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resumo
Introdução: Os testes laboratoriais são importantes e necessários para o desenvolvimento de novos mate-
riais. Para realizá-los são utilizados dentes humanos ou de animais, procurando-se reproduzir condições 
mais próximas de interação entre o material e a estrutura dental. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar 
a influência de diferentes meios de armazenamento de dentes humanos extraídos na infiltração marginal 
apical de canais obturados endodonticamente. Métodos: Foram utilizados 60 dentes humanos unirradicu-
lares recém-extraídos, autoclavados e armazenados durante uma semana nas seguintes condições (n=10): 
água destilada (G1), soro fisiológico (G2), secos e posteriormente reidratados em soro fisiológico (G3), azida 
sódica 0,01% (G4), freezer (G5) e formol a 10% (G6). Os canais radiculares foram preparados e obturados 
com guta-percha e cimento Sealapex. Os espécimes foram imersos em azul de metileno a 2% tamponado 
(pH 7) durante 48 horas, seccionados longitudinalmente e avaliados em estereomicroscópio. Resultados: 
Os resultados foram avaliados estatisticamente (Kruskal-Wallis e Teste de Dunn) com intervalo de con-
fiança de 95%. Os valores médios de infiltração foram: G1 (0,71mm), G2 (1,26mm), G3 (1,07mm), G4 
(0,14mm), G5 (0,38mm) e G6 (0,98mm). Ocorreram diferenças quanto ao grau de infiltração marginal 
entre os meios de armazenamento utilizados. Conclusão: A condição mais favorável para o armazenamento 
de dentes humanos extraídos foi a azida sódica 0,01% quanto aos valores de infiltração marginal observa-
dos. Não houve diferença estatística entre o armazenamento dos dentes humanos extraídos utilizando-se 
formol a 10%, água destilada, secos e reidratados ou em freezer.
descritores: Endodontia - Materiais dentários - Infiltração dentária - Avaliação

ABstrAct
Introduction: The laboratory tests are important and necessary to new materials development. Human or 
animal teeth are used to do these tests in order to reproduce closer interaction conditions between material 
and dental structure. The purpose of this study was to evaluate the influence of different storage means of 
extracted human teeth in the marginal apical leakage in filled canals.  Methods: There were used sixty hu-
man one-rooted teeth recently extracted and storage during 1 week under these conditions (n=10): distilled 
water (G1), saline solution (G2), dried and rehydrated in saline solution (G3), sodium azide 0,01% (G4), 
freezer (G5) and formol 10% (G6). The root canals were prepared and filled with gutta-percha and Seala-
pex. The specimens were immersed in buffered methylene blue 2% (pH 7) during 48 hours, longitudinally 
cut and evaluated by stereomicroscopy. Results: The results were statistically analyzed (Kruskal-Wallis and 
Dunn tests) with confidence interval of 95%. The means of leakage were: G1 (0,71mm),  G2 (1,26mm), 
G3 (1,07mm), G4 (0,14mm), G5 (0,38mm) and G6 (0,98mm). There were differences among the storage 
means used.  Conclusion: The better storage condition was sodium azide 0,01%. There was not statistic 
difference among the storage in formol 10%, distilled water, dried and rehydrated or in freezer.
descriptors: Endodontics - Dental materials - Dental leakage - Evaluation 
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introdução
Os testes laboratoriais são necessários para proporcio-

nar suporte científico nas fases de desenvolvimento de 
um novo material a ser lançado no mercado. Para execu-
tá-los, normalmente, são empregados dentes humanos 
ou de animais, procurando-se reproduzir as condições 
mais próximas de interação entre o material e a estrutura 
dental (Araújo et al.3 1999). 

