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RESUMO 	

 

Objetivo. Avaliar por meio de microtomografia computadorizada (micro CT), 

histologia e microscopia eletrônica de varredura (MEV) as áreas não tocadas 

de canais radiculares após o preparo químico-mecânico. Materiais e Métodos. 

Canais radiculares de 10 pré-molares mandibulares extraídos com polpas 

necróticas e periodontite apical e canais mésiovestibulares de 11 molares 

mandibulares com polpas vitais foram preparados com instrumentos Reciproc e 

irrigação com hipoclorito de sódio. Os espécimes foram escaneados em micro 

CT antes e após o preparo e as áreas não tocadas foram identificadas. As 

raízes foram divididas em terços e foram realizadas análises histológica 

(dentes com polpas vitais) e por MEV (dentes necróticos). Resultados. A 

quantidade de áreas não tocadas nos canais mesiobucais dos molares foi de 

18.1% em todo o canal e 9.6% no terço apical. Nos pré-molares, esses valores 

foram, respectivamente, 34.6% e 17.6%. A análise histológica de canais com 

polpa vital mostrou remanescentes teciduais nas áreas não tocadas quase que 

exclusivamente no terço apical. Pela MEV os canais com polpas necróticas 

mostraram detritos ao longo das paredes não tocadas em todos os terços do 

canal radicular. Conclusões. As áreas que permaneceram não tocadas pelos 

instrumentos observadas por micro CT estavam cobertas com debris, na forma 

de restos de tecido pulpar, bactérias e raspas dentinárias, especialmente na 

região apical. 

Palavras-chave: Canal radicular; Histologia; Microscopia eletrônica de 

varredura; Microtomografia computadorizada; Tratamento endodôntico. 
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ABSTRACT 	

 

Aim. To evaluate unprepared areas of root canals through computed 

microtomography (micro CT), histological and scanning electron microscopic 

(SEM) analysis. Materials and Methods. Root canals from 10 freshly extracted 

mandibular premolars with necrotic pulps and apical periodontitis and 

mesiobuccal canals from 11 mandibular molars with vital pulps were prepared 

using Reciproc instruments and sodium hypochlorite irrigation. Specimens were 

scanned in micro-CT before and after preparation and the unprepared areas 

were identified. Roots were divided in thirds and histological (teeth with vital 

pulps) and SEM (necrotic teeth) analysis were performed. Results. The amount 

of unprepared areas in the mesiobuccal molar canals was 18.1% and 9.6% in 

the full canal length and apical third, respectively. In premolars, corresponding 

values were, respectively, 34.6% and 17.6%. Histological analysis of the canals 

with vital pulps showed tissue remnants over the unprepared walls almost 

exclusively in the apical third. SEM analysis of the canals with necrotic pulps 

showed debris along the unprepared walls in all root canal thirds. Conclusions. 

The areas that remain untouched by instruments as revealed by micro-CT 

analysis are covered with debris, in the form of pulp tissue remnants, bacteria 

and dentin chips, especially in the apical canal.	

Key-words: Computed microtomography; Endodontic treatment; Histology; 

Root canal; Scanning electron microscopy. 
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1.   INTRODUÇÃO	

 

O principal objetivo do tratamento endodôntico (TE) é a prevenção e o 

controle da lesão perirradicular (TROPE, 2003). Para isso, é essencial que haja 

redução máxima do número de microrganismos durante o TE de dentes com 

polpa necrosada. A presença de bactérias é fundamental para o 

desenvolvimento da lesão perirradicular e elas estão envolvidas diretamente no 

fracasso do TE. Por isso o preparo químico mecânico (PQM) desempenha um 

papel fundamental na redução bacteriana a níveis compatíveis com o reparo do 

tecido perirradicular (WALTIMO et al., 2005; SIQUEIRA & ROÇAS, 2008).	

Assim, a pesquisa na área da Endodontia assume uma importância 

especial na busca de métodos e materiais que possam promover a diminuição 

máxima da infecção do interior do sistema de canais radiculares (SCR) 

(SIQUEIRA et al., 2002). A capacidade de limpeza das diferentes técnicas e 

instrumentos endodônticos tem sido avaliada por meio de análise histológica, 

geralmente em molares superiores e inferiores curvos, a fim de observar a 

permanência de tecido pulpar e/ou de bactérias não afetados pelos 

instrumentos e irrigantes no SCR após o preparo (WALTON, 1976; PARRIS et 

al.,1994; SIQUEIRA et al., 1997; VERA et al., 2012).	

Outros estudos investigaram a capacidade de limpeza utilizando 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e demonstraram que, mesmo com 

instrumentos modernos, existem áreas que podem não ser alcançadas, 

sugerindo que todas as técnicas de instrumentação são incapazes de eliminar 

completamente resíduos pulpares, smear layer e resíduos inorgânicos das 
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irregularidades, depressões, ramificações e istmos (McCOMB & SMITH, 1975; 

YANG et al., 2008; ADCOCK et al., 2011).	

Mais recentemente, muitos estudos têm utilizado a microtomografia 

computadorizada (micro CT) para analisar as mudanças geométricas dos 

canais radiculares após instrumentação. Independente do dente avaliado, estes 

estudos revelam grande complexidade anatômica, apresentando regiões que 

permanecem inalteradas após o preparo do canal, incluindo istmos, 

ramificações, recessos e irregularidades; a despeito da utilização de diferentes 

instrumentos e técnicas, bactérias podem permanecer nas áreas não tocadas e 

influenciar no índice de sucesso da terapia endodôntica (PAQUÉ et al., 2011b; 

PETERS & PAQUÉ, 2011; VERSIANI et al., 2011; ZHAO et al., 2014). 	

