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Efeito da Temperatura, Luminosidade e Forma de Armazenamento
na Estabilidade da Solucao de Hipoclorito de Sodio a 1%
The Influence of Temperature, Light Exposure and Storage in the
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RESUMO
Corn o propOsito de verificar a estabilidade da solugao de hipoclorito de sodio a 1% frente a interferencia de fatores como temperatura,
luminosidade e forma de armazenamento foram elaboradas 6 amostras da mesma. Cinco delas foram estocadas em vidro ambar, uma em
frasco plastico e posteriormente colocadas em diferentes locais para que se pudesse avaliar isoladamente a interferencia de cada um dos
fatores citados. 0 aumento da temperatura proporcionou maiores variagoes no teor de cloro ativo da solugao de hipoclorito de sodio. A
presenga de luminosidade e a forma de armazenamento nao infiuiram de forma significativa na diminuigao do teor de cloro ativo da solugao
de hipoclorito de sodio.

PALAVRAS-CHAVE
hipoclorito de sodio, substancias quimicas.
INTRODUCA 0
A utilizagao de uma substancia irrigadora
concomitante ao use do instrumento
endodontico durante o preparo dos canais

radiculares é de fundamental importancia em
Endodontia. IMURA, ZUOLO (1988) acreditam que o hipoclorito de sodio é a substancia que refine as melhores propriedades fisico-quimicas e por isso é o mais comumente
utilizado.
0 hipoclorito de sodio e a substancia quimica mais empregada para a irrigagao dos
canais radiculares, durante a terapia
endodentica. Recomendado por DAKIN
(1915) para a limpeza
a dos ferimentos de
soldados durante a 1 Guerra Mundial, este
provou ter vencido a barreira do tempo e
tornado-se a partir dos trabalhos de
GROSSMAN, MEIMAN (1941) amplamente
difundida na Endodontia.
Devido a instabilidade do hipoclorito de
sodio, MAISTO (1967) recomendou
conserva-lo em local fresco, ao abrigo da
luz e renovado a cada 3 meses. Fatores como
luminosidade, temperatura e forma de
armazenamento da solucao podem fazer com
que o teor de cloro se altere (GAMBARINI;
DE LUCA; GEROSA , 1998).
REVISA 0 DA LITERATURA

0 hipoclorito de sodio tornou-se importante para a Endodontia devido ao grande
namero de propriedades, particularmente,
importantes para o tratamento dos canais

radiculares. Entre estas podemos destacar o
seu efeito bactericida (LEONARDO,
LEAL,1991), dissolugao de matéria organica (GROSSMAN, MEIMAN, 1941; SO et aL,
1997), pH alcalino( LEONARDO, LEAL,

1998), desodorizante e clareador (LEONARDO, LEAL, 1991).
A par da importancia que este composto
halogenado tern para a Endodontia, é importante salientar que a referida substancia pode
apresentar-se quimicamente instavel no que
tange ao seu teor de cloro ativo (SO;
OSDEBERG; KLYMUS ,2000) e que isto
pode ser infiuenciado por uma serie de fatores como por exemplo, temperatura,
luminosidade, forma de armazenagem, pH,
presenga de materia organica.
A capacidade de dissolugao de colageno
de solugoes de hipoclorito de sodio a 2,6 %
e 5,2 % foi comparada em temperatura
ambiente (21°C) e temperatura corporal
(37°C). A solucao de hipoclorito de sodio a
2,6% na temperatura corporal mostrou ser
igualmente efetiva como agente de dissolugao de colageno quando comparada com a
solugao de hipoclorito de sodio a 5,2 % nas
temperaturas de 21°C e 37°C
(CUNNINGHAM, BALEKJIAN, 1980)
CUNNINGHAM, BALEKJIAN (1980)
compararam a atividade bactericida do
hipoclorito de sodio a 2,6% em duas temperaturas (22°C e 37°C) frente a cinco microrganismos. 0 tempo requerido para o
hipoclorito de sodio a 2,6% em duas tempe-

