantibiótica 

apresentaram excelente efeito inibitório sobre o micro-organismo E. faecalis. Portanto, 

o seu uso como medicação intracanal nos casos de dentes com rizogênese incompleta 

pode ser uma excelente alternativa. 

 

 

Palavras-chaves: Pasta antibiótica, regeneração endodôntica, apicificação, endodontia, 

antibióticos, Enterococcus faecalis. 
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ABSTRACT 

There is an agreement that in dental treatments with incomplete rizogenese it is 

necessary an intracanal medication with high antibacterial effect because the use of files 

and standard protocol based on instrumentation must be avoided to protect the fragile 

dental element from extra hazard. Several endodontic dressings have been used with 

this purpose, alone or associated to a copious irrigation procedure. However, it is not yet 

standardized in the literature a unique medication with protracted and excellent 

antimicrobial effect, associated to a feasible handling and insertion into the duct. The 

purpose of this study was to evaluate the in vitro effectiveness of different antimicrobial 

pastes currently used as intracanal medication against the pathogen Enterococcus 

faecalis by means of agar disk diffusion method. Accordingly, it was created a 

polypropylene device to simulate the release characteristics of the main root canal. The 

efficacy tests were performed over a period of 30 days. The formulations studied were 

distributed in triplicate just as follows: Triantibiotic Paste (metronidazole, ciprofloxacin 

and minocycline); Biantibiotic Paste (metronidazole and ciprofloxacin); Ciprofloxacin 

Paste; Amoxilin Paste; Calcium hydroxide paste; 0.9% saline (control group). All pastes 

were still allotted into 2 categories: open and closed apex. The devices remained in the 

medium at 37ºC over 30 days (static). Samples used for the measurement of biologic 

response were collected in pre-fixed times: H1(1
st
 hour), H6(6

th
 hour), H24(24

th
 hour), 

D3(3
rd

 day), D7(7
th

 day), D14(14
th

 day) and D30(30
th

 day) in the course of thirty days. 

At every settled time, 20μL of solution was removed from each device and embedded 

on sterile paper discs with 6mm of diameter, being the equivalent volume replaced with 

fresh release medium. After, the discs were transferred with sterile tweezersg to the 

surface of agar-BHI medium previously inoculated with bacteria over petri plaques. 

From the devices with closed apex, it was removed 20μL of solution from above the 

paste surface, avoiding any directly touch on it. This collect aimed to evaluate the 

antimicrobial effect of different preparations inside the root canal. From the devices 

with open apex it was removed 20μL of the solution in which the plastic device was 

submerged, in order to measure the action of the diffused antibiotic to the periapical 

region through the apex. From the inhibition halos obtained in each case it was possible 

to rank the formulations in order of effectiveness. The Amoxicillin paste presented an 

initial antimicrobial effect more robust, keeping it throughout the experiment. However 
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from the second week there was no more significant difference between this and the 

other antibiotic pastes (triantibiotic  and biantibiotic). These pastes had an initial effect 

less representative than amoxicillin, however the effect became similar from the second 

week. Nevertheless, calcium hydroxide paste had a discreet effect initially and it was 

completely ceased already after the 3
rd

 day. Even if Amoxicillin paste presented a 

superior result among the studied pastes, it was noticed color changes associated to 

degradation signs after two weeks. The findings show that these antibiotics pastes posed 

an excellent pharmacological effect, apart from calcium hydroxide. It can be concluded 

that all the antibiotics pastes, among them the pastes of amoxicillin, triantibiotic and 

biantibiotic were effective against E. faecalis. As a result its use as dressing for teeth 

with incomplete risogenesis in may be a good alternative. Among the advantages it is 

the microbial effectiveness, as well as the feasible manipulation during the clinical 

procedure. When comparing biantibiotic and triantibiotic pastes, the first showed to be 

almost equally effective, being a great choice for the clinical treatments of anterior 

teeth, where the pigmentation caused by minocycline antibiotic could present a 

drawback in the final result of the treatment.  

 

Keywords: Pasta antibiotic endodontic regeneration, apexification, endodontics, 

antibiotics, Enterococcus faecalis. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Para o sucesso do tratamento endodôntico de dentes permanentes com polpa 

necrosada é essencial a eliminação ou redução da infecção bacteriana no interior dos 

canais radiculares. Para isto, é importante o uso de soluções irrigadoras associadas à 

instrumentação endodôntica, utilização de preparos intracanais e vedamento do canal 

com material restaurador definitivo (Jung et al. 2008). 

A microbiota presente nos canais radiculares obturados quando da decorrência 

de insucesso endodôntico difere tanto quantitativa quanto qualitativamente daquela 

normalmente encontrada em dentes necrosados e não tratados. Nas infecções 

secundárias e persistentes pode ser observado um número limitado de microorganismos 

com predominância de anaeróbios facultativos gram-positivos. Já uma infecção 

polimicrobiana com predominância de anaeróbios estritos gram-negativos, está 

comumente associada a canais radiculares não tratados endodonticamente (Sundquist et 

al. 1998, Molander et al. 1998). A presença de E. faecalis em canais radiculares com 

insucesso do tratamento endodôntico tem sido amplamente relatada. (Sathorn et al. 

