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O hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] é um pó branco, altamente alcalino que, em 

endodontia, tem sido utilizado em pulpotomias, tratamento de perfurações radiculares, 
como componente de cimentos obturadores e como medicação intracanal, sendo que 
quando utilizado nesta última situação, é associado a um veículo com a finalidade de se 
obter a consistência de pasta. Assim, diferentes veículos têm sido propostos para 
associação ao Ca(OH)2. A atividade antimicrobiana do Ca(OH)2 está relacionada a 
liberação de íons hidroxila. Estes íons hidroxila são radicais livres altamente oxidantes 
que reagem com inúmeras biomoléculas. Apesar de sua ampla utilização, esta 
substância não tem demonstrado eficácia sobre algumas linhagens de microrganismos. 
O propósito da presente pesquisa foi avaliar a atividade antimicrobiana de pastas de 
Ca(OH)2 puras e associadas com o anti-inflamatório diclofenaco sódico, o antibiótico 
ciprofloxacina e o óleo de coco sobre biofilme de E. faecalis ATCC 4083 por 
microscopia confocal de varredura a laser. Os dados foram analisados pelo teste 
Kruskal-Wallis para comparação global, com nível de significância de 5% e o teste de 
Dunn para comparação individual entre os grupos. Os resultados mostram que a pasta 
com diclofenaco sódico foi a mais efetiva em eliminar os microrganismos (19,46 % de 
viabilidade), seguida da pasta com ciprofloxacina (27,02% de viabilidade). A pasta com 
óleo de coco não mostrou aumento na efetividade frente ao E. faecalis quando 
comparada com a pasta de hidróxido de cálcio pura. 
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