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RESUMO 

 

Objetivo: Comparar a qualidade do preenchimento de canais radiculares 

proporcionado por três técnicas de inserção de pastas medicamentosas a base 

de hidróxido de cálcio. 

Métodos: Para o estudo foram selecionados 36 incisivos superiores extraídos, 

que apresentavam tratamento endodôntico prévio. As raízes foram separadas 

das coroas e os canais radiculares desobstruídos mecanicamente com o 

auxílio de um alargador cervical, lima tipo K #50, no comprimento de um 

milímetro além do extremo apical e limas Hedströem. Após esta etapa, todos 

os canais foram preenchidos com pasta medicamentosa a base de hidróxido de 

cálcio, sendo cada 12 canais com uma técnica de inserção. As técnicas de 

inserção comparadas foram: manual, Lentulo e manual com ativação sônica. A 

formulação da pasta incluiu hidróxido de cálcio, carbonato de bismuto e 

glicerina. Todas as inserções foram repetidas três vezes e ao final de cada 

técnica, uma mecha de algodão foi comprimida na embocadura do canal. As 

raízes foram então radiografadas em dois sentidos e a qualidade do 

preenchimento analisada por dois examinadores, de duas maneiras: 

quantidade de espaços vazios e limite apical. 

Resultados: Os canais preenchidos com a técnica Lentulo e manual 

apresentam qualidade superior à técnica manual com ativação sônica no que 

se refere à quantidade de espaços vazios (P < 0,01). Com relação ao limite 

apical, as técnicas não diferiram entre si (P = 0,839). 

Conclusões: Com relação à qualidade do preenchimento, em termos de 

espaços vazios a técnica com Lentulo e a manual foram superiores à técnica 

manual com ativação sônica. Com relação ao limite apical, não houve diferença 

entre as técnicas testadas.  
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ABSTRACT 

 

Objective:  To compare the quality of filling the root canals provided by three 

insertion techniques of a paste the basis of calcium hydroxide. 

Methods: For this study we selected 36 extracted upper incisors, which had 

previous endodontic treatment. The roots were separated from crowns and root 

canals clear mechanically with the aid of a cervical reamer, file type K #50, the 

length of one millimeter beyond the apical end and Hedströem files. After this 

step, all canals were filled with the calcium hydroxide paste, being each 12 

canals with insertion technic. The compared techniques of insertion were: 

manual, Lentulo and manual with sonic activation. The paste formulation 

includes calcium hydroxide, bismuth carbonate and glycerin. All inserts were 

repeated three times and after each technic, a cotton ball was pressed on input 

of the canal. The roots were then radiographed in both directions, and the 

quality of filling examined by two examiners in two ways: the amount of empty 

spaces and the apical limit. 

Results: The canals filed with the Lentulo and the manual technic had better 

results as the manual with sonic activation in relation of the amount of empty 

spaces (P<0.01). In relation of the apical limit, the techniques did not differ 

(P=0.839). 

Conclusion: With relation of quality of the filling, in terms of empty spaces, 

Lentulo and manual techniques were superior to manual with sonic activation. 

With relation of the apical limit, there was no difference between the tested 

techniques. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para lograrmos êxito com a terapia endodôntica, devemos reconhecer a 

necessidade da utilização de medicamentos intracanais nos casos de necrose 

pulpar (canais despolpados, infectados), assim como nos casos em que é 

necessária mais de uma consulta para a conclusão do tratamento, devido ao 

fator tempo (canais polpados, sem infecção). A anatomia complexa dos canais 

radiculares limita às ações químicas e físicas do preparo químico e mecânico, 

no sentido de erradicar a infecção endodôntica, justificando desta forma a 

utilização da medicação nos casos despolpados. De outro lado, está a 

necessidade do preenchimento provisório do canal radicular, já preparado, com 

a medicação para prevenir uma infecção entre as consultas nos casos 

polpados.  

Há muito se sabe que o sucesso da terapia endodôntica está 

diretamente relacionado à capacidade de descontaminação do sistema de 

canais radiculares. Assim, logo em seguida ao preparo químico e mecânico, o 

processo mais relevante da descontaminação do sistema é a medicação 

intracanal, que deve ser aplicada em toda extensão do canal principal, e sem a 

ocorrência de espaços não preenchidos (bolhas). 

Nas diferentes combinações de substâncias químicas para formar as 

medicações intracanais, sem dúvida, a mais comumente utilizada é o hidróxido 

de cálcio, devido a sua propriedade antimicrobiana, biocompatibilidade e 

indução do reparo por tecido mineralizado (AMORIM et al., 2006). 

O preenchimento adequado de todo o sistema de canais radiculares pela 

medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio é fundamental para que as 

substâncias empregadas na composição exerçam suas funções, já que a ação 

da base está diretamente relacionada ao seu contato direto com os tecidos 

e/ou micro-organismos. Como existem diferentes técnicas de preenchimento 

dos canais com medicamentos na forma de pasta, assim como diferentes 

instrumentos empregados para este procedimento, é importante comparar a 
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qualidade do preenchimento proporcionada pelas diferentes técnicas, com seus 

respectivos instrumentos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

_______________________________________________________________ 

 

 As patologias pulpares e perirradiculares são, usualmente, de natureza 

inflamatória e de etiologia microbiana. Apesar de fatores químicos e físicos 

poderem induzir alterações inflamatórias na polpa e nos tecidos 

perirradiculares, micro-organismos e seus produtos exercem um papel 

significativo na indução e, principalmente, na perpetuação das doenças 

pulpares e perirradiculares (SIQUEIRA & LOPES 1997; SIQUEIRA, 2001).  

O primeiro relato na literatura referente ao papel de micro-organismos 

nas patologias pulpares e perirradiculares foi de Willoughby Dayton Miller, em 

1894, considerado o pai da Microbiologia Oral. Foi demonstrada, por meio de 

material coletado de dentes extraídos, a presença de bactérias associadas aos 

canais radiculares infectados (SIQUEIRA, et al. 2002).  KAKEHASHI et al. 

(1965), em um estudo clássico da literatura endondôntica, expuseram 

mecanicamente polpas dentais de ratos convencionais e ratos germ-free ao 

meio bucal. Com o passar do tempo, nos animais convencionais foram 

observadas inflamação severa e necrose pulpar, associadas a lesões 

perirradiculares, Enquanto que nos animais germ-free ocorreu o reparo do 

tecido pulpar e a neoformação de dentina. 

Estudos demonstram claramente que apenas o preparo químico e 

mecânico reduzem significamente o número de micro-organismos 

(SAKAMOTO et al., 2007). Entretanto, a associação do preparo químico e 

mecânico com a medicação intracanal aumenta ainda mais a eliminação dos 

micro-organismos, elevando os índices de sucesso da terapia endodôntica 

(SOARES et al., 2005; SIQUEIRA & ROÇAS, 2007). 

           Estudos empregando métodos moleculares e de cultura têm revelado 

que os gêneros de bactérias anaeróbias estritas mais prevalentes em canais 

infectados são: Treponema, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, 

Peptostreptococcus, Eubacterium e Actinomyces (SUNDQVIST et al., 1998; 

OLIVEIRA  et al., 2000; RÔÇAS & SIQUEIRA, 2000; SIQUEIRA  et al., 2000; 

SIQUEIRA, 2001).  
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 Algumas espécies aeróbias ou anaeróbias facultativas também têm sido 

encontradas em canais radiculares, muitas vezes associadas a infecções 

persistentes ou secundárias, as quais podem comprometer o sucesso da 

terapia endodôntica. Dentre elas destacam-se o gênero Streptococcus e as 

espécies Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa (MOLANDER et 

al., 1998; SIQUEIRA et al., 2001). A principal função da medicação intracanal 

em Endodontia é eliminar ou reduzir ao máximo os micro-organismos que 

resistiram ao preparo químico e mecânico. Outros objetivos da medicação 

intracanal incluem: modular a reação inflamatória que ocorre após o preparo do 

canal radicular e ocupar fisicamente o espaço do canal, prevenindo a 

recontaminação e proliferação microbiana no mesmo (SAKAMOTO et al., 

2007). 

Antigamente, (século XIX, e início do século XX) a fase de medicação 

intracanal constituía-se numa espécie de rodízio de medicamentos, 

principalmente derivados fenólicos, empregados de forma empírica, sem 

embasamento científico, baseado na experiência adquirida pelo profissional, 

comprometendo o processo de reparo e, conseqüentemente, o sucesso do 

tratamento endodôntico. (ECLER et al., 2000). 

