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Resumo
a redução do número de microrganismos presentes na luz dos canais e túbulos dentinários é fundamental para 
o sucesso da terapia endodôntica. entre as principais substâncias químicas utilizadas com esse objetivo, a de 
primeira escolha ainda é o Hipoclorito de sódio (naocl), que possui ação antimicrobiana e grande poder de 
dissolução de matéria orgânica, além de baixo custo. embora durante o tratamento endodôntico as soluções 
irrigantes devam se restringir ao canal radicular, casos de extrusão ocorrem, ainda que o dente seja comple-
tamente maduro e com ápice completamente fechado. relatos de acidentes graves provocados pela injeção 
inadvertida de hipoclorito são encontrados na literatura, tendo como consequências alterações teciduais e 
reações de hipersensibilidades que podem culminar até mesmo em problemas respiratórios. as reações alér-
gicas ao hipoclorito de sódio geralmente são pouco reconhecidas, investigadas e, consequentemente, pouco 
diagnosticadas por clínicos gerais e endodontistas. Assim, este trabalho tem por finalidade elaborar uma re-
visão de literatura com o intuito de esclarecer o profissional da área sobre as reações de hipersensibilidade ao 
naocl. Foi discutido que os poucos relatos de casos da literatura eram compatíveis com hipersensibilidade 
tipo i e variavam desde uma sensação de ardência até uma dor severa com manifestações sistêmicas, sendo 
necessária a transferência para terapia intensiva. os relatos reforçam a importância da anamnese para preven-
ção dessas ocorrências e, quando inevitáveis, o rápido diagnóstico e interferência podem ser fundamentais 
para a sobrevivência do paciente.
DESCRITORES: Hipersensibilidade • Hipoclorito de sódio • Endodontia

Abstract
the reduction of the number of microorganisms in the lumen of root canal and dentin tubules is critical to the 
success of endodontic therapy. Among the chemicals substances used for this purpose, the first choice is still 
the sodium hypochlorite (naocl), which has antimicrobial action, great power of dissolution of organic matrix 
and low cost. although the endodontic irrigating solutions should be restricted to the root canal, extrusion 
cases occur, even if the tooth is mature and with apex closed. reports of serious accidents caused by inadvert-
ent injection of sodium hypochlorite are found in the literature, with the consequence of tissue changes and 
hypersensitivity reactions, with even respiratory problems. allergic reactions to sodium hypochlorite are often 
under recognized, investigated and thus underdiagnosed by general practitioners and endodontists. this study 
aimed to develop a literature review in order to clarify the health professional about the occurrence of hyper-
sensitivity reactions to naocl. it was discussed that the few case reports in the literature were consistent with 
type i hypersensitivity and ranged from a burning sensation to severe pain and with systemic manifestations, 
requiring the transfer to intensive care. the reports reinforce the importance of the amnanese in the prevention 
of such occurrences and, when unavoidable, early diagnosis and interference can be critical to the survival of 
the patient. 
DESCRIPTORS: Hypersensitivity • Sodium Hypochlorite • Endodontics
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Introdução

o sucesso da terapia endodôntica de-
pende muito do procedimento de limpeza 
dos sistemas de canais radiculares, o qual, 
por sua vez, tem como objetivo reduzir o 
número de microrganismos presentes na 
luz dos canais e dos túbulos dentinários. 
também são fundamentais a manuten-
ção da assepsia durante o tratamento de 
dentes vitais e a remoção da smear layer 
e demais detritos, também presentes nos 
canais radiculares (Guida1, 2006). 

entre as principais substâncias quími-
cas auxiliares empregadas nesse procedi-
mento, destaca-se o Hipoclorito de sódio 
(naocl). o naocl, desde sua introdução 
na endodontia até os dias atuais, sempre 
ocupou posição de destaque e tem sido 
amplamente utilizado tanto no tratamento 
endodôntico de dentes de¬cíduos como 
nos permanentes na etapa de limpeza dos 
canais (siqueira et al.2, 2007). 