Várias formas de armazenamento de dentes têm sido 
utilizadas para avaliar a infiltração marginal apical, pos-
sibilitando a obtenção de diferentes resultados devido à 
influência que os meios possam exercer sobre as carac-
terísticas físicas, químicas e biológicas dos espécimes. 
As soluções utilizadas para o armazenamento de dentes 
extraídos podem ser muito variadas: formol a 10%, so-
lução salina fisiológica associada ou não a microbicidas 
como o timol a 0,2% e a cloramina a 0,5% e 1%, solu-
ção tampão-fosfato, água destilada, azida sódica à tem-
peratura ambiente ou em geladeira a 40C, água comum 
ou ainda água deionizada, segundo Araújo et al.3 (1999), 
Camps et al.5 (1996), Diaz-Arnald et al.11 (1990), Strawn 
et al.24 (1996), Tonami25 (1996).

O tempo de armazenamento é um outro fator im-
portante a ser considerado, uma vez que pode gerar re-
sultados diferentes na mesma pesquisa. Segundo Camps 
et al.5 (1996), Tomani25 (1996) e Strawn et al.24 (1996), 
o armazenamento por mais de 7 dias pode promover 
modificações iônicas entre a solução e a dentina, no co-
lágeno intratubular e nas glicoproteínas. Pode também 
causar alterações na permeabilidade dentinária por pre-
cipitação iônica intratubular, afetando diretamente os 
resultados de resistência adesiva e infiltração marginal, 
de acordo com Goodis et al.13 (1991) e Goodis et al.14 

(1993).
Araújo et al.3 (1999) compararam diferentes meios 

de armazenamento de dentes humanos recém-extraídos 
e de bovinos na infiltração marginal gengival de restau-
rações de resina composta e concluíram que os dentes 
bovinos armazenados em freezer por 20 dias mostraram 
o menor grau de infiltração marginal e dentes humanos 
armazenados em água destilada e dentes secos reidrata-
dos induziram o maior grau.

Um número incontável de trabalhos experimentais 
tratam da infiltração apical em dentes obturados, o que 
mostra a grande importância de um selamento apical 
adequado para o sucesso do tratamento endodôntico. 
Entretanto, as pesquisas têm mostrado que, até hoje, 

não se encontrou um material que apresentasse todas as 
propriedades desejáveis para evitar a infiltração. Assim, 
a infiltração marginal apical, em maior ou menor grau, 
é uma constante nas obturações endodônticas, segundo 
Antonopoulos et al.2 (1998), De Almeida et al.9 (2000), 
Fachin et al.12 (1995), Holland et al.16 (1991), Kardon et 
al.18 (2003) e Pommel et al.22 (2001).

Caracteriza-se como infiltração marginal apical a pas-
sagem de fluidos pela interface formada entre as paredes 
do canal radicular e o material obturador, tornando-se 
nichos de proliferação bacteriana e conseqüentemente 
fontes de irritação dos tecidos de sustentação do dente, 
perpetuando um estado de inflamação, principalmente 
na região periapical, segundo Crim e Garcia-Godoy7 
(1987).

Os testes de infiltração marginal ainda são o grande 
desafio da Odontologia, visto que envolvem vários fenô-
menos de natureza física e química dos materiais, trocas 
iônicas e difusão dos fluidos orais, variações inerentes ao 
próprio substrato dental quanto à técnica de execução 
das amostras, de acordo com Araújo et al.3 (1999).

Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a infiltração 
marginal apical em dentes humanos extraídos e obtu-
rados endodonticamente, armazenados em diferentes 
soluções químicas.

mÉtodos
Foi utilizada uma amostra de 60 dentes unirradicu-

lares recém-extraídos (incisivos centrais superiores), os 
quais foram autoclavados durante 15min por 121°C 
antes dos procedimentos técnicos da pesquisa. Esses 
procedimentos procuraram alcançar um bom controle 
de infecção e prevenir a contaminação dos operadores 
durante os trabalhos laboratoriais.