Embora se reconheça a importância do trabalho mecânico, através dos 

instrumentos manuais ou acionados a motor, é indiscutível o papel de 

determinadas substâncias químicas na terapêutica endodôntica, já que o êxito 

da terapia é dependente da eliminação dos agentes patogênicos intracanais 

(LEONARDO et al., 2002). Nos casos de necrose pulpar, a medicação 

intracanal pode ser um valioso complemento da desinfecção do sistema de 

canais radiculares, reduzindo a microbiota endodôntica e, conseqüentemente, 

favorecendo o reparo dos tecidos perirradiculares (SILVEIRA et al., 2007). 

Em 1999, Estrela et al. analisaram a atividade antimicrobiana do 

hidróxido de cálcio, em túbulos dentinários infectados, contra quatro tipos de 

micro-organismos: Staphylococcus aureus, Enterococus faecalis, Bacillus 

subtilis e Pseudomonas aeruginosa e uma combinação destes. Sessenta e três 

incisivos centrais superiores humanos ex-vivo extraídos foram preparados, 

tratados biomecanicamente, esterilizados em autoclave e separados em cinco 
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grupos de 12 dentes cada. Os dentes foram contaminados por 28 dias, 

renovando-se as culturas a cada 72 horas. Os canais foram irrigados com 5 ml 

de solução salina e posteriormente foram preenchidos com pasta à base de 

hidróxido de cálcio. Nos períodos de 48 horas, 72 horas e 7 dias, o 

medicamento foi removido e os dentes foram colocados em meios de cultura 

para avaliação do crescimento e da proliferação dos micro-organismos. A    

turbidez do meio de cultura indicou o crescimento bacteriano e a ineficácia do 

medicamento a base de hidróxido de cálcio nos túbulos dentinários, mesmo 

após o período de 7 dias. 

GOMES et al. (2002), analisaram a suscetibilidade dos micro-

organismos ao hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio foi empregado em 

combinação com alguns veículos. Cilindros de aço inoxidável foram colocados 

sobre as placas de ágar inoculadas. Os medicamentos testados e seus 

controles foram colocados no interior dos cilindros. As zonas de inibição de 

crescimento foram medidas, para cada cilindro e anotadas após o período de 

incubação. O Enterococcus faecalis foi o micro-organismo mais resistente ao 

hidróxido de cálcio, enquanto que Porphyromonas endodontalis foi mais 

suscetível a todos os medicamentos, seguido por Porphyromonas gingivalis e 

Prevotella intermedia. A combinação de hidróxido de cálcio com 

paramonoclorofenol e glicerina apresentou as maiores zonas de inibição 

quando comparada aos outros medicamentos testados. Os autores puderam 

concluir que bactérias anaeróbias Gram-negativas são mais suscetíveis as 

pastas de hidróxido de cálcio do que as Gram-positivas. 

 

2.1. Medicações intracanais em Endodontia  

O tratamento endodôntico tem como principais objetivos a limpeza e a 

modelagem do canal radicular. O preparo do canal empregando-se 

instrumentos e soluções irrigadoras proporciona a desinfecção, mas não 

garante a total eliminação da microbiota endodôntica. Assim, a medicação 

intracanal tem por principal objetivo ampliar o processo de sanificação do 

sistema de canais radiculares. O uso de medicamentos intrarradiculares em 

Endodontia é largamente utilizado por seus praticantes para eliminação de 
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possíveis micro-organismos remanescentes no canal principal, ramificações e 

no interior dos túbulos dentinários, ou sejam, as áreas de mais difícil acesso ao 

preparo químico e mecânico (SIQUEIRA & LOPES, 1999). 

Estes medicamentos podem ser divididos basicamente em dois grupos: 

grupo de substâncias líquidas, com a ação volátil, onde temos como exemplo, 

tricresol, tricresolformalina, paramonoclorofenol, paramonoclorofenol canforado 

e outros. Esse tipo de medicação é de simples inserção, bastando apenas 

inserir uma bolinha de algodão estéril levemente embebida em medicação e 

repousá-la no interior da câmara pulpar, para que ocorra a difusão no sistema 

de canais radiculares e a ação do medicamento. Já o segundo grupo é 

composto pelas medicações pastosas. A pasta a base de hidróxido de cálcio é 

o exemplo mais comum deste grupo e será aqui detalhada. 

A introdução do hidróxido de cálcio como medicamento intracanal na 

Endodontia foi certamente um marco evolutivo nesse campo, sepultando 

práticas empíricas como a utilização de fezes frescas de pardal (ECLER et al., 

2000). O hidróxido de cálcio é um pó branco, com fórmula química Ca(OH)2 e 

peso molecular 7408. As medicações intracanais a base de hidróxido de cálcio 

são as de primeira escolha em Endodontia, devido a sua capacidade de liberar 

íons de cálcio e hidroxila. Esses íons possuem ação terapêutica nos tecidos 

perirradiculares e ação bactericida e bacteriostática nos micro-organismos, 

atuando similarmente sobre a membrana bacteriana de Gram-positivas e 

negativas, aeróbios e anaeróbios (ECLER et al., 2000). O hidróxido de cálcio 

tem sido amplamente utilizado como medicação intracanal e tem demonstrado 

ação efetiva sobre o lipopolissacarídeo (importante toxina bacteriana, presente 

na membrana externa de bactérias Gram-negativas), pois promove hidrólise da 

porção lipídica da endotoxina, neutralizando seus efeitos biológicos (HOLLAND 

et al., 2003). LEONARDO et al. (2002) citam que por possuir elevada ação 

higroscópica, o hidróxido de cálcio está indicado no tratamento endodôntico de 

dentes com lesões perirradiculares de longa duração, contribuindo com sua 

atividade antiinflamatória. Para exercer suas atividades biológicas, contudo, há 

necessidade do hidróxido de cálcio ter contato direto com o tecido alvo, o que é 

um desafio, pois devemos levar a medicação em toda a área do sistema de 
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canais radiculares, que frequentemente apresentam uma anatomia complexa.  

Limitações físicas inerentes ao sistema de canais radiculares impedem a ação 

dos instrumentos em áreas além do canal principal, vide figuras 1 a 5. As 

soluções irrigadoras permanecem por um período curto de tempo no canal 

radicular, especialmente com as atuais técnicas de instrumentação. Dessa 

forma, os efeitos do preparo químico e mecânico estão restritos a luz do canal 

principal (SIQUEIRA, 2001).       

Devido a esta complexidade anatômica do sistema de canais radiculares 

e a organização da microbiota endodôntica em biofilmes (agregados 

microbianos compostos por células embebidas em uma matriz polissacarídica), 

é improvável que se consiga um sistema de canais radiculares completamente 

livre de micro-organismos, independente da técnica de limpeza, modelagem e 

obturação, particularmente quando o tratamento é realizado em uma única 

sessão.  

Bactérias localizadas dentro dos túbulos dentinários estão protegidas do 

sistema de defesa do hospedeiro, assim como de antibióticos administrados 

sistemicamente, já que a polpa dental encontra-se necrosada, (SIQUEIRA & 

LOPES, 1999). Estes fatos aumentam a importância da aplicação de uma 

medicação intracanal com o objetivo de reduzir a população microbiana de todo 

o sistema de canais radiculares, para os menores níveis possíveis, afim de 

assegurar um prognóstico mais favorável a longo prazo (NAIR et al., 2005). 

Por permanecerem por um período de tempo mais longo dentro do 

canal, os medicamentos intracanais podem penetrar em áreas não atingidas 

pelos instrumentos endodônticos e soluções irrigadoras. Além disso, agindo 

como uma barreira física, a medicação intracanal pode tanto prevenir a 

reinfecção, quanto impedir o suprimento de nutrientes para as bactérias 

remanescentes ao preparo químico e mecânico (SIQUEIRA & UZEDA, 1996). 

Resultados clínicos satisfatórios têm sido atribuídos ao uso do hidróxido 

de cálcio como medicação intracanal (HEITHERSAY, 1975; TROPE et al., 

1999). O hidróxido de cálcio é uma base forte, com pH aproximado de 12.5 e 

foi inicialmente sugerido por HERMANN em 1920. Várias propriedades têm 

sido atribuídas a esta substância, como atividade antimicrobiana, solvente de 
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tecido orgânico, inibição de reabsorção dentária e indução de reparo através da 

formação de tecido duro (SIQUEIRA & UZEDA, 1996). As propriedades do 

hidróxido de cálcio provêm de sua dissociação iônica em íons cálcio e íons 

hidroxila. Estes íons hidroxila são extremamente reagentes, interagindo com 

várias biomoléculas próximas ao seu local de ação induzindo a mineralização, 

promovendo o reparo e até mesmo a apicificação. Seu efeito letal sobre micro-

organismos se dá pela indução da perda de integridade da membrana 

citoplasmática, pela inativação de enzimas envolvidas no metabolismo celular e 

pelo dano ao DNA. O hidróxido de cálcio exerce efeito antimicrobiano no canal 

radicular enquanto mantém o ambiente com o pH elevado. Se o hidróxido de 

cálcio se difundir nos tecidos e a concentração de hidroxila diminuir, como 

resultado de sistemas tampão (bicarbonato e fosfato), seu efeito antibacteriano 

pode ser reduzido ou anulado. 

