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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar, ex vivo, a capacidade de remoção 

de material obturador na região apical de 4 sistemas de NiTi automatizados: 

ProTaper Universal Retratamento, ProTaper Universal, Mtwo Retratamento e 

Mtwo. Para isso, sessenta incisivos inferiores permanentes hígidos, com 

apenas um canal, foram tratados endodonticamente e divididos em quatro 

grupos. Cada grupo de dentes teve seus canais desobstruídos e 

reinstrumentados, respeitando a seguinte divisão: grupo PTr, desobstrução 

com PTr e preparo com PT até o instrumento F4; grupo PT, desobstrução e 

preparo com PT até o instrumento F4; grupo M2r, desobstrução com M2r e 

preparo com M2 até o instrumento 40/0.4; e grupo M2, desobstrução e preparo 

com M2 até o instrumento 40/0.4. As raízes foram então clivadas 

longitudinalmente e suas hemifaces internas fotomicrografadas em microscópio 

estereoscópico com aumento de 16x. O percentual de área limpa nos 5 mm 

apicais foi calculado através do software Leica Application Suite. O teste de 

Kruskal-Wallis não evidenciou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p=0,098). Diante da metodologia aplicada, concluímos que não há 

vantagem na utilização de instrumentos específicos de desobstrução nos 

retratamentos endodônticos, com relação à limpeza dos canais radiculares. 

 

Palavras chave: Retratamento endodôntico, instrumentos odontológicos, ápice 

dentário. 
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ABSTRACT 

 

The goal of the present study was to compare, ex vivo, the ability to 

remove obturating materials from the apical third of root canal. Four NiTi rotary 

systems were compared: ProTaper Universal, ProTaper Universal Retreatment, 

Mtwo Retreatment and Mtwo. Sixty intact human mandibular permanent 

incisors, with single canal were endodontically treated and randomly distributed 

into 4 experimental groups. In group PTr, the filling materials of the canals were 

removed by using PTr system and prepared up to a F4 rotary PT instrument; in 

group PT, the filling materials were removed and prepared by using PT system 

up to a F4 rotary instrument; in group M2r, the filling materials were removed by 

using M2r system and prepared up to a 40/0.4 rotary M2 instrument; and in 

group M2, the filling materials were removed and prepared by using M2 system 

up to a 40/0.4 rotary instrument. The roots were longitudinally cleavered and 

their internal surfaces were photomicrographed with a stereomicroscope with 

16x. The percentage of clean area in the apical 5 mm was calculated through 

software Leica. The Kruskal-Wallis test did not show any significant statistic 

difference among the groups. According to the applied methodology, we 

conclude that there is no advantage in the use of specific unclogging 

instruments in endodontic treatment, regarding to root canals cleaning. 

 

Keywords: Endodontic retreatment, dental instruments, dental apex. 
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INTRODUÇÃO 

 

O retratamento endodôntico consiste na realização de um novo 

tratamento, seja porque o anterior fracassou, ou, simplesmente porque se 

deseja fazer um tratamento mais correto ou adequado, principalmente nos 

casos em que surgiu a necessidade de os elementos dentários servirem de 

suporte a trabalhos protéticos (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

Basicamente, o retratamento endodôntico consiste em realizar a 

remoção do material obturador, a reinstrumentação e a reobturação de canais 

radiculares com o objetivo de superar as deficiências da terapia endodôntica 

anterior (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

A American Association of Endodontists (2003), define que o 

retratamento é um procedimento realizado para remover os materiais 

obturadores dos canais radiculares, seguido pela limpeza, modelagem e 

obturação dos mesmos. 

Segundo BERGENHOLTZ et al. (2006), o dente tratado 

endodonticamente pode ser retratado utilizando-se uma abordagem 

convencional ou cirúrgica. Na abordagem convencional (retratamento não-

cirúrgico) o dente é acessado através da coroa, o material obturador é 

removido e o canal mais uma vez é instrumentado e obturado. O principal 

objetivo do retratamento não-cirúrgico é erradicar os micro-organismos do 

interior do canal radicular, permitindo assim o reparo do tecido periapical. 
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O terço apical da raiz, região de complexa anatomia, teve sua 

importância descrita por SIMON (1994), que o definiu como a zona crítica para 

o tratamento endodôntico. A presença de micro-organismos patogênicos em 

istmos, foraminas e canais acessórios desta região (SELTZER et al., 1966; 

ALVES et al., 2005) são fator de grande influência no sucesso da terapia 

endodôntica empregada. Muito embora o insucesso endodôntico seja na 

maioria das vezes resultante de erros relacionados ao profissional/técnica, 

canais bem tratados podem resultar em fracasso devido a fatores de ordem 

microbiana, caracterizando uma infecção intrarradicular (SIQUEIRA, 2001), 

onde a ação mecânica de corte e modelagem empregada pelos instrumentos 

associada à ação química pela difusão de irrigantes e da medicação intracanal, 

não alcança esta região de maior complexidade anatômica.  

Segundo LOPES & SIQUEIRA (2010), de acordo com a condição 

anatomopatológica, não podemos esquecer que várias irregularidades 

anatômicas abrigam o tecido pulpar e que, durante o preparo e a obturação do 

sistema de canais radiculares, elas podem influenciar no sucesso da terapia 

endodôntica, uma vez que para limpar e modelar o sistema, 

independentemente da técnica, ela deve atingir todas as áreas do canal, o que 

na prática é limitado, tendo em vista o difícil acesso mecânico à região apical. 

Portanto a de se considerar que a terapia endodôntica deve estar 

pautada na correta seleção dos casos, em um profundo conhecimento da 

anatomia dentária e dos recursos que serão utilizados para eliminarmos a 

infecção instalada. Segundo ALVES et al. (2005), todos os esforços devem ser 
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conduzidos para promover a adequada limpeza, modelagem, desinfecção e 

selamento desta complexa região anatômica do sistema de canais radiculares. 

A técnica manual com as limas K e H associadas ao uso de um solvente 

são as mais freqüentes ferramentas utilizadas para o retratamento endodôntico 

não-cirúrgico. No entanto, diferentes técnicas de retratamento têm sido 

propostas para realizar a remoção do material obturador, dentre elas, 

destacam-se atualmente, diversos sistemas próprios de instrumentos 

mecanizados que buscam simplificar as etapas do retratamento por meio do 

uso de instrumentos para o preparo mecânico, associados ou não a 

instrumentos específicos para desobstrução dos canais. Dentro deste contexto, 

é importante compararmos os diferentes sistemas/técnicas quanto à 

capacidade de limpeza dos canais radiculares, principalmente no terço apical, 

que é a zona crítica para o sucesso do tratamento endodôntico. Esta é 

certamente uma informação valiosa para o clínico. Além disso, é fundamental 

investigarmos se estes instrumentos específicos para a desobstrução dos 

canais realmente proporcionam algum benefício com relação à limpeza dos 

canais. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo LOPES & SIQUEIRA (2010), do ponto de vista endodôntico, 

toda vez que surgir um insucesso, a opção recai sobre duas condutas básicas: 

a cirurgia perirradicular ou o retratamento convencional (não cirúrgico). 

Comumente, o retratamento endodôntico está indicado nas seguintes 

situações: quando o tratamento inicial apresentar, mediante exame 

radiográfico, obturação endodôntica inadequada de um canal radicular; quando 

o tratamento inicial apresentar por meio do exame clínico exposição da 

obturação de um canal radicular ao meio oral; quando o exame clínico do dente 

tratado endodonticamente revelar persistência de sintomas subjetivos, 

desconforto quanto à percussão e à palpação, fístula ou edema, mobilidade, 

impossibilidade de mastigação; quando no exame radiográfico de um dente 

tratado endodonticamente for verificada a presença de rarefações ósseas em 

áreas perirradiculares, previamente inexistentes; e casos onde os dentes em 

questão serão submetidos à cirurgia perirradicular, onde o canal radicular se 

apresenta inadequadamente instrumentado e obturado. 

Segundo BERGENHOLTZ et al. (2006), a seleção dos procedimentos 

para o retratamento deve ser baseada principalmente nos fatores específicos 

dos casos, como a qualidade técnica da obturação do canal e na avaliação 

pessoal dos riscos e dos custos financeiros. O retratamento não cirúrgico pode 

também ser indicado por razões preventivas. 
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Segundo LOPES & SIQUEIRA (2010), antes da indicação do 

retratamento endodôntico convencional ou da cirurgia perirradicular devemos 

descartar a possibilidade de dor não odontogênica e de dor odontogênica de 

origem não endodôntica. 

Segundo revisão sistemática da literatura feita por WONG (2004), 25 

diferentes fatores podem influenciar no sucesso do tratamento endodôntico, 

porém os fatores que são frequentemente relatados como tendo potencial 

influência no sucesso dos tratamentos são aqueles relacionados ao profissional 

e à técnica empregada. São eles: extensão de preenchimento do material 

obturador, qualidade da obturação, seleção dos casos, anatomia do sistema de 

canais radiculares, inadequada limpeza e modelagem dos canais, presença de 

patologia periapical e iatrogenia. Segundo LOPES & SIQUEIRA (2010), embora 

o insucesso endodôntico seja, na maioria das vezes, resultante de falhas 

técnicas, a permanência de uma infecção instalada na porção apical do canal, 

mesmo nos casos em que os canais, aparentemente, foram tratados de forma 

adequada, permanece sendo a principal causa do insucesso endodôntico. 

Segundo NAIR et al. (1990), na maioria dos casos tidos como fracasso, a 

presença de micro-organismos persistentes na região apical é um fator 

determinante. Segundo WONG (2004), outro fator preponderante para o 

fracasso do tratamento endodôntico, é a recontaminação do sistema de canais 

radiculares decorrentes da infiltração bacteriana coronária. Segundo 

TORABINEJAD et al. (1990), a infiltração coronária é uma importante causa 

para o insucesso dos dentes tratados endodonticamente. 
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Sengundo WONG (2004), fatores como localização do dente a ser 

tratado (maxila ou mandíbula), idade ou gênero não desempenham um papel 

significante na taxa de sucesso do tratamento endodôntico. 

Segundo ESTRELA (2004), o sucesso do tratamento endodôntico é 

baseado em critérios clínicos e radiográficos, sendo o acompanhamento da 

evolução do quadro, fator chave para determinarmos o sucesso da terapia 

endodôntica empregada. Segundo SJÖGREN et al. (1990), um período de 

acompanhamento de 2 a 5 anos é o ideal para definirmos o completo reparo 

tecidual. 

