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RESUMO
Introdução: Foram realizadas análise química de 13 amostras de soluções de sal de EDTA nas concen-
trações de 17 e 24%, nas fórmulas líquida e gel, empregadas durante a terapia endodôntica e disponíveis 
em casas de materiais odontológicos e farmácias de manipulação de Porto Alegre – RS e Tubarão – SC, a 
fim de se averiguar sua especificação segundo os parâmetros físico-químicos: teor de sal e pH, através  da 
Volumetria de complexação e pH-metro. Método: O método utilizado foi o preconizado de Adad1 (1982), 
adaptado para essas análises. Resultados e Conclusão: Os resultados encontrados evidenciaram que apenas 1 
amostra apresentava teor de sal de EDTA dentro dos limites de especificação e em 6 amostras o pH estava 
dentro desse limite, evidenciando que não há um controle de qualidade no que se refere à concentração 
especificada no rótulo.
DESCRITORES: Ácido edético - Análise química - Concentração de íons de hidrogênio.

ABSTRAC: 

Introduction: Thirteen (13) slat solution samples were analyzed chemically at concentrations 17 and 24%, 
liquid and gel formulas, and used during endodntic therapy. They are available at odontological equipment 
stores and manipulation pharmacies of Porto Alegre –RS and Tubarão – SC. The purpouse of the analysis 
was to check its specification according to the physico-chemical parameters: salt content and pH through 
Complexation Volumetry e pH-metry. Methods: Adad1 (1992) was the method used, adapted to this analy-
sis. Results and conclusion: The results found proved that only 1 ( one) sample showed EDTA salt content 
within the specification limitis and 6 ( six) other samples showed pH within this limit, giving  proof that 
there is no quality control as to the concentration specified in the label.
DESCRIPTORS: Edetic acid - Chemical analysis - Hidrogen-ion concentration.
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INTRODUÇÃO
A terapia endodôntica através de suas fases distintas: 

abertura, preparo químico-mecânico e obturação, tem 
como objetivo permitir o máximo selamento do canal 
radicular, respeitando os princípios biológicos e mecâni-
cos e restabelecer a normalidade dos tecidos periapicais. 

Durante o preparo quimico–mecânico do canal radi-
cular, em função da união das raspas de dentina e da so-
lução irrigante, forma-se uma massa amorfa denominda 
camada de esfregaço que bloqueia os túbulos dentinários 
impedindo uma correta ação das substâncias químicas 
auxiliares, da medicação intracanal e de uma perfeita 
adesividade do material obturador nas paredes do canal 
radicular. 

Soluções de hipoclorito de sódio, embora dissolvam 
matéria orgânica e tenham uma boa penetração nos tú-
bulos dentinários, não são capazes de remover a camada 
de esfregaço completamente, tampouco de permitir uma 
perfeita penetração das limas endodônticas nos canais 
radiculares atrésicos e/ou calcificados (Paiva e Antonia-
zzi10, 1993, 1993; Soares e Goldberg17, 2001; Zingg et 
al.21 1995;). Desde o início do século XIX pesquisadores 
se esforçam para encontrar uma solução irrigante mais 
específica para esse fim, ou seja, uma solução com pro-
priedades físico-químicas capazes de descalcificar a den-
tina sem agredir os tecidos periapicais.

É importante ressaltar que a utilização de substân-
cias químicas auxiliares precisam, necessariamente, estar 
dentro do prazo de validade, porquanto a diminuição ou 
aumento do teor do princípio ativo de uma preparação 
não deverá exceder 10% possibilitando a manutenção de 
sua estabilidade química (British Pharmacopeia (1973) 
apud Siqueira et al.15, 2002).

Formas, locais, temperatura e tempo de armazena-
mento de substâncias químicas auxiliares podem causar 
alterações em seu princípio ativo comprometendo sua 
função e por conseguinte o sucesso da terapia endodôn-
tica a ser instituída.