2007; Cook et al. 2007; Vianna et al. 2007). Tais estudos demonstram que dentre 29 e 

77% destes casos se logra isolar essa bactéria. Esta diferença se deve ao fato dos 

Enterococcus não serem favorecidos pelas condições presentes nos canais radiculares 

não tratados endodonticamente, e quando presentes usualmente compõem uma pequena 

porção da microbiota presente. Ainda assim, a E. faecalis parece apresentar resistência a 

vários agentes antimicrobianos usados durante o tratamento, inclusive ao hidróxido de 

cálcio. (Pinheiro et al. 2003). 

Em dentes com rizogênese incompleta, algumas etapas da terapia endodôntica 

são dificultadas, como a definição do batente apical, o travamento do cone e a 

possibilidade de extravasamento do material para os tecidos periodontais. Além disso, 

as raízes dentárias neste estágio apresentam-se com paredes finas e frágeis (Trope et al. 

2010). 

A técnica convencional, a qual utiliza hidróxido de cálcio, apesar de ser descrita 

com sucesso na literatura, apresenta algumas desvantagens: são necessárias constantes 

trocas do curativo, há uma demora de 6 a 18 meses para a formação da barreira de 
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tecido duro, além da necessidade de acompanhamentos do paciente durante um longo 

período de tempo (Chueh et al. 2009) 

Alguns relatos de casos e estudos do tipo séries de casos introduziram 

recentemente novas técnicas endodônticas detalhadas aplicadas aos casos de necrose 

pulpar em dentes permanentes imaturos. (Cehreli et al. 2011). Estas técnicas têm sido 

sugeridas para induzir o complexo dentino-pulpar a um crescimento contínuo da raiz, e 

desta forma reduzir o risco de fratura geralmente associada à técnica tradicional de 

apicificação, na qual a raiz permanece fina e frágil. Os novos agentes utilizados na 

desinfecção dos canais radiculares durante a técnica de regeneração são basicamente o 

hipoclorito de sódio como agente irrigante e uma pasta triantibiótica, que é uma mistura 

de partes iguais de metronidazol, ciprofloxacino e minociclina. Segundo Hoshino, 1996 

e Windley, 2005 a utilização da pasta triantibiótica tem demonstrado ser muito eficaz 

contra os patógenos comumente encontrados no interior do sistema de canais 

radiculares.  

Por outro lado, a coloração da dentina pela minociclina, um derivado da 

tetraciclina, durante a regeneração dos tecidos tem sido relatada. Deste modo, alguns 

autores sugerem a eliminação da minociclina, mantendo apenas metronidazol e 

ciprofloxacino, portanto uma pasta biantibiótica (Petrino et al. 2010 e Kim et al. 2010). 

Variações da pasta original triantibiótica têm sido avalidadas com êxito. Outra 

alternativa é a utilização de um colar biantibiótico ou até mesmo o cefaclor é usado 

como um substituto para a minociclina em uma mistura triantibiótica diferenciada 

(Trope et al. 2007). 

 

Diante das múltiplas possibilidades, existe um consenso, na literatura, que mais 

estudos acerca deste tema devem ser realizados. (Ritter et al. 2004; Windley et al. 2005; 

Jhung et al. 2008; Akgumet al. 2009; Chueh et al. 2009; Trope et al. 2010). Desta 

maneira, existe a necessidade-e relevência da realização de um estudo comparativo das 

pastas antibióticas mais utilizadas na terapêutica clínica atual. A comprovação da 

atividade farmacológica de uma medicação intracanal por um período de até 30 dias 

seria ainda bastante vantajosa. Aliado a isto, a ausência de efeitos indesejáveis a 

resistência e estética do elemento dentário, respaldariam a sua utilização no tratamento 

endodôntico de elementos dentários com rizogênese incompleta.  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 O presente trabalho teve como objetivos: 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

 Avaliar o efeito antibacteriano de diferentes pastas antibióticas como curativo 

intracanal sobre o patógeno E. faecalis, utilizando o método de disco - difusão 

em Ágar. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Comparar a eficácia farmacológica in vitro da pasta triantibiótica em relação à 

pasta biantibiótica, controle negativo (solução fisiológica) e controles positivos 

(amoxicilina, ciprofloxacino e hidróxido de cálcio). 

 

 Avaliar o efeito farmacológico das diferentes pastas antibióticas através de um 

modelo de simulação da inserção do curativo de demora intracanal com o ápice 

fechado e aberto. 

 

 Avaliar a manutenção da atividade antimicrobiana das diferentes pastas testadas 

no período de 30 dias. 
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3. CAPÍTULO 1 

 

Esta dissertação está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa 

de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta 

o formato alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado e permite a 

inserção de artigos científicos de autoria ou coautoria do candidato.  

Assim sendo, esta dissertação é composta de um artigo científico que será 

submetido ao periódico Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated 

Clinical, conforme descrito abaixo:  

 

 

Avaliação in vitro da efetividade de diferentes pastas antibióticas sobre o E. 

Faecalis  

 

SANTIAGO AKS, SOUSA FFO, MELO LFM, GONDIM JO, MOREIRA NETO, JJS 
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RESUMO 

Objetivo: O intuito deste trabalho foi avaliar in vitro a eficácia de diferentes 
pastas antimicrobianas utilizadas como medicação intracanal sobre o patógeno 
Enterococcus faecalis utilizando o método de disco - difusão em Ágar.  