Os dentes foram divididos em grupos de 10 e per-
maneceram armazenados por 1 semana nas seguintes 
condições:

Grupo 1 – armazenados em água destilada a tempe-
ratura ambiente;

Grupo 2 – armazenados em soro fisiológico a tempe-
ratura ambiente;

Grupo 3 – mantidos secos durante 1 semana e rei-
dratados por 1 semana em soro fisiológico a temperatura 
ambiente;

Grupo 4 – armazenados em azida sódica 0,01% a 
temperatura ambiente;

Grupo 5 – armazenados em freezer;
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Grupo 6 – armazenados em formol 10% a tempera-
tura ambiente.

Foi utilizado um disco de carborundum (Doublé- side 
separaying discs- Dedeco) em baixa rotação, sob refrige-
ração de água, para seccionar os dentes no comprimento 
de 16mm, sendo as coroas descartadas. A superfície ves-
tibular de cada raiz foi marcada com um pequeno sulco 
para facilitar sua identificação.

O comprimento de trabalho foi determinado antes 
da instrumentação, fazendo com que a extremidade de 
uma lima tipo Kerr número 15 (K File – Colorinox – 
ref. 12B – Maillefer), com um limitador de penetração, 
atingisse o forame apical. O limitador de penetração foi 
ajustado à superfície cervical da raiz, sendo reduzido 
1mm dessa medida. Dessa forma, todas as raízes tiveram 
comprimento de trabalho definido em 15mm.

A instrumentação dos canais foi realizada no compri-
mento de trabalho previamente estabelecido, desde o seu 
diâmetro anatômico até a lima tipo Kerr número 50, em 
seguida foi realizado o escalonamento com as limas tipo 
Kerr números 60, 70 e 80. Durante a instrumentação, 
uma lima tipo Kerr número 20 foi introduzida no canal 
até o nível do forame apical, procurando-se padronizar 
seu diâmetro e remover raspas de dentina e outros de-
tritos que pudessem ser levados à porção apical do canal 
pelas manobras do preparo biomecânico. Foi utilizada 
uma broca Endo-Z para realizar a regularização das pa-
redes do canal no terço cervical.

Os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio 
1%, acondicionado em tubetes de anestésicos vazios com 
1,8ml injetado no canal por meio de seringa carpule e 
agulha curta para anestesia. A irrigação foi intercalada 
com a instrumentação, empregando-se 5,4ml da solução 
(três tubetes) após o uso de cada instrumento.

Concluído o preparo biomecânico, os canais foram 
inundados com solução de ácido etilenodiaminotetraa-
cético (EDTA dissódico – 202,8g; hidróxido de sódio 
– 21,7g; água destilada – 1000ml), a qual foi agitada 
no interior dos canais durante 3 minutos com auxílio 
de uma lima tipo Kerr número 50. A irrigação final dos 
canais radiculares foi realizada com 10ml de hipoclorito 
de sódio 1%.

A secagem dos canais foi realizada com pontas de pa-
pel absorvente número 50. Após a secagem, foram sele-
cionados os cones principais de guta-percha a partir do 
número 50 e ajustados ao comprimento de trabalho. Os 
canais radiculares foram obturados pela técnica da con-

densação lateral ativa com cones de guta-percha (princi-
pal e secundário) e o cimento obturador Sealapex (Kerr/
Sybron). Após o completo preenchimento dos canais, o 
excesso de guta-percha foi removido com condensador 
pré-aquecido em uma lamparina a álcool, realizando-se 
a condensação vertical final com condensador número 
3. A abertura cervical dos canais foi fechada com 3mm 
de Cavit, de acordo com os estudos de Uranga et al.26 
(1999) e Cruz et al.8 (2002).

Após a obturação e o selamento da abertura cervi-
cal, foram aplicadas 3 camadas de esmalte vermelho para 
unhas. O esmalte foi aplicado em toda a superfície radi-
cular, com exceção da região correspondente à superfície 
apical (aproximadamente 2mm). 

