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SILVA, Aline Regina. Substâncias químicas auxiliares: o uso do hipoclorito de 
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RESUMO 

 

A importância da limpeza mecânica e química do sistema de canais radiculares tem 
sido repetidamente enfatizada. O objetivo desta revisão de literatura foi avaliar as 
propriedades da clorexidina líquida e gel em várias concentrações como irrigante 
endodôntico, em comparação ao hipoclorito de sódio evidenciando suas ações 
antimicrobianas, biocompatibilidade, substantividade, dissolução tecidual, eliminação 
de lipopolissacarídeos e remoção de smear layer. A pesquisa foi realizada nas bases 
de dados: PUBMED, CAPES, SCIELO, BIREME, MEDLINE. Como palavras chaves 
utilizaram-se os termos: necrose pulpar; clorexidina; hipoclorito de sódio. Com 
referências publicadas nos períodos de 2002 a 2017, utilizando-se 36 referências. 
Tanto o hipoclorito de sódio quanto a clorexidina apresentam ação antimicrobiana, 
mas a clorexidina 2% demonstrou ser mais efetiva por conta do seu amplo espectro. 
A clorexidina se exibe como pouco irritante aos tecidos periapicais, além de possuir 
substantividade, isto é, efeito antimicrobiano residual, o que demonstra ser uma 
vantagem muito considerável no tratamento de polpas necrosadas, já que nestes 
casos, as características microbiológicas da patologia apresentam alta resistência 
pela formação de um biofilme complexo e difícil de ser removido. O hipoclorito de 
sódio é capaz de dissolver tecidos orgânicos, no entanto possui muita instabilidade e 
toxicidade. Ambos não são capazes de inativar os lipopolissacarídeos. Esta revisão 
constatou que ambas possuem vantagens e desvantagens consideráveis no 
tratamento de necropulpectomia, no entanto, a clorexidina gel 2% apresentou-se 
bem mais efetiva no quesito antimicrobiano nas patologias de necrose pulpar, além 
de demonstrar maior remoção de smear layer e efeito residual durante semanas 
dentro do canal radicular. 
 

Palavras-chave: Necrose pulpar; Clorexidina; Hipoclorito de sódio. 
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ABSTRACT 

The importance of mechanical and chemical cleaning of the root canal system has 
been repeatedly emphasized. The purpose of this literature review was to evaluate 
the properties of liquid and gel chlorhexidine in various concentrations as endodontic 
irrigante, as compared to sodium hypochlorite evidencing their antimicrobial actions, 
biocompatibility, substantividade, tissue dissolution, elimination of 
lipopolysaccharides and removal of smear layer. The survey was conducted in the 
databases: PUBMED, CAPES, SCIELO, BIREME, MEDLINE. As keywords using the 
terms: Pulpal necrosis; chlorhexidine; sodium hypochlorite. With references 
published during 2002 to 2017, using 36 references. Both the sodium hypochlorite as 
chlorhexidine feature antimicrobial action, but chlorhexidine 2% has been shown to 
be more effective for your account. Chlorhexidine displays as irritating to the tissues, 
Periapical substantividade, i.e. residual antimicrobial effect, what proves to be a very 
considerable advantage in the treatment of necrotic pulp, since in these cases, the 
features microbiological characteristics of the pathology present high resistance by 
the formation of a complex biofilm and difficult to be removed. Sodium hypochlorite is 
able to dissolve organic tissues, however has a lot of instability and toxicity. Both are 
not able to inactivate the lipopolysaccharides. This review found that both have 
considerable advantages and disadvantages in the treatment of necropulpectomia, 
however, chlorhexidine 2% gel performed well in terms of more effective antimicrobial 
in pulp necrosis pathologies, as well as demonstrate greater removal of smear layer 
and residual effect for weeks inside the root canal. 
  
 

Key-words: Pulpal necrosis; Chlorhexidine; Sodium hypochlorite. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As soluções químicas auxiliares são substâncias que visam à limpeza dos 

canais radiculares e na endodontia têm tanta importância quanto o preparo 

mecânico dos canais. Considerando a sanificação, remoção do tecido pulpar e 

potencial antibacteriano, destacam-se a clorexidina e o hipoclorito de sódio como os 

principais agentes químicos. 

O tratamento de necropulpectomia consiste na remoção dos tecidos 

necróticos, sanificação do canal radicular e consequentemente, na reversão da 

lesão periapical que se caracteriza pela presença de micro-organismos no periápice 

radicular. A lesão perirradicular apresenta bactérias agregadas na forma de biofilme 

aderidas às paredes dentinárias do canal. A infecção também pode migrar para todo 

sistema de canais laterais, secundários, colaterais, acessórios e delta apical, 

também são afetados os ligamentos periodontais, o que confere a lesão periapical. 

Nos casos de necrose pulpar, o profissional se depara com uma infecção persistente 

e complexa que requer uma limpeza minuciosa para eliminar o máximo de bactérias 

e tecido necrosado, diminuindo as chances de uma recidiva. Por tanto, qual 

substâncias irrigadora seria mais efetiva nestes casos? 

Os tecidos necrosados possuem um complexo microbiológico muito distinto e 

suas características histológicas apresentam alterações teciduais muito 

diferenciadas. A clorexidina e o hipoclorito de sódio apresentam características de 

limpeza similar, no entanto, possuem diferentes atividades na presença de tecidos 

orgânicos. A clorexidina é tida como uma escolha de excelência na ação antibiótica, 

mas sua incapacidade de dissolução tecidual é sua maior limitação, já o hipoclorito 

de sódio tem ótimas propriedades antimicrobianas e é bastante eficaz na dissolução 

do tecido necrosado, no entanto, sua toxicidade frente aos tecidos periapicais 

parece ser sua maior limitação. 

Há divergências entre os pesquisadores sobre qual solução irrigadora é ideal 

e alguns critérios são levados em consideração como: potencial antimicrobiano, 

dissolução tecidual, diminuição da tensão superficial, substantividade e toxicidade. 

Por conta das diferentes propriedades das duas soluções irrigadoras, faz-se 

necessário a comparação entre ambas, evidenciando suas vantagens e 

desvantagens que podem interferir nos casos de tratamento com polpa necrosada. 