Metodologia: Foi confeccionado um dispositivo de polipropileno que possui 
características semelhantes ao canal radicular principal. Os testes de eficácia 
foram realizados por um período de 30 dias. Foram analisadas as seguintes 
medicações: Pasta triantibiótica (metronidazol, ciprofloxacino e minociclina); 
Pasta biantibiótica (metronidazol e ciprofloxacino); Pasta de Ciprofloxacino; ; 
Pasta de Amoxicilina; Pasta de hidróxido de cálcio; Solução fisiológica 0,9% 
(grupo controle) ensaiadas em triplicata. Todas as pastas foram ainda alocadas 
em duas categorias: ápice aberto e ápice fechado. Os dispositivos 
permaneceram em estufa a 37ºC durante 30 dias (sem agitação). A cada coleta 
foram retirados de cada dispositivo 20µL de solução e depositados sobre 
discos de papel de filtro estéreis com 6 mm de diâmetro. Em seguida, os discos 
de papel embebidos foram transferidos com pinça estéril para a superfície das 
placas de petri previamente semeadas com a bactéria.  

Resultados: A pasta que apresentou o maior efeito antimicrobiano inicial foi a 
pasta de amoxicilina, mantendo-o durante todo o experimento. As pastas 
triantibiótica e biantibiótica tiveram efeito inicial menor que a de amoxicilina, 
porém o efeito foi assemelhado a partir da segunda semana, não mostrando 
diferença estatística entre elas até o final do experimento. Por outro lado, a 
pasta de hidróxido de cálcio teve um efeito discreto inicialmente e que foi 
totalmente cessado já após o 3° dia. A pasta de amoxicilina apresentou o 
melhor resultado dentre as pastas estudadas, porém sinais de degradação 
foram evidenciados após duas semanas. 

Conclusão: Pôde-se concluir que as pastas antibióticas, dentre elas as pastas 
de amoxicilina, triantibiótica e biantibiótica apresentaram excelente efeito sobre 
o microorganismo E. faecalis. Portanto seu uso como medicação intracanal nos 
casos de dentes com rizogênese incompleta pode ser uma boa alternativa de 
tratamento. Outros estudos, compreendendo ensaios in vitro com dentes, além 
de ensaios clínicos, são necessários para observar o efeito das referidas 
pastas sobre a estrutura dental e no combate ao biofilme in situ. 

 

Palavras-chaves: antibióticos, apicificação, endodontia, Enterococcus faecalis. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this study was to evaluate in vitro the effectiveness 

of different antimicrobial pastes used as intracanal medication against the 

pathogen Enterococcus faecalis using the Agar disk diffusion method. 

Methodology: A polypropylene device was created in order to simulate the 

characteristics of the main root canal. The efficacy tests were performed over a 

period of 30 days. The follow medications were evaluated: Triantibiotic Paste 

(metronidazole, ciprofloxacin and minocycline); Biantibiotic Paste 

(metronidazole and ciprofloxacin); Ciprofloxacin Paste; Amoxilin Paste; Calcium 

hydroxide paste; 0.9% saline (control group) assayed in triplicate. All pastes 

were still allotted into 2 categories: open apex and closed apex. The devices 

remained in the medium at 37ºC over 30 days experimental period (statically). 

At each settled time it was removed from each device 20μ  of solution and 

deposited on sterile paper discs with 6mm in diameter. After, the discs were 

transferred with sterile tweezers to the petri plates surface previously seeded 

with bacteria. 

Results: The paste that presented higher initial antimicrobial effect was the 

amoxicillin paste, keeping it throughout the experiment. Triantibiotica and 

biantibiotic pastes had initial effect smaller than amoxicillin, however the effect 

was similar as from the second week, however from the second there´s no 

more statistical difference between the pastes until the end of the experience. 

On the other hand Calcium hydroxide paste had a discreet effect initially and it 

was completely ceased already after 3rd day. Amoxicillin paste had a better 

result among the studied pastes, however macroscopic degradation signs were 

evidenced after two weeks. 

Conclusion: It can be concluded that the antibiotics pastes, among them the 
pastes amoxicillin, triantibiotica and biantibiotica presented an outstanding 
effect on the microorganism E. faecalis. Therefore its use as dressing in teeth 
with incomplete rizogênese, where it is recommended the use of the 
revascularization technique may be a good treatment choice. Other studies, 
including in vitro assays with teeth specimens, in addition to clinical trials, are 
required to observe the effect of those pastes on tooth structure and inhibiting 
the  microbial biofilm formation in situ. 
 

Keywords: antibiotics, apexification, endodontics, Enterococcus faecalis 
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INTRODUÇÃO 
 

Em dentes com rizogênese incompleta, algumas etapas da terapia 
endodôntica são dificultadas, como a definição do batente apical, o travamento 
do cone, possibilitando o extravasamento do material para os tecidos 
periodontais. Além disso, as raízes dentárias neste estágio apresentam-se com 
paredes finas e frágeis (1). 

A técnica convencional, que utiliza hidróxido de cálcio, apesar de ser 
descrita com sucesso na literatura, apresenta algumas desvantagens: 
constantes trocas do curativo, demora de 6 a 18 meses para a formação da 
barreira de tecido duro, além da necessidade de acompanhamentos do 
paciente por um longo período de tempo (2). 