raturas eliininar estes microrganismos foi significativamente menor na temperatura de
37°C quando comparada com os 22°C.
Avaliando os efeitos da temperatura, variacao da concentracio, e tipo de tecido na
acao solvente de solugoes de hipoclorito de
sodio, ABOU-RAS, OGLESBY (1981) verificaram que o aquecimento a 140.F aumenta a eficacia do hipoclorito de sodio em dissolver os tecidos. Os tecidos frescos foram
os mais rapidamente dissolvidos, seguidos
pelos necroficos e fixados. A concentragao
de 5,2% foi mais efetiva do que a 2,6%
independente do tipo de tecido ou da temperatura da solugao.
FABIAN, WALKER (1982) estudaram a
estabilidade quimica de tres diluigoes de
hipoclorito de sodio, na tentativa de estabelecer um prazo de validade para estas solugoes. Os resultados mostraram que solucoes
diluidas de hipoclorito de sodio a 1% sao
quimicamente estaveis, uma vez que 90%
do cloro disponivel estava presente 23 meses apos. Um prazo de validade apropriado
para estas solugoes, armazenadas em frascos de vidro ambar, foi de 23 meses.
Segundo HARRISON (1987), aumentando-se a temperatura das solugoes de
hipoclorito de sodio as propriedades
antimicrobianas e de dissolugao tecidual tornam-se intensificadas. Por outro lado, a diluigao de um hipoclorito de sodio a 5,25%
diminuird significativamente estas noes.
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PECORA et al. (1987) estudaram o tempo de vida da solucao de Dakin annazenadas em vidro ambar em diversas condig5es
de temperatura, ou seja, a luz solar, a sombra — temperatura ambiente e, em geladeira
a 9°C e isento de luz. Eles observaram que
apos 4 meses a solucao perdia 80% de seu
teor de cloro quando deixada a receber luz
solar, 60% a temperatura ambiente e apenas 20% quando conservada a baixa temperatura e isenta de luz.

0 proposito do estudo de PISKIN,
TURKUN (1995) foi investigar os efeitos da
temperatura de armazenagem, concentracao

e tempo sobre a estabilidade de 3 diferentes
marcas comerciais de hipoclorito de sodio.
Todas as solucoes mostraram degradagao em
funcao do tempo. Entretanto esta ocorreu
muito lentamente, exceto para o grupo da
solucao corn 5% de cloro disponivel e a
24°C. Solucoes contendo 0,5% de cloro livre, annazenadas a 4°C e 24°C demonstraram satisfatoria estabilidade aos 200 dias.
Nenhuma diferenga significante foi encontrada entre as 3 marcas comerciais com respeito a sua estabilidade quimica.
A temperatura da solucao de hipoclorito
de sodio exerce uma influencia significativa
em seus efeitos antibacterianos. Uma elevagao de 10°C na temperatura da solucao promove uma reducao de aproximadamente 50
a 60 % no tempo necessario para destruir
microrganismos. Por sua vez, se a temperatura da solucao é reduzida em 10°C, o tempo necessario para ter efeito bactericida
elevado em cerca de duas vezes.
GAMBARINI, DE LUCA, GEROSA
(1998) estudaram o efeito do aquecimento
do hipoclorito de sodio a 5% (50°C) sobre a
estabilidade da solucao. 0 teste iodometrico
foi empregado para avaliar o grau de degradacao das solucoes aquecidas e nao aquecidas
em um periodo de 30 dias. Os resultados
demonstraram que todas as amostras exibiram urn minimo, porem gradual degradagao com o passar do tempo. Entretanto, nao
houve diferenga estatisticamente significativa entre os dois grupos.
A alcalinidade caustics, induzida por
hidroxidos, é um importante fator de estabilizagao da solucao de hipoclorito de sodio.
Por elevar o pH acima de 11, ela retarda a
reacao de oxirreducao que resulta na formaga° de clorato. A velocidade de oxidagao do hipoclorito a clorato é baixa em pH
alcalino, nao sendo, contudo, anulada
(SIQUEIRA Jr, LOPES, 1999).
SO, OSDEBERG, KLYMUS, (2000) yerificaram o teor de cloro ativo de seis marcas comerciais de hipoclorito de sodio, atraves do metodo iodometrico. Com base nesta
avaliagao, os autores concluiram que os

hipocloritos de sodio averiguados sao substancias quimicamente instaveis. Quatro das
seis amostras testadas tiveram reducao na
concentragao de cloro disponivel. Neste estudo os autores comprovaram que todas as
solug5es estavam armazenadas em frascos
plasticos.
A estabilidade quimica da solucao de
hipoclorito de sodio a 0,5 % em diferentes

da solucao de hipoclorito de sodio a 1% apps
60 dias de exposigao a estes fatores.

MATERIAL E METODO
Para a realizacao do experimento foi so-

pH sob refrigeracao a 5.0 foi estudada por
SIQUEIRA, NICOLETTE,SANTOS, (2000).
Os resultados mostraram que para o pH 7 e
8 a concentragao de cloro akancou 0,45 %
em 7 e 16 dias respectivamente. Sendo assim, o pH mais proximo do neutro possui

licitada a Farmacia Escola da Universidade Luterana do Brasil a producao de 6 litres de hipoclorito de sodio a 1%, que foram armazenados em 5 frascos de vidro
cor ambar com tampa, contendo 1 litro da
solucao em cada urn e em 1 recipiente plastic° corn tampa, de cor Branca tambem
possuidor de um litro da mesma
solucb.Posteriormente, encaminhou-se as
amostras a urn laboratOrio de anilise de

menor estabilidade quimica quando comparado as solucoes com pH mais alcalino.
0 objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito da luminosidade, temperatura e forma de armazenamento sobre a estabilidade

aguas ("QUIMIOAMBIENTAL") para que
fosse procedida a titulagao do teor de cloro
disponivel, atraves do metodo Iodometria,
conforme o quadro 1 e 2 abaixo demonstram.