Na literatura são relatados os mais variados índices de sucesso para a 

terapia endodôntica. Segundo WONG (2004), os índices gerais de sucesso 

observados variam de 53 a 95%. Em estudo de SJÖGREN et al. (1990), foram 

encontradas taxas de sucesso de 96% para tratamentos endodônticos 

convencionais em dentes com polpa viva e taxa de sucesso de 86% para 

tratamentos endodônticos convencionais de dentes com lesão perirradicular 

presente. Índices parecidos foram encontrados em estudo realizado por IMURA 

et al. (2007) onde foram encontradas taxas de sucesso de 94% para 

tratamentos endodônticos convencionais em dentes com polpa viva e taxa de 

sucesso de 85% para tratamentos endodônticos convencionais de dentes com 

lesão perirradicular presente. Em outros estudos, realizados por BASMADJIAN-

CHARLES et al. (2002); LEWSEY et al. (2001), foram encontradas taxas de 

sucesso de 78% para casos de tratamento endodôntico convencional. 
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Em revisão sistemática da literatura acerca das taxas de sucesso do 

retratamento endodôntico não-cirúrgico, HEPWORTH & FRIEDMAN (1997), 

encontraram uma variação de 56% a 88% de sucesso. Em estudo prospectivo 

de BERGENHOLTZ et al. (1979), foi observada a completa resolução da 

radiotransparência apical em 48% das 234 raízes retratadas de modo 

convencional. A diminuição da radiotransparência foi observada em 30% dos 

casos. Já SUNDQVIST et al. (1998), relataram uma completa resolução em 

74% dos 54 dentes submetidos ao retratamento endodôntico não-cirúrgico. Em 

uma ampla revisão da literatura realizada por HEPWORTH & FRIEDMAN 

(1997), a média do índice de sucesso do retratamento endodôntico não-

cirúrgico obtida foi de 66%. 

BERGENHOLTZ et al. (2006), ao citar os princípios da remodelagem do 

sistema de canais radiculares durante o retratamento endodôntico, enfatizam a 

necessidade de realizarmos uma abordagem coroa-ápice e de mantermos a 

patência do canal radicular, independente de optarmos pela instrumentação 

manual ou pela instrumentação mecanizada. Deste modo, promovemos um 

avanço passivo com os instrumentos, que vão atuar em um reservatório de 

solução de NaOCl cada vez mais profundo apicalmente. O preparo apical é 

feito por último, tendo em mente que a forma final do preparo do canal deve 

estar suficientemente adequada para permitir uma renovação e penetração da 

solução irrigadora e, ainda, para proporcionar uma obturação tridimensional. 

Caso se eleja o preparo com instrumentos de NiTi acionados a motor, deve-se 

estabelecer uma rota de acesso até o término do canal para que se possa 

modelar o canal radicular com segurança. 
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BRAMANTE et al. (2010) realizaram um estudo, onde foram avaliadas 

três técnicas de desobstrução dos canais no que diz respeito à qualidade de 

limpeza dos canais radiculares, tempo e aquecimento provocado pelos 

instrumentos no interior do canal. Os instrumentos/técnicas mecanizadas 

utilizadas foram a PTr e M2r, além da instrumentação manual com limas H. 

Para tal estudo, foram selecionados 60 dentes unirradiculares extraídos, que 

foram obturados com guta-percha e cimento à base de óxido de zinco e 

eugenol, e em seguida acondicionados em estufa a 37°C com 100% de 

umidade por um período de 30 dias. Após esse período, os dentes foram 

distribuídos aleatoriamente em 3 grupos contendo 20 dentes cada. Para cada 

grupo foi aplicada uma das técnicas mencionadas para desobstrução dos 

canais radiculares. As raízes foram então seccionadas longitudinalmente e 

cada metade (hemiface) foi analisada em um estereomicroscópio com 

magnificação de 12,5x. As áreas contendo material obturador remanescente 

foram mensuradas e os dados submetidos à análise estatística. Como 

resultado, foi observado que em nenhum dos grupos houve limpeza completa 

dos canais radiculares. Os instrumentos M2r foram os menos eficazes, 

deixando significativamente maior quantidade de material remanescente em 

comparação aos demais instrumentos. Entre os instrumentos PTr e a 

instrumentação manual não houve diferença significativa quanto à limpeza dos 

canais radiculares. Os instrumentos PTr foram os mais rápidos na remoção do 

material obturador, seguido da instrumentação manual e dos instrumentos M2r, 

porém sem diferenças significativas. 
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DE CARVALHO MACIEL & ZACCARO SCELZA (2006) realizaram um 

estudo sobre a eficácia da instrumentação mecanizada quando comparada a 

instrumentação manual nos retratamentos endodônticos. Para tal utilizaram 

100 dentes humanos, extraídos, unirradiculares, previamente obturados que 

foram divididos em 2 grupos conforme o cimento obturador utilizado em 

associação com a guta-percha: Endofill Plus e Sealer 26. O material obturador 

foi removido utilizando as seguintes técnicas: grupo I – Brocas de Gates-

Glidden e limas manuais K; grupo II – limas Profile; grupo III – limas PT; grupo 

IV – limas K3; e grupo V – limas Micro Mega Hero 642. Duas formas de 

avaliação foram aplicadas para a verificação do material remanescente. 

Primeiro, foram feitas tomadas radiográficas, que posteriormente foram 

digitalizadas para se analisar as áreas de material obturador remanescente por 

meio de um software. Depois, as raízes foram seccionadas longitudinalmente e 

observadas por meio de um estereomicroscópio, onde foram feitas 

fotomicrografias com magnificação de 6x para serem analisadas por meio de 

um software. Estudantes cegos quanto às técnicas utilizadas realizaram a 

mensuração das áreas de guta-percha remanescente e compararam os 

métodos de avaliação. Ficou evidenciado que a fotomicrografia por 

epiluminescência foi mais efetiva em detectar áreas de material obturador 

remanescente que o método radiográfico. Não foi observada diferença 

significativa nos materiais obturadores em termos de dificuldade de remoção. 

Os sistemas K3 e PT se mostraram significativamente mais eficientes do que a 

instrumentação manual, que deixou maior quantidade de material obturador 

remanescente nas paredes do canal. 
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GIULIANI et al. (2008), analisaram a eficácia do sistema mecanizado 

Protaper Universal Retratamento em comparação às limas manuais H e às 

limas mecanizadas ProFile quanto à remoção do material obturador em casos 

de retratamento. Para tal, foram selecionados 42 dentes anteriores 

unirradiculares, extraídos, e que tiveram seus canais radiculares alargados com 

as limas mecanizadas ProFile e preenchidos com cimento e guta-percha 

através da técnica de termoplastificação com o sistema Obtura II. Concluída a 

etapa de obturação, os dentes foram armazenados em estufa a 37°C por duas 

semanas para completa presa do material obturador. Posteriormente, os 

dentes foram divididos aleatoriamente em 3 grupos de acordo com a técnica de 

remoção do material obturador utilizada. O solvente Endosolv E foi utilizado em 

todos os grupos. Feita a remoção do material obturador, as raízes dentárias 

foram seccionadas longitudinalmente, e destas obtidas fotografias a fim de se 

mensurar as áreas de guta-percha remanescente. Os resultados obtidos foram: 

o grupo que mostrou melhor média de área limpa foi o do sistema PTr seguido 

pelos instrumentos ProFile e pela técnica manual com limas H, embora não 

tenha sido observada diferença significativa entre os grupos. Ambos os 

sistemas mecanizados tiveram um tempo de trabalho mais curto do que as 

limas manuais H, provando uma maior rapidez desses sistemas de NiTi. 

Nenhum dos sistemas utilizados limpou completamente as paredes dos canais 

radiculares. 

HAMMAD et al. (2008) mensuraram as áreas de material obturador 

remanescente após a instrumentação com diferentes técnicas e materiais 

obturadores. Para tal estudo, foram utilizados 80 dentes permanentes 



11 

 

extraídos, divididos em 4 grupos. Os dentes foram instrumentados por meio 

das limas acionadas a motor PT e cada grupo obturado por distintos materiais 

e técnicas de obturação. Concluída a etapa de obturação, os dentes foram 

levados à estufa a 37°C e mantidos em 100% de umidade por um período de 

72 horas para completa presa do material obturador. Passado este período, 

todos os dentes foram escaneados através de microtomografia 

computadorizada, onde em seguida procedeu-se a desobstrução dos canais 

radiculares. Nesta etapa, os 4 grupos foram divididos em 2 subgrupos cada, 

que foram reinstrumentados ou pelas limas mecanizadas PTr ou pelas limas 

manuais K. Em todos os grupos foi feita a aplicação do solvente eucaliptol na 

porção coronária antes da desobstrução, além da constante irrigação com 

0,5% de NaOCl durante a desobstrução. Concluída esta etapa, todos os dentes 

foram novamente escaneados através de microtomografia computadorizada. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística. Feita a análise 

dos percentuais de áreas contendo material obturador remanescente, foi 

observado que em todos os dentes houve a presença de material obturador 

remanescente independente da técnica ou material obturador utilizado. Os 

dentes instrumentados com o sistema PTr apresentaram maior quantidade de 

material obturador remanescente, independente do material obturador utilizado, 

em comparação à desobstrução feita com limas manuais. Diferenças 

estatisticamente significativas entre a desobstrução feita pelos instrumentos 

rotatórios e manuais só foram observadas nos dentes obturados com guta-

percha, onde a instrumentação manual mostrou melhores resultados. 
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Em estudo de PIRANI et al. (2009), foi avaliada a morfologia da parede 

do canal radicular através de microscopia eletrônica de varredura, após a 

remoção de dois tipos de materiais obturadores com 3 diferentes técnicas. Para 

tal, 36 dentes extraídos foram obturados com Thermafill ou guta-percha 

aquecida condensada verticalmente. O cimento utilizado em todos os dentes foi 

o AH Plus. O material obturador foi posteriormente removido com as brocas de 

Gates-Glidden até o terço médio, e com três diferentes técnicas no terço apical: 

limas manuais K, instrumentos rotatórios M2 e pontas ultrasônicas. Feita a 

remoção do material obturador os canais radiculares foram irrigados com ácido 

etilenodiaminotetracético a 10% e hipoclorito de sódio a 2,5%. Os dentes foram 

então seccionados transversalmente e submetidos à análise por meio da 

microscopia eletrônica de varredura. Os resultados revelaram restos de 

cimento obturador e smear layer no interior dos túbulos dentinários. Nenhuma 

das três técnicas utilizadas mostrou superioridade na análise estatística, e em 

todas houve a presença de debris no interior dos túbulos dentinários da região 

apical. 

SAAD et al. (2007) realizaram um estudo comparando a efetividade de 

dois sistemas mecanizados, PT e K3, com a instrumentação manual com limas 

H, quanto à capacidade de remover o material obturador de canais radiculares. 

Foi ainda contabilizado o tempo que cada técnica levou para tal função, além 

da quantidade de debris extruídos via forame apical. Para tal, foram utilizados 

60 dentes humanos, unirradiculares, extraídos e obturados pela técnica de 

condensação lateral. Os dentes foram distribuídos aleatoriamente e divididos 

em 3 grupos de 20 dentes cada. Depois de feita a remoção do material 
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obturador com as 3 diferentes técnicas, as raízes foram divididas 

longitudinalmente. Em seguida foram feitas imagens digitais usando um 

scanner e um software para fazer a mensuração das áreas contendo material 

obturador remanescente. Os resultados evidenciaram que os sistemas 

rotatórios utilizados deixaram menos quantidade de material obturador 

remanescente em comparação à instrumentação manual com limas H, além de 

demandarem um menor tempo de execução da técnica. Em relação à 

quantidade de debris extruídos apicalmente, não foi observada nenhuma 

diferença significativamente estatística entre as técnicas utilizadas. 