Mesmo que o TE tenha seguido padrões aceitáveis, podem ocorrer 

fracassos, devido às complexidades anatômicas encontradas e à dificuldade 

dos instrumentos e técnicas disponíveis na limpeza e desinfecção, permitindo a 

permanência de bactérias nessas regiões e comprometendo o resultado do TE 

a longo prazo (SIQUEIRA et al., 2002). SIQUEIRA et al. (2013) correlacionaram 

dados de micro CT e microbiologia para avaliar as condições bacteriológicas 

das áreas não tocadas do SCR, não encontrando correlação entre a 

quantidade de áreas não preparadas e as contagens bacterianas residuais. 

Entretanto, o método bacteriológico utilizado não permitiu avaliar as condições 

das paredes intactas específicas. Esse fato abre perspectivas para outros 

estudos, uma vez que a correlação de micro CT com outros métodos de estudo 

podem trazer resultados que permitam analisar melhor os efeitos do PQM na 

limpeza e desinfecção do SCR.	
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2.   REVISÃO DE LITERATURA	
	
 

2.1. Complexidades anatômicas e o sucesso do tratamento endodôntico 

 

Os objetivos do TE são a modelagem e limpeza do espaço que era 

ocupado pela polpa, seguido da obturação do SCR. A principal causa do 

insucesso endodôntico é a persistência de microrganismos localizados em 

istmos e reentrâncias que levam a impossibilidade de debridar, modelar e 

obturar o SCR de maneira tridimensional (VERTUCCI, 2005). 

Para a correta execução dos procedimentos de limpeza e modelagem 

durante o PQM, é fundamental o conhecimento da anatomia interna dos dentes 

e suas possíveis variações anatômicas. A presença de canais adicionais 

necessita ser reconhecida a fim de evitar instrumentação incompleta e 

preservação de bactérias e seus produtos nos canais radiculares. Assim, o 

conhecimento da anatomia interna é um pré-requisito fundamental para o 

sucesso do TE (VERTUCCI, 1984).	

O primeiro molar inferior possui duas raízes distintas: a raiz mesial 

geralmente apresenta dois canais radiculares, nos quais os tipos IV e II de 

Vertucci são as configurações mais comuns; a presença de um canal radicular 

médio mesial foi encontrada com incidência de 2,6% (DE PABLO et al., 2010). 

A raiz mesial é caracterizada por apresentar achatamento mésio-distal e uma 

superfície vestibulolingual ampla, que permite a presença de comunicações 

entre os canais e istmos. A raiz distal frequentemente é reta com um canal 
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radicular geralmente amplo e oval ou pode apresentar dois canais circulares 

(SKIDMORE & BJORNDAL, 1971). 	

O istmo é definido como uma estreita comunicação em forma de fita 

entre canais radiculares que contêm tecido pulpar (WELLER et al., 1995). 

Istmos foram observados através de tomografia computadorizada de feixe 

cônico em molares inferiores em 70% dos casos, em ensaios ex vivo, e em 

ensaios in vivo em 72% (PECORA et al., 2013); e ao longo do comprimento da 

raiz mesial, com alta prevalência nos 3 a 6 mm apicais (TEIXEIRA et al., 2003; 

MANOCCI et al., 2005; VON ARX, 2005; GU et al., 2009; HARRIS et al., 2013). 

Tecido pulpar, restos necróticos e debris podem acumular e persistir nos istmos 

e servir de substrato para o crescimento de microrganismos e por em risco o 

resultado do TE (WELLER et al.,1995; TEIXEIRA et al., 2003).	

As ramificações do canal principal que se comunicam com a superfície 

externa da raiz são chamados canais laterais ou acessórios. A prevalência 

global de canais laterais e/ou ramificações apicais é de aproximadamente 75%, 

com maior presença em cerca de 80% dos molares e pré-molares, em 

diferentes localizações entre 2 e 5 mm apicais, observando-se também grande 

diversidade de morfologias relacionadas aos diâmetros, comprimentos e 

sinuosidades do trajeto (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010b; HARRIS et al., 2013; 

XU et al., 2016). 

Outras variações anatômicas que dificultam os processos de limpeza e 

modelagem são os canais em "C", ovais, ovais longos e achatados (MAUGER 

et al., 1998). Nestes canais, tanto a instrumentação manual quanto a 

mecanizada não preparam totalmente as paredes, podendo comprometer a 
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desinfecção adequada do SCR (WU et al., 2003; DE DEUS et al., 2010; ALVES 

et al., 2011). 

 A forma oval do canal radicular pode ser encontrada em pré-molares e é 

observada em todos os níveis. O diâmetro vestíbulo-lingual (VL) é maior que o 

mésio-distal (MD) e a conicidade maior no sentido VL do que MD (GRANDE et 

al., 2008). Além disso os pré-molares inferiores podem possuir dois, três e até 

quatro canais de formas diferentes, dificultando suas localizações (CLEGHORN 

et al., 2006). Através de um estudo com micro CT, foi observada a abertura de 

entrada de um canal lingual no terço médio da raiz em 69% na vista proximal e 

73% na vista lingual em pré-molares (LI et al., 2012). Esta alteração anatômica 

pode estar relacionada com o insucesso do TE em pré-molares inferiores. 	

Tais variações anatômicas devem ser consideradas durante o TE 

cirúrgico e não cirúrgico, considerando-se que quando presentes, podem 

conter tecido necrótico infectado por biofilme bacteriano (RICUCCI & 

SIQUEIRA, 2010b). A permanência de microrganismos nessas regiões é a 

causa mais importante de fracasso do TE (VERA et al., 2012; VIEIRA et al., 

2012). 

 

2.2. Importância e objetivos do preparo químico-mecânico 

  

Durante o PQM é realizada a limpeza e modelagem dos canais 

radiculares por meio da ação mecânica dos instrumentos e química dos 

irrigantes, que agem sobre as comunidades microbianas que colonizam o canal 

principal (SIQUEIRA & LOPES, 2011; SIQUEIRA et al., 2013). Em canais 
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radiculares infectados, o melhor resultado é obtido quando se diminui o número 

de microrganismos a níveis compatíveis com o reparo perirradicular 

(SJOGREN et al., 1997). É bem descrito que a causa principal do fracasso do 

TE é a infecção intrarradicular persistente ou secundária (SIQUEIRA et al., 

2014), composta por bactérias que não foram afetadas ou que persistiram após 

o PQM (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008).	