dentre as propriedades do naocl, 
destacam-se a ação antimicrobiana, po-
der de dissolução de matéria orgânica, 
favorecendo a remoção de smear layer e 
detritos, e poder de remoção de gorduras 
através do processo de saponificação e de 
reatividade ao cálcio (Guida1, 2006; si-
queira et al.2, 2007). essas propriedades, 
somadas ao baixo custo da solução, fazem 
do naocl o irrigador de primeira escolha 
durante o tratamento endodôntico.

de acordo com siqueira et al.3 (1999), 
o naocl é utilizado nas mais diversas 
concentrações e tem sido combinado com 
diversas outras substâncias, na busca de 
maior efeito bactericida, compatibilida-
de tecidual, aumento da permeabilidade 
dentinária e limpeza do canal radicular. 
contudo, não existe consenso sobre sua 
concentração ideal, principalmente con-
siderando-se a efetividade na desinfecção 
dos canais radiculares e o potencial tóxi-
co.

embora durante o tratamento endo-
dôntico as soluções irrigantes devam se 
restringir ao canal radicular, elas podem 
alcançar os tecidos periapicais dos dentes 
permanentes jovens, nos quais o forame 
não está completamente formado, ou os 
dentes decíduos, cuja região apical pode 
apresentar-se reabsorvida devido ao pro-

cesso fisiológico de esfoliação. Tanto em 
dentes vitais quanto não vitais, casos de 
extrusão da solução irrigadora ocorrem, 
ainda que o dente seja completamente 
maduro e com ápice fechado (salzgeber 
e brilliant4, 1977). assim, a avaliação do 
potencial citotóxico do naocl e o co-
nhecimento dos processos biológicos que 
ocorrem entre os tecidos são imperiosos 
para garantir a segurança do procedimen-
to realizado com essa solução (Fidalgo et 
al.5, 2009). 

os incidentes envolvendo naocl, du-
rante o tratamento endodôntico, raramen-
te são relatados; no entanto, na literatura, 
são encontradas ocorrências de acidentes 
graves provocados pela injeção inadver-
tida da solução, tendo como consequ-
ências alterações teciduais e reações de 
hipersensibilidades que podem levar  até 
mesmo a problemas  respiratórios (Huls-
mann e Hahn6, 2000).

as reações alérgicas ao hipoclorito de 
sódio, devido a pouca literatura disponí-
vel sobre o assunto, dificilmente são re-
conhecidas, investigadas e, consequente-
mente, diagnosticadas por clínicos gerais 
e endodontistas. assim, este trabalho teve 
por finalidade elaborar uma revisão de 
literatura com o intuito de esclarecer o 
profissional da área sobre o que é, e qual 
a ocorrência de reações de hipersensibili-
dade em decorrência do uso do naocl e 
quais as condutas a serem adotadas para 
a prevenção, o diagnóstico e o tratamento 
dessas reações.

Revisão da literatura

desde sua introdução na odontolo-
gia em 1917 por barret7, o hipoclorito de 
sódio (naocl) provou ser uma solução 
irrigante dos canais radiculares bastan-
te eficiente, devido às suas propriedades 
antimicrobianas e de liquefação de maté-
ria orgânica shih et al.8, (1970), Guida1, 
(2006), siqueira et al.2, (2007), baumgar-
tner e cuenin9, (1992), e ainda de lubrifi-
cação Heling e chandler10, (1998), Heling 
et al.11, (2001) e reatividade a cálcio Gui-
da1, (2006), siqueira et al.2, (2007).

esta última propriedade promove des-
mi neralização, facilitando a abertura 
dos túbulos dentinários siqueira et al.2, 
(2007), clareamento do substrato dental e 
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neutralização dos metabólitos bacterianos 
(correr et al.12, 2006). apesar de existirem 
variações quanto à concentração preconi-
zada, o princípio ativo continua sendo o 
mesmo (siqueira et al.2, 2007, leonardo e 
leal13, 1991, de deus14, 1992). 