Supõe-se que os fabricantes produzam e entreguem 
os produtos dentro das especificações, entretanto, con-
dições indevidas de armazenamento por casas especiali-
zadas e/ou até por cirurgiões dentistas, acarretam perda 
da estabilidade química das soluções, tornando-as inefi-
cazes.

Considerando a variedade de substâncias químicas 
auxiliares empregadas na terapia endodôntica e dispo-
níveis no mercado especializado, torna-se imprescindí-

vel analisá-las se, em suas especificações, são capazes de 
cumprir com suas funções dentro de princípios biológi-
cos e mecânicos, promovendo o saneamento do interior 
do canal radicular e, por conseguinte, elevando o índice 
de sucesso do tratamento endodôntico.

REVISÃO DE LITERATURA:
Os estudos sobre o EDTA (acido etileno diamino 

tetracético) começaram em 1953. Um pó branco, cris-
talino, insolúvel e inodoro que possui 4 grupos acéticos 
ligados ao etilenodiamino. Devido a sua baixa insolubili-
dade em água, a quantidade de íons que libera é mínima 
e por isso tem sido convertido em sais dissódicos, trissó-
dicos ou tetrassódicos, através do acréscimo de hidróxido 
se sódio à sua fórmula. Quanto maior a quantidade de 
átomos de sódio em substituição ao átomo de hidrogê-
nio, maior a solubilidade do composto, maior o poder 
de descalcificação e, por conseguinte menor o caráter 
ácido da molécula (Souza et al.18, 1999; Vogel20, 1992).

Em 1957 a solução de sal de EDTA começou a ser 
utilizada na terapia endodôntica, inicialmente emprega-
da na formula líquida na concentração de 15 a 17%, 
adicionando-se hidróxido de sódio 5N até que a solução 
adquira um pH em torno de 7 e 8, resultando em sal 
EDTA trissódico. Nessas condições, a substância conse-
gue descalcificar a dentina sem agredir os tecidos peria-
picais. Atualmente o sal EDTA trissódico pode ser en-
contrado também na forma gel na concentração de 24% 
no mesmo pH da fórmula líquida (Soares e Goldberg17, 
2001; Vale et al.19 2003; Vogel20, 1992).

A reação do sal EDTA com o íon cálcio da denti-
na, resulta num complexo EDTA-Ca estável, responsá-
vel por desmineralizar a dentina e remover a camada de 
esfregaço das paredes do canal radicular (Cruz Filho3, 
1998) Essa reação ocorre numa proporção de 1:1, ou 
seja, uma molécula de EDTA para um molécula de cál-
cio, conferindo uma ação auto-limitante do sal EDTA 
independente da quantidade da solução utilizada (Dow5, 
1984; Seidberg e Schilder13, 1974).

À medida que o processo de descalcificação ocorre, o 
pH do sal de EDTA diminui. Sabe-se que é necessário 
um certo pH para que a reação de complexação ocorra. 
Segundo Holland et al.8 (1973) o pH próximo ao 7,0 
permite maior efeito desmineralizador da solução tendo 
em vista que, abaixo desse valor, a capacidade de quela-
ção decresce. Todavia, Cury et al.4 (1981)dizem que a 
maior capacidade desmineralizadora da solução ocorre 
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quando o pH desta encontra-se entre 5,0 e 6,0. Se o 
pH da solução é inferior a 5,0, denominado pH ácido, 
a reação cessa porque o sal EDTA não consegue mais 
seqüestrar íons cálcio da dentina.

Silveira et al.14 (1994) avaliaram o poder irritativo 
do sal EDTA e do EDTA.C, sobre tecido conjuntivo de 
ratos. Os resultados encontrados não permitiram uma 
conclusão relativa ao uso clínico das duas soluções. En-
tretanto, os autores salientam o cuidado que se deve ter 
ao utilizá-los tendo-se em vista que o contato íntimo 
com os tecidos periapicais pode causar danos a estes. To-
davia, Segura et al.12 (1996)demonstraram que soluções 
de sal EDTA e EDTA.C a 17% apresentam sério poten-
cial irritativo e que a extrusão apical do sal EDTA pode 
inibir ou diminuir a função fagocitária.