SCHIRRMEISTER et al. (2006), avaliaram a eficácia de 4 diferentes 

técnicas de retratamento na remoção da guta-percha. As técnicas analisadas 

foram: os instrumentos rotatórios FlexMaster, PT e RaCe, e as limas manuais 

H. Para este estudo foram utilizados 60 pré-molares inferiores humanos, 

unirradiculares, extraídos, previamente instrumentados manualmente com as 

limas K e obturados por meio da técnica de compactação lateral. Feita a 

preparação, os dentes foram diafanizados e analisados por meio de um 

estereomicroscópio com magnificação de 6,5x, em dois sentidos: mesiodistal e 

bucolingual. Foi observado que em todos os dentes instrumentados houve 

presença de material obturador remanescente, principalmente no terço apical. 

Os dentes instrumentos com o sistema RaCe apresentaram significativamente 

menos quantidade de material obturador que os dentes instrumentados pelos 

grupos FlexMaster e H. Não houve diferença significativa quanto à capacidade 

de limpeza dos canais entre o grupo PT e os demais. Foi então observado que 

o grupo mais eficiente quanto à remoção do material obturador foi o grupo 
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RaCe, seguido dos grupos PT, FlexMaster e H. Os instrumentos PT e RaCe 

requereram um menor tempo para desobstrução dos canais radiculares que os 

demais. Houve fratura de 1 instrumento Race, 2 PT e 2 FlexMaster. 

Em estudo de SÓ et al. (2008), foi avaliada a eficácia do sistema 

rotatório PTr na remoção do material obturador, em comparação às limas 

manuais H. Foi ainda analisada a influência do tipo de cimento utilizado na 

permanência de debris após a execução das técnicas. Neste estudo, os 

diferentes segmentos dos canais radiculares foram analisados separadamente. 

Foram utilizados 60 dentes humanos, extraídos, mais especificamente raízes 

palatinas de primeiros molares superiores. Os dentes foram divididos em 4 

grupos de 15 elementos. Após, a remoção do material obturador, as raízes 

foram clivadas longitudinalmente, fotografadas com o auxílio de câmera 

acoplada a um microscópio clínico com 10x de aumento, e os percentuais de 

área dos canais que continham material obturador remanescente foram 

computados. Não foi encontrada nenhuma diferença significativa quanto à 

presença de material obturador nos diferentes terços do canal, e em todos os 

grupos houve presença de material obturador remanescente. Os dentes 

obturados com cimento Endofill e reinstrumentados com PTr apresentaram 

significativamente mais material obturador remanescente no terço cervical do 

que no grupo obturado com cimento Endofill e reinstrumentado com as limas 

manuais H. O grupo que utilizou cimento Endofill e limas manuais H também 

apresentou menor quantidade de material obturador remanescente no terço 

médio do que os demais grupos. O resultado foi similar para os 4 diferentes 

grupos no terço apical. 
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Em estudo realizado por SOMMA et al. (2008), foi feita uma comparação 

entre a efetividade dos sistemas M2r, PTr e limas manuais H, na remoção do 

material obturador dos canais radiculares, sobre a presença de diferentes 

materiais obturadores. Para tal, 90 pré-molares unirradiculares foram 

instrumentados e divididos aleatoriamente em 9 grupos, contendo 10 dentes 

cada. Foram registrados os seguintes dados: tempo de retratamento, extrusão 

apical de debris, análise da limpeza das paredes do canal por microscopia 

óptica (estereomicroscópio) com magnificação de 8, 16 e 32x, e por 

microscopia eletrônica de varredura. Um sistema de classificação por escores 

foi utilizado para avaliar a quantidade de material obturador remanescente, 

sendo estabelecida uma pontuação diferente para cada terço do canal. 

Analisando os resultados, foram observas diferenças significativas em 

determinados aspectos: o sistema M2r foi o que demandou um menor tempo 

para remoção do material obturador, seguido do sistema PTr e da 

instrumentação manual com limas H. A remoção mecanizada da obturação 

provocou uma maior extrusão apical de debris em comparação à 

instrumentação manual. De modo geral, a remoção mecanizada da obturação, 

mostrou-se mais eficaz em termos de limpeza do canal, além de demandar um 

menor tempo de execução em comparação a técnica manual com limas H. 

Embora não tenham sido observada diferenças estatísticas significativas entre 

os instrumentos mecanizados analisados, os instrumentos PTr promoveram 

uma melhor limpeza do terço apical em comparação aos instrumentos M2r. 

Ambas as análises de microscopia evidenciaram que o terço apical foi à região 

mais crítica em termos de remoção do material obturador, seguida do terço 
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médio. Em todas as técnicas utilizadas, foi evidenciada a presença de material 

obturador remanescente nas paredes dos canais radiculares. 

TAKAHASHI et al. (2009) avaliaram a efetividade do sistema 

mecanizado PTr em remover o material obturador em casos de retratamento, 

na presença e na ausência de um solvente, e compararam ainda à técnica com 

limas manuais tipo K. Para tal, foram utilizados 40 dentes humanos, superiores 

anteriores, extraídos, instrumentados e obturados. Estes foram divididos em 4 

grupos de 10 dentes cada, de acordo com a técnica: Gates-Glidden e limas K; 

Gates-Glidden e limas K com clorofórmio; sistema rotatório PTr; e sistema 

rotatório PTr com clorofórmio. Durante a execução das técnicas, o tempo foi 

marcado; e após a execução das mesmas os dentes foram seccionados 

longitudinalmente, fotografados com 5x de aumento e as imagens analisadas 

em um software. Não foi detectada nenhuma variação significativa nos 

resultados das técnicas, com ou sem solvente, no que diz respeito ao material 

obturador remanescente. Contudo, o sistema rotatório PTr sem uso de 

clorofórmio se mostrou mais rápido na remoção do material obturador do que 

as técnicas manuais utilizadas. 

Em estudo comparativo realizado por TASDEMIR et al. (2008a), foi 

analisada a facilidade de remoção de diferentes materiais obturadores com 

instrumentos rotatórios. Para o presente estudo, foram utilizados 72 dentes 

humanos, recém-extraídos, unirradiculares, que foram instrumentados com os 

instrumentos rotatórios M2 e em seguida divididos em 4 grupos aleatoriamente. 

Cada grupo foi obturado com diferentes materiais de preenchimento, sendo: 

Grupo 1 – Resilon com cimento Epiphany; Grupo 2 – sistema GuttaFlow de 
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obturação; Grupo 3 – sistema EndoTwinn de obturação; e Grupo 4 – guta-

percha com cimento AH Plus. Em seguida, os dentes foram retratados com os 

instrumentos M2r e M2. Os elementos foram seccionados, observados em 

estereomicroscópio, fotografados, e as áreas contendo material obturador 

remanescente foram mensuradas. A magnificação utilizada neste estudo não 

foi mencionada no artigo. Foi observado que independente do material 

obturador utilizado, todos os elementos apresentavam material obturador 

remanescente nas paredes do canal, ou seja, não houve limpeza completa do 

conduto radicular, seja nos terços cervical, médio ou apical. Quando 

comparados os diferentes terços do canal quanto à presença de material 

obturador remanescente, foi observado que o terço apical apresentou maior 

quantidade de material obturador remanescente independente do material 

obturador utilizado, seguido dos terços médio e cervical. 

Em outro estudo realizado por TASDEMIR et al. (2008b), foram 

avaliadas a habilidade de 4 diferentes sistemas de instrumentação, sendo 3 

mecanizados e 1 manual, em remover o material obturador (guta-percha e 

cimento) dos canais radiculares. Para o estudo, foram coletados 60 dentes 

humanos, unirradiculares, recém-extraídos, que foram instrumentados com 

limas K e obturados por meio do uso de cimento AH Plus e da técnica de 

condensação lateral. Os dentes foram divididos randomicamente em 4 grupos 

de 15 dentes cada. As técnicas utilizadas para remoção do material obturador 

foram: PT, R-Endo, M2 e limas manuais H. Feita a remoção do material 

obturador, os dentes foram submetidos à técnica de diafanização, fotografados 

através de uma câmera digital acoplada a um microscópio com 6x de aumento 
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e as áreas contendo material obturador remanescente presente nas paredes do 

canal foram mensuradas nos sentidos bucolingual e mesiodistal através de um 

software. Como resultados observaram que o grupo que utilizou PT teve menos 

material obturador remanescente que os demais, sendo que a única diferença 

significante para tal foi observada entre os grupos PT e M2. Ainda em relação a 

estes dois grupos, os mesmos foram os mais rápidos em relação à execução 

da técnica quando comparado ao R-Endo e as limas H, sendo o R-Endo 

significativamente mais rápido do que a instrumentação manual com limas H. 

Em todos os dentes foi observada a presença de material obturador 

remanescente após a obturação. 

 

1) Características geométricas dos instrumentos 

 

1.1) Sistema ProTaper Universal Retratamento (segundo LOPES & SIQUEIRA, 

2010) 

Os instrumentos especiais mecanizados PTr são fabricados por 

usinagem de uma haste metálica de NiTi (níquel titânio) de seção reta 

transversal circular. São oferecidos comercialmente em três números – 

ProTaper D1, D2 e D3 –, e foram projetados para serem acionados por 

dispositivos mecânicos com giro contínuo à direita. Têm como objetivo a 

remoção do material obturador do interior de um canal radicular e apresentam 

três comprimentos e três conicidades progressivas, que têm como objetivo se 

adequar a cada segmento do canal radicular (cervical, médio, apical). A ponta 
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pode apresentar superfícies achatadas (D1) ou a forma cônica circular (D2 e 

D3). A haste helicoidal é cônica e apresenta seção reta transversal triangular 

convexa. (Tabela 1) 

1.1.1) ProTaper D1 

O instrumento ProTaper D1 apresenta diâmetro em D
0 

de 0,30 mm, 

comprimento útil de 16 mm, comprimento da parte de trabalho de 13 mm e 

conicidade de 0,09 mm/mm. Na haste de fixação e acionamento existe um anel 

branco para identificação. A ponta apresenta duas superfícies achatadas e 

convergentes semelhante a uma chave de fenda, que tem como objetivo 

favorecer o avanço dos instrumentos na massa obturadora presente no interior 

do canal radicular. O ângulo interno da ponta é em média de 60°. Apresenta 

ângulo de transição. 

A haste helicoidal do instrumento D1 é cônica e apresenta seção reta 

transversal triangular convexa. O ângulo de inclinação da hélice em relação ao 

eixo do instrumento aumenta da ponta (25°) para o término da haste helicoidal 

(35°). O número de hélices na haste helicoidal é em média oito. O número de 

hélices por unidade de comprimento da parte de trabalho é em média de 0,6 

hélices por mm. É projetado para remoção do material obturador do segmento 

cervical de um canal radicular. 

1.1.2) ProTaper D2 

 O instrumento ProTaper D2 apresenta diâmetro em D
0 

de 0,25 mm, 

comprimento útil de 18 mm, comprimento da parte de trabalho de 15 mm e 

conicidade de 0,08 mm/mm. Na haste de fixação e acionamento existem dois 



20 

 

anéis brancos. A ponta é cônica circular e sua extremidade é truncada. O 

ângulo interno da ponta é em média de 60°. Apresenta curva de transição. 