Bons resultados têm sido observados quando o hidróxido de cálcio está 

em contato direto com os micro-organismos. Nestas condições, a concentração 

de íons hidroxila é bastante elevada, atingindo níveis incompatíveis com a 

sobrevivência bacteriana. Clinicamente, este contato direto não é sempre 

possível (SIQUEIRA & LOPES, 1999). 

Em micro-organismos Gram-negativos, os lipopolissacarídeos ou 

endotoxinas da membrana celular, são liberados após a morte celular e 

constituem um importante fator de virulência (SILVA et al., 2002). Estudos 

indicam que o hidróxido de cálcio também promove a hidrólise deste 

componente, neutralizando-o (SAFAVI & NICHOLS, 1994 ; SILVA et al., 2002). 

Outro mecanismo que também tem sido proposto para tentar explicar a 

atividade antimicrobiana do hidróxido de cálcio é a capacidade desta 

substância de absorver dióxido de carbono nos canais radiculares. O dióxido 

de carbono é essencial para micro-organismos anaeróbios estritos, como 

Capnocytophaga, Eikenella e Actinomyces spp. Ainda poderia ser provido por 

bactérias como Fusobacterium, Bacteroides, Porphyromonas e Streptococcus 

spp. Como o hidróxido de cálcio absorve o dióxido de carbono tecidual, micro-

organismos (CO2)-dependentes não sobreviveriam (KONTAKIOTIS et al., 

1995). Esse resultado vai de encontro com trabalhos de ESTRELA et al. (1999) 



 15 

e SIQUEIRA & LOPES (1999) que enfatizam a necessidade da medicação a 

base de hidróxido de cálcio precisa estar em contato direto com o tecido alvo 

para que tenha ação antimicrobiana. Além disso, o dióxido de carbono tecidual 

dificilmente se esgotará e com ação bactericida por períodos até de 60 dias 

(SIQUEIRA & UZEDA, 1996). 

O uso de uma medicação intracanal também pode perturbar as 

interrelações nutricionais já estabelecidas, pode eliminar alguns micro-

organismos que poderiam ser essenciais para o crescimento de outros ou pode 

deixar alguns micro-organismos cuja presença, permite o crescimento de 

outros (GOMES et al., 2002). O tempo ideal para o hidróxido de cálcio exercer 

sua ação antimicrobiana e desinfetar da forma eficaz o canal radicular ainda 

não foi determinado. Este tempo pode estar relacionado à presença ou 

ausência de exsudato no canal radicular, tipo de micro-organismo envolvido, 

localização dos micro-organismos no sistema de canais radiculares e a 

presença ou ausência de smear layer (GOMES et al., 2002). Nos estudos que 

inicialmente demonstraram a eficácia do hidróxido de cálcio, os canais 

radiculares permaneciam preenchidos por, pelo menos, um mês (CVEK et al., 

1976). Um estudo in vitro demonstrou que muitos micro-organismos 

comumente presentes na microbiota do canal radicular foram rapidamente 

eliminados quando expostos ao hidróxido de cálcio bastando uma aplicação 

por 7 dias (ROSENBERG et al, 2007). 

Uma vez que se encontra na forma de pó, o hidróxido de cálcio deve ser 

associado a uma outra substância que permita a sua veiculação para o interior 

do sistema de canais radiculares. Estes veículos podem ser classificados em 

inertes ou biologicamente ativos, no que diz respeito à atividade antimicrobiana 

(SIQUEIRA, 2001). A biocompatibilidade do hidróxido de cálcio se deve a sua 

pequena solubilidade e difusão em água. Idealmente, os veículos devem 

possibilitar a dissociação iônica do hidróxido de cálcio. O veículo, no qual o 

hidróxido de cálcio é misturado, pode afetar as suas propriedades físicas e 

químicas e, com isso sua eficácia (FAVA & SAUNDERS, 1999). 

Veículos inertes são biocompatíveis, mas não influenciam as 

propriedades antimicrobianas do hidróxido de cálcio. Estes incluem a água 
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destilada, o soro fisiológico, as soluções anestésicas, a solução de 

metilcelulose, o óleo de oliva, a glicerina, o polietilenoglicol e o propilenoglicol. 

Os veículos biologicamente ativos conferem à pasta efeitos antimicrobianos 

adicionais aos proporcionados pelo hidróxido de cálcio. Exemplos incluem o 

paramonoclorofenol canforado, a clorexidina, o iodeto de potássio iodetado, a 

cresatina e o tricresol formalina. 

Veículos líquidos são comumente adicionados ao hidróxido de cálcio a 

fim de permitir sua dissociação iônica, o que é imprescindível para a 

manifestação de seus efeitos biológicos. Esses veículos líquidos podem ser 

dotados de atividade antimicrobiana. O paramonoclorofenol canforado (PMCC) 

tem sido um dos mais amplamente utilizado, devido a sua ação anti-séptica, 

embora, dependendo das concentrações, seja lesivo aos tecidos vivos.  

Dos veículos inertes para a manipulação do hidróxido de cálcio, soro 

estéril e água destilada. Destacamos a glicerina, devido a suas propriedades 

higroscópicas e por ser solúvel em água, facilitando sua remoção do canal 

radicular sempre que for necessário. Além disso, não apresenta toxidade e é 

viscosa, característica que facilita o preenchimento do canal radicular 

(SIQUEIRA & LOPES, 2009).  A pasta de hidróxido de cálcio é obtida 

através da mistura do pó de hidróxido de cálcio puro P. A. (pró-análisis) com 

um veículo líquido, preparada com glicerina, a qual, por ser um veículo 

hidrossolúvel, aumenta a efetividade do hidróxido de cálcio. SAFAVI & 

NAKAYAMA (2000), relataram que a pasta a base de hidróxido de cálcio, 

quando manipulada apenas com glicerina ou propilenoglicol, apresenta baixa 

condutividade das hidroxilas de cálcio, sugerindo o uso de outras associações 

como do paramonoclorofenol. 

OLIVEIRA et al. (2010) mostraram que a manipulação do hidróxido de 

cálcio com outros veículos como paramonoclorofenol, clorexidina e glicerina é 

mais estável comparada com outros como exemplos tricresol e formocresol. Os 

autores enfatizam que a capacidade antimicrobiana da pasta de hidróxido de 

cálcio está diretamente relacionada aos tipos de veículos utilizados. 
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FIGURA 1. Imagem radiográfica apresentando um pré-molar inferior com 

ramificação radicular e evidências de fracasso da terapia endodôntica. 
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Figura 2. Imagem radiográfica de um pré-molar com divisão do canal principal 

em terço médio. Evidências de sucesso endodôntico. 
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FIGURA 3. Imagem radiográfica, apresentando segundo molar inferior com 

compartilhamento apical entre os canais distal e mésio lingual. Canal mésio 

vestibular apresenta forte curvatura. 
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Figura 4. Imagem radiografica apresentando reabsorção radicular no 

primeiro (raiz distal) e terceiro molar inferior. Observa-se complexa anatomia 

preenchida por cimento endodôntico no delta apical do terceiro molar. 



 21 

 

 Figuras 5.  Imagem radiográfica apresentando preenchimento de 

ramificação pelo mterial obturador endodôntico e reabsorção lateral de 

elemento 15. 

  

 2.2 Preenchimento dos canais radiculares com medicação 

intracanal na forma pastosa 

 

O correto preenchimento dos canais radiculares pela medicação 

intracanal é fundamental para que as substâncias empregadas exerçam suas 

ações. Considera-se sucesso, o total preenchimento do sistema de canais 

radiculares, desde a embocadura do canal até a extremidade apical do canal 

preparado (comprimento de trabalho), sem extravasamentos, e sem falhas de 

preenchimento (espaços vazios). A análise do preenchimento, clinicamente, é 

feita por imagens radiográficas. 

Um dos fatores que podem interferir diretamente no sucesso do 

preenchimento do sistema de canais radiculares pela medicação intracanal é o 
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alargamento apical, pois além de facilitar a penetração dos instrumentos 

carreadores da medicação, também permite o deposito de um maior volume de 

pasta (PETERS et al., 2005). 

PETERS et al. (2005) mostraram uma taxa de sucesso de 

preenchimento do canal radicular estatisticamente superior em canais 

alargados apicalmente até uma lima tipo Kerr #40, quando comparados com 

canais que foram alargados até uma lima tipo Kerr #20 ou Kerr #30. Os autores 

afirmam que um maior volume de medicação à base de hidróxido de cálcio 

oferece uma maior resistência a penetração de fluidos biológicos no canal, na 

região apical, garantindo um melhor selamento. Consequentemente, a 

concentração da medicação e sua ação terapêutica são mantidas. 