Alguns relatos de casos e estudos do tipo séries de casos introduziram 
recentemente técnicas endodônticas aplicadas aos casos de necrose pulpar 
em dentes permanentes imaturos (3). Estas técnicas têm sido sugeridas para 
induzir o complexo dentino-pulpar e levar a um crescimento contínuo da raiz, e 
desta forma reduzir o risco de fratura geralmente associada à técnica 
tradicional de apicificação, na qual a raiz permanece fina e frágil. Os novos 
agentes utilizados na desinfecção dos canais radiculares durante a técnica de 
regeneração são basicamente o hipoclorito de sódio como agente irrigante e 
uma pasta triantibiótica, que é uma mistura de partes iguais de metronidazol, 
ciprofloxacino e minociclina.  

A utilização da pasta triantibiótica tem demonstrado ser muito eficaz 
contra os patógenos comumente encontrados no interior do sistema de canais 
radiculares. Por outro lado, a coloração da dentina pela minociclina, um 
derivado da tetraciclina, durante a regeneração dos tecidos tem sido relatada. 
(4,5). Deste modo, alguns autores sugerem a eliminação da minociclina, 
mantendo apenas metronidazol e ciprofloxacino, portanto uma pasta 
biantibiótica (6,7). Outra alternativa é a utilização de um colar biantibiótico ou até 
mesmo a substituição da minociclina por cefaclor em uma mistura triantibiótica 
diferenciada (8). 

 Diante das múltiplas possibilidades, existe um consenso na 
literatura de que mais estudos acerca deste tema devem ser realizados (1, 2, 5, 8-

11). Deste modo, torna-se bastante relevante a realização de um estudo 
comparativo das pastas antibióticas mais utilizadas na clínica atual. A 
comprovação da atividade farmacológica por um período longo de um curativo 
intracanal composto por estas pastas, associada a ausência de efeitos 
indesejáveis e a preservação da resistência e estética do elemento dentário, 
poderiam respaldar a sua utilização no tratamento endodôntico de elementos 
dentários com rizogênese incompleta.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente trabalho está baseado em um estudo experimental in 
vitro, consistindo exclusivamente de procedimentos laboratoriais.  
 
 Materiais 
 
Cepas Bacterianas: 

Enterococcus faecalis obtidos a partir de cepas padrão (ATCC 29212). 

 
Meios de cultura: 

 
 ÁgarMüeller-Hinton - Oxid, UnipathLtd, Basingstoke, Inglaterra. 
 Brain Heart Infusion Agar (BHIA) - Oxid, UnipathLtd, Basingstoke, 

Inglaterra 
 

Antibióticos utilizados: 
 

As pastas antibióticas foram confeccionadas através da utilização das 
cápsulas ou comprimidos dos respectivos antibióticos:  

 
 Ciprofloxacino 500mg (Prati Donaduzzi & Cia Ltda),  
 Metronidazol 400mg (Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda),  
 Minociclina 100mg (Ranbaxy Farmaceutica Ltda),  
 Amoxicilina 500mg (Prati Donaduzzi & Cia Ltda). 

 
Outros materiais utilizados: 
 

 Pasta de Hidróxido de cálcio (calen, SS White). 
 Solução fisiológica 0,9%.  

 
Método  
 
Resposta Biológica 
 

Culturas de E. faecalis foram cultivadas e conservadas em tubo inclinado 
contendo Ágar Müeller-Hinton e posteriormente subcultivadas em placas de 
Ágar BHI.  

Para a realização do teste de difusão em ágar, inicialmente as cepas 
bacterianas padrão foram reativadas em 3mL de BHI caldo por 24 horas em 
estufa a 37ºC, em condições de microaerofilia. A partir dessa cultura, foi 
realizada uma nova replicação em 3mL de BHI caldo e manutenção por 24 
horas a 37ºC, em condições de microaerofilia, o que permitiu a obtenção de 
inóculos contendo 105 UFC/mL, correspondente ao nível 5 da escala de 
McFarland. Para verificar e padronizar a quantidade de microrganismos 
presentes nos inóculos utilizados para o experimento foi realizadas diluições 
seriadas até 10-5. (23). 
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Preparação das pastas 
 

As cápsulas foram abertas para utilização do pó contido em seu interior, já 
os medicamentos que se apresentaram em forma de comprimido foram 
triturados em gral e pistilo. As pastas foram manipuladas utilizando porções 
iguais de cada antibiótico que compunha a mesma, previamente pesadas em 
balança digital de precisão. O pó de antibiótico foi misturado e manipulado com 
soro fisiológico 0,9% previamente medido com pipeta graduada. As pastas 
foram manipuladas com espátula nº 24 em placa de vidro imediatamente antes 
de serem inseridas nos dispositivos. 

Para realização do experimento foi confeccionado um dispositivo de 
polietileno simulando o conduto radicular. O dispositivo foi colocado no interior 
de um frasco de vidro contendo 2,8mL de solução fisiológica para simular a 
difusão existente para o tecido periodontal/apical conforme mostrado na figura 
1. Foram confeccionados seis dispositivos para cada tipo de pasta, sendo três 
com ápice completo (fechado) e três com ápice aberto em 2 mm aquém do 
ápice convencional. Foram analisadas as seguintes medicações: Pasta 
triantibiótica (metronidazol, ciprofloxacino e minociclina); Pasta biantibiótica 
(metronidazol e ciprofloxacino); Pasta de Ciprofloxacino; ; Pasta de Amoxicilina; 
Pasta de hidróxido de cálcio; Solução fisiológica 0,9% (grupo controle) 
ensaiadas em triplicata. 