 A haste helicoidal do instrumento D2 é cônica e apresenta seção reta 

transversal triangular convexa. O ângulo de inclinação da hélice em relação ao 

eixo do instrumento é constante e em média de 30°. O número de hélices na 

haste helicoidal em média de 10. O número de hélices por unidade de 

comprimento da parte de trabalho é em média de 0,6 hélices por mm. É 

projetada para a remoção do material obturador do segmento médio de um 

canal radicular. 

1.1.3) ProTaper D3 

 O instrumento ProTaper D3 apresenta diâmetro em D
0 

de 0,20 mm, 

comprimento útil de 22 mm, comprimento da parte de trabalho de 16 mm e 

conicidade de 0,07 mm/mm. Na haste de fixação existem três anéis brancos. A 

ponta é cônica circular e sua extremidade é truncada. O ângulo interno da 

ponta é em média 60°. Apresenta curva de transição. 

 A haste helicoidal do instrumento D3 é cônica e apresenta seção reta 

transversal triangular convexa. O ângulo de inclinação da hélice em relação ao 

eixo do instrumento aumenta da ponta (20°) para o término da haste helicoidal 

(25°). 

O número de hélices na haste helicoidal é em média 12. O número de 

hélices por unidade de comprimento da parte de trabalho é em média de 0,75 

por mm. É projetado para remoção do material obturador do segmento apical 

de um canal radicular. 
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Tabela 1 – Características geométricas dos instrumentos do sistema PTr 

Número 
Comprimento 

útil (mm) 

Comprimento 

parte de trabalho 

(mm) 

Conicidade 

(mm/mm) 
D

0
 (mm) 

D1 16 13 0,09 0,30 

D2 18 15 0,08 0,25 

D3 22 16 0,07 0,20 

 

1.2) Sistema ProTaper Universal (segundo LOPES & SIQUEIRA, 2010) 

 Os instrumentos endodônticos especiais do sistema PT são fabricados 

com liga NiTi, sendo constituídos por dois tipos de instrumentos especiais 

denominados modeladores (Shaping Files) e de acabamento (Finishing Files). 

Apresentam conicidades variadas ao longo da haste de corte helicoidal 

permitindo que o instrumento trabalhe em uma área específica do canal 

durante a instrumentação. Assim, a conicidade variada ao longo da haste de 

corte helicoidal permite que os instrumentos PT ao serem empregados no CT 

promovam a modelagem de um canal no sentido coroa-àpice. A conicidade 

variável reduz o efeito roscamento do instrumento no interior de um canal 

radicular; permite o aumento da conicidade do segmento apical durante o 

preparo do canal radicular e permite obter uma adequada modelagem do canal 

com poucos instrumentos. 

 Nos instrumentos PT a haste de fixação tem 13 mm de comprimento e 

diâmetro de 2,30 mm. 
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1.2.1) Instrumentos modeladores 

 Apresentam conicidade crescente no sentido de D16, o que permite uma 

flexibilidade maior do segmento apical desses instrumentos. São empregados 

para alargar o corpo do canal (segmento cervical e médio). A ponta dos 

instrumentos modeladores apresenta a figura de um cone circular e sua 

extremidade é truncada ou arredondada. A passagem da base da ponta para a 

haste de corte helicoidal cônica ocorre por meio de uma curva de transição. O 

ângulo de inclinação das hélices é variável de 30 a 35°. O ângulo de ataque é 

considerado negativo. A profundidade do canal helicoidal aumenta de D1 para 

D16. Mostram seção reta transversal triangular covexa com três arestas de 

corte na forma de filetes e três canais. Não apresentam guia radial. O perfil do 

canal é convexo. A seção reta longitudinal da parte de trabalho revela núcleo 

cilíndrico e canais helicoidais com profundidade crescente de D1 para D16. 

Todavia, a profundidade dos canais helicoidais é pequena devido ao perfil 

convexo de suas paredes (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Características geométricas dos instrumentos modeladores do 

sistema PT 

Número 
Comprimento 

útil (mm) 

Comprimento parte 

de trabalho (mm) 
Conicidade (mm/mm) 

S1 21 16 0,02 

S2 21 16 0,04 
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1.2.2) Instrumentos de acabamento 

 São instrumentos especiais empregados durante a instrumentação para 

alargar o diâmetro do segmento apical para obter uma conicidade adequada e 

progressiva do canal radicular. Apresenta conicidade constante nos 3 mm 

apicais e a seguir decrescente no sentido de D16. Essa característica possibilita 

alargar o segmento apical e aumentar a flexibilidade (reduzir a rigidez) do 

instrumento no segmento coronário. Todos os instrumentos de acabamento 

apresentam ponta circular e vértice arredondado. A passagem da base da 

ponta para a haste de corte helicoidal ocorre por meio de uma curva de 

transição. O ângulo de inclinação das hélices é variável de 30 a 35°. O ângulo 

de ataque é considerado negativo. A profundidade do canal helicoidal aumenta 

de D1 para D16. 

 As seções retas transversais dos instrumentos PT de acabamento 

apresentam três arestas ou fios de cortes e três canais. Não apresentam guia 

radial. As arestas de corte apresentam perfil (desenho) na forma de filetes 

oriundos da interseção das paredes dos canais. Os canais apresentam paredes 

com perfis convexos para os instrumentos F1 e F2. O ângulo de ataque é 

negativo. A seção reta longitudinal da parte de trabalho revela núcleo cilíndrico 

e canais helicoidais com profundidades crescentes de D1 para D16. 

 Os instrumentos F3, F4 e F5 apresentam seções retas transversais com 

duas formas diferentes ao longo de suas hastes de corte helicoidais. Até 12 

mm a partir da ponta, o perfil da parede dos canais é côncavo e a seguir até 

D16 convexo. O perfil côncavo determina redução da área do núcleo e da seção 

reta transversal o que confere a esses instrumentos uma maior flexibilidade. A 
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seção reta longitudinal da parte de trabalho revela núcleo cilíndrico e canais 

helicoidais com profundidade crescente de D1 para D16. Os instrumentos F3, F4 

e F5 apresentam canais helicoidais mais profundos nos segmentos das hastes 

de corte helicoidais que possuem perfil côncavo (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Características geométricas dos instrumentos de acabamento do 

sistema PT 

Número 
Comprimento 

útil (mm) 

Comprimento parte 

de trabalho (mm) 
Conicidade (mm/mm) 

F1 21 16 0,07 

F2 21 16 0,08 

F3 21 16 0,09 

F4 21 16 0,06 

F5 21 16 0,05 

 

1.3) Sistema Mtwo Retratamento (segundo LOPES & SIQUEIRA, 2010) 

 Os instrumentos endodônticos especiais M2r são fabricados por 

usinagem de uma haste metálica de NiTi de seção reta transversal circular. 

São oferecidos comercialmente dois instrumentos, de calibres 0.15 e 0.25, no 

comprimento útil de 21 mm e na conicidade de 0,05 mm/mm. A parte de 

trabalho apresenta comprimento de 16 mm. A ponta é facetada para favorecer 

o avanço do instrumento na massa obturadora presente no interior do canal 

radicular. A haste de corte helicoidal é cônica e o ângulo da hélice em relação 

ao eixo do instrumento é constante. A seção reta transversal apresenta a forma 

em S com duas arestas laterais de corte e dois canais helicoidais. A aresta de 
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corte na forma de filete é oriunda da interseção das paredes de canais 

contíguos. Eles foram projetados para ser acionados por dispositivos 

mecânicos com giro contínuo à direita, tendo como objetivo a remoção do 

material obturador do interior de um canal radicular (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Características geométricas dos instrumentos do sistema M2r 

Número 
Comprimento 

útil (mm) 

Comprimento 

parte de trabalho 

(mm) 

Conicidade 

(mm/mm) 
D

0
 (mm) 

15 21 16 0,05 0,15 

25 21 16 0,05 0,25 

 

1.4) Sistema Mtwo (segundo LOPES & SIQUEIRA, 2010) 

 Os instrumentos endodônticos M2 são fabricados por usinagem de um 

fio metálico de NiTi. São oferecidos comercialmente, nas conicidades de 0,04 – 

0,05 – 0,06 e 0,07 mm/mm, nos comprimentos úteis de 21, 25 e 31 mm. A 

parte de trabalho com 16 ou 21 mm de comprimento. A haste de fixação e 

acionamento apresenta anéis que identificam a conicidade do instrumento. 

 A ponta do instrumento apresenta a figura de um cone circular e sua 

extremidade é arredondada. O ângulo da ponta é em média de 60°. Tem curva 

de transição, sendo a passagem da base da ponta para a aresta de corte feita 

de modo suave. 
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 A haste de corte helicoidal é cônica. O ângulo da hélice em relação ao 

eixo do instrumento é constante. A seção reta transversal apresenta forma em 

S com duas arestas laterais de corte e dois canais helicoidais. A aresta de 

corte na forma de filete é oriunda da interseção das paredes de canais 

contíguos. O ângulo interno da aresta de corte é de aproximadamente 100° e o 

seu vértice é pontiagudo. O ângulo de ataque é negativo. Os canais helicoidais 

apresentam paredes com perfis sinuosos. É profundo e permite a remoção de 

resíduos oriundos da instrumentação dos canais radiculares (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Características geométricas dos instrumentos do Sistema M2 

Número 
Comprimento 

útil (mm) 

Comprimento parte 

de trabalho (mm) 
Conicidade (mm/mm) 

10 21 16 0,04 

15 21 16 0,05 

20 21 16 0,06 

     25 21 16 0,06 

     30 21 16 0,05 

     35 21 16 0,04 

40 21 16 0,04 
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PROPOSIÇÃO 

 

O presente estudo visou comparar, ex vivo, os instrumentos Mtwo e 

ProTaper, tanto seu sistema para instrumentação quanto para retratamento, no 

que diz respeito à capacidade de remoção do material obturador do segmento 

apical de canais radiculares de dentes humanos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1) Seleção das raízes 

Para o presente estudo foram selecionados 60 incisivos inferiores 

humanos, permanentes, extraídos, hígidos, com raízes completamente 

formadas e contendo apenas um canal principal.  

Os dentes foram fornecidos pelo Banco de Dentes da Universidade 

Estácio de Sá, e o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, processo número 0133.0.308.000-10 (Anexo I).  

 

1.1) Critérios radiográficos para inclusão das raízes 

Os 60 dentes foram radiografados no sentido vestíbulo-lingual e mésio-

distal, por meio de filmes oclusais (Kodak Insight, Nova York, Estados Unidos). 

O objetivo desta etapa foi confirmar radiograficamente a presença de um único 

canal radicular e a ausência de qualquer manipulação nas raízes como acesso 

coronário, restaurações e material obturador. 

 

2) Preparo inicial das raízes 

 Nesta etapa foi realizado o acesso coronário, instrumentação planejada 

e padronizada, além da preparação química e obturação de todas as raízes. A 

seguir, a descrição destes procedimentos em separado. 
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2.1) Acesso coronário 

 Os dentes foram acessados por via coronária com broca esférica 

diamantada de haste longa número 4 (KG Sorensen, São Paulo, Brasil), em 

alta rotação, com refrigeração ar e água, seguindo os princípios de preparo de 

acesso preconizados por LOPES & SIQUEIRA, 2010. Desta maneira, o acesso 

foi iniciado na parte mais central da face lingual e a forma inicial de contorno foi 

triangular com base voltada para a borda incisal. Em seguida o preparo foi 

estendido para o interior da câmara pulpar e finalizado com o uso da broca de 

Batt 28 mm número 14 (Dentsply Maillefer Instruments, Ballaigues, Suíça), em 

baixa rotação, sem refrigeração, a fim de se estabelecer a configuração final da 

cavidade intracoronária. 