Depois de realizada a impermeabilização, cada grupo 
experimental foi conduzido ao corante azul de metileno 
2%, pH 7 (tamponado). A imersão em corante foi reali-
zada em ambiente de vácuo de 20mmHg proporcionado 
por uma bomba de vácuo conectada a uma campânula. 
Após 1 hora de imersão, o vácuo foi eliminado desli-
gando-se a bomba e as raízes permaneceram no corante, 
sendo mantidas em estufa a uma temperatura de 37±1°C 
e umidade relativa de 100% durante 48 horas.

Decorrido o tempo de imersão no corante, as raízes 
foram removidas e lavadas em água corrente por 24 ho-
ras. As raízes secaram à temperatura ambiente e, utili-
zando instrumentos de Periodontia, foram removidas as 
camadas de impermeabilização.

Foram confeccionados dois sulcos, um na superfície 
vestibular e outro na superfície lingual das raízes, com 
disco de carborundum em baixa rotação, e, por meio 
de um instrumento Lecron, foram provocadas fraturas 
longitudinais nessas raízes. Após a fratura no sentido 
vestíbulo-lingual, as duas metades seccionadas foram fi-
xadas com cera pegajosa em uma lâmina de vidro para 
avaliação da infiltração linear, em milímetros, ocorrida 
ao longo da interface dente-material.

A avaliação da infiltração foi realizada por dois exa-
minadores, nas margens vestibular e lingual de cada he-
missecção, utilizando-se um estereomicroscópio, pelo 
processo linear com ocular de medição micrométrica. Os 
dois examinadores foram previamente calibrados quanto 
à leitura dos resultados, para evitar distorções durante o 
processo de avaliação.

As infiltrações observadas pelos examinadores foram 
registradas em fichas especialmente preparadas para essa 
finalidade. Foram obtidas oito medidas da infiltração 
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ocorrida em cada espécime, sendo quatro por exami-
nador. A partir desses dados, foram obtidas as médias 
das infiltrações nos diferentes grupos experimentais. Os 
maiores valores de infiltração foram utilizados para espe-
cificar as condições mais desfavoráveis obtidas em cada 
grupo experimental, retratando-se com maior fidelidade 
as condições laboratoriais sofridas pelos materiais.

Os resultados obtidos foram submetidos à análise esta-
tística de Kruskal-Wallis para avaliar se existiram diferenças 
estatísticas significativas entre os grupos experimentais e 
ao teste de comparações múltiplas de Dunn (STATISTIX 
for Windows, versão 8.0, 2003, Analytical Sofware, Inc.) 
para verificar entre quais grupos ocorreram, apresentan-
do-se os dados num ranking para facilitar a discussão dos 
resultados. Para a detecção das diferenças significativas, foi 
utilizado o intervalo de confiança a 95%.

resultAdos
Os dados obtidos, em milímetros, da infiltração na 

interface parede dentinária e material obturador foram 

Tabela 1 –  Média, desvio-padrão e valores da infiltração por corante na interface parede dentinária e material obturador

Espécime G1 G2 G3 G4 G5 G6
1 0,58 2,01 2,47 0,06 0,80 0,59
2 0,83 1,34 0,18 0,05 0,04 0,29
3 0,17 0,73 5,57 0,14 0,02 0,02
4 1,57 0,67 0,04 0,21 1,17 1,77
5 0,63 1,26 0,24 0,03 0,20 0,81
6 0,49 0,85 0,69 0,09 0,06 2,24
7 1,43 0,71 0,32 0,15 1,06 0,60
8 0,62 2,48 0,04 0,50 0,05 1,65
9 0,55 - 0,05 0,05 0,06 0,81
10 0,19 - - - - -

Média ± sd 0,71±0,46 1,26±0,67 1,07±1,86 0,14±0,15 0,38±0,48 0,98±0,74
G1 – Água destilada G2 – Soro fisiológico G3 – Seco e reidratado G4 – Azida sódica G5 – Freezer G6 – Formol

Mín-Máx
25%-75%
Valor mediano

 

Grupos experimentais

Infiltração por corante (m
ilím

etros)

-0,5

0,5
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2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

agua destilada
soro fisiológico

seco e reidratado
azida sódica
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Figura 1 –  Representação gráfica tipo Box e Plot do valor mínimo, 
máximo, do intervalo inter-quartil e da mediana das infil-
trações marginais (em milímetros) verificadas nos diferentes 
grupos experimentais.