7 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal discutir qual solução 

irrigadora possui maiores vantagens nos casos de necrose pulpar: hipoclorito de 

sódio ou clorexidina. Iremos falar especificamente dos aspectos fisiopatológicos e 

microbiológicos da lesão de necrose pulpar; do potencial antimicrobiano das 

soluções de clorexidina e hipoclorito de sódio, denotando sua eficácia nos micro-

organismos mais prevalentes; e das propriedades que as essas duas substâncias 

apresentam. Compreender os mecanismos físicos e químicos que as substâncias 

desempenham na necrose pulpar, elucidar dúvidas nas quais os profissionais podem 

se deparar, são os objetivos desta revisão de literatura.  

Para a produção desta monografia foi realizado um estudo qualitativo, através 

de revisão de bibliográfica sistematizada, que consiste na pesquisa por estudos 

retrospectivos de análises científicas presentes nas literaturas nacionais e 

internacionais, nos idiomas inglês e português. O trabalho consiste nas informações 

de livros, artigos científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado. A 

pesquisa foi realizada através das revistas: PubMed, SciELO, BIREME, MEDLINE, 

CAPES. Sendo utilizados os seguintes termos para a pesquisa: Necrose pulpar; 

Clorexidina; Hipoclorito de sódio. O levantamento foi realizado nos meses: abril, 

maio, julho e agosto. Os critérios de inclusão foram, primeiramente, fazer o 

levantamento bibliográfico da fisiopatologia e microbiologia das lesões de necrose 

pulpar, depois da eficácia das duas soluções frente às características da lesão, em 

seguida, as propriedades da clorexidina e do hipoclorito de sódio. Desta forma foram 

aderidas 36 referências publicadas no período de 2002 a 2017. 
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1 FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA DAS LESÕES DE NECROSE PULPAR 

1.2 ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS 

 

A necrose é caracterizada pelo somatório de alterações morfológicas que 

acompanham a morte celular no tecido pulpar. Dependendo da causa, a necrose 

pulpar pode ser classificada de três formas: necrose de liquefação que é comum em 

áreas de infecção bacteriana e é resultado da ação de enzimas hidrolíticas de 

origem bacteriana e/ou endógena (neutrófilos), que promovem a destruição tecidual; 

necrose de coagulação que é causada por lesão traumática por interrupção do 

suprimento sanguíneo pulpar devido ao rompimento dos feixes vasculonervosos; 

necrose gangrenosa que se dá quando o tecido que sofreu necrose de coagulação é 

invalido por bactérias, que por sua vez, promovem liquefação. Ocorre em dentes 

traumatizados, cujas polpas sofrem necrose de coagulação asséptica e que 

tornaram-se infectadas posteriormente por invasão de micro-organismos. Os 

modelos de coagulação e liquefação coexistem na gangrena pulpar. (LOPES; 

SIQUEIRA JR, 2010). 

O caso agudo com polpa necrótica representa um desafio microbiológico para 

o clinico. Um dente que tenha tido uma polpa necrótica por algum tempo pode de 

repente se tornar extremamente dolorido. A causa desta drástica mudança pode ser 

multifatorial, exibindo diversas alterações como: na relação parasita-hospedeiro, o 

que talvez se deva a um aumento de virulência bacteriana e incompetência 

imunológica do organismo; a mudança de flora, que pode ocorrer simplesmente pela 

abertura do dente e pela mudança do meio em que se encontra a flora bacteriana. 

Os objetivos terapêuticos em tais casos são reduzir o conteúdo bacteriano no interior 

do sistema de canais radiculares e promover a descompressão dos tecidos 

perirradiculares pela instrumentação e pela irrigação do canal. (COHEN, 2011). 

O diagnóstico das condições pulpares e periapicais devem ser 

criteriosamente analisados para que seja possível traçar um prognóstico de sucesso 

ou fracasso do tratamento endodôntico. As lesões de necrose podem se apresentar 

de diversas formas: necrose pulpar parcial ou total, infecção primária ou secundária, 

periodontite apical traumática ou infecciosa, periodontite apical sintomática ou 

assintomática, abscesso periapical sem fístula ou com fístula, estrutura coronária 

aberta ou fechada.  Sabendo das possibilidades em que esta patologia pode se 
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apresentar, as bactérias podem se manifestar em várias espécies diferentes, com 

suas respectivas virulências. (ESTRELA, 2012) 

A resposta inflamatória aos tecidos periapicais pode ser de origem biológica 

física ou química. Nos casos de agressão física são basicamente devido à 

sobreinstrumentação e sobreobturação durante o tratamento endodôntico. Já nos 

casos de lesões químicas, podem ser considerados: extravasamento das soluções 

irrigadoras, medicação intracanal irritante e extravasamento de material obturador 

(cimentos endodônticos). A agressão biológica revela-se como um fator muito 

importante no que tange a propagação e cronificação das patologias 

perirradiculares. A diferença básica entre os tipos de agressão é que nas físicas e 

químicas, muitas das vezes, não causam respostas inflamatórias persistentes. 

(LOPES; SIQUEIRA JR, 2010).  

Na doença pediapical inflamatória o diagnóstico é quase sempre clínico, em 

que o profissional deve obter a história da doença, testes de vitalidade pulpar, 

aferição dos sinais e sintomas da inflamação e os achados radiográficos da primeira 

consulta e (se possível) as radiografias que antecederam a visita. No entanto, os 

achados histopatológicos descrevem a morfologia, biologia e evidenciação de 

células e matriz extracelular dos tecidos periapicais, tornando o diagnóstico 

histopatológico determinante em comparação ao clínico. (COHEN, 2011). 