Embora quele os íons cálcio da dentina desminera-
lizando-a, o sal EDTA não dissolve matéria orgânica. 
Autores como Paiva e Antoniazzi10 (1973) elucidam que 
a ação quelante do sal EDTA é anulada quando este é 
associado ao hipoclorito de sódio. Saquy et al.11 (1994) 
investigando o efeito quelante do sal EDTA associado ou 
não ao líquido de Dakin, evidenciaram que o sal EDTA 
associado é capaz de quelar íons cálcio e diminuir a mi-
crodureza da dentina, colocando por terra a afirmação de 
Paiva e Antoniazzi10 (1973). 

A ação do sal EDTA no interior do canal radicular 
não depende da sua utilização na forma líquida ou gel, 
mas de suas características físico-quimicas que podem va-
riar em função da própria estrutura do sal EDTA, do íon 
metálico ao qual se liga e do pH. Solução de sal EDTA 
tem seu pH alterado durante a desmineralização den-
tinária. A medida que o pH diminui, regride também 
o grau de desmineralização, conseqüentemente menor 
quantidade de dentina é dissolvida (Souza et al.18 1999; 
Vale et al.19 2003).

Diante desses fatos, Só et al.16 (2002) avaliaram a 
concentração e o pH de cinco marcas de sal EDTA. Veri-
ficaram que duas amostras possuíam concentração seme-
lhante àquela indicada no rótulo. O mesmo não ocorreu 
com relação ao seu pH. Os autores, todavia, salientam a 
importância de se verificarem as propriedades, tendo-se 
em vista que estão diretamente relacionadas à biocompa-
tibilidade e ao efeito desmineralizador do sal EDTA.

O método químico empregado para a verificação da 
concentração do sal EDTA nas suas soluções é a Volu-
metria de Complexação (Harris7, 2001). Já o valor do 
pH é determinado por um equipamento chamado pH-
metro que, depois de calibrado adequadamente, suporta 

a amostra da solução, onde será feita a leitura do pH.
Diante do exposto, é objetivo deste estudo realizar 

análise química de diferentes marcas de EDTA, utili-
zados na terapia endodôntica, segundo os parâmetros 
físico-químicos da concentração do etileno diamino te-
tracético sal trissódico e do pH, avaliando-se, assim, a 
qualidade dessas substâncias quanto à concentração es-
pecificada em seu rótulo.

MATERIAL E MÉTODO:
A fase experimental desta pesquisa foi realizada no 

Laboratório Industrial Químico do Centro Tecnológico 
- CENTEC da Universidade do Sul de Santa Catarina 
– UNISUL. Foram analisadas 13 (treze) amostras obti-
das de casas de material odontológico em Porto Alegre 
– RS, e de farmácias de manipulação de Porto Alegre e 
Tubarão-SC. Todas as amostras estavam dentro do prazo 
de validade. A Tabela 1 identifica estas amostras.

As análises foram feitas em triplicatas de acordo com 
Adad1 (1982) e Baccan et al.2 (1990) e o resultado final 
de cada amostra foi a média aritmética simples do valor 
encontrado nas três análises. 

A análise da concentração, do etileno, diamino te-
tracético sal dissódico, nas formulas liquidas e gel, foi 
realizada pelo método da volumetria de complexação, 
sendo necessário diluir a amostra inicial em 50 vezes 
com água deionizada, obtendo-se uma concentração de 
0,02moles/L.

A determinação do pH do sal EDTA foi realizada 
através do aparelho pH-metro, marca Quimis – Q – 
400M2, no. de série *224*, agosto de 2002, Diadema, 
São Paulo. As amostras na fórmula gel foram diluídas 
em água destilada, possibilitando mergulhar o eletrodo 
do equipamento completamente na solução.

RESULTADOS :
A Tabela 2 descreve os resultados encontrados para 

a concentração de sal e o pH das amostras sal EDTA 
analisadas.