 

2.2) Preparo químico e mecânico do canal principal 

 Depois de confeccionado o acesso coronário, as raízes foram tratadas 

endodonticamente por meio de preparo químico e mecânico pela técnica MRA 

para canais retos e amplos (SIQUEIRA, 2011) (Anexo II). Para a execução da 

técnica foram utilizadas as limas manuais K (Dentsply Maillefer Instruments, 

Ballaigues, Suíça). Deste modo, foi feita uma exploração inicial com a lima K 15 

em CDR menos 1 mm, seguida do preparo radicular por meio da utilização das 

brocas de Gates-Glidden 2, 3 e 4 (Dentsply Maillefer Instruments, Ballaigues, 

Suíça) em CDR menos 5 mm, menos 7 mm e menos 9 mm respectivamente. 

Feito o acesso radicular, foi realizada a exploração e instrumentação do canal 

principal através da seguinte seqüência: instrumentação manual com as limas 
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K 10, 15 e 20 respectivamente, com movimentos de rotação alternada 1 mm 

além do forame apical, seguido do uso da limas K 25 e 30 respectivamente, em 

movimentos de rotação alternada 1 mm aquém do forame apical, CT 

estabelecido. 

 A cada troca de limas foi realizada a irrigação do canal principal através 

do uso de solução de NaOCl a 2,5% (Água Sanitária Super Globo, Rio de 

Janeiro, Brasil) disposta em seringas descartáveis de 10 ml com agulhas 

hipodérmicas descartáveis de comprimento 20 x 5,5 mm. O volume e o tempo 

de irrigação não foi padronizado, mas determinado pelo operador. 

 Depois de realizada a etapa de instrumentação do canal principal, foi 

feita a remoção da smear layer através da aplicação de solução de EDTA a 

17% (Biodinâmica Química e Farmacêutica, Paraná, Brasil) por 3 minutos, 

seguida de irrigação copiosa com solução de NaOCl. 

 

2.3) Obturação do canal principal 

Feita a preparação química do canal principal, os dentes foram secos 

por meio do uso de cones de papel absorvente tamanho 30 (Dentsply Maillefer 

Instruments, Ballaigues, Suíça) e em seguida obturados pela técnica de 

compactação lateral (proposta por Callahan, em 1914), utilizando como cone 

principal cones de guta-percha padronizados número 30 (Dentsply Maillefer 

Instruments, Ballaigues, Suíça), introduzidos até 1 mm aquém do forame, 

cones acessórios FM e MF (Dentsply Maillefer Instruments, Ballaigues, Suíça) 

e o cimento à base de óxido de zinco e eugenol Fill Canal (Technew, Rio de 
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Janeiro, Brasil). A fim de se estabelecer um padrão em obturação, foi utilizado 

além de um único cone principal, uma média de 4 a 5 cones acessórios por 

canal.  

Foi ainda adotado um padrão para a compactação vertical da massa 

obturadora, pressionando-se com os condensadores de Paiva Duflex números 

2 e 3 (SS White, Rio de Janeiro, Brasil), de 5 a 6 vezes em direção apical. 

Concluída a etapa de obturação do canal principal, os dentes foram 

acondicionados em recipientes com tampa, revestidos com gases umedecidas, 

e levados à estufa (DeLeo Equipamentos Laboratoriais, Rio Grande do Sul, 

Brasil) a 37°C por duas semanas para a completa presa do material obturador 

em 100% de umidade. As gases umedecidas foram trocadas após o período de 

7 dias em estufa. A partir desta etapa, sempre que não estavam sendo 

utilizados, os dentes foram estocados da mesma forma. 

 

3) Secção transversal das raízes 

Passadas as duas semanas de secagem na estufa do material obturador 

presente no canal principal, as raízes foram seccionados transversalmente com 

o auxílio de um disco diamantado dupla face (FAVA, São Paulo, Brasil) 

acoplado em mandril e peça reta, sem refrigeração, de maneira que restaram 

15 mm medidos do ápice ao platô coronário. O intuito desta etapa foi 

estabelecer um padrão de comprimento, visando facilitar as etapas de 

desobstrução e reinstrumentação do canal principal. Este comprimento foi 
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confirmado através do uso de uma régua. O fragmento coronário remanescente 

foi descartado. 

 

4) Divisão dos grupos 

As raízes foram distribuídas aleatoriamente compondo 4 grupos de 15 

cada, e enumeradas de 1 a 4. No grupo PTr, utilizamos como técnica de 

desobstrução o sistema PTr (Dentsply Maillefer Instruments, Ballaigues, Suíça) 

(Anexo III) com posterior preparo com o sistema PT (Dentsply Maillefer 

Instruments, Ballaigues, Suíça) (Anexo IV) até a lima F4; no grupo PT, 

utilizamos como técnica de desobstrução e preparo o sistema PT até a lima F4; 

no grupo M2r, utilizamos como técnica de desobstrução o sistema M2r (VDW, 

Munique, Alemanha) (Anexo V) com posterior preparo com o sistema M2 

(VDW, Munique, Alemanha) (Anexo VI) até a lima 40/0.4; e no grupo M2, 

utilizamos como técnica de desobstrução e preparo o sistema M2 até a lima 

40/0.4. 

A distribuição dos grupos de raízes por quantidade, técnica de remoção 

do material obturador e técnica de reinstrumentação encontra-se na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Distribuição dos grupos de raízes por quantidade de raízes, técnica 

de remoção do material obturador e técnica de reinstrumentação 

Grupos Raízes Desobstrução Reinstrumentação 

PTr 15 PTr PT (até a lima F4) 

PT 15 PT (até a lima F4) 

M2r 15 M2r M2 (até a lima 40/0.4) 

M2 15 M2 (até a lima 40/0.4) 

 

 

5) Técnicas para desobstrução e reinstrumentação das raízes 

Previamente à desobstrução, foi confeccionada em todas as raízes uma 

cavidade no platô coronário, com o auxílio de uma broca diamantada cilíndrica 

de ponta reta número 50 (KG Sorensen, São Paulo, Brasil), em sentido apical, 

paralela ao longo eixo da raiz. A profundidade das cavidades foi padronizada 

em 2 mm. Em cada cavidade, foram depositadas duas gotas de solvente de 

guta-percha (eucaliptol, Biodinâmica Química e Farmacêutica, Paraná, Brasil), 

Após 3 minutos, iniciou-se a desobstrução dos canais. 

Em todos os grupos a desobstrução e a reinstrumentação das raízes foi 

feita de maneira mecanizada através do motor Endo Pro Torque (VK Driller 

Equipamentos Elétricos, São Paulo, Brasil), sendo adotado o torque de 1.0 

N.cm para todos os instrumentos, e velocidade de 700 rpm para os 

instrumentos PTr e M2r, e velocidade de 300 rpm para os instrumentos PT e 

M2. A descrição de cada técnica será abordada na próxima seção. 



34 

 

Após a desobstrução das raízes dos grupos PTr e M2r, os canais 

radiculares foram irrigados com 2 ml de solução de NaOCl a 2,5% para 

remover detritos formados. Durante a fase de reinstrumentação de todos os 

grupos, foi estabelecido um padrão de irrigação com 2 ml de solução de NaOCl 

a 2,5% a cada troca de limas. Para a irrigação, foi utilizada uma seringa 

descartável de 10 ml com agulha hipodérmica descartável de comprimento 20 x 

0,55 mm de forma que penetrasse até o terço médio do canal, em torno de 7 

mm. 

O CT adotado tanto para a desobstrução quanto para a 

reinstrumentação dos espécimes foi 14 mm, ou seja, 1 mm aquém do ápice 

radicular. A cada 10 raízes, os instrumentos utilizados foram substituídos por 

novos.  

As etapas de desobstrução e reinstrumentação das raízes foram 

realizadas por um único operador. O critério estabelecido para se considerar a 

desobstrução completa com determinado instrumento e proceder ao uso de 

outro, foi à introdução do instrumento até alcançar o CT e o momento em que 

nenhum material obturador fosse visível na superfície da parte ativa dos 

instrumentos. Lembramos que a irrigação com solução de NaOCl, a cada troca 

de limas, foi realizada somente na etapa de reinstrumentação. 

Segue a descrição do passo a passo das técnicas utilizadas para 

desobstrução e reinstrumentação dos espécimes. 
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5.1) Sistema ProTaper Universal Retratamento 

 Iniciamos pela remoção do material obturador da porção coronário 

através do uso da lima D1, penetrando 5 mm em sentido apical. Concluída esta 

etapa procedemos à remoção do material obturador do terço médio através do 

uso da lima D2, penetrando mais 5 mm, totalizando agora 10 mm. Por fim, 

desobstruímos a porção apical através do uso da lima D3, penetrando mais 4 

mm, até que alcançássemos o CT (14 mm).  

Durante as etapas de desobstrução algumas recomendações do 

fabricante foram seguidas: exercemos certa pressão apical durante o trabalho 

com a lima através de movimentos simultâneos de avanço progressivo, 

pressão lateral e pequenos recuos de 1 a 2 mm; removemos a lima 

freqüentemente a fim de inspecioná-la e remover os debris das hélices (com o 

uso de uma gaze) antes de continuar. 

 

5.2) Sistema ProTaper Universal 

Iniciamos pela irrigação do canal principal com 2 ml de solução de 

NaOCl a 2,5% e em seguida procedemos ao uso das limas S. Iniciamos pela 

introdução da lima S1 até que alcançássemos o CT. Após usarmos a lima S1, 

irrigamos novamente o canal e usamos a lima S2 seguindo o mesmo critério. 

Em seguida procedemos ao uso das limas F. Iniciamos pela introdução da lima 

F1 até que o CT fosse alcançado, irrigamos e procedemos ao uso das limas 

F2, F3 e F4, respectivamente, seguindo os mesmos critérios quanto à irrigação, 
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alcance do CT e aos movimentos simultâneos dos instrumentos de avanço 

progressivo, pressão lateral e pequenos recuos de 1 a 2 mm. 

 Seguimos também a seguinte recomendação do fabricante: trabalhamos 

os instrumentos com uma leve resistência, nunca os forçando para dentro do 

canal. 

 

5.3) Sistema Mtwo Retratamento 

 Iniciamos pela utilização da lima 15 de taper 0.05 até que 

alcançássemos o CT. Em seguida, utilizamos a lima 25 de taper 0.05 também 

em CT. Ambos os instrumentos foram utilizados exercendo movimentos 

simultâneos de avanço progressivo, pressão lateral e pequenos recuos de 1 a 

2 mm. 

Seguimos ainda a recomendação do fabricante, onde foi realizada a 

constante retirada das limas para inspeção e limpeza de debris. 

