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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo ex-vivo avaliou e comparou a influência da modelagem 

na obturação de canais radiculares curvos preparados por sistemas de 

instrumento único.  

Materiais e Métodos: O percentual volumétrico de espaços vazios após a 

obturação foi avaliado por meio de microtomografia computadorizada. Quinze 

raízes mesiais de molares inferiores com dois canais e saídas foraminais 

independentes foram divididas em três grupos (n=5) de acordo com o sistema: 

Reciproc; Self-Adjusting File; Twisted File. A Técnica de Onda Contínua de 

Compactação foi empregada na obturação dos espécimes. Após a captação 

das imagens microtomográficas, essas foram reconstruídas e o percentual 

volumétrico de espaços vazios analisados.  

Resultados: O grupo SAF apresentou maior quantidade de espaços vazios em 

relação ao grupo TF, na análise de toda extensão do canal. Contudo, na 

avaliação somente do terço apical, o grupo Reciproc apresentou menor 

quantidade de espaços vazios em comparação ao grupo SAF (Kruskal-Wallis, 

p<0,05). Além disso, todos os espécimes apresentaram espaços vazios na 

interface dentina-material obturador, não demonstrando diferença 

estatisticamente significante.  

Conclusão: O sistema de instrumentação empregado não interferiu na 

qualidade da obturação de canais mesiais de molares inferiores. 

Palavras-chave: endodontia; microtomografia microtomografia 

computadorizada ; obturação do canal rdaicular. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: This ex vivo study evaluated and compared the influence of 

modeling the filling of curved canals prepared by single instrument systems. 

Materials and Methods: The volumetric percentage of empty spaces after the 

obturation was assessed by micro-computed tomography. Fifteen mesial roots 

of mandibular molars with two independent canals and foraminal exits were 

divided into three groups (n = 5) according to the system: Reciproc; Self-

Adjusting File; Twisted File. The Technique of Continuous Wave Compression 

was used for filling of specimens. After the capture of micro-computed 

tomography images, these were rebuilt and the volumetric percentage of voids 

analyzed.  

Results: The SAF group had a higher amount of voids in relation to the TF 

group, analysis of the entire length of the canal. However, the review only the 

apical third, the Reciproc group showed lower amount of voids compared to the 

SAF group (Kruskal-Wallis, p <0.05). Furthermore, all specimens had voids in 

the filling material-dentin interface , no statistically significant difference.  

Conclusion: The instrumentation system employed did not affect the quality of 

obturation of mesial canals of mandibular molars.  

Keywords: Endodontics; X-Ray Microtomography ; root canal obturation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A causa mais comum do comprometimento pulpar é a infecção por 

micro-organismos provenientes da cárie dental. Mesmo ocorrendo de maneira 

asséptica, cedo ou tarde, uma polpa necrosada acaba sendo infectada. Isto 

porque, no tecido pulpar necrosado, as células de defesa do sistema imune do 

hospedeiro não funcionam em condições teciduais necróticas. Além disso, as 

células e as moléculas do periodonto apical não conseguem atingir a zona 

necrótica radicular interna. Em um canal com polpa vital onde não há presença 

de infecção, o sucesso da terapia endodôntica depende da prevenção do 

desenvolvimento de uma lesão perirradicular (SIQUEIRA et al., 2010a). 

O sucesso do tratamento endodôntico está intimamente relacionado com 

a qualidade da limpeza, modelagem e desinfecção do sistema de canais 

radiculares (SCR). Este objetivo pode ser alcançado através da ação mecânica 

promovida por instrumentos e pelo mecanismo de irrigação/aspiração, em 

conjunto com a ação química de substâncias auxiliares (BARBIZAM et al., 

2002). A ação dos instrumentos endodônticos na parede do canal radicular 

promove a excisão dentinária que deve ser removida pelo fluxo e refluxo das 

substâncias irrigadoras. Restos dentinários associados a remanescentes 

pulpares e bacterianos podem permanecer no interior do canal, aderidos às 

paredes formando uma estrutura amorfa denominada smear layer  (ARRUDA 

et al., 2003; MENEGHIN et al., 2006; BARATO-FILHO et al., 2009). Portanto, o 

preparo químico-mecânico visa limpar, ampliar e dar uma forma definida ao 

canal radicular, para que este possa receber o material obturador (SIQUEIRA  
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et al., 2010a). A eliminação de irritantes como bactérias e seus produtos, tecido 

pulpar e dentina contaminada, cria um ambiente adequado para a obturação do 

sistema de canais radiculares (SCHILDER, 1974; SIQUEIRA et al., 1997; 

METZGER et al., 2010a), propiciando condições ideais para a manutenção 

e/ou reparo dos tecidos perirradiculares (SIQUEIRA, 2005; METZGER et al., 

2010c).  