Quadro 1: Avaliostio do teor de cloro ativo da solucao de NaOCI 1%- Fresco plcistico ()mac°
ANALISE

METODO

RESULTADO

Cloro Ativo-determinagaol
Cloro Ativo-detenninagao2

Iodometria
Iodometria

1,06 mg/L C12
1,04 mg/L C12

Cloro Ativo-determinacao3

Iodometria

1,02 mg/L C12

Quadro 2: Avaliacao do teor de cloro ativo da solucao de NaOCI 1 %-Frascos
ANALISE
Cloro Ativo-determinagaol
Cloro Ativo-detenninagao2
Cloro Ativo-determinagao3

METODO

RESULTADO

Iodometria
Iodometria
Iodometria

1,01 mg/L C12
1,06 mg/L C12
1,10 mg/L C12

De posse da analise fisico-quimica das
amostras, as mesmas foram dispostas, por
urn periodo de 60 dias, da seguinte forma:
— 02 frascos ambar corn as solucoes
foram guardados em 2 ambientes distintos:
01 foi guardado em um armario ventilado
ao abrigo da luz, e o outro colocado proximo
a uma janela recebendo a luz do dia, porem
sem a interferencia direta dos raios solares.
Ambos se mantiveram corn a temperatura
sempre aprwdmada (ambiente), de tal forma que se manteve urn termometro dentro
do armario e outro proximo janela. Dessa
forma, pretendeu-se observar a interferencia da luminosidade sobre a estabilidade do
hipoclorito de sodio.
— 02 frascos ambar com as solucoes
foram guardados em 2 ambientes distintos:
01 foi guardado em urn armario ventilado
ao abrigo da luz a temperatura ambiente, e
o outro colocado em uma estufa
bacteriologica a temperatura constante de
40°C. Corn isso, pretendeu-se observar o
efeito da temperatura sobre a estabilidade
da solugao de hipoclorito de sodio.

J

— 01 frasco ambar e 01 recipiente plastico, preenchidos corn a solucao de hipoclorito
de sodio, foram mantidos em urn armario
ventilado, ao abrigo da luz e a temperatura
ambiente corn o objetivo de avaliar a importancia do modo de armazenamento sobre a
estabilidade desta solucao.
Decorridos 60 dias da primeira titulacao,
as amostras foram encaminhadas ao mesmo
laboratorio, devidamente identificadas, de
acordo corn o fator interferencia, para proceder-se a uma nova avaliagao do teor de
cloro disponivel nas solucoes, atraves do
metodo da Iodometria.

RESULTADOS
A avaliagao do teor de cloro ativo tendo
como fonte de variagao a luminosidade, temperatura e forma de armazenamento da solucao de hipoclorito de sodio a 1% poder
ser vista no Quadro 3.
Quadro 3: Avaliagao do teor de cloro
ativo tendo como fonte de variagao a
luminosidade, temperatura e forma de
annazenamento
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Quadro 2: Avaliaftw do teor de cloro ativo da solucao de Na0a I %-Frascos arab
ANALISE

METODO

FATOR

FRASCO

RESULTADO

Cloro Ativo
Cloro Ativo
Cloro Ativo
Cloro Ativo
Cloro Ativo
Cloro Ativo

Iodometrico
Iodometrico
Iodometrico
Iodometrico
Iodometrico
Iodometrico

Luminos/janela
Luminos/armario
Temper/estufa
Temper/armario
Armazen/armario
Armazen/armario

Ambar
Ambar
Ambar
mbar
Ambar
Plastic°

0,78%
0,75%
0,54%
0,75%
0,75%
0,71%

DISCUSSA 0
Nao pairam davidas na literatura
endodontica de que o hipoclorito de sodio
venceu a prova do tempo. Empregado desde antes da metade do seculo passado em
Endodontia e largamente utilizado nos dim
de hoje, podemos nos encorajar a dizer que
dificilmente encontraremos uma substancia
substituta para a irrigacao dos canais
radiculares.
Isso se deve com certeza a duas importantes propriedades que esta substancia apresenta na terapia dos canais radiculares; dissolugao tecidual (GROSSMAN, MEIMAN,
1941; SO et al.,1997) e atividade
antibacteriana (LEONARDO, LEAL ,1991).

