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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA O canal radicular é considerado
uma via, a qual caracteriza-se
caracteriza se por ser suscetível à infecções bacterianas. Este é
caracterizado pela presença de mais de 400 espécies de bactérias. Em vista disso,
disso
realiza-se
se o tratamento endodôntico, com o intuito de remover o biofilme bacteriano do
interior do canal. Frequentemente,
Frequentemen
devido à endodontia prévia,, fratura ou amplas
restaurações, o remanescente dentário encontra-se
encontra se destruído com escassa porção
coronária, sendo necessário a utilização de um retentor intra-radicular
intra radicular para ancoragem
do material restaurador. Entretanto,
Entretanto durante a confecção deste ou durante o tratamento
endodôntico, pode haver contaminação do canal devido à quebra da cadeia asséptica
asséptica.
Portanto, o presente estudo visa avaliar o potencial antimicrobiano de diferentes tipos de
pinos intracanais frente ao Enterococcus faecalis.
faecalis MATERIAL E MÉTODOS: Este
trabalho baseia-se
se em um estudo experimental in vitro que visa analisar o potencial
antimicrobiano do pino de fibra de vidro, fibra de carbono frente ao E. faecalis
faecalis. A
atividade bacteriana do E. faecalis(ATCC
faecalis
29212) foi avaliada pelo teste de difusão em
ágar. Para tanto, uma suspensão padronizada de 1x107 células/mililitro (cél/mL) foi
composta com auxílio da escala 0,5 MacFarland. Posteriormente, tal inóculo foi
semeado com auxílio de um swab na superfície de placas de petri contendo ágar Mueller
Hinton (Himedia, Mumbai, Indía). Após a secagem, foram
foram feitos três orifícios medindo
3x2mm no interior do ágar e preenchidos com o material a ser avaliado. Posteriormente,
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as placas foram incubadas a 37°C por 48 horas em aerobiose. Após este período, a zona
de inibição em torno de cada placa foi mensuradas através do diâmetro do halo com o
auxílio de uma régua milimetrada. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Em nosso
estudo, tanto o pino de fibra de vidro, quanto o pino de fibra de carbono apresentaram
inibição do crescimento bacteriano caracterizado pelo existência de um halo
circundante.Após 48 horas de incubação, o halo de inibição do pino de fibra de vidro foi
de 9mm e no pino de fibra de carbono foi 11 mm, demonstrando assim o potencial de
inibir o crescimento bacteriano circundante ao material odontológico. Neste contexto,
nosso estudo revelou que o potencial de inibição decrescimento do E. faecalis quando o
pino de fibra de carbono foi avaliado é maior quando comparado ao potencial
antimicrobiano do pino de fibra de vidro. Interessante, nosso estudo suporta
parcialmente os dados publicados por Poggio et al. (2017) que também relatou o
potencial antimicrobiano deretentores intracanais, uma vez que seus resultados
detectaram potencial antimicrobiano quando o pino impregnado com prata foi avaliado.
Nossos dados são de extrema valia, já que o mesmo impulsiona o estabelecimento de
um modelo de estudo in vitro, o qual relaciona o potencial antimicrobiano destes
retentores intracanais em dentes bovinos. CONCLUSÃO: Todos os materiais aqui
analisados apresentaram potencial antimicrobiano contra E. faecalis, fato importante,
uma vez que esterilidade de 100% do sistema de canais radiculares torna-se difícil de
ser alcançada.
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