Hand et al.15, em 1978,  mostraram que 
o naocl a 5,25% apresentou esterilização 
imediata e dissolução de tecido necrótico. 
alguns estudos demonstram que a capa-
cidade antimicrobiana e de dissolução 
de matéria orgânica são concentração-
-dependente, ou seja, quanto maior con-
centração de  naocl maior desinfecção e 
dissolução Hand et al.15, (1978), Harrison 
e Hand16, (1981) , ou ainda, que a dilui-
ção de naocl reduz tanto a capacidade 
antimicrobiana quanto a de dissolução de 
tecido orgânico (leonardo e leal13, 1991, 
Hand et al.15, 1978, Harrison e Hand16, 
1981). siqueira et al.2, em 2007, eviden-
ciaram que a frequência e o volume de 
irrigação podem compensar o efeito da 
concentração (siqueira et al.3, 1999).  de 
acordo com leonardo17 (2005), a  efetivi-
dade de uma solução irrigadora depende, 
entre outros aspectos, de seu íntimo con-
tato com o conduto radicular, ou seja, de 
sua capacidade de umectação. dessa for-
ma, a profundidade com que a cânula de 
irrigação penetra no canal, o volume e a 
frequência da irrigação são aspectos que 
influenciam na competência do agente ir-
rigante. 

sirtes et al.18, em 2005, estudaram a efi-
cácia do naocl sob aumento da tempera-
tura e mostraram que as atividades anti-
microbianas e de dissolução dos tecidos 
aumentaram; contudo, o efeito da transfe-
rência de calor para os tecidos adjacentes 
devia ser investigado (sirtes et al.18, 2005). 
apesar dos resultados mostrados, a con-
centração e o procedimento ideais envol-
vendo soluções de naocl  seriam aqueles 
que combinam máximo efeito antimicro-
biano e menor toxicidade (bystrom e sun-
dqvist19, 1985). assim, recomenda-se o 
uso nas menores concentrações possíveis 
Hand et al.15, (1978) devido aos resultados 
negativos no que tange à toxidade.

segundo antoniazzi et al.20, (1974), o  
conhecimento do potencial irritativo das 
substâncias utilizadas na terapia endo-
dôntica tem importância, visto que podem 

provocar  injúrias severas, indesejáveis à 
reparação e que possam vir a comprome-
ter o sucesso do tratamento (antoniazzi et 
al.20, 1974). 

a literatura tem mostrado diversos rela-
tos de extrusão do naocl para os tecidos 
contíguos à raiz dental, sendo capaz de 
causar hemólise, ulcerações, inibição da 
migração de neutrófilos, danos ao endoté-
lio e aos fibroblastos Gatot et al.21, (1991), 
fraqueza do nervo facial e necrose (de 
sermeno et al.22, 2009). 

Freitas e alves23 (2001), em uma re-
visão sobre as principais complicações 
advindas do uso inadequado do naocl, 
relataram que a toxicidade do hipoclorito 
pode causar reações inflamatórias graves, 
como edema, dor severa, equimoses e he-
matomas, necrose, parestesia e anestesia 
temporária (Freitas e alves 23, 2001). 

a literatura dispõe de muitos relatos so-
bre acidentes com soluções de hipoclorito 
de sódio, sendo a mais comum a injeção 
inadvertida nos tecidos periapicais (Gatot 
et al.21, 1991, bowden et al.24, 2006, so-
ares et al.25, 2007). Há também a injeção 
de hipoclorito de sódio nos seios maxila-
res, infiltração através de perfurações la-
terais da raiz, injeção acidental no lugar 
de uma solução anestésica pontes et al.26, 
(2008), ou ainda o espalhamento dentro 
dos olhos ingram27, (1990), sobre a pele 
serper et al.28, (2004). 