Mesmo quando são seguidos os protocolos adequados, bactérias 

persistentes podem permanecer em canais laterais, ramificações apicais, 

túbulos dentinários, paredes não tocadas do canal principal e istmos, que 

podem não ser alcançados pelos instrumentos, pela solução irrigante durante o 

PQM ou pela medicação intracanal (MIC) (RICUCCI et al., 2009; VERA et al., 

2012). A persistência de bactérias e seus produtos, remanescentes pulpares  

ou materiais inorgânicos, tais como detritos dentinários, especialmente no terço 

apical, conduzem à inadequadas condições biológicas para a cura da doença 

(D’ARCANGELO et al., 1999; HOLLAND et al., 1999; ORSTAVIK & PITT 

FORD, 2008).	

Diferentes soluções químicas têm sido sugeridas como soluções 

irrigadoras para a desinfecção dos canais radiculares. O hipoclorito de sódio 

(NaOCl) é o mais utilizado no TE, devido à sua atividade antimicrobiana eficaz 

e a capacidade de dissolver matéria orgânica (ZEHNDER, 2006). No entanto, 

há uma falta de concordância quanto a concentração ideal de NaOCl. A 

utilização de concentrações de NaOCl de 0,5 a 5,25% demonstrou a redução 

significativa nos níveis de bactérias no canal radicular; no entanto, não houve 

diferença significativa entre as concentrações (SIQUEIRA et al., 2000; WONG 
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& CHEUNG, 2014), sugerindo que a troca regular e o uso de grandes volumes 

do irrigante manteve a eficácia antibacteriana da solução de NaOCl, 

compensando os efeitos da concentração (SIQUEIRA et al., 2000).	

 

2.3. Efeito do preparo químico-mecânico: estudos de microscopia 

eletrônica de varredura 

  

A MEV é uma ferramenta muito utilizada na Endodontia para avaliar a 

eficácia de protocolos de irrigação, instrumentos endodônticos, remoção de 

detritos dentinários e smear layer (HÜLSMANN et al., 1997; HÜLSMANN et al., 

2003). Um estudo utilizando MEV em trinta canais mesiais de primeiros e 

segundos molares inferiores observou que a instrumentação rotatória realiza 

melhor limpeza das paredes do canal radicular que as técnicas de 

instrumentação manual; mesmo assim foram visualizados smear layer e debris 

a 1, 5 e 10 mm do comprimento do trabalho nos dois sistemas (ZMENER et al., 

2011). Os remanescentes não são eliminados  totalmente por nenhum sistema, 

e mesmo testando instrumentos com diferentes conicidades não houve 

influência na limpeza do canal radicular especialmente na zona apical 

(ARVANTI & KHABBAZ, 2011).  

A irrigação realizada com NaOCl é incapaz de promover a completa 

limpeza do canal radicular e mantê-lo totalmente livre de detritos e smear layer 

(HÜLSMANN et al., 1997; TORABINEJAD et al., 2002; KHEDMAT & 

SHOKOUHINEJAD, 2008). Mesmo utilizando técnicas que agitam o irrigante, 

em canais curvos de raízes mésio-vestibulares de molares inferiores foi 
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observada a presença de smear layer e detritos na região cervical e apical, 

concluindo-se que em canais curvos e no terço apical a agitação do irrigante 

não melhorou significativamente a remoção detritos (HÜLSMANN et al., 1997; 

PETERS & BARAKOW, 2000; VERSÜMER et al., 2002; PAQUÉ et al., 2005).	

	

2.4. Efeito do preparo químico-mecânico: estudos histológicos	

 

Métodos histológicos também têm sido amplamente utilizados em 

Endodontia para avaliar a limpeza dos canais promovida por diferentes 

instrumentos e substâncias. Diferentes técnicas de instrumentação, manuais, 

rotatórias e ultrassônicas utilizadas para o PQM foram estudadas 

histologicamente, demonstrando serem relativamente eficazes no 

debridamento do canal principal; porém, a limpeza total do SCR não foi 

observada em qualquer um deles (CYMERMAN et al., 1983; WALKER & DEL 

RIO, 1989). 

A instrumentação rotatória resulta em menor quantidade de detritos na 

porção apical em comparação com as outras técnicas, sugerindo que a razão 

para a ineficácia do PQM está relacionada com as variações na anatomia 

interna dos dentes, apesar das novas tecnologias (SIQUEIRA et al., 1997; WU 

et al., 2000; WU et al., 2006). Raízes mesiais de primeiros molares inferiores 

com periodontite apical primária foram analisados após TE em uma e duas 

sessões, e a remoção completa de microrganismos não foi observada em 

nenhum dos casos, sendo que melhores resultados foram observados após a 

medicação intracanal (VERA et al., 2012).	
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Dentes com TE com periodontite apical sintomática e assintomática 

obtidos por exodontia ou cirurgia perirradicular foram analisados 

histologicamente; dos vinte e quatro canais radiculares apenas um estava livre 

de bactérias, confirmando o papel fundamental das infecções intrarradiculares 

como principal causadora da doença pós-tratamento. A ocorrência de bactérias 

foi semelhante entre os casos, no entanto, casos com sintomatologia dolorosa 

abrigavam maior quantidade de microrganismos, e em alguns casos foi 

observada a ocorrência de biofilme extra-radicular (RICUCCI et al., 2009). 

 

2.5. Efeitos do preparo químico-mecânico: estudos de microtomografia 

computadorizada 

  

A micro CT representa na atualidade a técnica padrão-ouro por realizar 

comparações pré e pós-tratamento durante a modelagem do canal radicular, 

realizando seções transversais com distâncias precisas do ápice (BERGMANS 

et al., 2001). Estudos com esta metodologia têm expandido o conhecimento 

sobre as limitações dos instrumentos endodônticos, demostrando que uma boa 

porcentagem de superfícies do canal radicular muitas vezes não são tocadas 

pelos instrumentos manuais ou rotatórios após o PQM (PETERS et al., 2001) e 

que os métodos de irrigação atuais proporcionam uma limpeza deficiente do 

SCR (PAQUÉ et al., 2011a). 