Na dinâmica da infecção, as bactérias produzem colagenases, hialuronidases 

e outras substâncias que degradam os tecidos vivos dos canais laterais, túbulos 

dentinários, canais acessórios e delta apical. Os micro-organismos podem chegar à 

região periapical e sintetizar proteínas extracelulares, estabelecendo um biofilme 

extraradicular. O processo inflamatório inicia-se pelos polimorfonucleares e com a 

progressão da reação inflamatória, apresenta um emaranhado de monócitos, 

macrófagos, linfócitos, plasmócitos e fibroblastos que constituem a lesão periapical 

observada radiograficamente. Este tipo de lesão apresenta bactérias gram-negativas 

que possuem lipopolissacarídeos(LPS) na sua parede celular, quando ocorre a 

quebra dessa parede, são liberados os LPS que se tornam endotoxinas, produzindo 

uma reação inflamatória intensa, levando à reabsorção óssea periapical. Por tanto, 

nos casos de dentes com lesão perirradicular sintomática, evidencia-se um biofilme 

de bactérias anaeróbias estritas do tipo Gram-negativas, liberando altos níveis de 

(LPS). Já nos casos assintomáticos predominam as bactérias Gram-positivas (sem 

LPS). Muitas bactérias se apresentam nesta patologia, a principal delas é o 
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enterococcus faecalis, um coco gram-positivo altamente patogênico e difícil de ser 

eliminado. (LEONARDO; LEONARDO, 2012) 

No entanto, Cohen (2011) acrescenta dizendo que assim como a pulpite, a 

inflamação periodontal apical nem sempre é sintomática. Mesmo com a presença de 

citocinas pró-inflamatórias como: interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6), fator de 

necrose tumoral (TNF), fator de crescimento neural (NFG). Assim como os 

mediadores inflamatórios: histamina, bradicinina e prostaglandinas. Estão presentes 

também, os neuropeptídeos (SP, CGRP). Estes mediadores são conhecidos pela 

sua capacidade de sensibilizar fibras nervosas sensoriais nociceptivas, em contra 

partida, outros mediadores como os opióides endógenos e a somatostatina liberados 

pelas células inflamatórias, são capazes de inibir a ativação das fibras nervosas 

sensitivas. Denota-se que estes achados sustentam a hipótese de que não existem 

exatas correlações entre sintomas clínicos e achados histopatológicos na 

periodontite apical.  

Durante infiltrado inflamatório perirradicular, há um aumento de osteoclastos e 

a destruição óssea se apresenta evidente muito antes da necrose total, ou seja, 

ainda com a presença de tecido pulpar vital na porção apical e radicular. 

Biologicamente denota-se que o desenvolvimento da lesão perirradicular depende 

da infecção/inflamação pulpar, levando a difusão de vários mediadores inflamatórios 

para a região apical antes mesmo da necrose pulpar total. (COHEN, 2011) 

 

1.2 ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS 

 

Na infecção bacteriana ocorre a proliferação e contaminação do espaço 

endodôntico do dente sem vitalidade e sem vascularização, a falta do fluxo 

sanguíneo implica no combate aos microrganismos pela reação imunológica. Nestas 

condições o sistema de canais apresenta um ambiente nutritivo às bactérias como: 

temperatura corporal (37ºC), ausência de luz e ambiente úmido. Durante o período 

cronológico da infecção, a microbiota anaeróbia estrita aumenta gradativamente seu 

número em relação às bactérias anaeróbias facultativas, que outrora, predominavam 

inicialmente o espaço endodôntico. Isso ocorre devido ao alto consumo de oxigênio 

presente no canal, à medida que as anaeróbias facultativas consomem oxigênio e 

liberam dióxido de carbono, o aporte de oxigênio diminui, causando uma queda 

vertiginosa nos números de bactérias facultativas e aeróbias (que necessitam de 
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oxigênio). O espaço saturado pelo dióxido de carbono e hidrogênio torna o meio 

excelente para a proliferação das bactérias anaeróbias estritas. (LEONARDO; 

LEONARDO, 2012) 

Estudos mostram uma variedade de mais de 400 bactérias dentro do espaço 

endodôntico contaminado, de 10 a 30 dessas espécies são encontradas na 

contaminação primária, tendo como prevalência as bactérias anaeróbias estritas 

como: Treponema, Tannerella, Fusobacterium, Dialister, Prevotella, Porphyromonas, 

Parvimonas, Peptostreptococcus, Pseudoramibacter, Eubacterium e Actinomyces. 

(SIQUEIRA JR et al. 2012) 

Fouad em (2017) promoveu um estudo em que revelou os micro-organismos 

mais presentes no periápice de um dente imaturo. Actinomyces naeslundii 67%, 

Porphyromonas endodontalis 33%, Parvimonas micra 33%, Fusobacterium 

nucleatum 33%, Porphyromonas gingivalis 26%, Prevotella intermedia 26%, 

Tannerella forsythia 20%, Filifactor alocis 13,% denticola Treponema 13%.  

Denota-se um maior percentual de Actinomyces naeslundii, este micro-

organismo é capaz de formar colônias periapicais que resistem às respostas do 

organismo e é identificado em biópsias após o tratamento cirúrgico.  

Segundo Tomazinho et al.(2006)  As bactérias facultativas como o 

Enterococcus faecalis se apresentam de forma persistente nas infeções crônicas, 

sendo muito difíceis de combater. São considerados micro-organismos causadores 

de possíveis falhas no tratamento.  

Ricucci et. al ( 2010) observou que  nos dentes com graves destruições por 

cáries e necrose pulpar de longa data, o canal apical se apresenta preenchido por 

um biofilme denso que se espalha e penetra em diferentes profundidades da parede 

dentinária. 

Rosa em (2017) Elaborou um estudo que visa o comportamento da formação 

de biofilme in vitro mediante as características da cepa, tempo de incubação e 

disponibilidade de nutrientes como a glicose, que regula a produção de biofilme de 

diversas espécies, incluindo Enterococcus faecalis, que é uma espécie bacteriana 

frequentemente relacionada ao insucesso endodôntico. Sua capacidade de penetrar 

em túbulos dentinários e formar biofilme são fundamentais na estratégia de 

resistência ao pH elevado das substâncias químicas auxiliares. Mudanças na taxa 

de crescimento, na expressão gênica e fenotípica são características dos biofilmes. 

Este estudo in vitro teve o objetivo de avaliar e comparar a formação de biofilmes de 
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três expressões gênicas de cepas de Enterococcus faecalis (ATCC 29212, GS12 e 

JH2-2) em diferentes concentrações de glicose; e avaliar a viabilidade celular e a 

expressão do gene de divisão celular, ftsZ, de biofilmes maduros de Enterococcus 

faecalis em desafio alcalino. O estudo mostrou que a formação de biofime de 

Enterococcus faecalis in vitro é dependente tanto da cepa quanto da concentração 

de glicose disponível no meio. O ambiente alcalino demonstrou afetar a estrutura e a 

viabilidade celular do biofilme maduro de Enterococcus faecalis de forma 

dependente da concentração e do tempo de exposição.  