a inadvertida injeção de hipoclori-
to de sódio para além do forame apical 
pode ocorrer principalmente em dentes 
com forame apical amplo ou quando a 
constrição apical foi destruída durante o 
preparo do canal radicular ou por reabsor-
ção (Hulsmann e Hahn6, 2000). tanto em 
dentes vitais quanto não vitais, casos de 
extrusão da solução irrigadora ocorrem, 
ainda que o dente seja completamente 
maduro e com ápice intacto. dentes per-
manentes jovens, nos quais o forame não 
está completamente formado, ou dentes 
decíduos em que a região apical pode 
apresentar-se reabsorvida devido ao pro-
cesso fisiológico de esfoliação, também 
estão envolvidos em extrusões acidentais 
(salzgeber e brilliant4, 1977). além disso, 
extrema pressão durante a irrigação pode 
resultar na extrusão do agente irrigante. 
Quando isso ocorrer, a excelente capaci-
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dade do hipoclorito de sódio de dissolver 
tecidos poderá promover a necrose do te-
cido (leonardo e leal13, 1991).

a literatura endodôntica relata casos 
em que os danos teciduais citados acima 
podem ser mais intensos e graves quando 
o paciente apresenta hipersensibilidade à 
solução naclo (Kaufman e Keila29, 1989, 
cymbler e ardakani30, 1994, caliskan et 
al.31, 1994, pelka e petschelt32, 2008). as 
reações alérgicas variam desde uma sen-
sação de ardência até uma dor severa, 
podendo chegar a um inchaço do lábio 
e bochecha, acompanhado de equimo-
ses, hematomas e hemorragia via canal 
radicular. o paciente também sente dor 
intensa e a sensação de falta de ar, que di-
minui normalmente em curto período de 
tempo, podendo, em alguns casos, causar 
parestesia do lado da face do dente sub-
metido ao tratamento, e esta permanecer 
por vários dias (Kaufman e Keila 29, 1989, 
caliskan et al.31, 1994). 

as reações de hipersensibilidade foram 
classificadas, em 1963, por P. H. G. Gell e 
robin coombs, em quatro tipos, numera-
dos de um i a iv black33, (1999), baseados 
nos mecanismos imunológicos envolvidos 
e no tempo para ocorrência da reação.

a hipersensibilidade do tipo i é tam-
bém chamada de imediata ou hipersensi-
bilidade anafilática, popularmente conhe-
cida como alergia, e seus mediadores são 
as imunoglobulinas e (ige), mastócitos e/
ou basófilos e, na fase tardia, os eosinó-
filos. Cinquenta por cento dos pacientes 
com doenças alérgicas têm altos níveis de 
IgE. A específica interação entre o antíge-
no (alérgeno) e a ige, presentes nas supe-
fícies dos mastócitos, resulta na ativação 
destas células e na liberação de histamina, 
leucotrieno, proteases, fatores quimiotáxi-
cos e citocinas, promovendo o processo 
inflamatório. Além da vasodilatação e 
do aumento da permeabilidade vascular, 
esses mediadores podem produzir con-
tração de músculo liso, broncoespasmo 
e quimioatração de outras células infla-
matórias, como os eosinófilos. A ativação 
disseminada de mastócitos causa anafila-
xia sistêmica, que pode resultar em perda 
catastrófica da pressão arterial, constrição 
das vias aéreas e edema de epiglote; essa 
síndrome é denominada choque anafiláti-

co (lippincott's illustrated34, 2007).
a hipersensibilidade do tipo ii é tam-

bém chamada de citotóxica e seus media-
dores são as imunoglobulinas m e G (igm 
e igG). esse tipo de reação ativa o sistema 
complemento, os fagócitos e/ou células 
natural killer, assim como a hipersensibi-
lidade do tipo iii. Já a hipersensibilidade 
tipo iv é mediada por células, pricipal-
mente linfócitos t (lippincott's illustra-
ted34, 2007).