Tabela 2 – Teste de Dunn (5%)

Grupos experimentais Posto médio Grupos homogêneos*
Soro fisiológico (G2) 42,13 A

Formol 10% (G6) 34,28 A B
Água Destilada (G1) 31,20 A B

Seco e reidratado (G3) 24,89 A B
Freezer (G5) 20,22 A B

Azida sódica (G4) 13,50 B

agrupados na Tabela 1. Dois espécimes do Grupo 2 (soro 
fisiológico) e um espécime dos grupos 3, 4, 5 e 6 (seco e 
reidratado, azida sódica, freezer e formol) foram perdi-
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dos durante o preparo para avaliação da penetração do 
corante.

Os dados foram analisados através de estatística não 
paramétrica porque não apresentaram distribuição nor-
mal e igualdade de variância.

Aplicando-se o modelo de análise de variância aos da-
dos da infiltração na interface parede dentinária – mate-
rial obturador (Teste de Kruskal Wallis) pôde-se verificar 
que H (5;54) = 18,40, p < 0,003. Desse modo, obteve-se 
evidência estatisticamente significativa para rejeitar a hi-
pótese de que os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tiveram efeitos 
iguais sobre a infiltração na interface parede dentinária 
- material obturador. Para tanto, verificou-se por meio 
do teste de comparações múltiplas de Dunn (Tabela 2) 
entre quais grupos experimentais existiram diferenças es-
tatísticas significativas.

Postos médios seguidos de letras iguais não diferem 
estatisticamente

Pode-se verificar na Figura 1 e nas Tabelas 1 e 2 que 
os espécimes dos grupos 1, 2, 3, 5, e 6 não apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas entre si quanto 
à infiltração marginal na interface da parede dentinária 
e  material obturador, assim como pode ser verificado 
entre os espécimes dos grupos 1, 3, 4, 5 e 6. Verifica-
se na Figura 1 e na Tabela 2 que a infiltração marginal 
entre os espécimes dos grupos 2 e 4 são estatisticamente 
significativas.

discussão
Dentre os vários métodos de avaliação da microinfil-

tração marginal, o método no qual corantes são empre-
gados como agentes traçadores para evidenciar as falhas 
na interface dente-material de selamento tem sido reali-
zado com freqüência, segundo Wu e Wesselink27 (1993) 
e Youngson et al.29 (1998). Nesses estudos, os espécimes 
são imersos em uma solução corante, e posteriormente 
diafanizados ou seccionados para revelar e evidenciar fa-
lhas, mensurando-se a penetração do corante.

Entretanto, o dente ou parte deste são utilizados para 
o preparo dos espécimes, havendo a necessidade de este-
rilização e manutenção dessa condição até que o mesmo 
seja utilizado para a pesquisa ou submetido aos ensaios, 
reduzindo-se o risco de infecção cruzada aos pesquisa-
dores, de acordo com Dewald10 (1997). Vários métodos 
têm sido preconizados para esterilização (autoclave, óxi-
do de etileno, irradiação gama), segundo Amparo et al.1 
(2005),  Dewald10 (1997) e Humel et al.17 (2005) e es-