Um estudo feito com 32 dentes unirradiculares com polpa necrosada revelou 

que mais de 90% das cepas bacterianas isoladas, eram de bactérias aneróbias 

estritas, denotando o quanto a persistência destes micro-organismos e seus 

produtos podem tornar uma infecção endodôntica persistente e grave (SUNDQVIST, 

1976 apud DAMETTO, 2002, p.14). 

No entanto, um estudo feito por Pazelli em (2003) com 31 dentes em necrose 

pulpar e lesão periapical, evidenciou a porcentagem e a prevalência de 

microrganismos presentes na infeção. A prevalência de bactérias anaeróbias foi de 

96,8% (30 canais radiculares), e Bacillus preta pigmentada (BPB) foram encontrados 

em 11 casos (35,5%). Microrganismos aeróbios estavam presentes em 29 canais 

radiculares (93,5%), com estreptococus presente em 30 canais (96,8%). 

Streptococcus mutans esteve presente em 15 canais (48,4%). Por tanto, pode-se 

concluir que as infeções de polpa necrosada apresentam uma flora polimicrobiana, 

com maior prevalência de estreptococos e bactérias anaeróbias. 

No geral as estratégias de limpeza do canal radicular envolvem 

procedimentos que visam à redução de micro-organismos patógenos, além disso, as 

manobras devem viabilizar as fases de esvaziamento e alargamento 

(instrumentação e irrigação), bem como da medicação intracanal e satisfatório 

selamento endodôntico. (ESTRELA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2 POTENCIAL ANTIBACTERIANO DA CLOREXIDINA E DO HIPOCLORITO DE 

SÓDIO 

 

2.1 CLOREXIDINA 

 

A clorexidina se apresenta na forma líquida nas concentrações de 0,2 a 2,0%. 

São incolores, inodoras e mais estáveis em pH de 5 a 8. O soluto mais utilizado nas 

fórmulas aquosas de clorexidina é o sal digluconato de clorexidina. (PÉRCORA, 

2004 apud CINTRA, 2008).  

Sabe-se que a clorexidina é uma molécula com carga positiva que se liga por 

ação eletrostática à superfície bacteriana carregada negativamente. Um estudo 

sobre o mecanismo de ação bactericida da clorexidina em função da concentração, 

demonstrou que à medida que se aumenta a concentração diminui a atividade 

intracelular dos micro-organismos patogênicos, o que levaria à liberação e/ou à 

desnaturação das enzimas proteolíticas que constituem a membrana celular 

microbiana. (HELGELAND et al. 1971 apud CINTRA 2008). 

Segundo Berber (2005), a interação da clorexidina com as células bacterianas 

ocorre como segue: a) aderência à parede celular; b) alteração da permeabilidade 

da membrana celular; c) precipitação e coagulação do conteúdo citoplasmático. 

Lopes, Siqueira Júnior (2011), acrescentam mencionando que por ser uma 

molécula catiônica, a clorexidina é atraída e adsorvida à superfície bacteriana, na 

qual é carregada negativamente. Essa adsorção dá-se, principalmente, em 

componentes contendo fosfato. Na sequência do processo de lise da bactéria, a 

clorexidina é atraída para a membrana citoplasmática, na qual promove uma ruptura, 

permitindo a liberação de componentes citoplasmáticos de baixo peso molecular, 

como, por exemplo, íons potássio. Além disso, ao nível de membrana, a clorexidina 

pode inibir a atividade de determinadas enzimas, como a adenosina trifosfatase 

(ATPase). 

Gomes et. al. (2013) pesquisam sobre o espectro de atividade antibacteriano 

da clorexdina, concluiram que além de ser efetiva contra bactérias gram-positivas, 

gram-negativas, anaeróbios facultativos e estritos, leveduras e fungos, 

principalmente Candida albicans, é também eficaz contra alguns vírus (vírus 

respiratórios, herpes, citomegalovírus, HIV) e inativa contra esporos bacterianos em 
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temperatura ambiente. Também retém sua atividade na presença de matéria 

orgânica e sangue.  

Esta solução irrigadora é especialmente efetiva contra Enterococcus faecalis, 

micro-organismo muito frequentemente nas patologias de necrose pulpar e está 

diretamente associado ao insucesso na terapia endodôntica (ZAMANY; SAFARI, 

2003). 

Enterococcus faecalis é um coco gram-positivo facultativo e tem sido 

relacionado com quadros de infecções de canais radiculares persistentes. Por conta 

disso, essa espécie bacteriana já foi e ainda é usada em testes para avaliar a 

efetividade de substâncias antimicrobianas utilizadas na terapia endodôntica, 

especialmente pelo seu alto índice de resistência aos agentes antimicrobianos. Em 

um estudo que teve como objetivo avaliar a eficácia de agentes antimicrobianos 

constatou que o EDTA a 17%, a água oxigenada 10 volumes e o hipoclorito de sódio 

a 0,5% não foram capazes de inibir o crescimento bacteriano. Já as soluções de 

hipoclorito de sódio nas concentrações de 1%, 2,5% e 5% apresentaram atividade 

antimicrobiana, a qual foi diretamente proporcional ao aumento da concentração. 

Entre as soluções irrigadoras utilizadas nesse estudo, a clorexidina a 2% foi a que 

alcançou maior capacidade antimicrobiana ante a espécie Enterococcus faecalis in 

vitro. (TOMAZINHO et. al. 2006) 

Camara em (2010) avaliou a efetividade antimicrobiana das soluções 

irrigadoras a base de hipoclorito de sódio a 0,5%, 1% e 2,5%, e clorexidina a 0,2%, 

1% e 2% contra os micro-organismos Pseudômonas aeruginosa, Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus áureos e Cândida albicans durante o preparo biomecânico 

de canais radiculares com sistema rotatório ProTaper Universal. Diante dos 

resultados obtidos, pode-se concluir que o hipoclorito de sódio a partir da 

concentração de 0.5% em combinações com a instrumentação rotatória foi efetivo 

em eliminar todos os micro-organismos avaliados.  Por outro lado, a clorexidina 0.2% 

foi ineficaz contra todos os micro-organismos avaliados, todavia a clorexidina a 1% 

foi efetiva em eliminar Pseudômonas aeruginosa e Cândida albicans, mas foi 

ineficaz em eliminar Staphylococcus áureos e Enterococcus faecalis. A solução de 

clorexidina 2% demonstrou-se eficaz frente aos micro-organismos: Staphylococcus 

áureos, Pseudômonas aeruginosa e Cândida albicans, contudo, não demonstrou 

capacidade de inativar o Enterococcus faecalis. 
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Já no estudo feito por Brum, (2013) foi possível avaliar ex vivo a capacidade 

de desinfecção de diferentes técnicas de instrumentação utilizando os sistemas 

ProTaper, ProTaper + Gates, EndoEze, Mtwo e limas manuais em canais 

contaminados com Enterococcus faecalis, utilizando hipoclorito de sódio 1%, 

clorexidina gel 2% e soro fisiológico associados a diferentes protocolos de irrigação. 