As diferentes pastas antibióticas foram submetidas ao teste de difusão em 
ágar, sendo utilizada solução fisiológica 0,9% como controle negativo. 

 
Preparação dos Dispositivos testes 
 

Os dispositivos foram montados conforme esquematizado na figura 2. As 
pastas foram manipuladas e inseridas no interior do dispositivo até preencher 
15 mm do mesmo a partir do ápice. Para lograr uma melhor uniformização, as 
pastas foram inseridas nos dispositivos com seringas e posteriormente 
pressionadas com pelota de algodão estéril até atingir o nível de 15 mm e o 
correto preenchimento da pasta por todo o dispositivo. Juntamente com a pasta 
foram inseridos 120µL de soro fisiológico, de onde foram posteriormente 
coletadas as alíquotas para aferição da resposta biológica. Cada alíquota 
consistiu de 20µL da solução sobrenadante, sendo imediatamente repostos 
outros 20µL da mesma solução estéril de modo a manter constante a 
quantidade de líquido durante experimento.  

Os dispositivos foram colocados em estufa a 37ºC durante 30 dias (sem 
agitação), sendo as coletas para aferição da resposta biológica realizadas em 
tempos preestabelecidos: H1, H6, H24, D3, D7, D14 e D30 correspondentes às 
coletas com 1, 6, e 24 horas; 3, 7, 14 e 30 dias, respectivamente.  
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Uma alíquota de 250 µL do inóculo bacteriano, previamente padronizado, foi 
espalhada sobre a superfície de placas de Petri contendo 15mL de BHI Agar 
previamente solidificado.  

A cada coleta foram retirados de cada dispositivo 20µL de solução com o 
agente antimicrobiano e depositados sobre discos de papel de filtro esterilizado 
com 6 mm de diâmetro em superfície estéril. Posteriormente o disco de papel 
embebido foi cuidadosamente transferido com pinça estéril para a superfície da 
placa de Petri previamente semeada com a bacteria. Dos dispositivos com 
ápice fechado foram removidos 20µL da solução que estava sobre a superfície 
da pasta, tendo o cuidado para não tocar a mesma. Este procedimento teve o 
intuito de medir a ação antimicrobiana direta dos diferentes preparados no 
interior do dispositivo. A partir dos dispositivos com ápice aberto foram 
removidos 20µL da solução na qual o dispositivo encontrava-se imerso (fig. 2). 
Este teve o intuito de medir a ação do preparado difundido ao meio externo ao 
dispositivo. Em seguida foram inseridos os três discos de papel 
correspondentes a cada grupo de pasta preparados de acordo com o descrito 
anteriormente. 

As placas foram mantidas por duas horas à temperatura ambiente para pré-
difusão dos materiais e incubadas em estufa a 37oC em condições de 
microaerofilia durante 24 horas, sendo então realizada a leitura dos halos 
formados (em mm) ao redor dos discos contendo os materiais testados com o 
auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo Sul Americana, SP, Brasil). Os halos 
foram medidos em duas regiões, sendo considerado o maior diâmetro. A partir 
destes valores foi subtraído o diâmetro do disco de papel (6 mm), e realizado o 
cálculo da média,  obtendo-se, assim, a largura do halo de inibição 
representativo de cada grupo e para cada tempo estipulado .  

Cabe ressaltar que todos os procedimentos experimentais foram realizados 
em condições assépticas. Meios de cultura, água destilada, além de todos os 
materiais de consumo e instrumentais utilizados foram esterilizados durante 15 
minutos em autoclave a 121º C, devidamente validado. Além disso, os 
procedimentos críticos foram realizados no interior de uma capela de fluxo 
laminar (Maotc®, MM-80 – Manomer- Dwyer, Instruments Inc., Mich City, USA). 

 

Análise estatística 
 

A distribuição de cada uma das variáveis do estudo foi avaliada quanto à 
normalidade pelo teste de kolmogorov-Smirnov. A análise estatística foi 
realizada para avaliar a influência de cada pasta sobre a atividade 
antibacteriana. Para todos os testes aplicados foi considerado o nível de 
significância de 5% (α = 0,05). Os dados obtidos a partir da medida do diâmetro 
dos halos de inibição foram analisados de forma descritiva, comparando-se a 
atividade antimicrobiana das pastas antibióticas em grupo e no decorrer do 
tempo. 
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RESULTADOS 

Nas tabelas 1 e 2 estão expostos todos os resultados e valores de halo 
das pastas testadas nos dispositivos com ápice fechado e ápice aberto, 
respectivamente. Pode ser observado que a pasta que apresentou maior efeito 
antimicrobiano inicial foi a de amoxicilina, mantendo-o, além disso, durante 
todo o experimento. Já as pastas triantibiótica e biantibiótica tiveram efeito 
inicial menor que a amoxicilina, porém o efeito iguala-se as outras a partir da 
segunda semana. O mesmo não ocorreu com a pasta de hidróxido de cálcio, 
cujo efeito foi menos pronunciado inicialmente, e cessou totalmente após o 
terceiro dia. Portanto, pode-se observar que há uma diferença estatisticamente 
significante entre a amoxicilina e as pastas bi e triantibiótica até a segunda 
semana. Esta diferença cede e as mesmas passam a apresentar o mesmo 
efeito até o final do experimento. Com respeito a pasta de hidróxido de cálcio, a 
diferença é acentuada ainda mais a partir do terceiro dia, quando o efeito desta 
torna-se nulo.  

