VI Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG
IV Salão de Extensão
http://ojs.fsg.br/index.php/pesquisaextensao
ISSN 2318-8014
AVALIAÇÃO DE PH EXTERNO UTILIZANDO DIFERENTES SOLUÇÕES
IRRIGANTES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS
Julia Luvisona, Daniel Galafassia, Rúbia da Rocha Vieiraa, Marília Paulusa*
a) FSG Centro Universitário
*

Autor correspondente (Orientador)
Marília Paulus, endereço: Rua Os Dezoito do Forte, 2366 - Caxias
do Sul - RS - CEP: 95020-472

INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO

Palavras-chave:
Endodontia. Clorexidina. Hidróxido de
cálcio

TEÓRICA:
TEÓRICA

Uma

das

principais

preocupações da endodontia é o controle da microbiota presente nos canais radiculares,
já que este é um dos fatores determinantes na propagação de patologias pulpares e
periapicais. A diminuição de microrganismos nos canais radiculares está
está diretamente
associada a um bom preparo químico-mecânico,
químico mecânico, e uma deficiência neste controle pode
acarretar no insucesso do tratamento endodôntico. (RODRIGUES et al.. 2013).
2013).Com o
objetivo de obter-se
se cada vez mais sucesso nos tratamentos endodônticos, é op
oportuno
que vários estudos surjam de modo a descobrir as melhores opções de materiais,
instrumentos e medicações a serem utilizadas, bem como a interação entre as mesmas.
Sabendo que poucas bactérias têm capacidade de resistir à variações extremas de pH, o
intuito do experimento é descobrir uma interação que permita uma possível mudança do
pH ao longo do tempo, contribuindo assim para inibição de crescimento de bactérias e,
consequentemente, uma terapêutica endodôntica
endodôntica mais favorável (PEREIRA
(PEREIRAet al.
2009).Com isso, este estudo objetiva avaliar possíveis alterações de pH externo nos
dentes bovinos pré-selecionados,
selecionados, analisando soluções irrigantes e medicações
intracanais mais comumente utilizados na endodontia. O intuito do experimento é
verificar

a

interação

doss

materiais

utilizados

através

de

uma

avaliação

periódica.MATERIAL
MATERIAL E MÉTODOS:Para
MÉTODOS Para este teste serão utilizados dentes bovinos
previamente selecionados, imersos durante 7 dias em cloramina para desinfecção, o
preparo químico mecânico será realizado com as limas
limas do sistema rotatório Easy
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Prodesignlogic. Serão utilizadas as soluções irrigadoras, hipoclorito de sódio 1%,
clorexidina 2% solução e hipoclorito de sódio 4% associadas ao uso concomitante de
EDTA, as soluções serão agitadas com ultrassom durante 3 minutos. Após o preparo
químico mecânico dos dentes, serão utilizadas as medicações intracanais hidróxido de
cálcio, hidróxido de cálcio com PMCC e clorexidina gel 2%. Após, os dentes com as
medicações serão imersos em água destilada dentro de eppendorfs e mantidos em estufa
a 37º C, o número de dentes por grupo será de 5 (n= 5/ grupo). Após o pH externo será
mensurado com o uso de fitas medidoras de pH, no período de 3 horas, 12 horas, 48
horas, 7, 14,21 e 28 dias.RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados serão
avaliados posteriormente a execução do projeto e após a análise dos dados. Na
endodontia existem diversas situações em que está indicado o uso de medicações
intracanais e é de suma importância que as medicações empregadas tenham caráter
antibacteriano.CONCLUSÃO: A literatura vem mostrando ao longo do tempo quão
importante se tornou a avaliação do pH, medicações intracanais e soluções irrigantes
utilizadas na endodontia.
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