de acordo com os relatos de casos de 
reação de hipersensibilidade provocada 
por extrusão do naclo aos tecidos ad-
jacentes à raiz dental, geralmente o que 
ocorre é reação do tipo i. as manifesta-
ções normalmente iniciam 15 - 30 minu-
tos após o período de exposição ao an-
tígeno, embora às vezes possa ter início 
mais demorado (10 - 12 horas) (abdul35, 
2009). podem surgir reações teciduais 
que podem variar de um simples prurido 
(coceira) até destruição completa seguida 
de necrose do tecido envolvido (abdul35, 
2009).

caliskan et al.31, (1994) relataram um 
caso de hipersensibilidade causado por 
hipoclorito de sódio a 1% (solução de 
milton), que foi utilizado para a irrigação 
dos incisivos centrais superiores que se 
encontravam com fratura horizontal do 
terço médio da raízes, devido a um aci-
dente automobilístico. o paciente relatou 
imediatamente dor intensa e sensação de 
queimação, no lábio superior e bochechas 
até a região infraorbital que se tornou in-
chada, além  de hemorragia por equimose 
profusa a partir da raiz dental. a dor inten-
sa diminuiu após 6 minutos do incidente 
e o paciente começou a ter dificuldade 
em respirar. Foi necessária a transferên-
cia para terapia intensiva. o paciente foi 
orientado a usar compressas frias e quen-
tes. o inchaço permaneceu por 3 dias e 
houve perda da sensação no nariz e lábio 
superior do lado esquerdo, aproximada-
mente por 10 dias. Uma semana após a 
injeção de naocl, o paciente apresentou 
os contornos da face normais e uma ligeira 
coloração devido à hemossiderina, libe-
rada pela degradação das hemácias, que 
desapareceu após 10 dias. Uma vez que 
os dentes incisivos eram assintomáticos, 
os canais foram preparados, utilizando-se 
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peróxido de hidrogênio a 3% e solução 
fisiológica estéril, alternadamente como 
substitutos do naclo. o paciente foi en-
caminhado a um alergologista e foi reali-
zado um teste cutâneo, com resultado de 
reação positiva, desenvolvida rapidamen-
te. eritema e edema começaram em pou-
cos minutos. Um torniquete foi aplicado 
sobre a área de teste e um anti-histamíni-
co foi administrado por via intramuscular 
para evitar o risco de choque anafilático; 
além disso, um creme de corticosteroide 
foi aplicado topicamente para prevenir o 
progresso dos sinais. 

pelka e petschelt32, (2008) relataram 
um caso de parestesia labial com com-
prometimento sensitivo e motor  no qual,  
após três anos de acompanhamento, os 
sinais e sintomas persistiram. após o con-
tato com a solução de naocl durante a 
intervenção de retroinstrumentação e re-
troirrigação, a paciente relatou dor intensa 
e em seguida edema na região infraorbitá-
ria do lado esquerdo, que se estendeu até 
a borda inferior da mandíbula do mesmo 
lado. além de apresentar perda da sen-
sibilidade no lábio superior e comissura 
labial esquerda. após teste alérgico, ave-
riguou-se hipersensibilidade ao naocl 
e, após exames clínicos, constatou-se o 
comprometimento do nervo infraorbitário 
esquerdo,  ramo bucal do nervo facial e 
limitação da abertura bucal a 20mm. não 
houve necrose tecidual na região periapi-
cal que sofreu a intervenção. a dor e o 
edema persistiram durante uma semana. 
após um mês o edema persistia, porém 
houve regressão. a limitação da abertura 
bucal foi diminuída e a paciente estava li-
vre de dor, todavia a parestesia persistia, 
o que induziu o cirurgião-dentista a enca-
minhá-la para o neurologista.

