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1. RESUMO  
 

 O Hidróxido de Cálcio é um dos mais importantes medicamentos intracanal 

empregado atualmente e sua dissociação exibe ação antimicrobiana e mineralizadora. 

Em lesões periapicais existem bactérias altamente citotóxicas sendo necessário 

associação entre medicamentos para alcançar objetivo terapêutico. A prata possui ação 

antimicrobiana e sua forma em nanopartículas é vantajosa, pois a superfície de contato 

é maior. Nesse trabalho, nanopartículas de prata foram incorporadas ao Hidróxido de 

Cálcio compondo um novo biomaterial. A reação tecidual e atividade antimicrobiana 

contra linhagens ATCC (AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION) de E. faecalis, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa e 

Escherichia coli avaliadas, para uso futuro como material obturador endodôntico. Estão 

sendo utilizados 18 ratos adultos Wistar nos quais serão feitas 3 incisões no 

subcutâneo do dorso para implante de 3 tubos de polietileno: 1)Pasta de Hidróxido de 

Cálcio com água ultrapura (MiliQ), 2)Pasta de Hidróxido de Cálcio incorporado à 

Nanopartículas de Prata e 3)tubo vazio. Após os períodos de 7, 15 e 60 dias, 6 animais 

serão submetidos à eutanásia com o uso de barbitúricos e as peças contendo os 

materiais e tecidos adjacentes, removidos para análise microscópica sendo avaliados o 

padrão inflamatório nos tecidos. As células inflamatórias serão contabilizadas e 

analisadas estatisticamente pelo teste não paramétrico Kruskall Wallis, sendo as 

diferenças consideradas significantes quando p<0.05. A atividade antimicrobiana será 

avaliada pelo método de difusão radial em meio de cultura ágar, semeado com os 

microorganismos. 

  

2. INTRODUÇÃO 
 

O Hidróxido de Cálcio é uma substância comumente visto na prática 

odontológica, sendo o medicamento endodôntico mais utilizado desde a sua 

descoberta. Sua eficácia vem sendo comprovada por pesquisas cientificas e pelo seu 

uso contínuo ao longo dos anos (ESTRELA et al. 2003). Apresentando um pH 

altamente alcalino, os cimentos à base de Hidróxido de Cálcio foram adequam-se às 
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propriedades físico-químicas necessárias de um bom selamento do canal radicular 

(DESAI AND CHANDLER 2009), além extremamente biocompatível. 

A prata (Ag) é conhecida há muito tempo por apresentar propriedades 

antibacterianas, antifúngicas, e antivirais (CHENG et al. 2012). Nanoparticulas de Prata 

têm alta relação superfície-área-volume e propriedades físicas e químicas únicas que 

mostram vários mecanismos antibacterianos tais como a adesão e a penetração na 

parede celular bacteriana, que conduz à perda da integridade da membrana celular 

bacteriana e permeabilidade da parede celular (DAMING WU et. al., 2014). 

 

3. OBJETIVOS 
Estudar a reação tecidual, verificando células inflamatórias, vascularização e 

presença de necrose através de microscopia ótica e a atividade antimicrobiana de um 

novo biomaterial por Hidróxido de Cálcio e Nanopartículas de Prata através do implante 

subcutâneo em dorso de ratos para futuro uso endodôntico. 

 

4. METODOLOGIA 
18 ratos adultos Wistar serão submetidos a procedimento cirúrgico para implante 

no subcutâneo do dorso 3 tubos de polietileno contendo: (1) Pasta de Hidróxido de 

Cálcio e água ultrapura (MiliQ), (2) Pasta de Hidróxido de Cálcio adicionada de solução 

de nanopartículas de Prata, e (3) Tubo vazio. A solução de Nanopartículas de Prata 

será preparada de acordo com Guidelli (2013), na concentração de 2mM de Prata. 

Após períodos de 7, 15 e 60 dias, os animais serão submetidos à eutanásia por 

sobredosagem de Barbitúricos (tiopental) e as peças contendo os materiais e tecidos 

adjacentes, removidos para análise microscópica sendo avaliados o padrão inflamatório 

nos tecidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
Para a avaliação do padrão inflamatório, será adotado o mesmo procedimento 

utilizado por Gomes Filho et. al. (2010) e Marques et. al. (2013). Os scores obtidos para 

a resposta tecidual dos 3 grupos serão comparados pelo teste não paramétrico Kruskall 

Wallis e serão considerados estatisticamente diferentes quando p<0.05. 
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Para a avaliação da atividade antimicrobiana in vitro da pasta de Ca(OH)2 

incorporada à nanopartículas de Prata, todas as linhagens em estudo serão ativadas 

sobre a superfície de placas de ágar, serão testadas e os halos de inibição bacteriana 

serão mensurados em milímetros sob luz transmitida. Os resultados serão analisados 

pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, com nível de significância de 5%. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Na análise microscópica da região de tecidos adjacentes aos materiais testados foi 

possível identificar células do infiltrado inflamatório (mononucleares, polimorfonucleares 

e células gigantes). Os resultados preliminares indicam que não há diferença no padrão 

inflamatório dos materiais estudados em relação ao Hidróxido de Cálcio PA já utilizado 

no mercado. 
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