Para o seguinte estudo foram necessários 150 molares superiores extraídos. Quanto 

às substâncias testadas, tanto a clorexidina gel 2% quanto o hipoclorito 1% foram 

igualmente efetivos na redução de Enterococcus faecalis, enquanto que o soro 

fisiológico obteve resultados inferiores. Concluiu-se que as técnicas de 

instrumentação testadas, independente do sistema utilizado, foram eficazes em 

reduzir os níveis de Enterococcus faecalis na luz do canal radicular associadas ao 

hipoclorito de sódio 1% ou a clorexidina gel 2%.  

Com o objetivo de analisar a ação antimicrobiana da clorexidina 2%, do 

hipoclorito de sódio a 1% e do paramonoclorofenol associado ao furacin, Semenoff 

em (2010) infectou 40 placas de petri com os micro-organismos: S. aureus, C. 

abicans E. faecalis P. aureginosa. Observou durante 7 dias a capacidade de 

eliminação dos patógenos frente às diferentes substâncias químicas. Os resultados 

mostraram que a clorexidina 2% foi significantemente mais efetiva para todas as 

cepas microbianas que as demais substâncias. O hipoclorito de sódio a 1% 

apresentou resultados intermediários. O paramonoclorofenol associado ao furacin 

(PMC+F) obteve os piores resultados.  

Ao analisar a atividade dessa substância, Hizatugo em (2012), afirmou que a 

clorexidina apresenta propriedades antibacterianas semelhantes às do hipoclorito de 

sódio e ação residual, ou seja, ação antimicrobiana prolongada, porém não possui a 

capacidade de dissolução tecidual apresentada pelo hipoclorito de sódio.  A 

clorexidina possui um amplo espectro de atividade antibacteriano, tanto em bactérias 

aeróbias e anaeróbias, e ainda em gram-positivas e gram-negativas, com ação 

bactericida ou bacteriostática dependendo da concentração usada. 

 

2.1.1 Limpeza e sua relação com as formas de apresentação da clorexidina. 

 

A clorexidina tem sido usada como desinfetante não somente durante o 

preparo químico-mecânico, mas também entre sessões (como medicação 

intracanal). Apesar das duas formas terem atividade antibacteriana similar, a 



16 
 

clorexidina gel, uma formulação viscosa, torna a instrumentação mais fácil, 

aumentando a remoção mecânica dos tecidos orgânicos, compensando sua 

inabilidade em dissolvê-los. Além disso, diminui a formação da smear layer, o que 

não acontece com a fórmula líquida. Pelo fato do gel ser solúvel em água, a 

clorexidina e os debris são removidos fisicamente pela irrigação com soro fisiológico 

(SENA, 2004).  

No mesmo estudo de Sena, (2004) demonstrou a curvatura de sobrevivência 

dos micro-organismos testados com agitação mecânica, frente à utilização da 

clorexidina gel 2%. No tempo de 30 segundos os micro-organismos Porphyromonas 

intermédia, Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis e 

Fusonucleatum foram 100% eliminados, restando os micro-organismos Cândida 

albicans, Enterococcus faecalis e Streptococcus aureus. Em 5 minutos o 

Enterococcus faecalis foi eliminado pela clorexidina gel 2%, sobrevivendo a Cândida 

albicans e o Streptococcus Aureus. Em 10 minutos, o Streptococcus Aureus foi 

100% eliminado e em 15 minutos a Cândida Albicans. Já a clorexidina liquida 2% 

com agitação mecânica, no tempo de 30 segundos todos os micro-organismos 

(Porphyromonas Intermedia, Porphyromonas Endodontalis, Porphyromonas 

Gingivalis, Fusobacterium Nucleatum, Cândida Albicans, Enterococcus Faecalis e 

Streptococcus Aureus) foram 100% eliminados. 

Em (2007), Pascon avaliou a capacidade antimicrobiana da clorexidina nas 

formas gel e líquida sobre Enterococcus faecalis e sua capacidade de limpeza das 

paredes do canal em comparação ao NaOCI a 5,25%. Após o preparo apical, dentes 

unirradiculares recém-extraídos receberam banho de EDTA 17% em ultrassom. 

Foram infectados e então preparados com as soluções em teste. Como controle, 

empregaram água e gel de natrosol. Cinco dentes de cada grupo foram, após o 

preparo, analisados no microscópio eletrônico de varredura (MEV) para verificar a 

presença de raspas de dentina e de tecido pulpar no terço médio do canal. 

Concluíram que em relação ao crescimento bacteriano não houve diferenças 

estatísticas entre os grupos. Porém, o nível de limpeza com túbulos dentinários 

abertos foi melhor no grupo da clorexidina gel, seguido pela clorexidina líquida, e por 

último, o grupo do NaOCI a 5,25% em dentes permanentes. 

Ferraz et al. (2007) avaliaram “in vitro” a atividade antibacteriana da 

clorexidina gel (0,2%, 1%, 2%)  comparando-a ao hipoclorito de sódio (0,5%, 1%, 

2,5%, 4% e 5,25%)  a clorexidina líquida. (0,2%, 1%, 2%). As zonas de inibição de 
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crescimento bacteriano produzidas pela clorexidina gel a 0,2%, 1% e 2% foram 

observadas frente a cinco espécies de bactérias anaeróbias facultativas e quatro 

espécies de anaeróbios estritos, Gram negativos e bactérias PPN. Comparando com 

os resultados obtidos pelo NaOCl e pela clorexidina líquida, as maiores zonas de 

inibição bacteriana foram observadas na presença da clorexidina a 2% em gel, 

apresentando diferença estatisticamente significante quando comparados às zonas 

de inibição de crescimento bacteriano produzidas por todas as concentrações 

avaliadas de NaOCl, incluindo 5,25%.  