Considerações finais 

durante o tratamento endodôntico, a 
fase de preparo químico-mecânico é im-
portante e combina a ação dos instrumen-
tos e utilização de substâncias químicas 
auxiliares. embora essas soluções devam 
se restringir ao canal radicular, podem al-
cançar os tecidos periapicais, o que torna 
imperioso o conhecimento dos processos 
biológicos que ocorrem entre os tecidos e 
os materiais utilizados. 

o hipoclorito de sódio é uma solução 
irrigante bastante utilizada em endodon-
tia, tanto pela sua capacidade de dissolver 
tecidos orgânicos, quanto pelo seu efeito 
bactericida (Guida1, 2006, siqueira et al.2, 
2007, barret7, 1917, shih et al.8, 1970, 
baumgartner e cuenin9, 1992). sobre as 
proteínas, ele exerce efeito desnaturante, 
por isso, em contato com os osteoblastos e 
demais células, a primeira porção a sofrer 
os danos é a membrana citoplasmática, 
visto que esta é composta por proteínas 
dispostas entre a bicamada lipídica. dessa 
forma, quando há desnaturação proteica 
a camada de lipídeos é desfeita, desorga-
nizando a membrana (Kamburis et al.36, 
2003). A significância clínica dos estudos 
in vivo e in vitro a respeito da toxicidade 
do naocl é controversa (Fidalgo et al.5, 
2009). 

Hand et al.15, (1978) haviam  mostrado 
que o naocl a 5,25% oferece resultados 
negativos no que tange à toxidade, levan-
do às recomendações para diluição a me-
nores concentrações (Hand et al.15, 1978). 
estudos também defendem que a diluição 
de naocl a menores concentrações re-
duz sua ação sobre os tecidos, e conse-
quentemente a citotoxidade (antoniazzi 
et al.20, 1974, Gatot et al.21, 1991, de ser-
meno et al.22, 2009). contudo, Fidalgo et 
al.5, (2009), em um estudo sobre a cito-
toxidade do naocl sobre os osteoblastos 
humanos, mostraram que,  até mesmo em 
pequenas concentrações como a 0,5%, o 
naocl tem efeito tóxico sobre cultura de 
células eucariotas e fibroblastos (Fidalgo 
et al.5, 2009).

A resposta inflamatória do tecido con-
juntivo, estudada por diversos autores, 
tem sido relatada em inúmeros acidentes 
ocorridos com o extravasamento dessas 
soluções  gerando necrose de tecidos, 
edemas e sintomatologia dolorosa (Gatot 
et al.21, 1991, bowden et al.24, 2006, so-
ares et al.25, 2007, pontes et al.26, 2008, 
ingram27, 1990, serper et al.28, 2004). 

Grande parte dos acidentes decorrem 
da inadvertida injeção de naocl para os 
tecidos contíguos à raiz dental. Alguns es-
tudos mostram que raízes fraturadas e a 
extrema pressão durante a irrigação são 
responsáveis por comprometimentos e 
possíveis necroses teciduais (leonardo e 
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leal13, 1991, caliskan et al.31, 1994).  ape-
sar das iatrogenias serem as grandes res-
ponsáveis pela extrusão do naocl. Kleier 
et al.37 (2008), após um estudo com 318 
estudantes de odontologia, concluíram 
que acidentes com naclo são relativa-
mente raros na prática endodôntica. os 
resultados  mostraram que os pré-molares 
superiores são os dentes mais afetados e 
que a grande maioria dos pacientes se 
recupera de uma semana a um mês. tais 
eventos não diminuem o prognóstico de 
longo prazo para um tratamento endo-
dôntico (Kleier et al.37, 2008).

o potencial da solução para causar 
uma reação alérgica é citado na literatu-
ra médica. no entanto, embora seja am-
plamente usada na endodontia, sendo a 
solução irrigadora de primeira escolha, 
poucos casos de hipersensibilidade são 
descritos na literatura odontológica (Kau-
fman e Keila29, 1989, cymbler e ardaka-
ni30, 1994, caliskan et al.31, 1994, pelka e 
petschelt32, 2008).