Vários estudos têm utilizado micro CT para analisar raízes mesiais de  

molares inferiores antes e depois da intrumentação com o objetivo de observar 

áreas não alcançadas pelos instrumentos. YANG et al. (2011) compararam os 
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sistemas Protaper Universal e Mtwo e revelaram um percentual de 39-42% das 

superfícies do canal radicular não alcançadas após a instrumentação em vinte 

canais. SIQUEIRA et al. (2013) avaliaram os sistemas RECIPROC, Twisted 

File e SAF resultando em percentagens de 21-35% das superfícies não 

instrumentadas em canais mesiais de molares mandibulares. Posteriormente 

ZHAO et al. (2014) trabalharam em trinta e seis molares inferiores com dois 

canais na raíz mesial com sistemas Protaper Universal, Protaper Next e Wave 

One, observando 35-42% de paredes não tocadas pelos instrumentos. 

Estudos mais recentes analisando os 4 mm apicais observaram valores 

entre 19-44% quando instrumentados molares inferiores com canais mesiais 

independentes com Vortex e TRUShape; e 25-30% quando preparados 

molares inferiores com canais mesiais separados com Sistema Protaper em 

movimento ratatorio e oscilatorio; estes resultados demonstraram não haver 

diferença estatisticamente significativa entre os diferentes sistemas e os 

movimentos usados quanto às áreas não instrumentadas (PAQUÉ et al., 

2011b; PETERS et al., 2015). Em outro estudo, 48 canais mesiais de molares 

inferiores foram instrumentados com os sistemas Reciproc, Wave One e 

Twisted File, sendo observada maior remoção de dentina e menor quantidade 

de áreas não tocadas com Reciproc; entretanto, nos três sistemas foram 

observadas áreas não tocadas em 25–40% das regiões apicais e em 21–35% 

ao longo de todo o canal (GERGI et al., 2015). Em um estudo realizado em 

molares superiores e inferiores foram encontradas 38-49% de áreas não 

tocadas, com 39-50% na região apical, 45-58% no terço médio e 32-41% no 

terço coronal (MARKVART et al., 2012).	
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3.   JUSTIFICATIVA	

 

Vários estudos usando micro CT mostram que um grande percentual 

das paredes do canal permanece sem ser tocado durante o PQM. Embora 

inferências sejam feitas quanto às possíveis condições destas áreas não 

tocadas, não há estudos sobre o assunto que tenham correlacionado micro CT, 

histologia e MEV para a avaliação destas áreas. A combinação destes três 

métodos pode resultar em uma avaliação mais completa das paredes não 

tocadas pelos instrumentos e fornecer dados mais concretos para implicações 

clínicas. 
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4.   HIPÓTESE	

 

As paredes não tocadas do canal após o PQM e determinadas por micro 

CT estarão associadas com remanescentes teciduais e de bactérias após 

análise por histologia e MEV. 
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5.   OBJETIVO	

 

O objetivo do presente estudo é avaliar por meio de micro CT as áreas 

não tocadas após PQM usando um sistema rotatório e irrigação com NaOCl e 

avaliar morfologicamente as condições destas paredes por meio da histologia 

em dentes com polpas vitais e MEV em dentes com polpas necrosadas. 
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6.   MATERIAIS E MÉTODOS	

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro/RJ, Brasil (Anexo 1). 

 

6.1. Aquisição e preparo da amostra 

Onze molares inferiores com polpa vital e doze pré-molares inferiores 

com polpa necrótica e lesão perirradicular recém extraídos (com indicação de 

extração por doença periodontal avançada ou por serem considerados dentes 

não-restauráveis) foram utilizados no estudo. Imediatamente após a extração, 

os dentes foram enxaguados em soro fisiológico e todos os remanescentes de 

tecidos moles na superfície radicular, incluindo as lesões de periodontite apical 

dos pré-molares, foram removidos. Os dentes foram então colocados em 

formalina tamponada neutra a 10%.  

 Somente pré-molares com um canal único e molares com istmo na raiz 

mesial foram selecionados, com base em radiografias e no escaneamento 

inicial de micro CT. Para a micro CT pré-PQM, as cúspides foram reduzidas até 

3 mm da junção cemento-esmalte para estabelecer um platô. Apenas as raízes 

mesiais dos molares foram utilizadas. Os espécimes foram montados em um 

acessório personalizado e digitalizados em um scanner de micro-CT (SkyScan 

1174v2, Bruker-microCT, Kontich, Bélgica) usando os parâmetros descritos 

abaixo (ver ítem 6.3). 
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6.2. Preparo dos canais radiculares 

 

O acesso convencional foi feito com brocas diamantadas 1013 e 1014 

(KG Sorensen, Barueri, SP) e broca Endo-Z (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) em alta rotação; o canal radicular foi irrigado com 2 mL de NaOCl a 

2,5% (Fórmula & Ação, São Paulo, SP) com a agulha NaviTip de calibre 30 

(Ultradent Products, Inc., South Jordan, UT, Estados Unidos). A exploração do 

canal foi realizada com limas tipo Kerr # 10 e # 15 (Dentsply/Maillefer, 

Ballaigues, Suiça) até que a ponta do instrumento fosse observada no forame 

apical usando um estereomicroscópio S8 APO (Leica, Wetzlar, Germany). Esta 

medida foi registrada como o comprimento de permeabilidade e o comprimento 

de trabalho foi ajustado 1 mm mais curto, com o auxílio de um paquímetro 

digital (DIGIMESS, São Paulo, SP). 

