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RESUMO
A persistência de micro-organismos no sistema de canais radiculares contribui para o
desenvolvimento e/ou manutenção da lesão periapical. O biofilme é uma comunidade
microbiana que consiste na agregação de células aderidas a uma superfície e entre si,
incorporados por uma matriz polimérica extracelular produzida pelos próprios microorganismos, que confere estabilidade mecânica e impede o contato direto dos agentes
antimicrobianos. O objetivo do estudo é realizar uma revisão de literatura sobre o efeito das
soluções irrigadoras comumente utilizadas no tratamento endodôntico (hipoclorito de sódio
[NaOCl] e clorexidina [CHX]), sozinhas ou associadas a substâncias surfactantes, sobre
biofilmes. Foi realizada uma pesquisa no site Pubmed utilizando os termos “endodontics
biofilm”, “surfactant and sodium hypochlorite” e “surfactante and chlorexidine”, selecionando
artigos relevantes dentre os anos de 2006 a 2017, relacionados ao efeito das soluções NaOCl e
CHX combinadas ou não a surfactantes, sobre biofilmes. A literatura mostra que NaOCl tem
efeito antibacteriano e capacidade de dissolver matriz orgânica dos biofilmes, o que
proporciona maior limpeza da dentina quando usada no canal radicular. CHX apresenta efeito
antibacteriano, no entanto, não é tão efetiva sobre biofilmes quanto o NaOCl e não
proporciona limpeza da dentina. Surfactantes podem proporcionar leve aumento do efeito
antibiofilme quando associado a CHX. Embora o efeito antibiofilme de CHX ser favorecido
com a associação à surfactantes, ainda mostra-se inferior ao NaOCl. Conclui-se que NaOCl
apresenta efeito antibiofilme superior à CHX, bem como capacidade de remover matriz
extracelular. O efeito antibiofilme de CHX pode ser aumentado quando associada a
surfactante.
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