Após o preparo químico e mecânico, devemos secar os canais 

radiculares com cones de papel absorvente estéreis, pois os irrigantes 

endodônticos como o E D T A (ácido etilenodiamino tetracético dissódico) não 

aumentam a difusão de íons de hidroxila através da dentina, além de prejudicar 

o contato da pasta de hidróxido de cálcio com as paredes dos canais 

radiculares (SIMCOCK & HICKS, 2006). 

SIMCOCK & HICHS (2006) demonstraram em pré-molares inferiores 

humanos (ex-vivo), que independentemente da técnica utilizada (Lentulo, 

manual ou por injeção), o fator determinante para um bom preenchimento de 

canais com a pasta a base de hidróxido de cálcio foi a dilatação apical. Dentes 

minimamente dilatados, com instrumentos #25 tipo Kerr, não tiveram um 

preenchimento satisfatório. Já em dentes dilatados com instrumento #40 tipo 

Kerr tiveram um bom preenchimento pela medicação pastosa, independente da 

técnica utilizada. 

Deonízio et al. (2011) pesquisaram a velocidade de rotação da espiral de 

Lentulo para inserção de medicação intracanal. Seu estudo demonstrou que a 

velocidade de 15.000 rpm foi mais efetiva no preenchimento do terço apical e  

uma velocidade inferior 5.000 rpm foi mais efetiva no preenchimento dos terços 

médio e cervical. 

A quantidade de pasta a ser colocada no interior do canal radicular deve 

ser suficiente para fornecer quantidade de íons cálcio e hidroxila pelo período 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peters%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peters%20CI%22%5BAuthor%5D
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de tempo necessário para a sanificação do sistema de canais radiculares. 

(ESTRELA & HOLLAND, 2003). Para alcançar esse objetivo, o preenchimento 

do canal radicular pela medicação deve ser homogêneo e limitado ao 

comprimento de trabalho adotado durante o  preparo químico e mecânico, o 

que pode ser comprovado na análise da imagem radiográfica transoperatória. 

Fica claro, portanto que a efetividade do hidróxido de cálcio também está 

relacionada com a maneira pela qual a pasta é inserida.       

Como existem diferentes técnicas de preenchimento de canais 

radiculares com a medicação intracanal, na forma de pasta, deste ponto em 

diante, vamos focar a revisão de literatura nesta questão. 

A técnica mais difundida entre os endodontistas para a inserção de 

medicação intracanal, na forma de pasta é a técnica com auxilio de 

instrumentos endodônticos manuais, que chamaremos de técnica 

convencional. Segundo SIQUEIRA & LOPES (2010), essa técnica deve seguir 

o seguinte protocolo. Uma lima tipo Kerr, de diâmetro imediatamente inferior ao 

da última lima empregada para a confecção do preparo apical (lima de 

memória), é selecionada para a inserção da pasta no canal radicular. O 

instrumento é carreado com a pasta em suas espirais, introduzindo lentamente 

até alcançar o comprimento de trabalho, pincelado contra as paredes do canal 

girando em sentido anti-horário, repete-se esse procedimento três vezes. A 

remoção do instrumento é realizada lentamente, sem interromper o movimento 

de rotação anti-horária. Repete-se esse procedimento de uma a três vezes, até 

que todo o canal radicular esteja preenchido com a pasta. 

A operação é verificada com o auxílio de radiografia periapical. Estando 

o preenchimento satisfatório coronalmente (visto clinicamente), promove-se a 

compactação da pasta com uma pequena mecha de algodão estéril, de 

tamanho compatível com a câmara pulpar. A medida é colocada na 

embocadura do canal e comprimida com as pontas de uma pinça clínica ou 

calcador de Paiva, que funcionará como um êmbolo, a fim de assegurar o 

preenchimento do canal radicular em toda sua extensão. (SIQUEIRA & LOPES, 

2010) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holland%20R%22%5BAuthor%5D
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RUDDLE (2009), foi pioneiro na proposta de utilizar um recurso auxiliar 

para o preenchimento do canal com a medicação a base de hidróxido de cálcio, 

um aparelho sub sônico conhecido como Endoactivator. O autor atesta que a 

oscilação da ponta plástica do Endoactivator (Fig 06) empurra a medicação 

contra todas as paredes do sistema de canais radiculares. Nesta técnica, a 

pasta é levada ao canal utilizando-se uma lima de aço (técnica convencional), 

quando então é utilizado o Endoactivator. Esta associação visa eliminar as 

bolhas, fazendo com que a medicação preencha todos os espaços do canal 

radicular. Esse processo poderá ser repedido algumas vezes levando 

pequenas quantidades da pasta ao canal até o total preenchimento. 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Imagem representativa do instrumento Endoactivator (FONTE: 

http://endoactivator.com). 

 

Por fim, apresentamos a técnica convencional, com o auxilio das espirais 

de Lentulo. Está técnica é bastante difundida na literatura e com grande 

aceitação pelos endodontistas (Fig. 3A). SIQUIERA & LOPES (2010) 

recomendam que a Lentulo seja utilizada da seguinte forma. Após a correta 

seleção do calibre da espiral Lentulo (Fig. 3B), acopla-se junto com contra-

ângulo e seleciona-se o giro no sentido horário. A espiral lentulo deve ser 

acionada obrigatoriamente em sentido horário. Após carregada com a pasta, a 

http://endoactivator.com/
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Lentulo deve ser posicionada 3 milímetros aquém do comprimento de trabalho 

(CT) e acionada. Sendo o sentido das hélices da esquerda para a direita, a 

espiral Lentulo propulciona o material em sentido apical, devendo ser retirada 

lentamente do canal girando, aplicando-se discreta movimentação em direção 

vertical (“vai e vem”) ao mesmo tempo. (LOPES & SIQUEIRA, 2010).   

 
 

 

 

Figura 7. A. Imagem representativa de diferentes calibres de espirais de  Lentulo. B. 

Imagem representativa de seleção de calibre de espiral Lentulo (FONTE: www.fgm.ind.br). 

 

A curvatura dos canais radiculares pode trazer dificuldades no 

preenchimento dos canais com a medicação intracanal. Entretanto, estudos 

realizados por  RAHDE et al.(2006) demonstraram que até mesmo em canais 

radiculares que apresentam curvaturas acentuadas, não há diferença 

significante entre a técnica com espiral de Lentulo e a técnica manual, 

maximizada com ponteiras vibratórias sub sônicas (EndoActivator).  

DEVEAUX et al. (2000) estudaram cinco métodos de inserção da 

medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio, in vitro. Dentre os métodos 

testados, está a utilização do compactador de McSpaden. Conforme descrito 

pelos autores, nesta técnica o instrumento é acoplado em um contra ângulo em 

sentido horário, sendo a pasta carreada ao canal unicamente pelo 

compactador. Quando alcançado o comprimento de trabalho, o motor é 

acionado, gerando uma força centrífuga, que proporciona o espalhamento da 

A B 

http://www.fgm.ind.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rahde%20Nde%20M%22%5BAuthor%5D
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medicação no interior do canal radicular. O desenho mecânico das espirais do 

instrumento favorece o preenchimento devido ao posicionamento de suas 

élices gerando uma força sentido apical. Entretanto, os autores, não 

encontraram diferença estatística entre as técnicas pesquisadas. 

TORRES et al. (2004) não corroboram os achados de DEVEAUX et al. 

(2000), uma vez que compararam a técnica que auxilio do compactador de 

McSpaden com a técnica da espiral de Lentulo, constatando que esta última foi 

superior na qualidade de  preenchimento de canais radiculares de dentes 

extraídos. 

Outro método testado no trabalho de DEVEAUX et al. (2000), foi a 

utilização de uma lima tipo K ultrassonica (Maillefer) para carrear e agitar a 

medicação no interior do canal radicular. A possível vantagem deste método é 

que as vibrações ultrassônicas favoreceriam a expulsão de bolhas de ar no 

interior do canal, proporcionando um preenchimento de maior qualidade. Os 

autores não encontraram diferença estatística entre as técnicas pesquisadas.  

A técnica ultrassônica é semelhante à técnica auxiliada pela agitação 

sônica, com auxilio do Endoactivator, porém com velocidade de vibrações 

superiores e utilização de uma ponta metálica. Lembramos que essa técnica 

também promove o aquecimento da medicação, podendo haver possíveis 

efeitos ainda não conhecidos.  

