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RESUMO
O objetivo  do  presente  estudo  é  avaliar  a  limpeza  da  parede  dentiária  após  uso  de pasta  de hidróxido  de  cálcio
preparada com óleo de melaleuca como medicação intracanal. Serão utilizados trinta dentes humanos unirradiculares os
quase serão instrumentados com o sistema PROTAPER e divididos em grupos com 10 espécimes cada de acordo com
a medicação intracanal utilizada:  Grupo 1- hidróxido de cálcio associado ao propilenogligol; Grupo 2- hidróxido de cálcio
associado ao óleo de melaleuca e Grupo 3- sem medicação. A medicação será introduzida nos canais radiculares com
espiral  lentulo.  Após  sete  dias  os  medicamentos  serão  removidos  com agitação  ultrassônica  com inserto  Irrisonic
(HELSE). Para a análise, as coroas dos dentes serão removidas e as raízes clivadas usando um martelo e um cinzel e o
terço médio das paredes do canal radicular examinadas com um microscópio eletrônico de varredura. Com auxílio do
software ImageJ serão contabilizados os túbulos dentinários abertos.  Para análise estatística,  será aplicado o teste
ANOVA, seguido do teste de Tukey, com índice de significância de 5%. Espera-se, por meio deste estudo, verificar se o
óleo de melaleuca utilizado como veículo para o preparo da pasta de hidróxido de cálcio, como medicação intracanal,
interfere na sujidade dos canais radiculares.

PALAVRAS-CHAVE: Canal radicular; Endodontia; Óleo de melaleuca.

1 INTRODUÇÃO

O  hidróxido  de  cálcio  é  o  curativo  mais  eficaz  na  terapia  endodôntica,  devido  a  sua
característica antimicrobiana, que age principalmente pelo aumento do pH causando efeito letal as
células bacterianas  (SIQUEIRA; LOPES,1999). Além disso possui biocompatibilidade, capacidade
de induzir a formação de tecido mineralizado, controlar inflamações e reabsorções e ainda age como
barreira física impedindo e aprisionando microrganismos (MOHAMMADI; DUMMER,2011).

Porém dentre as propriedades ideais da medicação intracanal encontra-se a facilidade de
remoção do curativo, e para que isso aconteça é necessário uma técnica eficaz e apropriada para a
obtenção da interface entre cimento obturador e dentina sem descontinuidades (BHUYAN et al.,
2015). No entanto a literatura afirma a dificuldade em remover completamente o hidróxido de cálcio
das paredes radiculares, principalmente do terço apical, o que seria necessário para o sucesso e
para o bom prognóstico da obturação do conduto já que remanescentes do material tem influencia
negativa  na  adaptação  do  material  restaurador  causando  microinfiltrações,  dificultando  o
escoamento e a obturação de canais laterais (UZUNOGLU et al., 2015).

O Tea- Tree Oil (TTO) é um óleo essencial extraído da planta melaleuca altenifólia (também
conhecida como árvore de chá), que floresce principalmente em áreas de pântano (por isso sua
prevalência na Austrália) segundo Roças (2008). Atualmente, o óleo de  Melaleuca é empregado
como  agente  antimicrobiano  ou  preventivo  e  sua  indicação  vai  desde  a  utilização  em  lesões,
queimaduras, picadas de inseto, gel  para espinhas, cremes vaginais,  cremes para a pele e até
dentifrícios (SIQUEIRA, 2000).

Considerando a necessidade de complementar a atividade antimicrobiana do hidróxido de
cálcio,  e  considerando  o  potencial  antimicrobiano  do  óleo  de  Melaleuca, faz-se  necessária  a
investigação  de  uma  ação  em  conjunto,  buscando-se  um  sinergismo  e  aumento  do  poder
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antimicrobiano em infecções endodônticas, porém, essa associação deve ser facilmente removida,
sem deixar resíduos nas paredes dentinárias dos canais radiuculares.

2 MATERIAIS E METODOS

Serão utilizados 30 dentes humanos unirradiculares extraídos provenientes da doação de um
cirurgião dentista. O  acesso à câmara pulpar será realizado com broca diamantada esférica nº 1012
e a broca 3082 e CpDrill para o acesso aos canais radiculares. O comprimento de trabalho será
estabelecido a 1mm do forame apical utilizando uma lima #10 K-file.

O preparo químico mecânico dos canais radiculares será realizado com lima manual tipo K-file
e o batente apical com lima manual #40 tipo K-file. Como solução irrigadora será utilizado hipoclorito
de sódio a 1%.  A limpeza final será realizada com EDTA 17% seguido de hipoclorito de sódio a 1%,
ambos  agitados ultrassonicamente  por  20s  respectivamente,  com inserto  Irrisonic  (HELSE,  São
Sião-SP, Brasil) e aparelho de ultrassom CV Dentus (CVDent, Ribeirão Preto-SP, Brasil) na potência
de 10%. Os canais radiculares serão secos com cones de papel absorvente, e os dentes serão
divididos em três grupos experimentais de acordo com a medicação intracanal: Grupo I - Hidróxido
de cálcio + propilenoglicol, Grupo II - Hidróxido de Cálcio + Óleo de melaleuca, Grupo III - Sem
medicação intracanal (controle)

As  pastas  serão  introduzidas  nos  canais  radiculares  utilizando  espiral  lentulo  em  baixa
rotação.  Após  7  dias,  os  medicamentos  serão  removidos  usando  o  protocolo  de  irrigação
ultrassonica passiva e a irrigação final será realizada com 1 mL de soro fisiológico.

Para a análise, as coroas dos dentes serão removidas e as raízes serão clivadas usando um
martelo e um cinzel.  Os segmentos radiculares serão revestidos com ouro em uma unidade de
revestimento por pulverização catódica (Denton Vacuum Inc., Morristown, NJ, EUA) e o terço médio
das paredes do canal radicular examinadas a 750x com um microscópio eletrônico de varredura
(JSM, 220A, JEOL Tóquio, Japão). A limpeza das paredes do canal radicular será analisada em
relação ao número de túbulos dentinários abertos e limpos utilizando o software Image Tool 3.1
(UTHSCSA, San Antonio, Texas, EUA). As medições serão repetidas duas vezes para assegurar a
reprodutibilidade. A análise estatística será realizada para mostrar diferenças no número de túbulos
dentinários abertos entre os três grupos analisados, utilizando análise de variância ANOVA seguido
do teste de Tukey (p <0,05).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, por meio deste estudo, verificar se o óleo de melaleuca utilizado como veículo
para o preparo da pasta de hidróxido de cálcio, como medicação intracanal, interfere na sujidade dos
canais radiculares.
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