tocagem dos dentes sem ou com produtos para evitar o 
crescimento de microrganismos: água destilada (Goodis 
et al.13 1991 e Goodis et al.14 1993), solução com timol 
(Goodis et al.14 1993 e Haller et al.15 1993), solução sa-
lina (Lino Carracho et al.6 1991), solução de tampão 
fosfato com timol (Goodis et al.13 1991 e Humel et al.17 
2005), solução de formol (Goodis et al.13 1991,  Goodis 
et al.14 1993,  Haller et al.15 1993,  Humel et al.17 2005 
e Lowe et al.20 1994), solução de azida sódica, solução 
de cloramina (Camps et al.5 1996 e Haller et al.15 1993), 
etanol (Goodis et al.13 1991,  Goodis et al.14 1993,  Hal-
ler et al.15 1993  e Lowe et al.20 1994) ou criopreservação 
(Camps et al.4 1994 e Camps et al.5 1996). Ainda, o mé-
todo de esterilização e armazenamento não pode alterar 
o substrato, promovendo alterações estruturais ou de 
permeabilidade do esmalte ou dentina que possam inter-
ferir nos resultados dos testes de infiltração marginal por 
traçadores ou de adesão à estrutura dental. No presente 
estudo todos os dentes utilizados foram esterilizados em 
autoclave e mantidos em diferentes meios ou condições 
de armazenamento até a realização do experimento.

Segundo Wu e Wesselink27 (1993), a avaliação do 
selamento marginal através de estudos da microinfiltra-
ção marginal por corantes é um dos métodos mais fáceis 
para selecionar novas técnicas e materiais restauradores, 
pois “quando um material não permite a passagem de 
pequenas moléculas (corantes), apresenta o potencial de 
prevenir a infiltração de substâncias maiores como bac-
térias e suas toxinas”. Entretanto, para Wu e Wesselink 

27 (1993) e Araújo et al.3 (1999), não há na literatura 
concordância para padronização do corante e da con-
centração a ser utilizada, tempo de imersão na solução 
corante, idade do substrato, tipo de dente ou padrões de 
armazenamento dos dentes que serão utilizados em uma 
pesquisa, dificultando a técnica de avaliação e gerando 
muitas dúvidas.

No presente estudo todos os espécimes foram imer-
sos na solução de azul de metileno 2% em tampão fos-
fato ajustado em pH 7 por 48 horas, para verificar se os 
diferentes meios de armazenamento promoveriam valo-
res semelhantes de penetração de corante. Entretanto, 
pode-se verificar que a imersão dos espécimes na solução 
de azida sódica 0,01% (Grupo 4) ou em soro fisiológico 
(Grupo 2) promoveram valores de infiltração por corante 
estatisticamente diferentes (Tabelas 1, 2 e Figura 1). Re-
sultados diferentes foram observados por Araújo et al.3 
(1999), que utilizaram dentes humanos recém-extraídos 
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e armazenados em azida sódica 0,01% ou em soro fisio-
lógico, previamente aos ensaios de microinfiltração. Os 
autores verificaram que a imersão dos espécimes, restau-
rados com resina composta, na solução de rodamina B 
0,2% por 24 horas promoveu resultados estatisticamente 
não significativos.

A manutenção dos dentes em água destilada (Grupo 
1), secos e reidratados (Grupo 3), freezer (Grupo 5) ou 
em formol 10% (Grupo 6) previamente ao preparo dos 
espécimes promoveu valores de penetração do corante 
que não foram diferentes estatisticamente (Tabela 2). 
Araújo et al.3 (1999) verificaram que o armazenamento 
dos dentes em freezer por 20 dias ou em formol a 10% 
promoveu valores de infiltração que não foram estatisti-
camente significativos. Os autores também verificaram 
que os valores de infiltração por corante nos dentes ar-
mazenados em água destilada ou mantidos secos e hi-
dratados em água comum não foram estatisticamente 
significativos. Entretanto, o armazenamento em água 
destilada ou seco e hidratado em água comum, promo-
veu valores de infiltração estatisticamente maiores que 
nos dentes armazenados em freezer por 20 dias ou for-
mol a 10%, devido a presença de trincas na dentina.

No presente trabalho o Grupo 3, no qual os dentes 
foram inicialmente mantidos secos por uma semana e 
posteriormente hidratados por uma semana, apresentou 
a maior variação dos dados (Tabela 1 e Figura 1). Segun-
do Araújo et al.3 (1999) e Wu et al.28 (1998), a presença 
de trincas e a interação do corante com o material obtu-
rador podem ter contribuído para os resultados.