A possibilidade de inserção da medicação intracanal na forma de pasta 

através de sistemas de instrumentos endodônticos acionados à motor foi 

testada por SIMCOCK & HICKS. (2006) com limas de NiTi de ponta #25 e #40, 

de conicidades e marcas não detalhadas em seu estudo. Os autores 

encontram resultados inferiores quanto à qualidade do preenchimento do canal 

pela medicação, com auxilio de lima rotatória automatizada, de liga NITI, em 

comparação com a técnica da  espiral Lentulo. Contudo, esses resultados não 

apresentaram diferença estatística. DEVEAUX et al. (2000) apontam para um 

aspecto inconveniente desta técnica que é a redução a sensibilidade tátil do 

operador. 

Tendo em vista o grau de complexidade da manobra de inserção da 

medicação a base de hidróxido de cálcio, foi proposto a utilização de seringas 
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especiais com a medicação já manipulada, para o preenchimento direto no 

canal radicular. Atualmente são comercializados alguns produtos desta 

natureza, com destaque para a seringa do sistema Calen® ( S.S. White, Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil), e para o UltraCal® XS (Ultradent, Indaiatuba, 

São Paulo, Brasil), produtos estes comercializados no Brasil. A Calen possui 

paramonoclorofenol, cânfora, glicerina e 48,38% de hidróxido de cálcio em sua 

composição. Já o Ultracal apresenta 35% de hidróxido de cálcio em solução 

aquosa, diluído em glicerina. Outros produtos similares, mas que ainda não são 

comercializados neste país incluem Calplus (fabricado pela Prevest), Vitapex 

(fabricado pela Neo Dental), Diapex (fabricado por Dia Dent), Metapex 

(fabricado pela Meta Biomed), todos estes com concentração de 30% de 

hidróxido de cálcio e também possuem iodofórmio em sua composição, 

radiopacificador para melhor visualização radiográfica. 

Todos esses produtos são de grande interesse, pois a sua aplicação se 

inicia em sentido ápice coroa, havendo a possibilidade de maior condensação 

da pasta na região apical e redução de espaços não preenchidos. O sentido do 

preenchimento tem especial importância uma vez que o segmento apical dos 

canais radiculares é a zona crítica para o sucesso do tratamento endodôntico 

(SIMON, 1994), devido a maior quantidade de ramificações do canal principal e 

a relação próxima como os tecidos perirradiculares. 

Um aspecto complicado das técnicas de injeção de medicação intracanal 

refere-se ao entupimento das agulhas aplicadoras, como verificado com 

freqüência com o sistema Calen®, que requer prévia lubrificação da agulha 

(CAMARGO et al., 2006) 

Outras técnicas caso de UltraCal® XS, não requerem lubrificação  da 

agulha, nem pré curvamento da mesmas, mas possuem  menor quantidade de 

hidróxido de cálcio em sua composição, fator esse que poderá reduzir o seu 

efeito bactericida. Com a composição de 35% de hidróxido de cálcio, a pasta 

fica com aspecto mais fluido facilitando sua passagem pela seringa. Este fato  

requer maiores pesquisas referente a questão da  redução do antimicrobiano 

tópico. 
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SIMCOCK & HICKS. (2006) relataram não haver diferença estatística na 

comparação das técnicas de inserção entre limas acionadas a motor, Lentulo, 

ultrassom, técnica manual com lima Flex e seringa Ultracal, porém o fator 

determinante para o sucesso da inserção, independente da técnica utilizada, foi 

o fator alargamento. No referido estudo, foi constatada a presença de bolhas 

nos canais radiculares alargados apicalmente até uma lima tipo K# 25. Porém, 

com alargamento apical até uma lima tipo K 40. Todas as técnicas 

preencheram satisfatoriamente os canais radiculares. Segundo os autores a 

maior dilatação facilitou a penetração de qualquer instrumento selecionado 

para a inserção da pasta a base de hidróxido de cálcio.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 
 

 Em virtude da importância do correto preenchimento do canal 

radicular pela medicação intracanal, é fundamental comparar a qualidade do 

preenchimento proporcionado pelas diferentes técnicas e/ou instrumentos para 

este fim. 
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4. HIPÓTESE 

 
 

Espera-se que a inserção da medicação intracanal à base de hidróxido 

de cálcio através da técnica que utiliza a espiral de Lentulo proporcione um 

preenchimento de qualidade superior às demais. As técnicas com lima manual, 

com ou sem agitação sônica, não apresentam diferença significante quanto à 

qualidade do preenchimento.  
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5. PROPOSIÇÃO 

 

 Comparar a qualidade de preenchimento de canais radiculares 

proporcionado por três diferentes técnicas de inserção de pastas 

medicamentosas a base de hidróxido de cálcio, com relação a quantidade de 

espaços não preenchidos e o limite apical. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente estudo, foram inicialmente selecionados 110 incisivos 

superiores, humanos, extraídos, que apresentam tratamento endodôntico 

prévio, realizado (ex-vivo) por alunos do curso de Especialização em 

Endodontia da Faculdade Estácio de Sá. O material obturador, guta-percha, foi 

removido mecanicamente com broca “La Axxess #45 (VDW, Munique, 

Alemanha), nos 2/3 coronários” em baixa rotação e com limas tipo Kerr  #50 

(Dentisply-Maillefer, Ballaigues, Suíça) no terço apical, a 1 milímetro aquém do 

extremo apical. Após esta etapa, a desobstrução dos canais foi 

complementada com limas Hedstrom (Maillefer), aplicados em movimentos 

circunferência cíclica com técnica MRA, no mesmo limite. Durante a 

desobstrução, foi realizada irrigação abundante com água, a cada troca de 

instrumente. 

 Não foram utilizados solventes neste processo.Após critérios de 

exclusão, como remanescente material obturador presente no interior dos 

canais, dentes com mais de canal e canais curvos foram selecionados 36 

elementos. Os elementos dentais selecionados, tiveram sua porção coronária 

removida e tiveram seus sistemas de canais radiculares desobstruídos e 

radiografados nos sentidos orto-radial e vestíbulo-lingual, para comprovar a 

total remoção do material obturador.  

Os dentes remanescentes tiveram seus ápices selados externamente 

com resina epóxi (Viapox, São Paulo, Brasil). Na seqüência, foi realizada a 

odontometria de todos os elementos com um lima K 25 (VDW,Munique, 

Alemanha), inserida no canal radicular, até em encontrar resistência ao avanço 

(no forame apical selado). 

Os dentes foram distribuídos em 3 grupos com 12 dentes cada, de forma 

a manter uma distribuição uniforme dos comprimentos radiculares entre os 

grupos e, em seguida, foram fixados pelas raízes em um suporte plástico 

(forma de gelo) com silicona de adição densa.  
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A pasta medicamentosa utilizada no estudo foi a HPG (hidróxido de 

cálcio com glicerina), manipulada da seguinte forma: 2 g do componente pó da 

pasta L&C, (Dentisply, Petrópolis RJ), foi agregado a 2 mL de glicerina pura 

(Hemafarma Comercio e Indústria Farmacêutica, São Gonçalo, Brasil). A 

dosagem do pó foi realizada em uma balança com precisão de um centésimo 

milésimo de grama enquanto para o líquido foi utilizada uma pipeta automática 

de precisão. 

Os componentes da pasta foram homogeneizados sobre uma placa de 

vidro limpa e estéril, com o auxílio de uma espátula metálica de aço, inoxidável, 

flexível. O pó foi agregado progressivamente ao líquido, até se obter uma pasta 

homogênea. O tempo de manipulação foi de cerca de 60 s. A viscosidade final 

foi aferida pelo levantamento de fio por cerca de 10 cm. 

Imediatamente após a manipulação, o material foi aplicado em todos os 

dentes de seu respectivo grupo, utilizando-se, para cada manipulação, uma 

das técnicas de inserção. 

No grupo da inserção manual (MAN), a pasta recém-manipulada foi 

carreada ao conduto por uma lima endodôntica K #50, totalmente impregnada 

pela pasta, com movimentos de inserção longitudinal cérvico-apical da lima até 

resistência mecânica e posterior remoção da mesma por rotação anti-horária, 

até a total saída do instrumento do canal. Esta manobra foi repetida por mais 

duas vezes, totalizando três vezes para cada elemento dentário, após este 

procedimento, foi inserida uma bolinha de algodão na embocadura do canal, a 

fim de maximizar a compactação da medicação no sistema de canais 

radiculares. 

No grupo Lentulo (LEN), a pasta recém-manipulada foi carreada ao 

conduto por meio de uma espiral de Lentulo (Denstply Maillefer, Ballaigues 

Suiça – coloração preta), totalmente impregnada. O instrumento foi inserido no 

conduto ate 2 mm aquém término apical e acionado em sentido horário por um 

micro-motor elétrico (VDW, Munique, Alemanha) em 1000 rpm. Em seguida, o 

instrumento foi  retirado no canal em movimento ápico-cervical. Este processo 

foi repetido por três vezes para cada elemento dentário, após este 

procedimento, foi inserida uma bolinha de algodão na embocadura do canal, a 
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fim de maximizar a compactação da medicação no sistema de canais 

radiculares. 