Os forames apicais de cada raiz foram selados com Topdam (FGM, 

Joinville, SC) para simular um sistema fechado. Com a porção radicular 

envolvida em gaze umedecida, os espécimes foram identificados por meio de 

números arábicos e fixados em um torno de alumínio nº 0, com o objetivo de 

garantir a padronização e o controle dos movimentos de instrumentação e 

estabilização durante os procedimentos de preparação. 

Instrumentos Reciproc R25 e R40 (VDW, Munique, Alemanha) foram 

utilizados para preparar os canais de molares (mésio-vestibular) e pré-molares, 

respectivamente. Os instrumentos foram utilizados em cinemática reciprocante 

e princípio coroa-ápice por um motor elétrico de torque limitado (VDW Silver, 

VDW). A cinemática reciprocante corresponde a dois movimentos mecânicos 
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da lima durante a instrumentação, com giro de 150° e 30°, um para ação de 

corte no sentido anti-horário e outro em sentido horário que serve para 

liberação do instrumento no sentido horário; tais movimentos favorecem o 

avanço progressivo do instrumento até o comprimento de trabalho além da 

cinemática de penetração e retrocesso até o mesmo (YARED, 2008).	

Após a irrigação do canal radicular com 2 mL de NaOCl a 2,5%, o 

instrumento Reciproc foi colocado no canal até que a resistência fosse sentida 

e então ativado. Em sequência, ele foi movido na direção apical usando 

movimentos de penetração e retrocesso, com 2-3 mm de amplitude. Após 3 

movimentos, o instrumento foi removido, limpo e o canal irrigado com 2 mL de 

NaOCl a 2,5%. A permeabilidade do canal foi verificada utilizando uma lima tipo 

K 15. Estes procedimentos foram repetidos duas vezes até que o comprimento 

de trabalho foi atingido pelo instrumento Reciproc. O canal foi então irrigado 

com 5 mL de NaOCl a 2,5%. A irrigação final foi feita com 5 ml de EDTA a 17% 

e 5 ml de NaOCl a 2,5% para remoção de smear layer. Todos os 

procedimentos de irrigação foram realizados utilizando-se agulhas NaviTip de 

calibre 30 (Ultradent, South Jordan, UT) adaptada em seringa descartável de 5 

mL, 2 mm aquém do comprimento de trabalho e aspiração simultânea com 

bomba suctora com a potência de 90 ml/seg. O canal foi seco usando pontas 

de papel estéril e o espécime foi colocado em formalina tamponada neutra até 

o escaneamento de micro CT pós-PQM. Dois pré-molares e os canais mésio-

linguais de todos os molares não foram submetidos ao PQM para servir como 

controles. 
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6.3. Avaliação por micro CT  

 

Foi confeccionado para o estudo um anel de aço inoxidável (Figura 1A), 

com as dimensões da mesa giratória para escaneamento no microtomógrafo do 

Laboratório de Microtomografia da Universidade Estácio de Sá, com resolução 

isotrópica de 19,9 µm, 50Kv, 800 µA (SkyScan 1174 v.2, Bruker Micro-CT, 

Kontich, Bélgica) (Figura 1A). O anel serviu de molde para a confecção do apoio 

em resina Duralay (Polidental, São Paulo, SP) para os dentes (Figura 1B). 

	

	 	

Figura 1. A. Anel em aço inoxidável. B. Apoio para os dentes em resina Duralay fixo na mesa 
giratória do aparelho SkyScan 1174.	
 

Para avaliação morfométrica tridimensional quanto ao volume e à área 

de superficie, os dentes foram digitalizados no microtomógrafo, sendo cada um 

deles fixado no suporte com cera utilidade (Technew, Rio de Janeiro, RJ) 

(Figuras 2A e 2B). 

 

	



	

18	
	

	 	

Figura 2. A. Pré-molares fixados no anel de aço inoxidável. B. Raízes mesiais de molares 
fixadas em resina Duralay na mesa giratória do aparelho SkyScan 1174.	

 

Depois do posicionamento do espécime e o fechamento da câmara do 

aparelho, a fonte de raios-X foi acionada e a posição da raiz verificada pelo uso 

da ferramenta Video Image do programa de controle do microtomógrafo. Após a 

confirmação da posição, as projeções dos espécimes foram iniciadas em 

diversas angulações, ao longo de uma rotação de 180°, com passos de rotação 

de 1.0° e utilização de um filtro de alumínio de 0,5 mm de espessura. Para definir 

o tamanho de voxel isotrópico de 19,9 µm, foi estabelecido um tempo de 

escaneamento de, aproximadamente, 20 minutos por espécime. Ao final da 

aquisição das imagens das projeções angulares, os dentes foram armazenados 

em água destilada e colocados em estufa a 37°C por 72 horas, para 

reidratação. 

Na sequência foi realizada a reconstrução das imagens tridimensionais 

das raízes pelo programa NRecon v1.6.6.0 (Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica) 

e realizada a redução de artefatos. Esse processo resultou em uma média de 

794 cortes por espécime (variando de 636 a 918 cortes), do ápice ao nível da 

junção amelo-cementária, permitindo a visualização de sua microestrutura 
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interna do canal radicular.	

Após a fase de reconstrução das seções dos molares e pré-molares 

inferiores, as imagens foram convertidas para o formato NRRD no software 

ImageJ 1.50d (National Institutes of Health, Bethesda, MD), sendo 

posteriormente realizado o registro dos espécimes no programa Slicer v1.5.1.2 

(www.slicer.org, Artificial Intelligence Laboratory of Massachusetts Institute of 

Technology and Surgical Planning Laboratory at Brigham and Women’s 

Hospital and Harvard Medical School).	