 

5.4) Sistema Mtwo 

Iniciamos pela irrigação do canal principal com 2 ml de solução de 

NaOCl a 2,5% e em seguida procedemos ao uso da lima 10 de taper 0.04 até 

que alcançássemos o CT. Irrigamos novamente e procedemos ao uso das 

limas 15 de taper 0.05, 20 de taper 0.06, 25 de taper 0.06, 30 de taper 0.05; 35 

de taper 0.04 e 40 de taper 0.04, respectivamente, seguindo o mesmo 
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protocolo de irrigação e a mesma cinemática de instrumentação citada para os 

demais sistemas.  

 

6) Análise das hemifaces radiculares 

Concluída a completa reinstrumentação das raízes, as mesmos foram 

acondicionados em estufa a 37°C por 7 dias para total evaporação da solução 

irrigadora presente no interior do canal radicular. Após a secagem, as raízes 

foram seccionados nos 8 mm apicais, perpendicularmente ao longo eixo do 

dente, com o auxílio de um disco diamantado dupla face acoplado em mandril e 

peça reta, sem refrigeração, onde descartamos a porção mais coronária das 

raízes, de modo a restar cerca de 8 mm apicais, medidos com uma régua 

milimetrada (Dentsply Maillefer Instruments, Ballaigues, Suíça). Em seguida 

realizamos uma secção longitudinal centralizada nas faces proximais da raiz, 

com o uso de discos diamantados dupla face acoplados em mandril e peça 

reta, sem refrigeração, com o cuidado de não atingir o canal radicular. Com o 

auxílio de uma espátula 24, inserida nos sulcos formados, as raízes foram 

clivadas, gerando dois fragmentos (hemifaces radiculares).  

Após esta etapa, os dentes foram novamente levados à estufa a 37 °C 

por um período de 24 h, a fim de eliminar qualquer resquício de umidade que 

pudesse ainda estar presente no interior dos espécimes. 

Fotomicrografias foram então obtidas das faces internas das duas 

hemifaces de cada raiz, através de câmera LEICA DFC 290 HD (Leica 

Microsystems, Heerbrugg, Suíça) acoplada a um estereomicroscópio LEICA 
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LED3000 NVI (Leica Microsystems, Heerbrugg, Suíça) (Figura 1), e do 

software LAS 3.6.0. 

 

Figura 1 – Câmera LEICA DFC 290 HD acoplada a um esteriomicroscópio 

LEICA LED3000 NVI 
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Para a tomada das fotomicrografias de maneira padronizada, foi 

construído um dispositivo para acomodação das hemifaces radiculares na 

bandeja do estereomicroscópio. Este dispositivo foi confeccionado em resina 

acrílica autopolimerizável (JET, São Paulo, Brasil), incluindo-se uma régua 

milimetrada e utilizando como batente para acomodação das hemifaces 

radiculares, uma lamínula de vidro fixada ao dispositivo com cera 7 (JET, São 

Paulo, Brasil) (Figura 02). 

 

Figura 2 – Dispositivo para acomodação das hemifaces radiculares na bandeja 

do estereomicroscópio 
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Para todas as tomadas fotográficas, o estereomicroscópio foi ajustado 

da seguinte maneira: iluminação direta I (de III), magnificação de zoom 1 e 

magnificação objetiva do microscópio de 6x. A iluminação indireta, através do 

manuseio dos braços de fibra óptica, foi ajustada inicialmente e modificada 

levemente para alguns espécimes, a fim de remover áreas com sombra, que 

poderiam prejudicar as análises. 

 

6.1) Aquisição das imagens através do software LAS 

Feito o posicionamento padronizado das hemifaces radiculares sobre o 

dispositivo e a calibração da intensidade de luz e magnificação, executamos o 

software LAS. Com o programa em execução, seguimos os seguintes passos 

para obtenção das imagens: clicamos na guia Acquire, selecionamos a aba 

Camera e na categoria Region of Interest marcamos a opção Crop to ROI 

(através desta ferramenta, restringimos a análise aos 5 mm apicais). Em 

seguida, ainda na guia Acquire, selecionamos a aba Z e definimos 4 pontos de 

ajuste de foco na opção Steps. Marcamos as opções Create Multifocus after 

stack acquire e Align images before combining. Por fim clicamos em Acquire 

MultiFocus, marcamos os 4 pontos de foco, e a imagem final foi obtida na guia 

Browse. As imagens obtidas foram armazenadas em formato tif. 

 

6.2) Mensuração de área através do software LAS 

Através das imagens obtidas, um examinador qualificado, cego quanto à 

técnica aplicada em cada raiz, fez a mensuração das áreas de cimento e guta-
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percha remanescentes além da área total do canal em ambas as hemifaces 

radiculares, utilizando o software LAS. As áreas mensuradas tanto do canal 

quanto do material obturador remanescente das duas hemifaces radiculares 

foram somadas aritmeticamente. Os dados numéricos de cada dente 

(fragmento apical analisado) foram armazenados em tabela do software 

Microsoft Office Excel 2007. 

 Para as mensurações de área das imagens obtidas foram selecionadas 

as seguintes opções do software LAS: clicamos na guia Analysys e em seguida 

na aba Automatic. Nesta aba, selecionamos a categoria 1- Select Images to 

Measure com o intuito de determinarmos a imagem a ser manipulada. Em 

seguida passamos à categoria 2- Image Processing Pre-Filter e na 

subcategoria Mode selecionamos a opção Enhance Black Detail para dar mais 

definição à imagem. Passamos então à categoria 5- Binary Image Editing, 

selecionamos Draw Mode, e escolhemos a ferramenta de desenho livre Fill 

Area Tool (Figura 3). 
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Figura 3 – Exemplo de utilização da ferramenta de seleção de área do 

software LAS em uma hemiface radicular 

 

 

Feita a seleção de área (ou de guta-percha e cimento remanescentes ou 

do canal), passamos à categoria 6- Measure Frame, ajustamos a frame e por 

fim passamos à categoria 11- Create Report. Nesta categoria, clicamos no 

botão Export. Um relatório de dados da imagem foi gerado em planilha do 

software Microsoft Office Excel 2007. Ao passarmos para a aba Field 

Measurements da planilha, pudemos observar a área total selecionada em 

mm². 

A área limpa do canal foi calculada subtraindo-se o valor de área 

remanescente da área total do canal. As medidas de área obtidas na análise 

das duas hemifaces radiculares foram somadas para trabalharmos com os 
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dados, levando-se em consideração o dente. A partir destes dados, os 

percentuais de área limpa com relação à área total foram calculados. 

 

7) Análise estatística dos resultados  

Os valores obtidos do percentual de área limpa, por dente, referente a 

cada técnica, foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis, com nível de 

significância estabelecido em 5%. 
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RESULTADOS 

 

As mensurações de área total do canal e da área de material obturador 

remanescente, no seguimento apical, foram realizadas em cada hemiface 

radicular (Anexo VII). Por razões óbvias, as análises que se seguem, estão 

considerando a soma das áreas das duas hemifaces de cada raiz (Anexo VIII). 

Em todas as hemifaces radiculares foi constatada a presença de 

material obturador remanescente após a desobstrução, ou seja, não houve 

limpeza completa do terço apical do canal radicular independente da técnica 

utilizada.  

Em média, o percentual de área limpa das 60 raízes instrumentadas foi 

de 54%. Apenas em 34 raízes, o percentual de área limpa foi superior a 50% 

(34/60 = 57%). 

No gráfico boxplot (Figura 4) podemos observar que o percentual de 

área limpa do canal de todas as raízes teve valor mínimo de 20% e valor 

máximo de 91%, sendo que a maioria das raízes ficou na faixa de 40 a 70% de 

área limpa do canal. 
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Figura 4 – Gráfico mostrando o percentual de ALC de todas as raízes 

 

 

A área contendo material obturador remanescente foi em média de 3,38 

mm² e a área total do canal 7,17 mm². A raiz com a menor quantidade de 

material obturador remanescente apresentou 0,40 mm² e possuía uma área 

total de 4,45 mm², ou seja, apenas 9% de área preenchida, enquanto a raiz 

com maior quantidade de material obturador remanescente apresentou 8,68 

mm², de uma área total de 11,78 mm², ou seja, 79% de área preenchida por 

material obturador remanescente. A raiz com maior área foi de 13,34 mm², 

enquanto a raiz com menor área foi de 3,17 mm².  

Todas as informações relativas ao percentual de área limpa do canal, 

área contendo material obturador remanescente e a área total de todas as 

raízes estão dispostas na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Percentual de ALC, AMR e AT de todas as raízes 

 ALC (%) AMR (%) AMR (mm²) AT (mm²) ALC (mm²) 

Média 54,37 45,62 3,38 7,17 3,78 

Mediana 56,20 43,80 3,05 7,14 3,88 

Desvio 17,60 17,60 1,90 2,37 1,50 

Mínima 20,26 9,03 0,40 3,17 0,84 

Máxima 90,97 79,74 8,68 13,34 7,86 

  

 O percentual de área limpa não foi diferente entre os grupos (p=0,098). 

Contudo, as raízes do grupo PTr, apresentaram maior percentual de área limpa 

do canal, em média 63%. A raiz que apresentou maior percentual de área limpa 

neste grupo equivaleu a 91% da sua área total, enquanto a raiz que apresentou 

menor percentual de área limpa equivaleu a 25% da sua área total. Ainda em 

relação a este grupo, a mediana foi de 69% e o desvio padrão de 17%. 

O grupo que apresentou a segunda melhor média percentual de área 

limpa foi o M2, com média de 54%. A raiz que apresentou maior percentual de 

área limpa neste grupo equivaleu a 88% da sua área total, enquanto a raiz que 

apresentou menor percentual de área limpa equivaleu a 26% da sua área total. 

Ainda em relação a este grupo, a mediana foi de 56% e o desvio padrão de 

19%. 

O grupo que apresentou a terceira melhor média percentual de área 

limpa foi o M2r, com média de 50%. A raiz que apresentou maior percentual de 
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área limpa neste grupo equivaleu a 84% da sua área total, enquanto a raiz que 

apresentou menor percentual de área limpa equivaleu a 25% da sua área total. 

Ainda em relação a este grupo, a mediana foi de 49% e o desvio padrão de 

16%. 

Por fim, as raízes desobstruídas pelo sistema PT apresentaram média 

de 49% de área limpa do canal. A raiz que apresentou maior percentual de 

área limpa neste grupo equivaleu a 67% da sua área total, enquanto a raiz que 

apresentou menor percentual de área limpa equivaleu a 20% da sua área total. 

Ainda em relação a este grupo, a mediana foi de 50% e o desvio padrão de 

15% (Figura 5 e Tabela 8). 

 

Figura 5 – Gráfico mostrando o percentual de ALC de cada grupo 
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Tabela 8 – Percentual de ALC de cada grupo  

Grupo Raízes Média Mediana Desvio Mínima Máxima 

PTr 15 63,20 69,65 17,75 25,29 90,97 

PT 15 49,95 50,34 15,42 20,26 67,44 

M2r 15 50,02 49,28 16,10 25,14 84,33 

M2 15 54,28 56,90 19,20 26,35 88,30 

 

A Figura 6 mostra um gráfico acerca da distribuição dos percentuais de 

área limpa do canal das raízes por grupo. Notar a distribuição aleatória dos 

valores. 