Quando o paciente apresenta hiper-
sensibilidade à substância e há extrusão 
de hipoclorito para os tecidos periapicais, 
podem ocorrer manifestações clínicas 
imediatas e  exacerbação de sinais e sinto-
mas. desse modo, é necessária uma corre-
ta identificação do problema, seguida de 
tratamento imediato. o cirurgião-dentista 
deve ficar atento quanto às manifestações 
sistêmicas, geralmente acompanhadas 
de problemas respiratórios braitt et al.38, 
(2010), e indicar o encaminhamento para 
terapia intensiva. 

Os estudos corroboram quanto às con-
dutas adotadas para o tratamento. anti-
-histamínicos são os medicamentos que 
devem ser prescritos para os casos com 
manifestações locais, juntamente com 
analgésicos para o controle da dor (leonar-
do17, 2005, Kaufman e Keila29, 1989, cym-
bler e ardakani30, 1994, caliskan et al.31, 
1994, pelka e petschelt32, 2008). Quando 
ocorrem manifestações sistêmicas, geral-
mente são utilizados imunossupressores, 
como os corticosteroides, e para reversão 
do quadro de choque faz-se necessária a 
injeção imediata de epinefrina. antibióti-
cos podem ser necessários em alguns ca-
sos, como injeção acidental do naocl em 
dentes com grandes lesões periapicais as-

sociadas à sobreinstrumentação, em fun-
ção da possibilidade de disseminação da 
infecção, principalmente quando o dente 
envolvido é inferior, podendo atingir o es-
paço submandibular (leonardo e leal13, 
1991). em relato de caso, braitt et al.38 
(2010) descrevem o encaminhamento do 
paciente para atendimento de urgência, 
onde foram administrados imediatamente 
4,0mg de dexametasona injetável e pres-
creveu-se nimesulida 100mg, a cada 12 
horas, por cinco dias e amoxilina 500 mg, 
a cada 8 horas, por sete dias.

os relatos de casos elucidam que o tra-
tamento serve apenas como atenuante, e 
deve-se aguardar a remissão dos sintomas 
por meio do acompanhamento do pacien-
te. a dor e a sensação de falta de ar dimi-
nuem normalmente em curto período de 
tempo, podendo a parestesia do lado da 
face do dente submetido ao tratamento, 
quando presente, permanecer por vários 
dias. 

do mesmo modo, os relatos reforçam a 
importância da anamnese para prevenção 
dessas ocorrências. e quando há suspei-
ta de hipersensibilidade, é recomendável 
que o paciente seja encaminhado para um 
médico alergista, que poderá confirmar a 
hipersensibilidade a produtos de limpeza 
doméstica que contenham naocl.

nesses casos, o tratamento endodônti-
co não deve incluir as soluções de naocl, 
as quais devem ser substituídas, segundo 
leonardo17, (2005), pela água de hidró-
xido de cálcio, gluconato de clorexidina 
a 2% e/ou detergentes aniônicos, depen-
dendo do caso clínico.

Jeansonne e White39, (1994) mostraram 
que uso da clorexidina como irrigante en-
dodôntico, comparado com hipoclorito 
de sódio a 5,25%, apresentou bons resul-
tados, perante a microbiota endodôntica.

as descrições de casos clínicos de aci-
dentes ou reações de hipersensibilidade 
durante a irrigação dos canais com nao-
cl são de grande validade, pois lembram 
o cirurgião-dentista dos riscos do procedi-
mento endodôntico e reforçam a impor-
tância da anamnese para a prevenção des-
sas ocorrências, que, quando inevitáveis, 
o rápido diagnóstico e interferência do 
profissional podem ser fundamentais para 
a sobrevivência do paciente.
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