Segundo Berber (2005), Alguns estudos demonstraram que a atividade 

antibacteriana da clorexidina líquida foi igual ou superior a do gel, quando o contato 

direto é utilizado como metodologia. Em contrapartida, a clorexidina gel facilita a 

instrumentação, lubrificando a luz do canal radicular, o que diminui o atrito entre a 

parede e o instrumento podendo reduzir, assim, a ocorrência de fraturas de 

instrumentos no interior do sistema de canais radiculares. Além de facilitar a 

instrumentação, a clorexidina gel termina por melhorar a capacidade dos 

instrumentos em eliminar tecidos orgânicos, o que compensa sua incapacidade de 

dissolvê-los. Outra vantagem da clorexidina gel sobre a líquida seria a diminuição da 

formação de smear layer, o que não acontece com a líquida. Para este autor, a 

clorexidina gel 2% obteve melhores resultados que a líquida na mesma 

concentração quando associadas à instrumentação mecânica na desinfecção dos 

túbulos dentinários. 

A ação antibacteriana da clorexidina gel, clorexidina líquida e do hipoclorito de 

sódio, como soluções irrigadoras também foi testada por Gatelli,Bortolini em (2014). 

Empregando o 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. No entanto a clorexidina líquida não mostrou diferença 

significativa quando comparada com a clorexidina em gel.  

Em um estudo feito por Signoretti em (2009) comprovou que a clorexidina gel 

2% também pode ser associada ao hidróxido de cálcio sem interferência de 

interação entre as substâncias. Além disso, demonstrou melhorar a capacidade do 

hidróxido de cálcio em reduzir o conteúdo de endotoxinas dos canais radiculares in 

vitro. 
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2.2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 

 

O poder bactericida do hipoclorito consiste no cloro que libera, chamado de 

cloro ativo. Tanto as atividades antibacterianas como a atividade solvente de tecidos 

dependem da concentração da solução. Assim, soluções mais concentradas 

apresentam maior efetividade nestes quesitos (PASCON, 2007). 

O mesmo infere Berber (2005) onde destacou que o NaOCl é conhecido por 

sua excelente atividade bactericida frente aos micro-organismos encontrados no 

interior do sistema de canais radiculares, e esta ação está relacionada com a 

formação de compostos contendo cloro ativo, como o ácido hipocloroso e o íon 

hipoclorito.  

Segundo Sena (2004), a solução de hipoclorito de sódio atua como 

substância desodorizante por atuar sobre matéria em decomposição. Infecções 

causadas por bactérias anaeróbias geralmente produzem odor fétido devido à 

produção de ácidos graxos de cadeia curta, compostos sulfurados, amônia e 

poliaminas. O cloro, através da sua atividade letal sobre os micro-organismos e ação 

oxidativa sobre os produtos bacterianos, possui poder desodorizante, eliminando o 

odor fétido produzido pela necrose. 

Segundo Cintra (2008), as soluções de hipoclorito de sódio possuem sua 

ação antibacteriana frente aos micro-organismos presentes no canal radicular por 

meio da liberação de cloro e oxigênio nascente. Quando a solução de hipoclorito de 

sódio é empregada, ocorre a liberação de cloro nascente, que se combina com o 

grupo amina das proteínas, formando as cloraminas. 

Ribeiro, (2009) observou o percentual de redução bacteriana de canais 

radiculares após o preparo químico-mecânico empregando-se o hipoclorito de sódio 

nas concentrações de 1%; 2,5% e 5,25% comparativamente com uma solução 

salina. Os canais foram previamente contaminados com cepas de Enterococcus 

faecalis seguido de preparo e coleta. O autor relatou que apesar de não haver 

diferença significante entre as três soluções de hipoclorito de sódio, as mesmas 

foram mais efetivas do que a solução salina. Os resultados sugeriram que a troca 

regular e o uso de grande volume do hipoclorito de sódio poderiam manter a 

efetividade antibacteriana dessa solução, independente da concentração. 

Segundo Lopes, Siqueira Júnior (2011), soluções mais concentradas 

apresentam maior atividade bactericida, desde que outros fatores, como tempo de 
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atuação, pH, temperatura e conteúdo orgânico, sejam mantidos constantes. Quando 

do uso de soluções de concentrações menores, elas deverão ser renovadas no 

interior do canal com maior frequência. Em pesquisa, o hipoclorito de sódio a 5,25% 

foi mais eficaz que a solução a 1% para inibir o crescimento de bacilos produtores de 

pigmentos negros e a solução de 4% apresentou atividade antibacteriana mais 

pronunciada contra bactérias facultativas e bacilos produtores de pigmentos negros 

(anaeróbicos estritos) quando comparada às soluções a 2,5% e a 0,5%.  

  Segundo Hizatugo (2012), a inibição enzimática e a formação de cloraminas 

são os dois principais mecanismos responsáveis pela ação antibacteriana do 

hipoclorito de sódio. Sugere-se que a solução de hipoclorito de sódio seja utilizada 

nas concentrações entre 2,5% e 5%, tendo em vista que a potencialização do 

hipoclorito de sódio está diretamente relacionada à concentração de cloro, 

influenciando principalmente na atividade antibacteriana. 

 Pretel (2011) infere que a concentração mais indicada para tratamentos de 

necrose pulpar é de 2,5% a 5,25%, pois nessas concentrações, apresenta melhor 

efeito antimicrobiano aos micro-organismos resistentes como o Enterococos faecalis 

e Candida albicans. O autor conclui que assim como o hipoclorito de sódio, a 

clorexidina 2% se apresenta de forma muito eficaz contra os patógenos da patologia 

necrótica, devido seu alto espectro antibacteriano e sua substantividade desejável 

nesses casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3 PROPRIEDADES DAS DUAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS 

 

3.1 CLOREXIDINA 

 

A clorexidina tem sido inserida nas terapias endodônticas por apresentar 

amplo espectro antibacteriano e alta habilidade de adsorver-se aos tecidos dentais 

com liberação prolongada e gradual (substantividade). Essas são propriedades 

observadas no canal muitas horas após a instrumentação, assim como sua relativa 

ausência de toxicidade. Diante de todas estas propriedades, esta substância acaba 

apresentando resultados similares àqueles obtidos com o uso do hipoclorito de 

sódio, podendo inclusive, ser usada como substituto em pacientes alérgicos ao 

NaOCl e na presença de ápices abertos como nos casos de necrose pulpar. (BRUM, 

2010). 

