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Nova fórmula criada 
por pesquisadores da 
Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba 
(FOP), baseada em 

antimicrobianos, pode diminuir ou 
evitar a proliferação de bactérias 
em tratamentos de restauração 
de cáries profundas. Segundo os 
pesquisadores, a incorporação de 
antimicrobianos ao cimento de io-
nômero de vidro – material utilizado 
para restauração de cavidades na 
remoção de parte do tecido cariado 
– pode minimizar consideravel-
mente o desenvolvimento das bac-
térias remanescentes do tratamento. 

“O efeito antimicrobiano com-
bate e controla o crescimento e o 
desenvolvimento dos microorganis-
mos, o que, consequentemente, inibe 
a progressão da cárie”, revela a pro-
fessora Regina Maria Puppin Ronta-
ni, orientadora da tese de doutorado 
defendida pela cirurgiã-dentista 
Aline Rogéria Freire de Castilho.

O que motivou as especialistas 
nesta investigação foi a necessidade 
de se buscar meios alternativos para 
tratar a dentina afetada nos processos 
de restauração. Para isso, a opção 
foi aumentar a capacidade antibac-
teriana do cimento, incorporando os 
antimicrobianos digluconato de clo-
rexidina e hiclato de doxiciclina em 
diferentes concentrações ao cimento 
de ionômero de vidro modificado por 
resina Fuji Lining LC – importada do 
Japão. Ambos antimicrobianos são 

eficazes na inibição de crescimento 
de microrganismos cariogênicos 
como Streptococcus mutans, Lacto-
bacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei e Actinomyces viscosus. “Além 
de ser biocompatível, também evita 
a perda da resistência mecânica e 
da adesão ao dente”, explica Aline, 
que teve co-orientação da pós-
doc da FOP, professora Cristiane 
Duque, atualmente na Universi-
dade Federal Fluminense (UFF).

A cárie profunda, esclarece Ali-
ne, é um dos principais motivos que 
levam à perda de dentes por conta do 
comprometimento da vitalidade e 

infecção dos canais radiculares. Para 
evitar essa perda, tem se procurado 
remover menos quantidade de tecido 
dentário cariado, que os especialistas 
chamam de dentina, para diminuir a 
possibilidade de expor a polpa den-
tária e a necessidade de tratamento 
endodôntico ou de canal, pois não 
garante 100% de sucesso. “A re-
moção da parte mais amolecida e 
infectada pelas bactérias permite que 
a polpa, que determina a vitalidade 
do dente, se restabeleça e produza 
mais dentina para protegê-la. Isto 
evita o tratamento endodôntico e 
diminui a possibilidade de perda do 
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Pesquisa desvenda as al-
terações renais causadas 
por envenenamento pela 
serpente Bothrops alter-
natus, espécie agressiva 

presente, em geral, no sudeste e sul 
do Brasil e conhecida pela alta quan-
tidade de veneno inoculado. O estudo 
feito pelo farmacêutico André Lisboa 
Rennó a partir de uma aplicação de 
dose subletal da peçonha em ratos 
trouxe entendimentos de como três 
enzimas-chaves produzidas pelo rim 
se comportam durante o dano renal. 
São elas: a heme-oxigenase, a ciclo-
oxigenase e a superóxido dismutase, 
importantes por estarem envolvi-
das na manutenção renal, na prote-
ção e nos processos inflamatórios. 

“Eram muitas perguntas existentes 
na literatura e o estudo conseguiu 

A cirurgiã-dentista Aline Rogéria Freire de Castilho: resultados iniciais são promissores

Fórmula evita a proliferação de
bactérias em tratamento de cáries
Efeito 
antimicrobiano 
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de microorganismos

dente”, explica a cirurgiã-dentista, 
esclarecendo ainda que a remoção 
é feita com o auxílio de instrumen-
to manual para evitar desconforto 
para o paciente e para proteger a 
parte interna da cavidade limpa. 