 

Figura 6 – Gráfico mostrando o percentual de ALC de cada grupo 

 

PTr 
PT 
M2r 
M2 
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A Figura 7 mostra um gráfico de dispersão do percentual de área limpa 

do canal e área total de todos os grupos. Analisando este gráfico, podemos 

observar a tendência de que quanto maior a área total, menor a área limpa do 

canal. 

 

Figura 7 – Gráfico mostrando o percentual de ALC e AT de todos os grupos 

 

 

Apenas como um complemento relatamos que durante a desobstrução 

dos canais radiculares houve a fratura de um instrumento PT S1, um 

instrumento PT S2, um instrumento PTr D3, três instrumento M2 10 de taper 

0.04, um instrumento M2 15 de taper 0.05 e quatro instrumentos M2r 15 de 

taper 0.05. 
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DISCUSSÃO 

 

Segundo SÓ et al. (2008) é imprescindível para o sucesso do 

retratamento endodôntico a completa remoção da guta-percha e cimento 

seguida de uma adequada reinstrumentação dos canais radiculares, a fim de 

proporcionar melhor acesso a restos de tecido necrótico e micro-organismos 

que estão levando a uma persistência da inflamação periapical. Em nosso 

estudo, observamos a presença de restos de material obturador nas paredes 

do canal radicular, mesmo após a desobstrução e reinstrumentação, 

independente da técnica utilizada, em todas as hemifaces radiculares, o que 

está de acordo com inúmeros estudos (BRAMANTE et al., 2010; DE 

CARVALHO MACIEL & ZACCARO SCELZA, 2006; GIULIANI et al., 2008; 

HAMMAD et al., 2008; PIRANI et al., 2009; SAAD et al., 2007; 

SCHIRRMEISTER et al., 2006; SÓ et al., 2008; SOMMA et al., 2008; 

TAKAHASHI et al., 2009; TASDEMIR et al., 2008a; TASDEMIR et al., 2008b). 

Entretanto, no estudo de DEZAN et al. (1994), foram verificados que os 

resíduos de material obturador após a reinstrumentação estão presentes no 

canal radicular em 90% dos casos. 

A média de 54% de área limpa do canal encontrada em nosso estudo é 

preocupante, pelas razões apontadas acima. Sabemos que a persistência 

bacteriana na porção apical do canal é a principal causa para o fracasso do 

tratamento endodôntico (LOPES & SIQUEIRA, 2010), SOMMA et al. (2008) e 

TASDEMIR et al. (2008a) enfatizaram que o terço apical é a região crítica em 
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termos de remoção do material obturador, apresentando maior quantidade de 

material obturador remanescente do que os terços médio e cervical dos canais. 

A diferença entre as percentagens médias obtidas para área limpa dos 

grupos M2r e PTr foram semelhantes aos valores relatados por BRAMANTE et 

al. (2010) na avaliação do terço apical. Esses autores compararam os sistemas 

exclusivos para retratamento endodôntico. Em nosso estudo, a diferença entre 

esses grupos foi de 13,18% (PTr = 63,20% e M2r = 50,02%) enquanto que no 

referido estudo foi 14,90% (PTr = 47,30% e M2r = 32,40%). Certamente, o 

maior percentual de área limpa encontrada em nosso estudo é, portanto, 

justificado porque nestes grupos, nós reinstrumentamos com ambos os 

sistemas até um instrumento de 0,40 mm de diâmetro. 

Em nosso estudo, a remoção do material obturador simultaneamente à 

instrumentação (grupos PT e M2) não diferiram entre si, porém o grupo M2 

deixou uma menor quantidade de material obturador remanescente em relação 

ao grupo PT. Este resultado contradiz os achados de TASDEMIR et al. (2008) 

que verificaram que o sistema PT apresentou significativamente menor 

quantidade de material obturador remanescente comparado ao sistema M2. 

Como nós, esses autores também não encontraram nenhum benefício ao 

comparar esses sistemas com o R-Endo, um sistema designado 

especificamente para o retratamento endodôntico. 

Apesar de não termos encontrado diferenças estatísticas relevantes 

entre os grupos, no que se refere à limpeza promovida, os grupos PTr e PT 

foram os mais eficazes, apresentando média de área limpa de 63%. Nos 

trabalhos realizados por DE CARVALHO MACIEL & ZACCARO SCELZA 
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(2006), GIULIANI et al. (2008), SAAD et al. (2007) e TASDEMIR et al. (2008b), 

os sistemas PT e PTr foram significativamente melhores que sistemas como 

M2, M2r e a instrumentação manual com limas H. 

HAMMAD et al. (2008), evidenciaram que os dentes desobstruídos pelo 

sistema PTr foram os que apresentaram maior quantidade de material 

obturador remanescente em comparação com a instrumentação manual com 

limas K. 

Correlacionando os valores de área total com a área livre do canal de 

cada raiz, verificamos que quanto maior a área do canal, menor a limpeza 

promovida pelos instrumentos. Isto encontra explicação lógica pelo fato de que 

o aumento da área total, dificulta os instrumentos trabalharem todas as paredes 

dos canais radiculares. 

Em relação ao solvente utilizado, optamos pela utilização do eucaliptol, 

aplicando 2 gotas, por ser um dos solventes mais amplamente utilizados na 

Endodontia como auxiliar na dissolução do material obturador. Outros estudos 

também seguiram os mesmos padrões, lançando mão do solvente eucaliptol, 

aplicando de 1 a 4 gotas (SCHIRRMEISTER et al., 2006 e HAMMAD et al., 

2008) 

TASDEMIR et al. (2008b) optaram pela utilização do clorofórmio, 

afirmando ser o solvente mais eficaz. Em concordância, SAAD et al. (2007) e 

SOMMA et al. (2008) também fizeram uso deste solvente. Contrapondo à 

utilização de solventes, SÓ et al. (2008), optaram por não utilizar nenhum tipo 

de solvente, afirmando que os mesmos poderiam interferir no resultado da 
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desobstrução pelos diferentes sistemas. Por esta razão, padronizamos em 

nosso estudo a quantidade e o momento de aplicação do solvente. 

O diâmetro dos instrumentos utilizados no retratamento tem influência 

direta sobre a capacidade de limpeza dos canais radiculares. Por esta razão, o 

D0 do último instrumento utilizado em nosso estudo foi padronizada em 0,40 

mm para todos os grupos. Correlacionando o percentual médio de limpeza da 

área com o instrumento de maior conicidade utilizada na porção apical, 

observamos que o taper só começou a produzir um limpeza de forma mais 

pronunciada no instrumento D3 de taper 0,07 mm/mm do grupo PTr. Os 

demais grupos pouco se diferenciaram em seus meios de limpeza. 

Além do D0 do último instrumento, a velocidade, o uso de solventes e a 

irrigação também foram padronizadas. O uso de uma velocidade maior em um 

determinado grupo, aumenta o calor gerado pelo atrito do instrumento e o 

número de ciclos. Uma maior quantidade de solvente ou uma irrigação mais 

abundante, aumentam a limpeza durante o retratamento. Todos esses fatores, 

se não controlados, podem privilegiar um sistema em particular. 

Quanto à solução irrigadora utilizada, desde que o volume total utilizado 

em cada canal, assim como a profundidade de irrigação sejam padronizadas, 

esta variável está devidamente controlada. 

O terço apical do canal radicular é a área crítica para limpeza, 

modelagem e procedimentos de preenchimento (SÓ et al., 2008; SIMON, 

1994), razão pela qual optamos por avaliar a limpeza nesta região. Em termos 

de prognóstico do caso, o real impacto da presença de resíduos após a 

remoção do material obturador e reinstrumentação dos canais infectados, 
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permanecem obscuros. Em estudo realizado por LOPES E GAHYVA (1995), 

acerca do limite apical de esvaziamento na remoção do material obturador de 

canais, os resultados revelaram que, nos retratamentos endodônticos, o 

esvaziamento além do forame, durante a reinstrumentação, favorecem uma 

maior remoção de material obturador do segmento apical dos canais 

radiculares. 

Definimos para limite apical de instrumentação, 1 mm aquém do forame 

apical. Este dado segue em concordância com LOPES & SIQUEIRA (2010) 

que afirmam com base na literatura investigada que o término da 

instrumentação de um canal radicular (batente apical) seja de 1 a 2 mm aquém 

do vértice do ápice radiográfico tanto no tratamento de dentes polpados, 

quando no dentes despolpados. 

O taper parece ter exercido maior influência na limpeza do que o calibre 

(D0) dos instrumentos dos grupos PTr e M2r. Enquanto o último instrumento 

utilizado para desobstrução do terço apical no grupo PTr possui taper 0,07 

mm/mm e D0
 
= 0,20, o sistema M2r apresenta taper 0.05 mm/mm e D0

 
= 0,25 

em seu último instrumento utilizado para desobstrução. 

Os instrumentos dos grupos PT e M2 também seguem esta mesma 

lógica. Enquanto o último instrumento utilizado para desobstrução do terço 

apical no grupo PT possui taper 0,05 mm/mm e o instrumento de maior taper 

0,09 mm/mm, o sistema M2 apresenta taper 0.04 em seu último instrumento 

utilizado para desobstrução e taper 0,06 mm/mm em seu instrumento de maior 

taper. 
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Em nosso estudo, o tempo para desobstrução, ao contrário de muitos 

trabalhos (BRAMANTE et al., 2010; GIULIANI et al., 2008; SAAD et al., 2007; 

SCHIRRMEISTER et al., 2006; SOMMA et al., 2008; TAKAHASHI et al., 2009; 

TASDEMIR et al., 2008a; TASDEMIR et al., 2008b), não foi o objetivo de 

estudo, uma vez que julgamos que o melhor sistema não é aquele que 

desobstrui/retrata em menor tempo, mas sim aquele que deixa menores 

quantidades de material remanescente. O sistema que mais limpa o canal deve 

ser o preferido, independente se o tempo de trabalho é maior. 

Assim como em outros estudos (BETTI at al., 2010; BRAMANTE et al., 

2010; SAAD et al., 2007; SÓ et al., 2008; HAMMAD et al., 2008; TAKAHASHI 

et al., 2009), nós avaliamos o percentual de área limpa, pois esta leva em conta 

a variável da área total do canal, o que certamente influencia a qualidade da 

limpeza. Alguns estudos no entanto, mensuraram somente a quantidade de 

material obturador remanescente (DE CARVALHO MACIEL & ZACCARO 

SCELZA, 2006; SCHIRRMEISTER et al., 2006; SOMMA et al., 2008; 

TASDEMIR et al., 2008b). O método utilizado para avaliação foi a clivagem 

longitudinal e análise quantitativa com um estereomicroscópio.  

Outros métodos comumente usados para este tipo de estudo são: as 

radiografias (DE CARVALHO MACIEL & ZACCARO SCELZA, 2006; MASIERO 

& BARLETTA, 2005), a diafanização (SCHIRRMEISTER et al., 2006; 

TASDEMIR et al., 2008b), a microscopia eletrônica de varredura (PIRANI et al., 

2009) e a microtomografia computadorizada (HAMMAD et al., 2008). Destes, 

apenas a microtomografia computadorizada mostra-se um método superior à 

análise por meio de um estereomicroscópio. No método radiográfico e na 
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diafanização, as áreas de sobreposição de material obturador remanescente 

são um problema freqüente, não proporcionando a mesma riqueza de detalhes 

do que ao utilizarmos um estereomicroscópio ou a microtomografia 

computadorizada. 