No grupo Endoactivator (EA), a pasta recém-manipulada foi carreada ao 

conduto por um lima endodôntica K #50 totalmente impregnada pela pasta, 

com movimentos de inserção longitudinal cérvico-apical da lima, até resistência 

mecânica e posterior remoção da mesma por rotação anti-horária, até a total 

saída do instrumento do canal. Após esse procedimento, uma ponta plástica de 

uso único, foi acoplada ao Endoactivator, regulado na potência “2”, e inserido 

no canal ate CT, quando então foi ativada por um período de 20 s. A 

medicação levada ao canal foi agitada pelo Endoactivator três vezes em cada 

elemento dentário deste grupo , após este procedimento, foi inserido uma 

bolinha de algodão na embocadura do canal, a fim de maximizar a 

compactação da medicação no sistema de canais radiculares.  

A análise dos resultados foi realizada de duas formas. Na primeira, foi 

avaliada a qualidade do preenchimento dos canais radiculares,em termos de 

quantidade de bolhas ou espaços vazios (voids), não preenchidos pela 

medicação, através de radiografias no sentido vestíbulo-lingual e mésio-distal. 

Para isso, foram atribuídos os seguintes scores: 1- sem espaços vazios (voids); 

2- espaços vazios em menos de 25% (1/4) da área do canal radicular; 3- 

espaços vazios de 25% a 50% (1/4 a 1/2) da área do canal radicular; 4- 

espaços vazios em mais de 50% (1/2) da área do canal radicular. A segunda 

análise levou em conta o limite apical do preenchimento com a medicação e 

também contou com a análise radiográfica nos dois sentidos. Foram também 

atribuídos scores da seguinte forma: 1- preenchimento até o ápice; 2- 

preenchimento até 1 a 2 mm do ápice; 3- preenchimento mais que 2 mm 

aquém do ápice. 

Dois examinadores qualificados (especialistas em Endodontia) fizeram 

as análises da qualidade do preenchimento. As médias obtidas foram 

submetidas à análise estatística, com nível de siguinificancia de 0,005, através 

dos seguintes testes: Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e correção de Bonferroni. 

O teste Kappa foi utilizado para verificar o percentual de concordância  

interobservadores.  
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RESULTADOS 

 

 

Como todas as técnicas foram avaliadas através de radiografias nos dois 

sentidos, e o score atribuído a uma das faces nem sempre coincidiu com o da 

outra face, da mesma raiz, utilizamos como critério a escolha pelo pior score 

para o observador 1 e para o observador 2. Diante da discordância entre os 

observadores, prevaleceu o pior score. Esta foi a estratégia utilizada para 

analisar tanto a quantidade de espaços vazio quanto o limite apical. 

Cumpre ressaltar que o pior score para a análise da qualidade do 

preenchimento (espaços não preenchidos pela medicação) reflete uma maior 

quantidade de espaços vazios (bolhas de ar) e no caso da análise do limite 

apical de preenchimento reflete o preenchimento com limite mais distante do 

ápice radicular. 

Na análise da qualidade do preenchimento, considerando a 

concordância intraobservador (por score), levando em consideração a análise 

das radiografias nos dois sentidos, em muitos casos, uma das faces 

apresentou score diferente da outra. Os valores percentuais da concordância 

são apresentados nas tabelas 2 (observador 1) e 3 (observador 2). Quanto à 

concordância interobservador, observamos que os percentuais de 

concordância foram moderados. O caso de maior discordância foi verificado 

para os scores 2 e 3, representando apenas 15% dos casos (tabela 4). Por fim, 

comparando as técnicas, observamos que a técnica com a espiral de Lentulo e 

a técnica manual foram superiores, em qualidade à técnica com o 

Endoactivator, embora em nenhum caso sequer foi atribuído o score 1, ou seja, 

o grau máximo de qualidade. Os valores globais, por técnica podem ser 

visualizados na tabela 5 e na figura 1. O teste Kappa apresentou um valor de 

0.5481 (concordância moderada) na correlação do número de casos, por score, 

considerando o maior score (com pior preenchimento) obtido pelos dois 

observadores.  

O teste de Kruskal-Wallis para a comparação das três técnicas quanto à 

quantidade de espaços vazios, mostrou diferença estatisticamente significante 
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(p = 0,0001). Realizando as comparações dois a dois com o teste Mann-

Whitney, seguido da correção de Bonferroni, foi verificada diferença 

estatisticamente significante nos seguintes casos: EA versus LEN (p = 0,001) e 

EA versus MAN (p = 0,003). Para a comparação LEN versus MAN, não foi 

encontrada diferença significante (p = 0,203).  

 
Tabela 1. Concordância intraobservador (observador 1) quanto à quantidade 

de espaços vazios (por score), levando em consideração a análise das 

radiografias nos dois sentidos. 

   Preenchimento - observador 1 (VL) 

   No void < 1/4 void > 1/4 < 1/2 void 

Preenchimento - observador 

1 (MD) 

No void Count 2 0 0 

% of Total 3,3% ,0% ,0% 

< 1/4 void Count 1 22 5 

% of Total 1,7% 36,7% 8,3% 

> 1/4 < 1/2 void Count 0 5 18 

% of Total ,0% 8,3% 30,0% 

> 1/2 void Count 0 0 2 

% of Total ,0% ,0% 3,3% 

 Total Count 3 27 25 

% of Total 5,0% 45,0% 41,7% 
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Tabela 2. Concordância intraobservador (observador 2) quanto quantidade de 

espaços vazios (por score), levando em consideração a análise das 

radiografias nos dois sentidos. 

   Preenchimento - observador 2 (VL) 

   No void < 1/4 void > 1/4 < 1/2 void 

Preenchimento - observador 

2 (MD) 

No void Count 0 3 0 

% of Total ,0% 5,0% ,0% 

< 1/4 void Count 1 13 5 

% of Total 1,7% 21,7% 8,3% 

> 1/4 < 1/2 void Count 0 3 23 

% of Total ,0% 5,0% 38,3% 

> 1/2 void Count 0 0 2 

% of Total ,0% ,0% 3,3% 

 Total Count 1 19 30 

% of Total 1,7% 31,7% 50,0% 
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Tabela 3. Concordância interobservador quanto à quantidade de espaços 

vazios (por score), optando pelo maior score (com pior preenchimento: mésio-

distal ou vestíbulo-lingual) 

   Preenchimento - observador 1 - 

máximo MD ou VL  

   2,00 3,00 4,00 Total 

Preenchimento – 

observador 2 – 

máximo MD ou VL 

1,00 Count 2 0 0 2 

% of Total 3,3% ,0% ,0% 3,3% 

2,00 Count 14 9 0 23 

% of Total 23,3% 15,0% ,0% 38,3% 

3,00 Count 1 22 5 28 

% of Total 1,7% 36,7% 8,3% 46,7% 

4,00 Count 0 0 7 7 

% of Total ,0% ,0% 11,7% 11,7% 

 Total Count 17 31 12 60 

% of Total 28,3% 51,7% 20,0% 100,0% 
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Tabela 4. Quantidade de espaços vazios (por score) proporcionado pelas três 

técnicas (número de casos e percentual), optando pelo maior score dos dois 

observadores (com pior preenchimento: mésio-distal ou vestíbulo-lingual). 

   Técnica  

   EA LEN MAN Total 

Preenchimento_pelo_maior 

2,00 Count 1 9 6 16 

% within Técnica 5,0% 45,0% 30,0% 26,7% 

3,00 Count 9 11 12 32 

% within Técnica 45,0% 55,0% 60,0% 53,3% 

4,00 Count 10 0 2 12 

% within Técnica 50,0% ,0% 10,0% 20,0% 

 Total Count 20 20 20 60 

% within Técnica 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Figura 8. Gráfico de quantiade de espaços vazios, representando o número de casos, por 

score e técnica, considerando o maior score (com pior preenchimento: observador 1 ou 

observador 2). 