A análise da superficie não tocada pelo instrumento foi realizada no 

programa ImageJ, calculando o volume (em mm3) e a área superficial (em 

mm2) ao longo dos 4 mm apicais e do comprimento total do canal. O volume e 

área superficial foram avaliados estatisticamente pelo teste de Wilcoxon, com 

nível de significância de 5%. O mesmo software foi utilizado para avaliar a área 

de superfície do canal não instrumentada através do cálculo do número de 

voxels estáticos (voxels presentes na mesma posição na superfície do canal 

antes e depois da instrumentação), que foi expressa como uma porcentagem 

do número total de voxels presentes na superfície do canal. O software CTVol 

v.2.3.1 (Bruker-microCT) foi utilizado para definir um padrão de cor para os 

canais radiculares (verde para pré-operatório e vermelho para superfícies do 

canal pós-operatório), o que permitiu a comparação dos canais radiculares 

superpostos antes e após o PQM. 

Baseado nas imagens tridimensionais sobrepostas do micro CT, foram 

identificadas as áreas de canal não instrumentadas e foram feitas marcas nas 

superfícies radiculares externas correspondentes em cada canal, utilizando 



	

20	
	

pequenas brocas cônicas de diamante. Estas marcas serviram como guias 

para as análises histológicas e de MEV. Após a avaliação por micro CT os 

espécimes foram armazenados em formalina tamponada neutra a 10% até o 

processamento histológico posterior.		

 

6.4. Avaliação histológica 

  

Após a fixação em formalina por um período mínimo de uma semana, as 

raízes mesiais dos molares inferiores com polpas vitais foram submetidas a 

avaliação histológica. A desmineralização das raízes foi realizada em ácido 

nítrico a 5% durante duas semanas e as raízes foram seccionadas 

transversalmente com navalhas histológicas descartáveis nas três marcas 

feitas na superfície externa nos terços cervical, médio e apical que haviam sido 

marcadas previamente segundo os resultados obtidos pela micro CT das áreas 

não tocadas pelos instrumentos (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Sequência de etapas de identificação das áreas não tocadas observadas no micro CT 
nas raízes mesiais de molares inferiores.	
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Os espécimes foram lavados em água corrente, desidratados em graus 

ascendentes de etanol, purificados em xilol e incluídos em parafina. Em 

seguida, foram obtidos cortes transversais de 4 µm de cada terço do canal 

radicular, os quais foram corados em hematoxilina e eosina e montados com 

lamínulas e entelan. As lâminas foram avaliadas sob microscopia óptica 

(Microscópio Leica DM500, Heidelberg, Alemanha) por 2 avaliadores para 

avaliação do percentual de tecido vivo ocupando a luz do canal principal 

(Figura 4).  

 

 

Figura 4. Imagem por micro CT da raíz mesial de um molar inferior mostrando as áreas de 
secção transversal da raíz e as imagens histológicas dos cortes obtidos em cada segmento.	
 

 

Foi realizada posteriormente a binarização das imagens de cada secção 

nos diferentes terços dos canais radiculares por meio do software ImageJ e a 

área ocupada pelos remanescentes de tecido pulpar em relação à área total do 

canal foi calculada (Figura 5). A área correspondente aos istmos não foi 

incluída na análise. 
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A  

B  

C  

Figura 5. A. Remanescentes de material orgânico nos canais radiculares. B. Binarização das 
imagens. C. Fórmula utilizada para quantificação da matéria remanescente.	
 

 

6.5. Microscopia eletrônica de varredura 

  

Os pré-molares mandibulares com polpas necróticas foram submetidos à 

avaliação por meio de MEV. Os sulcos longitudinais foram separados ao longo 

de todo o comprimento da raiz, nas superficies mesial e distal da raiz, utilizando 
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pequenas brocas cônicas de diamante sob irrigação com água, com cuidado 

para não atingir o canal. As raízes foram então divididas verticalmente com um 

cinzel, gerando duas metades (vestibular e lingual). A metade da raiz contendo 

a parede não tocada foi preparada para a investigação por MEV. As amostras 

foram secas em concentrações ascendentes de etanol, em passos de 10%, 

começando com 50% de concentração e terminando com 100% de 

concentração. Após a desidratação final a 37°C, os espécimes foram 

revestidos por pulverização catódica com ouro sob vácuo. A divisão foi feita de 

modo que as marcas de guia fossem visíveis durante a avaliação por MEV 

(microscópio JSM 5800, JEOL, Tóquio, Japão) operado a uma tensão de 

aceleração de 15 kV (Figura 6). As avaliações em cada terço do canal foram 

realizadas para observar detritos (restos de dentina, remanescentes de polpa e 

bactérias) com uma adaptação de um sistema de pontuação de 5 pontos 

previamente descrito (PAQUÉ et al., 2005). Após a identificação das marcas 

radiculares externas, o feixe central do MEV foi direcionado para o centro do 

canal radicular, o qual foi examinado sob ampliações de 50x, 500x, 1000x e 

2000x. Quando houve evidência da presença de bactérias, a imagem foi 

ampliada até 5000x. A codificação das regiões da parede do canal radicular 

analisadas foi feita da seguinte forma: 1 - paredes do canal radicular limpas; 2 - 

pequenas aglomerações de detritos; 3 - muitas aglomerações de detritos 

cobrindo menos de 50% das paredes do canal radicular; 4 - mais de 50% das 

paredes do canal radicular cobertas por detritos; e 5 - paredes do canal 

radicular quase completamente (ou completamente) cobertas por detritos. 

 



	

24	
	

 

Figura 6. Análise por MEV das áreas não tocadas previamente marcadas no estudo de micro 
CT. 
 

 

A Figura 7 mostra o fluxograma esquemático das etapas do estudo. 
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Figura 7. Fluxograma esquemático das fases do estudo.	
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7.   RESULTADOS	
	
	

A avaliação por meio da micro CT mostrou um aumento significativo no 

volume dos canais radiculares e na área da superfície após a preparação de 

todos os espécimes (p<0,01). Quanto às áreas não tocadas, o valor médio de 

voxels estáticos foi de 18,1% (variando de 7,3% a 35,8%) no comprimento total 

do canal e 9,6% (variando de 3,5% a 15,3%) no terço apical (4 mm) nos 

molares com polpas vitais (Tabela 1 e Figura 8). Quanto aos pré-molares com 

polpas necróticas, a quantidade de áreas não instrumentadas foi de 34,6% 

(variando de 15% a 59,6%) para o comprimento total do canal e 17,6% 

(variando de 8% a 32,9%) para o segmento apical de 4 mm. 

