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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA A maior causa de insucessos na
Endodontia está relacionada a falhas no processo de desinfecção e sanificação do
sistema de canais radiculares (HIZATUGU, R.; etal.2012).Por
Por conseguinte, o
Enterococcus faecalis é uma espécie bacteriana anaeróbica facultativa Gram--positiva, a
qual mostra-se
se resistente e altamente persistente após
a
a desinfecção do sistema de canais
radiculares em Endodontia.. Esta característica deve-seao
deve ao seu potencial de formar
umbiofilme complexo e bastante organizado,
organizado fato que está relacionado ao aparecimento
frequente de casos refratários(CASTILHO,
refratários
A.L.; et al.2013).Diantedisso,
isso, a solução
irrigante mais utilizada em Endodontia é o Hipoclorito de Sódio (NaOCl),, que apresenta
muitas vantagens.Porém,pode
pode ser tóxico para os tecidos periapicais,
periapicais além de provocar
reações alérgicasem vários pacientes(FIDALGO,
pacientes
T.K.S.; etal.2009). Em contrapartida,
o uso de fitoterápicos tem sido incentivado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS)desde
desde a década de 70.
70 Neste contexto, a Uncaria tomerosa apresenta ação
antibacteriana em canais radiculares infectados com E. faecalis (HERRERA,, D.R.; et al.
2016).Para além disso, a Copaíba, uma árvore nativa da América Latina, a qual extrai
extraiseo
o óleo resina de Copaíba, apresenta diversas propriedades, entre elas, intensa
atividade
ividade antibacteriana na parede celular do E. faecalis (SANTOS,, A.O.;
A.O.;et al.
2008).No entanto, são escassos estudos na literatura que focalizam a Uncaria
tomentosa,, bem como o óleo de copaíba como soluções irrigantes naturais
naturais.Neste
contexto, este estudo tem como objetivo verificar o potencial antibacteriano da Uncaria
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tomerosae do Óleo de Copaíba quando expostos ao E. faecalis. Justifica-se o estudo
pela busca de novos componentes naturais que podem contribuir na Endodontia.
MATERIAL E MÉTODOS: Umestudo de caráter experimental in vitrofoi realizado
no Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha. O extrato de
Uncaria tomerosa (BellaFarma, Caxias do Sul, Brasil)diluído em solução etanólica a
40%,e do Óleo de Copaíba 100% (BioEssência, Jaú, Brasil) foram utilizados para testar
a atividade antibacteriana com E. faecalis(ATCC 29212).Para tanto, 100 microlitros
(µL) de suspensão de E. faecalis para padronizada a 1,5x108foram obtidos a partir de
culturas preparadas e inoculadas em placas de cultura contendo Ágar-sangue (Alere –
São Paulo, Brasil). Tal inóculo foi semeado na superfície de placas contendo Ágar
Mueller Hinton (Himedia – Mumbai, Índia) com o auxílio de um swab (Marca
Absorve). Posteriormente, foi realizado um único orifício de 7 milímetros (mm) de
diâmetro, no qual foram depositados 200 µL do extrato de cada fitoterápico. Logo após,
tais placas foram incubadas em estufa por 72horas a 37ºC. Os experimentos foram
realizados em triplicatas. Após esse período, foram verificadas as zonas de inibição do
crescimento bacteriano circundante as quais foram registradas em milímetros com o
auxílio de uma régua milimétrica (NOUSHAD, M.C.;et al.2018). RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Os resultados obtidos para as triplicatas quando utilizado o Óleo de
Copaíba foram de 21mm, 22mm e 21mm, o que mostra uma grande zona de inibição de
E. faecalis. O resultado corrobora outros achados na literatura, onde tal óleo apresentou
atividade bactericida in vitro contra E. faecalis (SANTOS, A.O.; et al. 2008). Para a
Uncaria tomerosa, o halo de inibição foi de 9mm em todas astriplicatas, mostrando uma
menor atividade quando comparada aosachados da Copaíba. Nossos resultados
suportam outros relatos que afirmam que a Uncaria tomerosa apresenta atividade contra
E. faecalis em canais radiculares, uma vez que aqui nossos resultados mostraram
inibição de crescimento bacteriano contra a bactéria do estudo (HERRERA, D.R.; et al.
2016). CONCLUSÃO: A partir de nossos resultados, confirma-se a hipótese de que há
atividade antibacteriana das soluções aqui analisadas.
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