0 hipoclorito de sodio exerce sua gab a
sob a forma de acido hipocloroso nao
dissociado quando em solucoes neutras ou
acidas e sob a forma de anion hipoclorito
quando em solucoes alcalinas. Atraves do
acid° hipocloroso tem-se solucoes com intensa atividade bactericida, porem com uma
maior instabilidade quimica, onde ha uma
diminuicao no teor de cloro ativo da solucao. Por outro lado, o inverso 6 verdadeiro,
pois a presenga do anion hipoclorito deixa a
solucao mais estavel e com um menor poder
antibacteriano.
Muitos trabalhos na literatura retrataram
a verificagao do teor de cloro ativo de diferentes marcas comerciais de hipoclorito de
sodio (SO, OSDEBERG, KLYMUS, 2000),
observando queda no teor de cloro disponIvel das solucoes mesmo quando estas estAo
dentro do prazo de validade. Isto denota a
instabilidade quimica desta substancia que
aliada a determinados fatores externos podem determinar dimirmigoes muito significativas nos teores de cloro ativo das solucoes de hipoclorito de sodio.
Fatores como luminosidade, temperatura e forma de armazenamento sao apenas
alguns dos fatores capazes de interferir na
estabilidade quimica das solucoes. Neste trabalho foi possivel verificar que independente
do fator de variagao obteve-se reducao no
teor de cloro disponivel das solucoes.
0 fator luminosidade nessa pesquisa nAo
mostrou diferencas quando a solucao permaneceu na sombra de uma janela e no armario (0,78% e 0,75%) respectivamente.
Os trabalhos de PECORA et al. (1987) demonstraram perdas de ate 80% da concen-

A

tracao de cloro ativo quando as solucoes de
hipoclorito de sodio foram expostas a radiacao solar. Em nosso trabalho, o frasco, corn
hipoclorito de sodio, foi exposto a luz do dia,
mm nao recebeu diretamente a radiacao
solar e talvez este fato possa explicar uma
perda nAo tao significativa na concentracao
da solucao.
A permanencia da solucao na temperatura de 40°C por todo o periodo experimental, permitiu verificar uma perda de quase
50% na concentragao de cloro, quando cornparada com o frasco ambar que estava em
urn arrnario ventilado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Este resultado nao
esta consoante com os de GAMBARINI, DE
LUCA,GEROSA, (1998) que observaram
uma reducao gradual na concentracao de
cloro ativo, porem nao significativa quando
comparada com o grupo onde nao houve

CONCLUSOES
Baseados em nossa metodologia e resultados e licito concluir que:
1- Independente dos fatores estudados,
observou-se diminuicao no teor de cloro ativo de todas as solucoes de hipoclorito de
sodio, ao final do periodo experimental.
2- 0 efeito da temperatura (aumento)
proporcionou maiores variacties no teor de
cloro ativo da solucao de hipoclorito de sodio.
3- A presenca de luminosidade e a forma de armazenamento nao influiram de forma significativa na diminuicao do teor de
cloro ativo da solucao de hipoclorito de sodio.
ABSTRACT
The aim of this study was to analyse the
stability of 1% sodium hypochlorite to
interference factors such as temperature,
light exposure and means of storage. Six
samples were used in this study, being
five stored in dark brown glass recipients
and one in a plastic recipient. The
samples were placed at different sites in
which one of the variables would be
included, in order to help the assessment
of such variables. The raise in temperature
lead to variations in chloride release
from the solution tested. Light exposure
and storage did not interfere significantly
in the release of chloride from the solution.

aumento de temperatura.

E preciso que se diferencie o efeito do
aumento da temperatura ao longo de um periodo de tempo sobre o teor de cloro ativo
do hipoclorito de sodio, da elevacao da ternperatura da solucao no momento do seu uso.
A elevagao da temperatura da substancia
previamente ao seu emprego no canal
radicular, potencializa sum noes sobre a
materia organica e microrganismos, conforme indicam os trabalhos de CUNNINGHAM,
BALEKJIAN (1980); ABOURAS, OGLESBY
(1981); HARRISON (1987); PISKIN,
TURKUN (1995).
Corn relagao a forma de armazenamento
do hipoclorito de sodio, nossos resultados
apontam para similaridades de comportamento entre as duas formas de
armazenamento empregadas, desde que as
outras variagoes estejam isoladas. MAISTO
(1967) recomendou guardar a solucao de
hipoclorito de sodio ao abrigo da luz e em
lugar fresco. Talvez a manutencAo dos frascos da forma recomendada, possa ter ajudado na obtencao dos nossos resultados.
Por fim, acreditamos que estes fatores
relacionados corn estabilidade da solucao
de hipoclorito de sodio, aliados a outros
que necessitam ser estudados, deverAo ajudar o clinic° a otimizar o emprego desta
importante substancia irrigadora, buscando nela o maxim° dos seus efeitos naquilo
que nos propomos durante o tratamento
endodontico.
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