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Uma das  preocupações  em Endodontia,  é  a  busca  de  medicações  com o  máximo de
eficiência na eliminação de microrganismos responsáveis por infecções endodônticas. Dentre
estes, encontram-se as leveduras do gênero  Candida albicans, capazes de formar biofilme,
forma que pode dificultar sua remoção dos tecidos infectados com uma alta resistência aos
curativos de demora, entre eles, o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2]. Esta levedura demonstra
alta taxa de insucesso no tratamento endodôntico. Com o objetivo de melhorar a eficiência da
pasta  deCa(OH)2  contra  C.  albicans  (cepa  ATCC  10231),  o  objetivo  desta  pesquisa  foi
acrescentar bioprodutos e fármacos com propriedades antifúngicas a este pó, como o óleo de
coco,  seus monoglicerídeosmonolaurina e  monocaprina além dos atifúngicos terbinafina e
fluconazol e avaliar a atividade das novas pastas frente à levedura. Para isto, foram utilizadas
as  técnicas  de  difusão  em ágar  Sabouraud e  de  contato  direto  para  verificar  a  atividade
antifúngica  dos  produtos  em células  planctônicas.  A análise  estatística foi  realizada pelos
testes  Kruskal  Wallis  para  comparação  global  das  pastas  e  pelo  teste  de  Tukey  para
comparações individuais,  com nível  de significância de 5%. A associação do Ca(OH)2 ao
fluconazol potencializou a ação da pasta, com diferença significante (p<0,05). As pastas de
Ca(OH)2 associadas à monolaurina e monocaprina revelaram mesma atividade antifúngica em
relação à pasta  pura de Ca(OH)2.  Pelo teste  do contato direto,  todas as pastas inibiram a
atividade da levedura, em todas as variáveis de tempo.
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