Na figura 3 é possível observar as variações nos valores de halo entre 
todas as pastas antibióticas. Pode ser percebido que a partir de duas semanas, 
no caso de testes com ápice fechado, as pastas apresentam efeitos idênticos, 
não havendo diferença significativa entre os valores de medição do halo de 
inibição obtidos. Já no caso de ápice aberto, mostrado na figura 4, deve ser 
dado destaque à pasta de amoxicilina que apresentou diferença estatística 
quando relacionada às outras pastas somente apresentando efeito semelhante 
às outras no 30º dia de aferição do halo.  

Nas figuras 5 e 6 foi realizada a comparação entre as pastas 
triantibiótica e a pasta de amoxicilina. Pode-se perceber que a partir do 
primeiro dia, para os testes realizados com dispositivo ápice fechado, já não há 
mais diferença de efeito antimicrobiano entre ambas as pastas. Já nos casos 
de dispositivo testado com ápice aberto este efeito só é alcançado no último dia 
de experimento, mostrando desta forma uma maior e melhor ação da pasta 
antibiótica de amoxicilina no interior do dispositivo, e maior difusão da mesma 
para a região externa ao dispositivo. Porém quando se comparam as pastas 
biantibiótica e amoxicilina o efeito da mesma somente mostrou-se compatível a 
partir do 14º dia nos dispositivos com ápice fechado e 30 º dias nos dispositivos 
com ápice aberto, como mostrado nas figuras 7 e 8. 

Devido aos casos de pigmentação causados pelo antibiótico minociclina 
presente na pasta triantibiótica, deve-se dar relevância à comparação entre o 
efeito das pastas triantibiótica e biantibiótica. De acordo com as figuras 9 e 10, 
observa-se que as mesmas têm efeito inicial diferente, com maior atividade 
para a pasta triantibiótica. Porém, após o 3º dia não se percebe uma diferença 
significativa entre as pastas. Pode-se então concluir que a pasta biantibiótica 
apresentou um excelente efeito sobre o microorganismo E. faecalis, podendo 
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ser uma boa alternativa no tratamento de dentes anteriores nos quais a 
pigmentação pelo antibiótico minociclina presente na pasta triantibiótica pode 
comprometer o sucesso clínico. Mais estudos são necessários no que diz 
respeito à pasta de amoxicilina, já que esta apresentou o melhor efeito 
antibacteriano. 

DISCUSSÃO 

O controle da infecção do sistema de canais radiculares permanece 
como um grande desafio para a endodontia moderna. Apesar dos constantes 
avanços na evolução dos materiais utilizados para modelagem, desinfecção e 
obturação do canal, o combate à infecção permanece desafiador devido à 
complexidade e peculiaridade deste microambiente. O sucesso do tratamento 
endodôntico está diretamente relacionado à máxima eliminação dos micro-
organismos presentes no sistema de canais radiculares previamente à 
obturação (12). No entanto, nos casos de rizogênese incompleta essa 
desinfecção química é essencial, tendo em vista que o controle mecânico 
através da instrumentação encontra-se dificultado.   

Por permanecer no interior do canal radicular por mais tempo, um 
curativo dotado de ação antimicrobiana prolongada tem maiores chances de 
atingir áreas não afetadas pela instrumentação como istmos, ramificações, 
reentrâncias e túbulos dentinários. Esta ação antimicrobiana direta potencializa 
a redução da microbiota endodôntica proporcionando melhor reparação dos 
tecidos periradiculares e, consequentemente, um maior índice de sucesso da 
terapia endodôntica (13,14). 

O hidróxido de cálcio, devido ao seu poder alcalinizante, tem sido um 
dos principais materiais de escolha para curativo de demora. O seu maior 
destaque entre os preparados deve-se às suas propriedades enzimáticas, ao 
efeito antimicrobiano e ao seu efeito mineralizador. Estas propriedades são 
decorrentes do elevado pH gerado quando em solução. Apesar de sua ampla 
utilização, alguns micro-organismos como o E. faecalis  e o C. albicans têm 
apresentado resistência ao seus mecanismo de ação, mesmo após uma 
aplicação prolongada (15, 16 19,21).  

Alguns materiais já estão consagrados na terapia endodôntica para 
utilização como curativo de demora, entretanto, encontrar novas alternativas é 
fundamental para combater a resistência apresentada por alguns micro-
organismos mais persistentes (17,18, 20, 22). 

Neste estudo observou-se o excelente efeito das pastas bi e tri-
antibiótica, tanto nos dispositivos com ápice fechado como nos com ápice 
aberto, sobre o microorganismo E. faecalis, o que respalda o seu uso na 
clínica, principalmente nos casos de dentes com rizogênese incompleta.  