O material mais utilizado para 
essa função é o cimento de ionô-
mero de vidro que adere à estrutura 
do dente, no esmalte e na dentina. 
Por outro lado, a técnica permite 
que parte das bactérias que habi-
tam as porções mais profundas da 
dentina permaneça, ou seja, não 
elimina por completo as bactérias 
presentes no tecido que se encontra 

mais endurecido, no caso, a dentina 
afetada. Neste sentido, a nova fór-
mula se mostrou eficaz, justamen-
te, no combate a essas bactérias. 

 Num primeiro momento, 
foram realizadas análises microbio-
lógicas in vitro a fim de se determi-
nar as concentrações das substâncias 
antimicrobianas a serem utilizadas. 
Em uma segunda etapa da pesqui-
sa, foram realizados ensaios no 
laboratório de Cultura de Células, 
da Faculdade de Odontologia de 
Araraquara, da Unesp, junto com o 
professor Carlos Alberto de Souza 
Costa.  Atualmente, na quarta etapa, 
em fase de conclusão, está sendo 
avaliado o efeito do cimento sobre 
a dentina afetada, após remoção par-
cial do tecido cariado, em crianças. 

Os resultados iniciais são pro-
missores, embora a aplicação de 
antimicrobianos no tratamento de 
cárie dentária não seja habitualmente 
recomendada devido ao risco de de-
senvolvimento de cepas resistentes. 
“Mas, a carência de agentes com ati-
vidade antimicrobiana comprovada, 
além de baixa toxicidade em células, 
sem afetar as propriedades mecâni-
cas, induz à busca por novas formas 
de terapia”, esclarece a autora. Além 
disso, explica ela, as bactérias resis-
tentes ao antibiótico resultam do uso 
indiscriminado e contínuo da droga 
ou de concentrações subletais, por 
repetidas vezes, o que não acontece 
neste caso. Ademais, a quantida-
de de doxiciclina necessária para 
a inibição de S. mutans é muito 
menor que as concentrações reco-
mendadas usualmente para agentes 
antibacterianos de uso oral, não 
comprometendo a saúde do paciente.

O farmacêutico André Lisboa Rennó: “O estudo conseguiu esclarecer o que acontece bioquimicamente nos rins”

funcionais renais em quadros de enve-
nenamento pela Bothrops alternatus. 
No pós-doutoramento, realizado em 
colaboração com professores da FCM 
e do Instituto de Biologia (IB), a far-
macêutica Alessandra Linardi identifi-
cou essas alterações e indicou algumas 
das principais enzimas envolvidas no 
processo. Na sequência, Rennó quis 
entender o mecanismo, uma vez que 
os rins são os órgãos vulneráveis por 
concentrar as toxinas das peçonhas.  

 Outros estudos nesta linha, 
segundo o autor da pesquisa, poderão 
levar a novas terapias nos quadros de 
envenenamento. Pelo menos é neste 
sentido que as investigações feitas com 
a peçonha da Bothrops alternatus no 
laboratório, coordenado pelo profes-
sor Stephen Hyslop, orientador da dis-
sertação de mestrado, se destacam. No 
estudo apresentado por André Rennó, 
a dose subletal aplicada em ratos não 
causou a morte do animal e, só assim, 
foi possível analisar os aspectos da 
diminuição do volume urinário, a in-
suficiência renal e as causas de lesões 
até sete dias após o envenenamento. 

(Raquel do Carmo Santos)   

Estudo revela como rins reagem a veneno de serpente
Testes em
animais
mostram
como três
enzimas
se comportam
depois de dose

esclarecer o que acontece bioquimi-
camente nos rins. Isto abre portas 
para a compreensão das alterações 
renais e o papel das enzimas neste 
quadro”, esclarece Rennó, lembrando 

que a insuficiência renal é a princi-
pal causa de óbito em seres huma-
nos neste tipo de envenenamento. 

Em estudos anteriores realizados 
no Laboratório de Farmacologia e 

Bioquímica da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), onde o farmacêutico 
apresentou dissertação de mestrado 
sobre o assunto, já se havia cons-
tatado as alterações morfológicas e 
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