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Efeito anti-inflamatório da curcumina em  
dentes de ratos clareados

Proença, A.S.; Bosisio, A.C.; Ferreira, L.L.; Benetti, B.; Briso, A.L.F.; Cintra, L.T.A.

A curcumina é uma substancia com ação antioxidante, imunomoduladora e anti-inflamatória, contudo não é 
conhecido seu potencial de ação junto ao complexo dentino-pulpar. Considerando que a clareação dentária é capaz 
de provocar sensibilidade dentária decorrente de processo inflamatório no tecido pulpar, o objetivo do estudo foi 
investigar o potencial anti-inflamatório de uma fórmula de curcumina em gel aplicada em dentes sobmetidos à 
clareação dentáriacom peróxido de hidrogênio (H2O2) 35% (HP Maxx 35%). 40 ratos foram divididos em 4 grupos 
de 10 animais onde foi realizada a clareação seguida do procedimento desensibilizante: G1A- agente clareador 
seguido dogel de curcumina, G1B- veículo do agente clareador seguido do gel de curcumina, G2A- agente clareador 
seguido do veículo do gel de curcumina, G2B- veículo do agente clareador seguido do veículo do gel de curcumina. 
Após 2 dias, os animais foram mortos, as maxilas removidas e processadas para análise em microscópia óptico. 
Foram estabelecidos escores para análise dos parâmetros histomorfológicos e os resultados foram submetidos à 
análise estatística por meio dos testes de Kurskal Wallis e de Miller (p<0.05). Pode-se observar infiltrado inflamatório 
nos cornos pulpares dos grupos tratados com o agente clareador independente da aplicação do gel de curcumina 
ou do seu veículo (p>0.05). Conclui-se que o gel de curcumina aplicado topicamente na superfície dentária após a 
clareação com H2O2 35% não foi capaz de minimizar os efeitos do agente clareador junto ao tecido pulpar de ratos. 
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