Os canais mesiolinguais de controle mostraram tecido pulpar vital 

ocupando o espaço do canal radicular (Figura 8). A análise das secções 

histológicas dos canais mésiovestibulares, excluindo a área do istmo, não 

revelou remanescentes teciduais nas paredes não alcançadas nos terços 

cervical e médio, exceto em um caso. Na porção apical, no entanto, 10 dos 11 

canais mesiobucais exibiram remanescentes teciduais nas áreas não 

instrumentadas, ocupando uma média de 20% do espaço do canal (variando 

de 8% a 44%) (Figura 8). 
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Tabela 1. Percentual de áreas não tocadas nas raízes mesio-vestibulares dos molares 
inferiores com polpas vitais. 

Dente Área total Área tecido remanescente % tecido remanescente 

1 2,72 0,38 13,97 

2 8,10 0,66 8,15 

3 12,36 0 0 

4 3,21 0,74 23,05 

5 3,21 0,74 23,05 

6 3,9 1,73 44,36 

7 2,56 0,70 27,34 

8 5,16 0,39 7,56 

9 5,16 0,39 7,56 

10 4,21 0,81 19,24 

11 2,39 0,92 38,49 

Média 4,96 0,70 20,24 

 
 

 

Figura 8. A. Secção transversal representativa das imagens de micro CT sobrepostas dos 
canais radiculares mesiais antes (verde) e após o preparo (vermelha) mostrando uma área no 
canal mésiovestibular não tocada pelos instrumentos no terço médio da raiz (seta). B. Corte 
histológico correspondente mostrando resíduo de tecido pulpar na área não tocada (seta). O 
canal mesiolingual não foi instrumentado e serviu como controle. A área do istmo permaneceu 
inalterada pela preparação e contém tecido pulpar. 
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Os pré-molares de controle mostraram que a maioria das paredes do 

canal radicular foram colonizadas por bactérias, frequentemente em 

aglomerações semelhantes a biofilmes. A análise por MEV de cada terço do 

canal radicular mostrou que nenhum espécime tinha canais completamente 

limpos (escore 1), e debris incluindo células bacterianas e remanescentes de 

tecido pulpar foram observados ao longo das áreas não instrumentadas  

reveladas pelo escaneamento de micro CT (Figuras 9 e 10). As médias das 

pontuações atribuídas foram 3,5 para o terço coronal, 3 para o terço medio e 3 

para o terço apical. Apenas um espécime foi categorizado como escore 5 (nos 

terços apical e coronal). Algumas áreas que foram tocadas pelos instrumentos, 

especialmente no terço apical, mostraram pequenos detritos soltos e smear 

layer (Figuras 9 e 10). 
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Figura 9. A. Reconstrução 3D representativa de micro CT antes (verde) e após a preparação 
(vermelha) do canal radicular, mostrando áreas não tocadas pelos instrumentos no terço 
apical. B. MEV correspondente mostrando as áreas da parede do canal radicular que não 
foram tocadas (U) e tocadas (T) pelos instrumentos (500x). Observam-se smear layer e debris  
nas paredes tocadas. C. Maior ampliação da parede não tocada, mostrando remanescentes 
de polpa necrótica e células bacterianas (2000x) (janela mostrando bactérias – 5000x). 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. A. Reconstrução 3D representativa da micro CT antes (verde) e após a preparação 
(vermelha) do canal radicular, mostrando áreas não preparadas. Imagens de MEV 
correspondentes às áreas não preparadas cobertas com detritos no terços médio (B - 500x) e 
apical (C – 2000x). Observa-se também smear layer na parede preparada no terço apical. 
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8.   DISCUSSÃO	
	
	

Diversos estudos utilizando micro CT demonstraram a ocorrência de 

áreas não tocadas após o preparo com diferentes técnicas e instrumentos, 

entre eles Protaper Next, Protaper Universal, Wave One, SAF, Reciproc e 

Twisted File em raízes mesiais de molares inferiores, ressaltando que nessas 

regiões podem permanecer biofilme bacteriano e remanescentes de tecido 

pulpar (SIQUEIRA et al., 2013; ZHAO et al., 2014). No entanto, nenhum estudo 

até o presente momento havia avaliado as condições reais dessas paredes que 

permanecem não instrumentadas em imagens por micro CT. O 

desenvolvimento de um método de coloração de bactérias que permita que o 

biofilme residual seja identificado nas paredes não tocadas durante a análise 

por micro CT parece ser interessante, mas enquanto esse método ainda não foi 

desenvolvido e validado, a análise das áreas não tocadas pode ser realizada 

apenas por meio de correlações utilizando diferentes técnicas. 

O presente estudo avaliou dentes com polpas vitais e necrosadas. A 

quantidade média de áreas não tocadas após o preparo com Reciproc nos 

canais mésiovestibulares de molares inferiores com polpas vitais foi de 18% e 

está de acordo com a porcentagem observada em outros estudos nos quais 

também foram avaliados canais mesias de molares inferiores, variando de 8 a 

35% (SIQUEIRA et al., 2013; BUSQUIM et al., 2015; GERGI et al., 2015). A 

quantidade de áreas não tocadas apresentou uma diminuição de 

aproximadamente 10% quando apenas o segmento apical do canal radicular foi 

avaliado. As paredes não tocadas nos segmentos cervical e médio estavam 
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livres de remanescentes de tecido pulpar em praticamente todos os cortes 

histológicos. Isto significa que, embora os instrumentos não tenham 

aparentemente tocado nessas áreas, como demonstrado nas imagens por 

micro CT, o tecido pode ter sido removido mecanicamente pela irrigação ou 

dissolvido pelo NaOCl. Por outro lado, todos exceto por um espécime, 

apresentaram remanescentes teciduais em áreas não tocadas na região apical 

do canal. Isto pode ser explicado pela dificuldade da obtenção de uma irrigação 

adequada na porção apical. A permanência de tecido pulpar remanescente não 

é suficiente para causar inflamação perirradicular na ausência de bactérias, 

mas pode interferir no momento da obturação dificultando o preenchimento 

adequado do espaço intrarradicular ou servindo como substrato para uma 

reinfecção bacteriana. 