DISCUSSÃO: 
É consenso, entre os profissionais da especialidade, 

que o sucesso da terapia endodôntica ocorre com a per-
feita condução do tratamento, alicerçada na habilidade 
do operador, do emprego de substâncias químicas auxi-
liares dentro da especificação, conforme a British Phar-
macopeia (1973) citada por Siqueira et al.15 (2002) e 
American Dental Association (ADA) (1966) citada por 
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Cury et al.4 (1981), em parte do sistema endodôntico, 
com vistas a devolver a normalidade do elemento dental 
no sistema estomatognático.

A aplicação do sal EDTA como substância química 
auxiliar vem desde os estudos de Ostby em 1957. En-
tretanto, algumas de suas propriedades físico-quimicas, 
como a capacidade quelante, o potencial irritativo e a 
capacidade de remover matéria orgânica, ainda geram 
controvérsia, conforme verificado na literatura corres-
pondente.

Embora o sal EDTA preconizado para a utilização 
na terapia endodôntica seja o sal EDTA trissódico, ob-
servando-se os rótulos e/ou bulas das embalagens ana-
lisadas, apenas o produto da Bidoninâmica na sua for-
mulação líquida ou gel utilizou tal solução. A amostra 
da Odcham utilizou o sal EDTA trissódico. As demais 
amostras não informaram ou então utilizaram a fórmula 
dissódica. Nenhum fabricante informou o valor do pH 
da amosrta no rótulo e/ou bula das embalgens.

ADA (1966), citada por Cury et al.4 (1981) reco-
menda o uso do sal EDTA numa concentração entre 10 
a 15% em pH alcalino (11,05). De acordo com Vogel20 

(1992) uma maior estabilidade do complexo EDTA-Ca 
é adquirida em soluções alcalinas, com pH entre 8-10, 
sendo, porém, mantida essa estabilidade até um pH 
fracamente ácido, 4,0 – 6,6. Dessa forma é que auto-
res como Cury et al.4 (1981) recomendam o uso do sal 
EDTA em pH entre 5 e 6. Como explicar o paradoxo 

na literatura analisada? Nessa condição, ocorre maior li-
beração de fósforo e cálcio da molécula de hidroxipatita 
permitindo que o íon cálcio se una ao EDTA formando 
um complexo estável EDTA-Ca. 

Enquanto a maioria dos autores recomendam o uso 
do sal EDTA líquido entre 15 e 17% e o gel em 24%, 
devido à menor solubilidade deste, a ADA (1966) citada 
por Cury et al.4 (1981), recomenda a concentração de sal 
EDTA entre 10 e 15%, evidenciando uma controvérsia 
na literatura em relação à concentração ideal a ser utili-
zada. Concorda-se com os autores Soares e Goldberg17, 
2001; Vale et al.19 (2003) que a concentração ideal seja 
de 15 a 17% num pH próximo ao neutro. Essa con-
centração parece ser a que mais se aproxima da quan-
tidade necessária de sal EDTA, obedecendo à relação 
estequiométrica 1:1. Essas condições possibilitam o uso 
equilibrado da quantidade de sal EDTA (Siqueira et al.15 
2002, Vogel20, 1992).

A análise de volumetria de complexação, método 
químico consagrado por Harris7, 2001, foi utilizado 
por Só et al.16 (2002) e igualmente neste experimento. 
Entretanto, cabe informar que as soluções na forma gel 
não foram analisadas pois não se conseguiu dissolvê-las 
sem que houvesse comprometimento de seu princípio 
ativo. Apenas a amostra da Biodinâmica, encontrava-se 
dentro dos valores preconizados por Soares e Goldberg17, 
(2001). As amostras Inodon, Equilibrium Farmácia 
de Manipulação e Alquimia Farmácia de Manipulação 

Tabela 1: Identificação das amostras de sal EDTA.

Marca Fabricação Validade Lote [  ]  sal EDTA 
indicado %

Iodontec 10/2003 10/2005 063 10
Equilibrium Farm. Manip. Liq. 03/02/2004 03/06/2004 ___ 17

Odontopharma 29/10/2003 29/10/2005 130 Não inform.
Inodon 08/2003 08/2005 0603 16

Biodinâmica 11/2003 11/2005 927/03 Não inform.
Odahcam 07/2003 07/2006 47981 Não inform.

