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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Atualmente os cones de guta percha são
muito utilizados para obturação de canais radiculares, porém deve ser realizada a desinfecção desses
cones previamente à obturação, pois com o manuseio diário na clínica ocorre a contaminação e por
se tratar de um material termoplástico não pode ser esterilizado de maneira convencional com o uso
do calor, uma vez que quando submetidos a um aumento de temperatura sofrem alterações em suas
propriedades físicas e químicas. A guta-percha, é considerada como uma substância vegetal,
extraída da árvore da família das sapotáceas, na forma de látex. No entanto, após realizada a
purificação do produto para confecção dos cones são adicionadas substâncias a estes cones, tais
como: óxido de zinco, carbonato de cálcio, agentes antioxidantes e pigmentantes como corantes,
resinas e ceras. O hipoclorito de sódio é amplamente usado para descontaminação de cones de guta
percha, canais radiculares e barreiras de biossegurança. O NaOCl é uma substância química do
grupo dos compostos halogenados. A eficácia na descontaminação dos cones de guta percha
utilizando NaOCl a 2% e a 2,5% é efetivo desde que os cones de guta percha fiquem imersos por
pelo menos 1 minuto. A clorexidina é bis guanina catiônica sintética formada por dois anéis de 4clorofenil simétricos e dois grupos biguanidas ligados pela cadeia de hexametileno. Tal substância é
bem conhecida como uma molécula lipofílica e hidrofóbica positivas, a qual apresenta interações
aos fosfolipídios e lipopolissacarídios encontrados na membrana celular das bactérias. Encontrada
em concentrações de 0,12% e 2,0%. Esta substância é amplamente utilizada na terapia endodôntica
sendo mais indicada atualmente para pacientes que apresentam alergias ao hipoclorito de sódio. O
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álcool 70% é amplamente utilizada na área da saúde como desinfetante de superfícies de bancadas,
da cadeira odontológica, de materiais de vidro e equipamentos que não apresentam outra forma de
desinfecção. O objetivo do uso é de evitar a infecção cruzada. O ácido peracético por sua vez, é
conhecido por apresentar amplo espectro de ação antimicrobiana mesmo na presença de matéria
orgânica. Logo, demonstra capacidade de eliminar bactérias e vírus tanto vegetativos como
esporulado, bem como fungos e protozoários. Sua ação dá-se pela ruptura das paredes celulares dos
microrganismos, tendo o poder de oxidar enzimas. Esse estudo in vitro será realizado com o
objetivo de avalizar a eficácia de diferentes substâncias químicas como o hipoclorito de sódio, a
clorexidina, o álcool 92,8% e o ácido peracético na desinfecção dos cones, avaliando qual dessas
soluções possui maior ação. MATERIAL E MÉTODOS: Serão utilizados cones de guta percha,
que passarão por contaminação prévia por Enterococcus Faecalis, para que após seja realizada a sua
desinfecção com a utilização de diferentes substâncias químicas, para assim verificar a ação da
descontaminação das soluções utilizadas. Os cones de guta serão divididos em grupos com
diferentes soluções em diferentes concentrações totalizando sete grupos. Feita a sua
descontaminação, os cones serão secos com gaze estéreis e distribuídos em tubos de ensaios, com
caldo de cultura (BHI) e identificados de acordo com a solução e o tempo utilizado em sua
desinfecção. Os resultados serão avaliados através da turbidez do caldo de BHI, no entanto os
resultados serão descritos após a execução do projeto. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Não
possui, pois se trata de um projeto de estudo, o qual ainda não foi executado. CONCLUSÃO: Não
possui, pois se trata de um projeto de estudo, o qual ainda não foi executado. Será concluído em
breve.
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