 Os canais radiculares de pré-molares com polpa necrosada 

apresentaram aproximadamente 35% das áreas não tocadas com Reciproc, 

diminuindo para aproximadamente 18% no segmento apical do canal radicular. 

A quantidade de áreas não tocadas foi maior do que nos molares e isso pode 

ser explicado pelo fato que no presente trabalho os canais dos pré-molares 

eram ovais. STAVILECI et al. (2015) avaliaram os terços radiculares de 60 pré-

molares superiores por meio de micro CT antes e após a instrumentação 

observando porcentagens diferentes em cada um deles. No terço cervical 27%, 

terço médio 38% e terço apical 23%, achados que poderiam ser explicados 

pela anatomia oval dos pré-molares ser mais acentuada no terço médio. 

No presente estudo, os pré-molares apresentavam polpas necrosadas e 

lesão perirradicular associada. A análise das áreas não tocadas pela MEV 
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demonstrou a presença de remanescentes de tecido pulpar e/ou bactérias em 

todos os espécimes. As bactérias persistentes, que conseguem sobreviver no 

novo ambiente drasticamente modificado, são um fator de risco para a lesão 

perirradicular pós-tratamento, especialmente quando localizadas na porção 

apical do canal radicular, podendo estabelecer uma infecção persistente e 

colocar o sucesso do tratamento em risco (SIQUEIRA & ROÇAS, 2008). A 

análise histológica de alguns dentes com lesão perirradicular posterior ao 

tratamento tem revelado que a colonização bacteriana nas paredes do terço 

apical, possivelmente em áreas não tocadas, é a causa do fracasso do 

tratamento endodôntico. Bactérias na forma de biofilme intrarradicular foram 

observadas no segmento apical dos canais radiculares, cobrindo as paredes de 

ramificações e istmos, em dentes com pequenas e grandes lesões 

perirradiculares. Biofilme extrarradicular foi encontrado em apenas 6% dos 

casos. Estes resultados são consistentes com os critérios aceitáveis que 

incluem a lesão perirradicular no conjunto de doenças induzidas pelo biofilme, 

apoiando o papel das infecções intrarradiculares, geralmente na forma de 

biofilme, como a principal causa do fracasso do tratamento endodôntico 

(RICUCCI et al., 2009; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a). 

 Pode-se esperar que as áreas que permaneceram não tocadas pelos 

instrumentos teriam sido limpas pelos efeitos químico e mecânico da irrigação 

com NaOCl, especialmente porque essa solução possui capacidade de 

dissolver remanescentes de tecido orgânico necrosado e apresenta amplo 

espectro antimicrobiano. Questões químicas e toxicológicas relacionadas com 

a sua utilização são discutidas, incluindo diferentes abordagens para eficácia 
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local sem aumentar o potencial cáustico (ZEHNDER, 2006; SIQUEIRA & 

LOPES, 2011; BASRANI & HAAPASALO, 2012). O NaOCl é usado em 

concentrações entre 0,5 e 6% e durante o tratamento do canal radicular, 

estudos in vitro demonstraram que o NaOCl em concentrações mais elevadas 

é mais eficaz contra Enterococcus faecalis e Candida albicans. Porém estudos 

clínicos indicaram que tanto concentrações elevadas como baixas são 

igualmente eficazes na eliminação de bactérias do SCR. Assim, é 

recomendada a utilização de grandes volumes da solução para obter melhor 

eficiência antimicrobiana (BASRANI & HAAPASALO, 2012). 

 Com exceção do terço cervical dos canais com polpas vitais, áreas não 

instrumentadas continham remanescentes teciduais e/ou bactérias, 

demonstrando que o protocolo de irrigação com NaOCl utilizado neste estudo 

não foi suficiente para tornar essas paredes limpas. Vários fatores podem 

interferir na eficácia do NaOCl, incluindo concentração, tempo, volume de 

irrigante, volume do canal radicular, velocidade de administração, agitação, 

taxa de renovação, temperatura, quantidade e natureza da matéria orgânica e 

a densidade bacteriana no biofilme (ZEHNDER, 2006; SIQUEIRA & LOPES, 

2011). Muito embora a utilização de diferentes ferramentas de irrigação possa 

mostrar diferentes resultados com relação à eficácia na limpeza do SCR, os 

terços médio e apical permanecem sendo um desafio anatômico (FREIRE et 

al., 2015; GUTARTS et al., 2005; AL-HADLAQ et al., 2006; ALVES et al., 2016; 

AZIM et al., 2016; LEONI et al., 2017). Além disso, ainda deve ser considerada 

a possibilidade de que em estudos laboratoriais a fixação dos dentes em 

formalina possa influenciar a capacidade do NaOCl em dissolver tecidos no 
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interior do canal radicular. Novos estudos devem avaliar a capacidade de 

variações no processo de irrigação para melhorar a limpeza das paredes não 

tocadas. 
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9.   CONCLUSÃO	
	
	

O presente estudo demonstrou que as áreas não tocadas pelos 

instrumentos reveladas pela análise de micro CT podem conter remanescentes 

de tecido pulpar, bactérias e raspas dentinárias por meio de análises 

histológica e por MEV, especialmente no segmento apical do canal. Os 

métodos utilizados neste estudo tem o potencial de serem utilizados em novas 

pesquisas focando a eficiência de modelagem e limpeza dos sistemas atuais 

de instrumentação, assim como a eficácia da irrigação.	
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11.   ANEXOS 	

 

Anexo 1. Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
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