Alquimia Farm. Manip. Liq. 01/2004 04/2004 6240104 17
Seiva Vital Farm. Manip. Liq. 03/02/04 02/06/04 043548 17
Maria Rocha Homeopatia Liq. 05/03/2004 05/07/2004 244264 17
Maria Rocha Homeopatia Gel 05/03/04 05/07/04 244263 24
Equilibrium Farm. Manip. Gel 03/02/2004 03/06/2004 _____ 24
Seiva Vital Farm. Manip. Gel 03/02/04 02/06/04 043548-1 24

Biodinâmica 10/2003 10/2005 884/03 24

[ ] sal EDTA – concentração do sal do ácido etileno diamino tetracético. % - porcentagem.
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encontravam-se dentro dos valores preconizados pela 
ADA. Como justificar tais resultados? Diante da con-
trovérsia demonstrada, pode-se creditar esses valores tão 
diferentes ao fato de não existir um consenso sobre qual 
concentração de sal se deve utilizar nas soluções de sal 
EDTA.

Controvérsia também se estabeleceu quanto ao pH 
ideal para que ocorra a reação EDTA-Ca. Enquanto 

Holland et al.8 (1973) creditam num pH próximo ao 
neutro, aquele no qual a reação melhor ocorre, concor-
dando com o que preconizou Ostby em 1957; autores 
como Cury et al.4 (1981) dizem que a capacidade desmi-
neralizadora ocorre melhor em pH ácido. Se for levada 
em consideração apenas a questão química da reação, 
esta, deve ocorrer em pH alcalino ou em pH levemen-
te ácido para que haja seqüestro de íons cálcio pelo sal 
EDTA (Vogel20, 1992). Esta pesquisa concorda com a 
maioria dos autores que recomendam a utilização da so-
lução de sal EDTA em pH próximo ao neutro. Um pH 
próximo ao neutro é o que estará entre 6,7 e 7,5 (Farma-
copéia Brasileira6, 1988) .

Segundo a British Pharmacopeia (1973), conforme 
Siqueira et al.15 (2002), uma amostra mantém seu prin-
cipio ativo quando a redução ou aumento deste não for 
maior que 10%. Apenas 6 amostras: Inodon, Biodinâ-
mica (liquido), Odacham, Alquimia Farmácia Manipu-
lação, Maria Rocha Homeopatia (líquido) e Equilibrium 
Farmácia Manipulação (gel) apresentavam pH dentro 

dessa recomendação, permitindo uma correta quelação 
com biocompatibilidade.

Com relação ao tipo de armazenamento das substân-
cias, a literatura analisada salienta o cuidado inexorável 
em não se utilizarem frascos de vidro (Souza et al.18, 
1999), principalmente se a solução estiver com caráter 
alcalino; todavia, nesta condição ocorre o favorecimento 
da reação do reagente com a sílicia presente na compo-
sição do vidro, diminuindo a concentração da solução 
(Lee9, 1971), comprometendo o produto.

Considerando-se, do ponto de vista químico, a con-
centração do sal e o valor do pH, apenas a amostra da 
Biodinâmica encontrava-se dentro da especificação. 

Como explicar por que a maioria das amostras tem 
apresentado teor de sal abaixo do especificado? A res-
posta é conflitante e questionável. A discordância ave-
riguada entre a ADA e os demais autores possivelmente 
justifique a discrepância entre os resultados encontrados. 
Entretanto, uma vez considerada a determinação da 
ADA, as amostras Idontec, Odontopharma, Odahcam, 
Seiva Vital Farmácia de Manipulação e Maria Rocha 
Homeopatia apresentavam-se com a concentração de sal 
de EDTA fora da especificação, podendo-se deduzir que 
ocorre falha na manipulação e, conseqüentemente au-
sência de controle de qualidade. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa, apontam 
uma preocupação, permitindo observar a qualidade das 
substâncias químicas auxiliares quanto às concentrações 