Os casos ideais para realização de procedimentos de revascularização 
são preferencialmente dentes permanentes com raízes imaturas e 
com pulpite irreversíveis ou dentes permanentes traumatizados imaturos com 
necrose pulpar, sem evidência radiográfica de periodontite apical (24,26). A 
revascularização, diferentemente da apicificação, fornece várias vantagens 
como espessamento aumentado das paredes do canal, continuação do 
desenvolvimento radicular e restauração da vitalidade do dente (25). 
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A pasta de amoxicilina apresentou um resultado superior, porém existiu 
certa dificuldade durante a sua manipulação, tendo em vista a sua difícil 
molhabilidade, o que acabou dificultando a sua manipulação e inserção no 
dispositivo. Ainda assim, apresentou sinais de degradação no decorrer do 
estudo. Além disso, a amoxicilina apresentou um leve grau de pigmentação, 
principalmente após a segunda semana, o que se acredita ter ocorrido devido à 
sua degradação. Porém mesmo com a ocorrência de degradação, nenhuma 
das pastas antibióticas perdeu o seu efeito. Este se manteve relevante durante 
todo o experimento.  

 
É importante chamar atenção para o significativo efeito das pastas 

antibióticas durante o período de 30 dias, pois este é um interstício de tempo 
adequado para um curativo intracanal, tendo em vista que algumas 
medicações comumente utilizadas perdem seu efeito já entre 7 e 14 dias. 

Nos casos em que a pigmentação seja um problema para o sucesso 
clínico o uso da pasta biantibiótica pode ser uma boa alternativa de tratamento, 
tendo em vista que a partir do terceiro dia apresentou efeito inibitório idêntico 
ao da pasta triantibiótica. Além disso, a pasta biantibiótica pode ser uma boa 
alternativa no tratamento de dentes anteriores nos quais a pigmentação pelo 
antibiótico minociclina presente na pasta triantibiótica pode comprometer o 
sucesso clínico.  

Portanto, devido à sua facilidade de manipulação e inserção no conduto, 
ao prolongado efeito antibacteriano e ausência de pigmentação, a pasta 
biantibiótica pode ser uma alternativa viável como medicação intracanal, 
principalmente no que diz respeito ao seu uso nos casos de tratamentos de 
dentes com risogênese incompleta. Nestes casos se necessita um efeito 
inibitório elevado contra o crescimento de patógenos intracanal devido ao 
detrimento do uso de instrumentos para desinfecção mecânica, por conta da 
fragilidade das paredes radiculares. 

 Por último, tendo em vista ao resultado inibitório excepcional da 
amoxicilina, mais estudos devem ser realizados, com diferentes veículos de 
manipulação, no intuito de melhorar sua manipulação e inserção no conduto.  

 
 

CONCLUSÃO 

Pôde-se concluir que as pastas antibióticas, dentre elas as pastas de 
amoxicilina, triantibiótica e biantibiótica apresentaram um excelente efeito 
inibitório frente ao microorganismo E. faecalis. Portanto a sua utilização como 
medicação intracanal nos casos de dentes com risogênese incompleta, pode 
ser uma alternativa adequada de tratamento. Outros estudos, compreendendo 
ensaios in vitro com dentes, além de ensaios clínicos, são necessários para 
observar o efeito das referidas pastas sobre a estrutura dental e no combate a 
formação do biofilme in situ. 
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Tabela 1 – Comparação das diferentes pastas antibióticas de acordo com as medidas de halo 
e tempo de observação para o grupo com ápice fechado e seus respectivos valores de 
significância p. 

 Média ± dp Valor - p 

1ª hora 
- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
23,99±1,13 
23,81±0,29 
22,05±0,27 
29,37±0,79 
13,50±1,72 

 
 
 
 
 

0,000 

6ª hora 
- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
24,79±0,89 
23,29±0,72 
23,17±1,54 
27,16±1,80 
12,38±3,59 

 
 
 
 
 

0,000 

24ª hora 
- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
31,75±0,99 
28,89±1,04 
23,17±1,31 
27,16±0,45 
12,38±0,47 

 
 
 
 
 

0,000 

3
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
29,42±0,89 
28,68±1,30 
25,83±0,97 
30,75±0,21 

- 

 
 
 
 
 

0,001 

7
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
27,92±1,62 
26,41±0,97 
26,39±1,50 
29,67±0,96 

- 

 
 
 
 
 

0,044 

14
o
 dia 

- triantibiótica 
 

30,76±0,61 
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- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

28,64±0,19 
29,65±0,77 
30,18±2,72 

- 

 
 
 

0,348 

30
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
36,12±0,92 
34,29±1,96 
33,93±0,33 
35,42±5,39 

- 

 
 
 
 
 

0,782 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Comparação das diferentes pastas antibióticas de acordo com as medidas de halo e 
tempo de observação para o grupo com ápice aberto e seus respectivos valores de 
significância p. 