Wu et al.28 (1998) verificaram que o corante pode in-
teragir quimicamente com o material de selamento (re-
trobturador, da obturação endodôntica ou restaurador) 
ou com a dentina, e essa interação pode influenciar na di-
fusão ou na coloração do traçador, impedindo a adequada 
avaliação da infiltração marginal. Os autores verificaram 
que a solução de azul de metileno 1% com pH ajusta-
do a sete pode ser descolorida significativamente pelo 
agregado de trióxido mineral e pelo hidróxido de cálcio, 
subestimando-se o valor de penetração do corante.

O cimento utilizado no experimento foi a base de hi-
dróxido de cálcio e a solução corante de azul de metileno 
2% foi preparada em tampão fosfato ajustado em pH 7. 
O corante azul de metileno foi selecionado para a avalia-
ção da infiltração por ser um corante muito utilizado nos 
estudos de infiltração marginal na Endodontia, por seu 
baixo custo e facilidade de obtenção. O tamponamento 

do corante em pH 7 é necessário para evitar alterações na 
estrutura dentária e interações com o material de obtura-
ção dos canais radiculares, evitando-se que ocorra a des-
coloração do corante, segundo Kubo19 (2004), Starkey et 
al.23 (1993) e Wu et al.28 (1998).

Alguns autores relataram que o formol promove al-
terações nas cadeias cruzadas do colágeno dental, pro-
movendo menor infiltração marginal nos espécimes 
restaurados com técnicas adesivas (Goodis et al.14 1993,  
Haller et al.15 1993,  Lowe et al.20 1994 e Strawn et al.24 
1996). Entretanto, no presente estudo a obturação do 
sistema de canais radiculares foi realizada utilizando-se 
cones de guta-percha e cimento endodôntico a base de 
hidróxido de cálcio, sendo verificados nos espécimes do 
Grupo 6, valores de penetração do corante próximos a 
1mm de profundidade (Tabela 1 e Figura 1).

O armazenamento dos espécimes em água destilada 
(Grupo 1) ou soro fisiológico (Grupo 2) promoveu va-
lores de infiltração que não foram estatisticamente sig-
nificativos. Entretanto, os espécimes do Grupo 1 apre-
sentaram os maiores valores de infiltração, que podem 
ter sido superestimados devido a trocas iônicas entre a 
solução de manutenção dos dentes e a dentina; altera-
ção do colágeno ou de glicoproteínas da dentina e/ou a 
alteração da permeabilidade dentinária por precipitação 
de íons nos túbulos dentinários (Camps et al.5 1996). 
Todavia, segundo Marshall et al.21 (1994) alterações na 
porção mineral dos dentes não foram verificadas quando 
discos de dentina foram armazenados em água filtrada e 
purificada, tampão de fosfato, formol 10% tamponado 
e etanol 70%.

Os resultados obtidos no presente estudo confirma-
ram a hipótese de que os meios de armazenamento de 
dentes para pesquisas podem promover diferentes resul-
tados nos estudos de microinfiltração marginal por co-
rante. Para tanto, outras pesquisas são necessárias para 
eleger meios de armazenamento de dentes extraídos que 
preservem a estrutura dental, garantam a biossegurança 
no manuseio dos espécimes e promovam a obtenção de  
resultados mais concordantes nos testes realizados in vi-
tro.

conclusÕes
Ocorreram diferenças quanto ao grau de infiltração 

marginal com os diferentes meios de armazenamento;
Os dentes armazenados em azida sódica 0,01% apre-

sentaram valores de infiltração do corante significativa-
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mente menores em relação aos armazenados em soro 
fisiológico, sugerindo ser a condição de armazenamento 
mais favorável para os testes de infiltração marginal;

O armazenamento dos dentes em formol a 10%, 
água destilada, secos e reidratados ou em freezer promo-
veu valores de penetração do corante estatisticamente 
semelhantes.
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