Trabalhos que utilizam métodos como escore para realizar a 

mensuração de área devem ser desconsiderados por apresentarem resultados 

duvidosos. A seleção aleatória de pontos não leva a um resultado fidedigno, já 

que diversas áreas que deveriam ser incluídas na análise são 

desconsideradas. Além do mais, é inviável estabelecer um critério de igualdade 

entre objetos que apresentam diferenças. 

A proposta deste estudo foi crucial para responder à pergunta se os 

instrumentos específicos para retratamento (grupos PTr e M2r) são realmente 

necessários. Ficou evidente que os instrumentos destes dois sistemas testados 

apresentaram desempenho semelhante aos da instrumentação convencional 

(Grupos PT e M2), uma vez que não houve diferença significativa entre os 

grupos testados. Além disso, os sistemas testados não foram capazes de 

remover completamente o material obturador dos canais, o que nos mostra que 

são necessárias melhorias neste campo . 

Novos sistemas mecanizados surgem a todo o momento prometendo 

resultados mais promissores associados à praticidade de um número cada vez 

menor de instrumentos, inclusive embutindo sistemas mecanizados próprios 

para retratamento. Porém os resultados obtidos acerca da real eficácia e 

necessidade desses sistemas mostram que os mesmos são dispensáveis nos 

retratamentos, com relação à limpeza. 
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CONCLUSÃO 

 

Nenhuma das técnicas mecanizadas utilizadas foi capaz de promover a 

completa limpeza do terço apical dos canais radiculares. 

Quanto à capacidade de limpeza dos canais radiculares, os sistemas de 

instrumentação automatizada testados foram semelhantes entre si. 

Os instrumentos específicos para desobstrução de canais radiculares 

aqui testados não apresentaram vantagem quanto à limpeza dos canais 

radiculares. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá 

 

 

Anexo II – Técnica MRA para canais retos e amplos 

 

Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo Prof. Siqueira. 
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Anexo III – Sistema Protaper Universal Retratamento 

 

Fonte: www.dentsply.com.br 

 

Anexo IV – Sistema Protaper Universal 

 

Fonte: www.dentsply.com.br 
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Anexo V – Sistema Mtwo Retratamento 

 

Fonte: www.vdw-dental.com 

 

Anexo VI – Sistema Mtwo 

 

Fonte: www.vdw-dental.com 
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Anexo VII – AMR e AT de cada hemiface radicular 

Hemiface AMR (mm²) AT (mm²) Hemiface AMR (mm²) AT (mm²) 

PTr E1F1 2,10 3,49 PT E1F1 0,64 1,91 

PTr E1F2 0,87 4,65 PT E1F2 1,05 2,54 

PTr E2F1 1,52 3,78 PT E2F1 3,61 4,64 

PTr E2F2 0,39 3,36 PT E2F2 3,72 4,55 

PTr E3F1 0,39 1,64 PT E3F1 3,69 7,14 

PTr E3F2 0,57 1,52 PT E3F2 1,78 6,19 

PTr E4F1 1,87 3,20 PT E4F1 4,43 5,37 

PTr E4F2 1,94 2,95 PT E4F2 2,05 5,02 

PTr E5F1 1,65 2,23 PT E5F1 1,22 2,58 

PTr E5F2 0,83 1,10 PT E5F2 1,42 2,64 

PTr E6F1 1,38 3,64 PT E6F1 2,69 4,52 

PTr E6F2 0,23 1,90 PT E6F2 2,13 4,40 

PTr E7F1 3,14 4,02 PT E7F1 2,35 4,14 

PTr E7F2 1,09 4,54 PT E7F2 1,19 3,95 

PTr E8F1 1,76 3,57 PT E8F1 1,28 2,81 

PTr E8F2 0,82 3,85 PT E8F2 0,29 1,84 

PTr E9F1 0,16 2,08 PT E9F1 1,41 4,22 

PTr E9F2 0,23 2,37 PT E9F2 2,63 3,93 

PTr E10F1 3,61 5,50 PT E10F1 1,63 4,69 

PTr E10F2 2,09 5,33 PT E10F2 3,47 4,37 

PTr E11F1 1,04 2,93 PT E11F1 0,76 2,86 

PTr E11F2 0,40 3,47 PT E11F2 1,26 3,32 

PTr E12F1 0,56 2,89 PT E12F1 1,41 2,55 
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PTr E12F2 0,75 1,93 PT E12F2 0,93 3,90 

PTr E13F1 0,76 2,29 PT E13F1 2,23 5,18 

PTr E13F2 0,55 2,21 PT E13F2 1,24 5,48 

PTr E14F1 0,61 2,37 PT E14F1 2,76 3,69 

PTr E14F2 0,35 3,47 PT E14F2 2,97 3,59 

PTr E15F1 2,47 4,97 PT E15F1 2,19 4,65 

PTr E15F2 2,74 5,34 PT E15F2 3,50 4,74 

      

M2r E1F1 3,00 4,76 M2 E1F1 1,19 2,70 

M2r E1F2 0,51 4,61 M2 E1F2 1,31 1,99 

M2r E2F1 1,87 3,20 M2 E2F1 0,64 4,04 

M2r E2F2 1,18 2,75 M2 E2F2 0,96 3,35 

M2r E3F1 4,63 5,34 M2 E3F1 0,32 1,23 

M2r E3F2 1,13 3,46 M2 E3F2 0,81 2,50 

M2r E4F1 1,21 2,68 M2 E4F1 1,69 2,64 

M2r E4F2 1,79 3,24 M2 E4F2 0,69 2,80 

M2r E5F1 0,99 1,52 M2 E5F1 0,77 2,96 

M2r E5F2 1,81 2,91 M2 E5F2 0,61 2,66 

M2r E6F1 0,46 2,12 M2 E6F1 0,35 2,58 

M2r E6F2 1,27 4,48 M2 E6F2 0,22 2,34 

M2r E7F1 1,34 4,56 M2 E7F1 1,48 3,20 

M2r E7F2 2,03 4,08 M2 E7F2 1,26 3,38 

M2r E8F1 0,64 3,18 M2 E8F1 3,38 4,24 

M2r E8F2 2,48 3,33 M2 E8F2 1,99 3,55 

M2r E9F1 2,61 6,72 M2 E9F1 1,44 3,57 
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M2r E9F2 2,78 5,91 M2 E9F2 1,58 3,56 

M2r E10F1 1,76 2,55 M2 E10F1 0,35 1,58 

M2r E10F2 1,70 3,02 M2 E10F2 1,40 1,92 

M2r E11F1 2,74 3,47 M2 E11F1 2,83 3,94 

M2r E11F2 2,76 3,88 M2 E11F2 2,59 3,83 

M2r E12F1 2,59 5,84 M2 E12F1 2,38 3,32 

M2r E12F2 2,82 4,49 M2 E12F2 0,84 5,19 

M2r E13F1 1,49 2,78 M2 E13F1 3,63 5,98 

M2r E13F2 2,70 3,27 M2 E13F2 5,03 5,79 

M2r E14F1 0,29 3,98 M2 E14F1 0,80 1,89 

M2r E14F2 0,86 3,43 M2 E14F2 0,81 1,86 

M2r E15F1 1,95 3,74 M2 E15F1 3,78 5,22 

M2r E15F2 1,65 3,38 M2 E15F2 3,67 5,15 

 

Anexo VIII – Percentual de AMR, AT e ALC de cada raiz 

Raiz AMR (mm²) AT (mm²) ALC (mm²) ALC (%) 

PTr E1 2,99 8,15 5,16 63,34 

PTr E2 1,93 7,16 5,23 73,07 

PTr E3 0,96 3,17 2,21 69,65 

PTr E4 3,82 6,16 2,34 37,97 

PTr E5 2,49 3,33 0,84 25,29 

PTr E6 1,62 5,55 3,93 70,88 

PTr E7 4,24 8,57 4,33 50,57 

PTr E8 2,60 7,44 4,84 65,10 
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PTr E9 0,40 4,45 4,05 90,97 

PTr E10 5,72 10,84 5,13 47,27 

PTr E11 1,45 6,41 4,96 77,40 

PTr E12 1,31 4,84 3,52 72,87 

PTr E13 1,32 4,51 3,20 70,81 

PTr E14 0,97 5,86 4,89 83,47 

PTr E15 5,22 10,32 5,10 49,45 

PT E1 1,70 4,46 2,76 61,91 

PT E2 7,34 9,21 1,87 20,26 

PT E3 5,48 13,34 7,86 58,91 

PT E4 6,49 10,40 3,92 37,63 

PT E5 2,65 5,23 2,58 49,29 

PT E6 4,83 8,93 4,11 45,96 

PT E7 3,54 8,10 4,56 56,27 

PT E8 1,58 4,66 3,08 66,09 

PT E9 4,05 8,16 4,11 50,34 

PT E10 5,11 9,07 3,96 43,69 

PT E11 2,03 6,19 4,16 67,19 

PT E12 2,35 6,45 4,11 63,63 

PT E13 3,47 10,67 7,20 67,44 

PT E14 5,74 7,29 1,56 21,33 

PT E15 5,69 9,40 3,71 39,45 

M2r E1 3,51 9,38 5,87 62,54 

M2r E2 3,07 5,96 2,89 48,56 

M2r E3 5,77 8,81 3,04 34,51 
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M2r E4 3,01 5,93 2,92 49,28 

M2r E5 2,81 4,44 1,63 36,75 

M2r E6 1,74 6,61 4,87 73,63 

M2r E7 3,39 8,65 5,26 60,86 

M2r E8 3,13 6,52 3,39 51,99 

M2r E9 5,40 12,65 7,25 57,33 

M2r E10 3,47 5,57 2,10 37,77 

M2r E11 5,51 7,36 1,85 25,14 

M2r E12 5,42 10,34 4,93 47,64 

M2r E13 4,20 6,06 1,86 30,74 

M2r E14 1,16 7,42 6,26 84,33 

M2r E15 3,61 7,13 3,51 49,31 

M2 E1 2,50 4,70 2,20 46,75 

M2 E2 1,61 7,39 5,78 78,26 

M2 E3 1,15 3,73 2,59 69,32 

M2 E4 2,39 5,45 3,06 56,13 

M2 E5 1,39 5,63 4,24 75,28 

M2 E6 0,58 4,93 4,35 88,30 

M2 E7 2,75 6,59 3,84 58,32 

M2 E8 5,39 7,79 2,41 30,88 

M2 E9 3,03 7,15 4,12 57,66 

M2 E10 1,76 3,51 1,74 49,71 

M2 E11 5,42 7,78 2,36 30,30 

M2 E12 3,23 8,52 5,29 62,08 

M2 E13 8,68 11,78 3,10 26,35 
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M2 E14 1,62 3,75 2,14 56,90 

M2 E15 7,47 10,38 2,92 28,09 

 

Anexo IX – Submissão de artigo científico ao Journal of the American Dental 

Association 

 