 
Na avaliação do limite apical, os valores percentuais da concordância 

são apresentados nas tabelas 6 (observador 1) e 7 (observador 2). Quanto à 

concordância interobservador, observamos que os percentuais de 

concordância foram elevados (tabela 8). Comparando as técnicas, observamos 

que a técnica com a espiral de Lentulo e a técnica manual foram superiores à 

técnica com o Endoactivator, mas o teste Teste de Kruskal-Wallis não 

demonstrou diferença estatisticamente significante (p = 0,839) entre as 

técnicas. Os valores globais, por técnica, podem ser visualizados na tabela 9 e 

na figura 2. O teste Kappa apresentou um valor de 0.750 (concordância 

substancial) na correlação do número de casos, por score, considerando o 

maior score (com pior limite apical) obtido pelos dois observadores.  
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Os valores (scores) obtidos para cada caso referente ao limite, cada 

observador, cada técnica, considerando a escolha pelos maiores valores(pior 

score), estão disponíveis nos anexos. 

 

Tabela 5. Concordância intraobservador (observador 1) quanto ao limite apical 

de preenchimento (por score), levando em consideração a análise das 

radiografias nos dois sentidos. 

   Preenchimento - observador 1 (VL) 

   
No ápice 

1-2 mm do 
ápice > 2 mm do ápice 

Limite apical de 

preenchimento - 

observador 1 (MD) 

No ápice 
Count 

6 4 0 

% of Total 
10,0% 6,7% ,0% 

1-2 mm ápice 
Count 

5 33 3 

% of Total 
8,3% 55,0% 5,0% 

> 2 mm ápice 
Count 

0 1 8 

% of Total 
,0% 1,7% 13,3% 

Total Count 
11 38 11 

% of Total 
18,3% 63,3% 18,3% 
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Tabela 6. Concordância intraobservador (observador 2) quanto ao limite apical 

de preenchimento (por score), levando em consideração a análise das 

radiografias nos dois sentidos. 

 

   Preenchimento - observador 2 (VL) 

   
No ápice 

1-2 mm do 
ápice > 2 mm do ápice 

Limite apical de 

preenchimento - 

observador 2 (MD) 

No ápice 
Count 

10 5 1 

% of Total 
16,7% 8,3% 1,7% 

1-2 mm ápice 
Count 

3 26 1 

% of Total 
5,0% 43,3% 1,7% 

> 2 mm ápice 
Count 

0 2 12 

% of Total 
,0% 3,3% 20,0% 

Total Count 
13 33 14 

% of Total 
21,7% 55,0% 23,3% 

 

Tabela 7.  Concordância interobservador quanto ao limite apical de 

preenchimento (por score), optando pelo maior score (com pior limite apical: 

mésio-distal ou vestíbulo-lingual). 

   Limite apical - observador 1 - 

máximo MD ou VL  

   1,00 2,00 3,00 Total 

Limite apical – 

observador 2 – 

máximo MD ou VL 

1,00 Count 
6 0 0 6 

% of Total 
10,0% ,0% ,0% 10,0% 

2,00 Count 
4 34 4 42 

% of Total 
6,7% 56,7% 6,7% 70,0% 

3,00 Count 
0 0 12 12 

% of Total 
,0% ,0% 20,0% 20,0% 

Total Count 
10 34 16 60 

% of Total 
16,7% 56,7% 26,7% 100,0% 
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Tabela 8. Limite apical de preenchimento (por score) proporcionado pelas três 

técnicas (número de casos e percentual), optando pelo maior score dos dois 

observadores (com pior limite apical: mésio-distal ou vestíbulo-lingual). 

   Técnica  

   EA LEN MAN Total 

 

 

Limite apical_pelo_maior 

valor 

1,00 Count 
3 0 3 6 

% within Técnica 
5,0% ,0% 5,0% 10,0% 

2,00 Count 
10 16 12 38 

% within Técnica 
16,7% 26,7% 20,0% 63,3% 

3,00 Count 
7 4 5 16 

% within Técnica 
11,7% 6,7% 8,3% 26,7% 

 Total Count 20 20 20 60 

  
% within Técnica 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
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Figura 9. Gráfico da qualidade de preenchimento (limite apical), representando o número de casos, por 

score e técnica, considerando o maior score (com pior preenchimento: observador 1 ou observador 2). 
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DISCUSSÃO 

 

Muitos pesquisadores vêm realizando trabalhos e comprovando o poder 

do hidróxido de cálcio como medicação endodôntica. Em virtude disso, foram 

descobertas várias propriedades deste material, destacando-se a ação 

antimicrobiana,a modulação da resposta inflamatória e o reparo de tecidos 

lesionados, o que fez  com que este medicamento fosse comumente 

empregado na prática endodôntica.  

Estudos apontam que a medicação intracanal a base de hidróxido de 

cálcio influencia positivamente o sucesso dos tratamentos endodônticos. 

TROPE et al. (1999) observaram que tratamentos realizados em sessão única, 

em casos de dentes que apresentavam necrose pulpar e periodontite apical, 

apresentaram índices de reparo estatisticamente inferiores, quando 

comparados aos tratamentos realizados em mais de uma sessão, nos quais foi 

utilizada medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio. HOLLAND et al. 

(1999) investigaram o reparo periapical de lesões perirradiculares associadas a 

dentes contendo polpas necrosadas, após a utilização do hidróxido de cálcio 

como medicação intracanal. Foram empregadas três formulações de pastas 

medicamentosas. Foi observado reparo completo em 50% dos casos e em 

outros 46% Evidenciado sinais de reparação. GOODIS (1998) concorda que 

quando o hidróxido de cálcio é utilizado como medicação intracanal entre 

sessões, há eliminação de bactérias e aumento no índice de reparo e, 

consequentemente, sucesso após tratamentos comparado com tratamentos 

realizados em uma única sessão. 

É imperioso ressaltar que é preciso que haja contato direto da pasta de 

hidróxido de cálcio com as paredes do canal, para o máximo benefício de suas 

propriedades. Logicamente, se o canal radicular não estiver bem instrumentado 

e irrigado, a medicação não será efetiva. Assim, o canal deve ser ampliado 

com diâmetro compatível com a sua condição anatômica (HOLLAND et al., 

1983). SIMCOCKET et al. (2006) demonstraram que, independentemente da 
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técnica utilizada, em canais pouco ampliados o preenchimento com a 

medicação se mostrou ineficaz. 

Diante da relação da ampliação dos canais radiculares com a efetividade 

da medicação intracanal, no presente estudo optamos pela padronização da 

dilatação apical dos canais em 0,50 mm (lima K #50). 

 Como a padronização da proporção dos ingredientes da pasta influencia 

na consistência da mesma, os medicamentos foram proporcionados utilizando 

ferramentas e aparelhos de precisão. O componente líquido da pasta (glicerina) 

foi dosado com pipeta semi-automática e o pó (componente pó do produto 

comercial L&C) foi pesado em balança com precisão de 0,0001 grama. 

Optamos pelo pó da pasta L&C como fonte de hidróxido de cálcio, já que este 

produto possui um radiopacificador incorporado, facilitando desta forma a 

visualização radiográfica. Para cada grupo, a pasta foi manipulada e 

imediatamente inserida nos canais radiculares.  

Outro aspecto metodológico que merece destaque se refere a avaliação 

radiográfica da quantidade de espaços vazios e do limite apical de 

preenchimento nos dois sentidos (mésio-distal e vestíbulo-lingual). Este foi um 

diferencial do presente estudo em comparação com outros trabalhos. De posse 

dos valores (scores) obtidos para as duas faces, optamos por levar em 

consideração o maior valor, ou seja, o pior resultado. A mesma estratégia foi 

utilizada em caso de divergência interobservadores.   

 Entre as três técnicas pesquisadas, a que apresentou melhor qualidade 

de preenchimento, ou seja, menor quantidade de espaços vazios no interior do 

canal foi a técnica com a Lentulo, seguida pela manual, ambas sem diferença 

estatística. Já a técnica com o Endoactivaor foi significativamente inferior às 

demais. Considerando as três técnicas, na maioria dos casos a qualidade do 

preenchimento foi inadequada (score 3 em 53% dos casos). 

Os resultados do presente estudo foram semelhantes aos encontrados 

por DEVEAUX et al. (2000),que também não encontraram diferença estatística 

entre a técnica manual e lentulo. Quanto a técnica com o Endoactivator, não 

existem estudos prévios que permitam a comparação com os resultados do 
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presente estudo. Nossos resultados desencorajam a utilização deste recurso 

para este fim. 

 Quanto ao limite apical de preenchimento, não houve diferença 

estatisticamente significante entre as técnicas estudadas. Considerando as três 

técnicas, na maioria dos casos o limite apical ficou entre 1 e 2 mm aquém do 

ápice radiográfico (score 2 em 63% dos casos), demonstrando que nenhuma 

das técnicas testadas satisfez plenamente este quesito. 

 Analisando os resultados do presente estudo, podemos inferir que as 

técnicas de inserção de medicamentos intracanais a base de hidróxido de 

cálcio testadas, não garantem um preenchimento adequado em todos casos. 