 

3.1.1 Substantividade  

 

 Uma das propriedades mais importantes da clorexidina é sua capacidade de 

se manter ativa na superfície da dentina mesmo após um longo período de tempo 

(GATELLI, BERTOLLINI, 2014). 

 Em um estudo avaliando a substantividade do digluconato de clorexidina 2%, 

hipoclorito de sódio 2,6% e doxicilina em dentes que foram contaminados por 14 

dias com cepas de Enterococcus faecalis. A efetividade das substâncias foi 

mensurada imediatamente, após 7, 14, 21 e 28 dias. Relataram que no período 

imediato todas as substâncias apresentaram maior atividade antimicrobiana que 

diminuiu com o passar do tempo. Dentre as substâncias avaliadas, a clorexidina 

possuiu efeito residual superior às demais substâncias. (Khademi et al., 2006 apud 

CINTRA, 2008) 

Khademi et al. (2008) observaram que durante 5 minutos de aplicação de 

clorexidina a 2%, conseguiu-se  manter o efeito de substantividade por 4 semanas. 

Já um estudo mais recente exibiu a substantividade da clorexidina a 2% na 

superfície da dentina intrarradicular após a manobra de “toalete final”. Os resultados 

evidenciaram que a substancia foi mantida na dentina por mais de 12 semanas 

(ROSENTHAL et al., 2011 apud GATELLI, BERTOLINE 2014) 
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3.1.2 Toxicidade  

 

 Cruz et al (2012) avaliaram a toxicidade das soluções de clorexidina, as 

concentrações de 2,5%, 3,% e 3,5%, reagiram como não citotóxicas. No entanto, as 

soluções de 4,0% e 4,5% foram moderadamente citotóxicas e a de 5% apresentou 

alta toxicidade similar ao hipoclorito de sódio a 5%. Portanto a potência destrutiva da 

clorexidina estará igualada à da soda clorada a 5%. 

 

3.2 HIPOCLORITO  

 

Bruzadelli, (2006) após enviar questionários para 1000 clínicos gerais e 500 

endodontistas, concluiu que o hipoclorito de sódio é a substância irrigadora mais 

utilizada nos EUA, principalmente pelos especialistas, destacando que 95% das 

respostas deste grupo apontou o hipoclorito como a solução utilizada nos 

consultórios. Citou o autor que outras propriedades físicas e químicas devem ser 

atribuídas ao hipoclorito de sódio, e que a baixa densidade, baixa tensão superficial, 

o pH alcalino, a viscosidade e a capacidade de umectação, devem ser consideradas 

durante a escolha de uma solução irrigante. Espera-se algumas reações químicas 

entre o hipoclorito de sódio e o tecido orgânico: reação de saponificação, reação de 

neutralização de aminoácidos e reação de cloraminação. Essas reações favorecem 

a remoção tecidual. 

Cintra (2008) também enfatizou que dentre as substâncias químicas auxiliares 

utilizadas atualmente, as soluções de hipoclorito de sódio (NaOCl), em diferentes 

concentrações, são as mais usadas e mundialmente aceitas pelas suas 

propriedades de ação clareadora do dente, dissolução de tecido orgânico, 

saponificação, transformação de aminas em cloraminas, desodorização e ação 

antimicrobiana. 

Segundo Rigacci (2007), o hipoclorito de sódio atua como solvente de matéria 

orgânica e de gordura, transformando esses ácidos graxos em sais de ácidos graxos 

(sabão) e glicerol (álcool) que reduz tensão superficial da solução remanescente. 

Quando possui um pH elevado em torno de 11 a 12, é uma solução mais estável e a 

liberação de cloro ocorre de forma mais lenta e demorada. Alguns fatores podem 

interferir na vida útil do hipoclorito de sódio, tais como a exposição à luz e a 

exposição a temperaturas elevadas, pois promovem a liberação indesejada de cloro, 
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tornando a solução ineficaz, e imprópria para o uso. Segundo o autor, essa solução 

representa a maior indicação na clínica Endodôntica mundial, como agente de 

irrigação dos canais radiculares, durante a terapia endodôntica. Para que a solução 

de hipoclorito de sódio exerça sua total efetividade é importante que a sua 

concentração seja a mais fiel possível à que está indicada no rótulo pelo fabricante. 

 

3.2.1 Poder de dissolução tecidual 

 

A dissolução do tecido pulpar é desejável durante o tratamento de canais 

radiculares nos casos de necropulpectomia. Esta dissolução possui a finalidade de 

ajudar na limpeza endodôntica pela transformação de substâncias insolúveis como 

tecido pulpar e restos necróticos, em substâncias mais solúveis, como os sabões, 

cloraminas e sais de aminoácidos que são produtos da interação do hipoclorito de 

sódio com os tecidos orgânicos, além disso a ação de saponificação mantém corpos 

gordurosos em suspensão (micelas) passíveis de serem aspirados. (PÉCORA, 2004. 

apund CINTRA, 2008). 

Brum (2010) ressaltou que o hipoclorito de sódio promove a hidrólise das 

proteínas convertendo-as em aminoácidos, e a hidrólise dos lipídios convertendo-os 

em ácidos graxos livres, que são solúveis e facilmente removidos do interior do canal 

radicular.  

Hizatugo, (2012) Reforçou que isto ocorre em função da quebra de ligações 

peptídicas que mantém a estrutura primária das proteínas. Nos casos em que as 

bactérias se organizam em forma de biofilmes, o hipoclorito de sódio em altas 

concentrações mostrou-se absolutamente capaz de remover fisicamente o biofilme 

e, simultaneamente, eliminar as bactérias. 

O poder do hipoclorito de sódio em dissolver tecidos orgânicos, segundo 

Rigacci (2007), depende de fatores como: quantidade de matéria orgânica e 

hipoclorito presente; a frequência e intensidade do fluxo irrigante; superfície de 

contato entre o tecido e a solução de hipoclorito de sódio. Sendo assim, para se 

obter um efeito desejado, depende diretamente da intensa irrigação do sistema de 

canal. 