Marca [ ] sal  EDTA 
indicado (%)

[ ]  sal EDTA 
encontrado (%) pH encontrado Data da análise

Iodontec 10 6,90 10,82 06/05/04
Equilibrium Farm. Manip. Liq. 17 11,70 8,50 08/03/04
Odontopharma Não inform. 7,30 4,69 08/03/04
Inodon 16 12,40 7,92 08/03/04
Biodinâmica  Liq. Não inform. 17,70 8,01 08/03/04
Odahcam Não inform. 19,90 8,01 08/03/04
Alquimia Farm. Manip. Liq. 17 11,80 6,61 08/03/04
Seiva Vital Farm. Manip. Liq. 17 9,40 4,74 08/03/04
Maria Rocha Homeopatia  Liq. 17 7,20 6,52 16/03/04
Maria Rocha Homeopatia  Gel 24 Não realizado 5,58 16/03/04
Equilibrium Farm. Manip. Gel 24 Não realizado 6,05 08/03/04
Seiva Vital Farm. Manip. Gel 24 Não realizado 5,02 08/03/04
Biodinâmica Gel 24 Não realizado 10,04 08/03/04

[ ] sal EDTA – concentração do sal do ácido etileno diamino tetracético. % - porcentagem. pH – concentração de íons hidrogênio.

Tabela 2: Valores encontrados para o sal EDTA e pH.
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especificadas nos rótulos.
A literatura não salienta qualquer justificativa para 

que a concentração de sal de EDTA se apresente numa 
faixa de 15 a 17%. Do ponto de vista químico, a justi-
ficativa para essa concentração está na necessidade de se 
manter a relação estequiométrica da reação do complexa-
ção EDTA-Ca. Tal concentração se revela com a melhor 
taxa de complexação e maior biocompatibilidade. Os re-
sultados evidenciaram que só 11,11% das amostras ana-
lisadas possuíam essa concentração, podendo-se concluir 
que a maioria das amostras disponíveis no mercado não 
são capazes de remover a camada de esfregaço podendo 
ser a responsável pelo fracasso da terapia endodôntica.

Outro fato relevante e discutido na literatura é a 
questão do pH. O pH em que a relação quelação-bio-
compatibilidade melhor ocorre é aquele considerado 
neutro (6,7 a 7, 5). Neste experimento, considerando-
se a margem de diminuição ou acréscimo de 10% do 
seu principio ativo, 46,1% das amostras encontravam-se 
dentro da especificação.

É sabido que nenhuma substância química auxiliar, 
bem como os instrumentos e materiais empregados, 
atendem, sozinhos, a todos os requisitos e propriedades 
ideais para que o tratamento endodôntico tenha 100% 
de sucesso, provavelmente em função da camada de bio-
filme onde as bactérias se arranjam de tal maneira que 

somente a ação mecânica as remove. E importante que 
ocorra uma interação entre substância química, instru-
mentos e material para que a terapia seja instituída da 
melhor forma respeitando-se os princípios biológicos e 
físicos que regem o sistema endodôntico.

Não se deseja com isso mudar os conceitos e prin-
cípios da terapia endodôntica, mas alertar sobre os cui-
dados que devem ser resguardados aos profissionais da 
especialidade quando do emprego dos meios químicos 
auxiliares.

Porém, enquanto essas novas linhas de pesquisa não 
surgem, é importante que se criem metodologias simples 
que permitam ao cirurgião-dentista realizar um controle 
de qualidade daquilo que está utilizando, ali no seu con-
sultório, antes de atender a um paciente.

CONCLUSÃO:
Com base nas metodologias empregadas e diante dos 

resultados obtidos conclui-se que: 
1. A concentração do sal de EDTA foi encontrada 

dentro da especificação em apenas uma das 9 amostras. 
2. Com relação ao pH, 6 amostras de sal EDTA pos-

suíam valor dentro da especificação;
3. As amostras disponíveis não possuem um controle 

de qualidade no que se refere à concentração especificada 
no rótulo.
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