Nenhum canal radicular ficou completamente preenchido pela medicação, 

assim como poucos foram os casos em que o limite apical preparado foi 

alcançado pela pasta. Diante deste resultado desalentador, sugerimos a 

investigação e/ou o desenvolvimento de técnicas de preenchimento mais 

eficazes. 
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CONCLUSÕES 

 

Com relação ao preenchimento dos canais radiculares pela medicação 

intracanal a base de hidróxido de cálcio, os resultados do presente estudo em 

termos de espaços vazios, demonstraram que com relação à qualidade, a 

técnica com a Lentulo foi superior à técnica manual e à técnica com o 

Endoactivator. Com relação ao limite apical, não houve diferença entre as 

técnicas. 
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ANEXOS 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PREENCHIMENTO. 
 

Tabela 9. Banco de dados referente à análise da quantidade de espaços não 
preenchidos. 

 

Técnica Dente OB1MD OB1VL OB2MD OB2VL OB1_máx_MD_VL OB2_máx_MD_VL Preenchimento 
pelo maior 

1 1 4 3 4 4 4 4 4 

1 2 2 2 3 3 2 3 3 

1 3 2 3 4 3 3 4 4 

1 4 2 2 3 3 2 3 3 

1 5 3 3 4 4 3 4 4 

1 6 3 3 3 4 3 4 4 

1 7 4 4 4 4 4 4 4 

1 8 3 4 4 4 4 4 4 

1 9 3 3 3 3 3 3 3 

1 10 3 3 3 3 3 3 3 

1 11 4 4 4 4 4 4 4 

1 12 3 3 3 3 3 3 3 

1 13 3 3 3 4 3 4 4 

1 14 3 3 4 3 3 4 4 

1 15 2 1 2 2 2 2 2 

1 16 3 2 3 3 3 3 3 

1 17 2 2 3 3 2 3 3 

1 18 4 4 4 4 4 4 4 

1 19 3 3 3 3 3 3 3 

1 20 2 3 3 3 3 3 3 

2 21 2 2 2 2 2 2 2 

2 22 3 3 3 3 3 3 3 

2 23 2 2 2 3 2 3 3 

2 24 3 2 3 3 3 3 3 

2 25 2 2 2 2 2 2 2 

2 26 2 2 2 2 2 2 2 

2 27 2 2 2 2 2 2 2 

2 28 2 2 2 2 2 2 2 

2 29 3 3 3 3 3 3 3 

2 30 2 2 3 2 2 3 3 
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2 31 2 2 2 2 2 2 2 

2 32 2 3 3 3 3 3 3 

2 33 3 3 3 3 3 3 3 

2 34 3 3 3 3 3 3 3 

2 35 2 2 2 2 2 2 2 

2 36 2 2 2 2 2 2 2 

2 37 2 2 2 3 2 3 3 

2 38 2 3 2 2 3 2 3 

2 39 2 2 2 2 2 2 2 

2 40 2 2 3 2 2 3 3 

3 41 3 3 3 3 3 3 3 

3 42 3 3 3 3 3 3 3 

3 43 3 2 3 3 3 3 3 

3 44 3 3 3 3 3 3 3 

3 45 2 2 1 2 2 2 2 

3 46 3 3 2 3 3 3 3 

3 47 4 4 4 4 4 4 4 

3 48 3 3 3 3 3 3 3 

3 49 4 3 4 4 4 4 4 

3 50 2 3 2 3 3 3 3 

3 51 2 2 2 2 2 2 2 

3 52 2 2 2 3 2 3 3 

3 53 3 2 3 3 3 3 3 

3 54 2 2 3 2 2 3 3 

3 55 3 3 3 3 3 3 3 

3 56 1 1 1 2 1 2 2 

3 57 2 2 2 1 2 2 2 

3 58 1 1 1 2 1 2 2 

3 59 3 2 3 3 3 3 3 

3 60 2 2 2 2 2 2 2 

Técnica 1 – Endoactivator 

Técnica 2 – Lentulo 

Técnica 3 - Manual 

OB1MD – Observador 1, sentido mésio-distal 

OB1VL – Observador 1, sentido vestíbulo-lingual 

OB2MD – Observador 2, sentido mésio-distal 

OB2VL – Observador 2, sentido vestíbulo-lingual 

OB1_máx_MD_VL – Valor máximo entre os sentidos mésio-distal e vestíbulo-

lingual para o examinador 1 
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OB2_máx_MD_VL – Valor máximo entre os sentidos mésio-distal e vestíbulo-

lingual para o observador 2 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO LIMITE APICAL DE PREENCHIMENTO 
 
Tabela 10. Banco de dados referente à análise do limite apical de 
preenchimento 
 

Técnica Dente OB1MD OB1VL OB2MD OB2VL OB1_máx_MD_VL OB2_máx_MD_VL 
Preenchimento 

pelo maior 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 3 2 2 2 2 2 2 2 

1 4 1 1 1 1 1 1 1 

1 5 2 2 2 2 2 2 2 

1 6 3 2 3 3 3 3 3 

1 7 2 2 2 2 2 2 2 

1 8 1 1 1 1 1 1 1 

1 9 3 3 3 3 3 3 3 

1 10 2 2 3 2 2 3 3 

1 11 2 3 3 3 3 3 3 

1 12 2 2 2 2 2 2 2 

1 13 3 3 3 3 3 3 3 

1 14 3 3 3 3 3 3 3 

1 15 2 2 2 2 2 2 2 

1 16 2 2 2 2 2 2 2 

1 17 2 2 2 2 2 2 2 

1 18 2 2 2 2 2 2 2 

1 19 3 3 3 3 3 3 3 

1 20 1 1 1 1 1 1 1 

2 21 2 1 2 2 2 2 2 

2 22 3 3 3 3 3 3 3 

2 23 2 2 2 2 2 2 2 

2 24 1 2 2 1 2 2 2 

2 25 1 2 1 1 2 1 2 

2 26 2 2 2 2 2 2 2 

2 27 2 2 1 1 2 1 2 

2 28 1 2 2 2 2 2 2 

2 29 3 3 3 3 3 3 3 

2 30 2 2 2 2 2 2 2 
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2 31 2 2 1 1 2 1 2 

2 32 2 3 3 2 3 3 3 

2 33 3 3 3 3 3 3 3 

2 34 2 2 2 2 2 2 2 

2 35 2 2 2 2 2 2 2 

2 36 2 2 2 2 2 2 2 

2 37 1 2 2 1 2 2 2 

2 38 2 2 1 2 2 2 2 

2 39 2 1 1 2 2 2 2 

2 40 2 2 2 1 2 2 2 

3 41 3 3 3 3 3 3 3 

3 42 2 2 2 2 2 2 2 

3 43 2 2 1 1 2 1 2 

3 44 2 1 1 3 2 3 3 

3 45 2 2 2 2 2 2 2 

3 46 2 1 1 2 2 2 2 

3 47 2 2 3 3 2 3 3 

3 48 2 3 3 3 3 3 3 

3 49 2 2 2 2 2 2 2 

3 50 2 2 2 3 2 3 3 

3 51 2 2 2 2 2 2 2 

3 52 2 2 2 2 2 2 2 

3 53 2 2 1 2 2 2 2 

3 54 2 1 1 2 2 2 2 

3 55 2 2 2 2 2 2 2 

3 56 1 1 1 1 1 1 1 

3 57 2 2 2 2 2 2 2 

3 58 1 1 1 1 1 1 1 

3 59 2 2 2 2 2 2 2 

3 60 1 1 1 1 1 1 1 

Técnica 1 – Endoactivator 
Técnica 2 – Lentulo 
Técnica 3 - Manual 
OB1MD – Observador 1, sentido mésio-distal 
OB1VL – Observador 1, sentido vestíbulo-lingual 
OB2MD – Observador 2, sentido mésio-distal 
OB2VL – Observador 2, sentido vestíbulo-lingual 
OB1_máx_MD_VL – Valor máximo entre os sentidos mésio-distal e vestíbulo-
lingual para o examinador 1 
OB2_máx_MD_VL – Valor máximo entre os sentidos mésio-distal e vestíbulo-
lingual para o observador 2 
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Figura 10. Imagem radiográfica após preenchimento  com pasta L&C com a 
técnica  Lentulo. 
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Figura 11. Imagem radiográfica após preenchimento com pasta L&C com a 

técnica  Endoactivator. 
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Figura 12. imagem radiográfica após preenchimento com pasta L&C com a 

técnica  Lentulo. 
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Figura 13. imagem radiográfica após preenchimento com pasta L&C com a 

técnica  manual. 
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Figura 14. imagem radiográfica após preenchimento com pasta L&C com a 
técnica  Endoactivator. 
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Figura 15. imagem radiográfica após preenchimento com pasta L&C com a 

técnica  manual. 

 

 

 

 

 

 