 Existe uma relação diretamente proporcional entre a concentração da solução 

de hipoclorito de sódio e a velocidade de dissolução. A dissolução de tecido pulpar 

em pequeno período somente se dá por um efeito combinado entre o hidróxido de 
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sódio e o ácido hipocloroso, oriundos da hidrólise do hipoclorito de sódio, cada um 

reagindo com determinados componentes da polpa dentaria (LOPES, SIQUEIRA JR, 

2011). 

 

3.2.2 Tensão superficial  

 

A tensão superficial, enfim, é uma propriedade característica de cada líquido, 

variando com a superfície contactada e a temperatura. Estudos in vivo e ex vivo 

mostraram que quanto menor a tensão superficial de uma substância maior será sua 

capacidade de umectação e penetração, aumentando a efetividade da limpeza do 

sistema de canais radiculares (HIZATUGO, 2012). 

O mesmo conclui Cintra (2008), que a redução da tensão superficial tem 

como função: favorecer a umectação, aumentar capacidade de molhar a superfície 

das paredes dentinárias. Isto por sua vez, melhora a capacidade do contato com a 

dentina infectada, melhorando a limpeza dos canais. 

 

3.2.3 Toxicidade  

 

De acordo com Rigacci, (2007), o NaOCl pode ser encontrado nas 

concentrações de 0,5%, 1%, 2,5% e 5,25%, e quanto maior sua concentração maior 

a ação contra os micro-organismos e maior será seu efeito tóxico, principalmente 

quando em contato com tecidos bucais e periapicais. Devido o tratamento 

endodôntico, tanto os debris, quanto as soluções irrigadoras podem ser extruídos 

através do forame apical, atingindo tecidos periapicais. A propriedade do hipoclorito 

de sódio em dissolver tecidos orgânicos é desejável durante a sua atuação no 

interior dos canais radiculares contaminados, porém, essa dissolução não é seletiva, 

podendo também danificar os tecidos periapicais, caso os atinja. Relatos de 

acidentes devido à injeção acidental de hipoclorito de sódio na região periapical são 

comuns na literatura. Esses danos aos tecidos periapicais é maior em casos de 

polpa necrótica e em dentes com forames apicais amplos, pois há maior chance de 

extrusão de irrigantes.  

Segundo Rabang (2009), promove efeitos tóxicos aos tecidos vitais 

resultando em hemólise, ulceração e necrose por conta do pH que se aproxima de 

11-12. Acidentes com NaOCl resultam em dor severa, febre, rápido desenvolvimento 
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de edema, hematoma, necrose, abscessos, comprometimento das vias respiratórias 

e deficiência neurológica, queimadura por vazamento através do isolamento 

absoluto e dano ao nervo infraorbitário por extravasamento através de ápice 

radicular reabsorvido por lesão periapical. 

Hizatugo, (2012) esclareceu que a extrusão de sustâncias irrigadoras através 

do forame apical pode induzir uma resposta dolorosa imediata seguida ou não de 

edema. Informou também que há relatos de casos onde houve sequelas 

indesejáveis como hematoma extraoral e necrose dos tecidos.  

Cunha (2015) Os canais radiculares com forame apical amplo, ou 

reabsorções radiculares por conta da necrose pulpar, podem permitir a saída de um 

grande volume de solução de hipoclorito de sódio para a região periapical. Podem 

ocorrer complicações como: necrose tecidual, queimaduras químicas, complicações 

neurológicas, casos de parestesia e anestesia afetando o nervo mentoniano e o 

ramo infra-orbitário do nervo trigêmio.  

Farook et al. (2015) enfatizaram que em lesões provocadas por NaOCl mais 

leves, o paciente pode reclamar de dor ou desconforto na área localizada ao dente 

em tratamento de canal radicular, embora este dente ou partes moles adjacentes 

possam estar dolorosos. Em pacientes com lesões moderadas, pode queixar-se de 

aumento da dor e desconforto em comparação com lesão leve. Em casos mais 

severos pode causar uma reação inflamatória difusa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com as referências, pode-se inferir que as duas substâncias 

irrigantes apresentam efeitos antimicrobianos, característica indispensável para uma 

solução irrigadora indicada na limpeza de canais necróticos. A clorexidina, apresenta 

substantividade, que é a capacidade de se manter em atividade dentro do canal 

mesmo após o termino da sanificação, sendo essa propriedade de grande 

importância nos casos de polpa necrosada e infectada. De acordo com a revisão de 

estudos in vitro da ação antimicrobiana, a clorexidina apresentou-se como mais 

efetiva contra bactérias responsáveis pelo insucesso do tratamento endodôntico 

como Enterococcus fecaeles. 

No quesito toxicidade a clorexidina apresenta ser mais biocompatível, sendo 

pouco irritante aos tecidos periapicais, podendo ser uma escolha alternativa para 

pacientes com alergia ao hipoclorito de sódio e nos casos de ápices abertos, que 

são muito comuns no periápice necrosado, onde há maior risco de extravasamento 

de solução. 

O hipoclorito de sódio é muito efetivo em dissolver tecidos orgânicos e esse é 

o aspecto, considerado por muitos autores, como sendo sua principal vantagem 

sobre a clorexidina, além disso, possui a capacidade de diminuir a tensão superficial 

das paredes dentinarias, melhorando o contato da superfície e com isso, 

aumentando o nível de limpeza.  Apesar do hipoclorito de sódio apresentar grandes 

propriedades como agente de limpeza, a clorexidina demonstrou-se mais eficaz na 

inativação dos micro-organismos causadores da necrose pulpar. Sabendo-se que a 

clorexidina não dissolve tecidos, faz-se necessário a escolha de um bom sistema 

mecânico de limpeza radicular, como os sistemas rotatórios ou reciprocantes, para 

que possam remover o máximo de restos necróticos, compensando a inabilidade da 

clorexidina em dissolvê-los.  

Evidencia-se que o quesito mais importante na irrigação endodôntica da polpa 

necrosada é a remoção dos micro-organismos, esta microflora bacteriana deverá ser 

neutralizada através do preparo químico-mecânico e nesse aspecto a clorexidina gel 

2% demonstra ser mais eficiente na remoção da smear layer e na inativação dos 

patógenos em comparação ao hipoclorito de sódio. 
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