 Média ± dp Valor - p 

1ª hora 
- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
14,84±1,35 
17,31±0,26 
19,70±2,20 
23,42±4,05 

0,0±0,0 

 
 
 
 
 

0,000 

6ª hora 
- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
16,67±0,27 
15,31±1,86 
16,24±1,21 
20,92±2,48 
3,92±6,79 

 
 
 
 
 

0,001 

24ª hora 
- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
21,59±0,63 
19,28±0,12 
18,23±1,17 
24,12±1,10 

0,0±0,0 

 
 
 
 
 

0,000 

3
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
21,16±0,80 
22,49±0,96 
22,39±1,37 
24,99±0,90 
8,38±0,35 

 
 
 
 
 

0,000 

7
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
20,43±1,11 
21,13±0,90 
20,43±0,21 
26,19±1,42 
13,81±2,24 

 
 
 
 
 

0,000 

14
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 

 
24,99±1,76 
25,63±0,39 
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- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

24,56±1,20 
28,51±1,23 

0,0±0,0 

 
 

0,018 

30
o
 dia 

- triantibiótica 
- biantibiótica 
- ciprofloxacino 
- amoxicilina 
- hidróxido de cálcio 

 
33,28±3,02 
32,29±0,99 
29,68±0,73 
33,18±0,33 

0,0±0,0 

 
 
 
 
 

0,000 

 

 

 

Figura 1 – Imagem dos dispositivos de polipropileno contendo as pastas durante a realização 

do estudo. 

 

 

 

Figura 2- Desenho esquemático do dispositivo confeccionado para realização da pesquisa, 
demonstrando o comprimento relativo à pasta (15mm) e às quantidades de solução fisiologica 

mantidas sobre a pasta (120µL) e na porção externa a ela (2800µL). 
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Figura 3– Gráfico comparativo mostrando curva de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas antibióticas em todos os tempos testados para ápice fechado e seus 
respectivos valores de p. (Legenda: TRIANT – Pasta triantibiótica; BIANT- Pasta biantibiótica; 

CIPRO – Pasta de ciprofloxacino; AMOXI – Pasta de amoxicilina). 

 

 

Figura 4– Gráfico comparativo mostrando curva de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas antibióticas em todos os tempos testados para ápice aberto e seus 

respectivos valores de p. (Legenda: TRIANT – Pasta triantibiótica; BIANT- Pasta biantibiótica; 
CIPRO – Pasta de ciprofloxacino; AMOXI – Pasta de amoxicilina). 
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Figura 5 – Gráfico comparativo mostrando curvas de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas de amoxicilina e triantibiotica nos devidos tempos testados para ápice 
fechado e seus respectivos valores de significância p. (Legenda: TRIANT – Pasta triantibiótica; 

AMOXI – Pasta de amoxicilina). 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico comparativo mostrando curvas de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas de amoxicilina e triantibiótica nos devidos tempos testados para ápice 
aberto e seus respectivos valores de significância p. (Legenda: TRIANT – Pasta triantibiótica; 

AMOXI – Pasta de amoxicilina). 
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Figura 7 – Gráfico comparativo mostrando curvas de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas de amoxicilina e biantibiótica nos devidos tempos testados para ápice 

fechado e seus respectivos valores de p. (Legenda: BIANT- Pasta biantibiótica; AMOXI – Pasta 
de amoxicilina). 

 

 

 

Figura 8 – Gráfico comparativo mostrando curvas de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas de amoxicilina e biantibiótica nos devidos tempos testados para ápice 
aberto e seus respectivos valores de p. (Legenda: BIANT- Pasta biantibiótica; AMOXI – Pasta 

de amoxicilina). 
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Figura 9 – Gráfico comparativo mostrando curvas de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas triantibiótica e biantibiótica nos devidos tempos testados para ápice 
fechado e seus respectivos valores de p. (Legenda: TRIANT – Pasta triantibiótica; BIANT- 

Pasta biantibiótica). 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico comparativo mostrando curvas de crescimento/decrescimento do halo de 
inibição entre as pastas triantibiótica e biantibiótica nos devidos tempos testados para ápice 

aberto e seus respectivos valores de p. (Legenda: TRIANT – Pasta triantibiótica; BIANT- Pasta 
biantibiótica). 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

Pôde-se concluir que as pastas antibióticas, dentre elas as pastas de amoxicilina, 

triantibiótica e biantibiótica apresentaram excelente efeito inibitório sobre o micro-

organismo E. faecalis. Portanto, o seu uso como medicação intracanal nos casos de 

dentes com risogênese incompleta pode ser uma excelente alternativa. Atrelado à 

eficácia microbiana, está a facilidade de manipulação durante o procedimento clínico. 

Quando comparadas as pastas biantibiótica e triantibiótica, a primeira mostrou-se quase 

que igualmente efetiva, portanto pode ser uma ótima escolha em casos clínicos de 

tratamento de dentes anteriores, sempre e quando a pigmentação causada pelo 

antibiótico minociclina possa comprometer o resultado final do tratamento. A 

amoxicilina na forma de pasta apresentou resultados superiores, porém deve ser 

estudado outro modo de manipulação/ composição, além de mecanismos que impeçam 

a sua degradação quando mantida em meio aquoso durante o período de tempo 

requerido. No entanto, mesmo com estes inconvenientes, os achados foram bastante 

favoráveis e o efeito não foi comprometido. Outros estudos, compreendendo ensaios in 

vitro com dentes, além de ensaios clínicos, são necessários para observar o efeito das 

referidas pastas sobre a estrutura dental e no combate a formação do biofilme in situ. 
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