Os conceitos de limpeza, modelagem, obturação hermética e 

tridimensional do SCR referenciados há cerca de quatro décadas por 

SCHILDER (1967, 1974) vieram de encontro aos conceitos germicida e 

medicamentoso, fundamentando as bases da Endodontia moderna (HÜLSMAN 

et al., 2005). 

Áreas inacessíveis ao preparo químico-mecânico podem muitas vezes, 

favorecer a permanência de micro-organismos no SCR, justificando em parte, 

um percentual maior de insucesso no tratamento endodôntico de dentes 

contaminados (LEONARDO et al., 1998). A dificuldade em se eliminar por 

completo todos os micro-organismos presentes no SCR é gerada 

principalmente pelas complexidades anatômicas. Istmos, túbulos dentinários, 

deltas apicais e irregularidades anatômicas internas, podem servir como 

depósito para micro-organismos, mesmo após a conclusão do preparo químico-

mecânico (VERSIANI, 2012). 

Até o inicio da década de 1990 era preconizado para o preparo do canal 

radicular, basicamente o uso de instrumentos manuais em aço inoxidável 

(THOMPSON, 2000; MORTMAN, 2011). Todavia, essa etapa oferece maior 

risco de acidentes operatórios que podem comprometer os índices de sucesso 
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do tratamento. Isto pode ser explicado pelas limitações desses instrumentos 

frente às complexidades anatômicas, principalmente em canais ovais, atrésicos 

e/ou com curvaturas acentuadas (WEIGER et al., 2002; VERSIANI et al., 

2011). 

Com o advento da liga níquel-titânio (NiTi), novos instrumentos 

endodônticos foram desenvolvidos possibilitando sua utilização com o  

movimento de alargamento contínuo em canais curvos (BAUMANN, 2004; 

GUTMANN & GAO, 2012) podendo diminuir o risco de acidentes operatórios 

(VERSIANI et al., 2008; YOU et al., 2011; BURKLEIN et al., 2012), tempo de 

trabalho e fadiga do operador (MORTMAN, 2011). 

As propriedades da liga NiTi propiciaram a fabricação de instrumentos 

com modificações geométricas principalmente em relação à conicidade, 

fugindo do padrão de 0,02 mm/mm previamente estabelecido (ANSI/ADA, 

1976, 1982). O emprego de sistemas de instrumentação mecanizada utilizando 

instrumentos de NiTi modificou conceitos, técnicas e a forma de modelagem do 

canal radicular. As propriedades mecânicas e o desempenho desses 

instrumentos podem variar de acordo com a composição química da liga 

metálica com as características de produção e com o tratamento 

termomecânico aplicado durante a fabricação (FREIRE, 2010). 

Como consequência dos avanços tecnológicos no desenvolvimento de 

materiais, novas gerações de instrumentos mecanizados de NiTi foram 

lançadas com a promessa de serem mais eficientes, seguros e previsíveis. 

Esses diferentes instrumentos são caracterizados a partir da modificação da 

variação de conicidade constante para progressiva num mesmo instrumento 
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(RUDDLE, 2005). Apresentam diferentes desenhos de seção reta transversal 

como na forma de “S” (FOSCHI et. al. 2004), triangular ou triangular convexo 

(BONACCORSO et al., 2008; LARSEN et al., 2009).  

O processo de fabricação tem sido também uma variação de alguns 

desses instrumentos ou seja, torcidos por meio de um processo térmico, ao 

invés de usinados (MOUNCE, 2008).  

Recentemente, novos sistemas de NiTi mecanizados têm sido propostos 

tendo como principal característica, o uso de um único instrumento acionado 

em movimento reciprocante e indicado para todo o preparo do canal radicular 

(VERSIANI, 2012). 

 A obturação endodôntica tem por objetivo principal selar toda a extensão 

da cavidade endodôntica, desde sua abertura coronária até o seu término 

apical. O preenchimento adequado e definitivo do canal com um material 

eliminando espaços vazios visa promover o vedamento evitando que micro-

organismos resistentes ao preparo químico mecânico, que porventura possam 

ainda estar presentes, tenham acesso aos tecidos e fluídos da região 

perirradicular e/ou através da restauração coronária, conseguindo nutrientes 

para a manutenção de suas atividades patogênicas. Contudo, até os dias 

atuais, nenhum material obturador, técnica ou sistema de obturação dos canais 

radiculares, promoveu um completo preenchimento e selamento da cavidade 

pulpar (SIQUEIRA et al., 2010b). 

Visando otimizar a adaptação do material obturador às paredes do canal  

e preencher de forma mais eficiente todos os espaços no SCR, técnicas de 

obturação empregando a guta-percha termoplastificada foram propostas. Em 
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1967, SCHILDER preconizou os primeiros passos da técnica de condensação 

vertical de guta-percha aquecida, sendo posteriormente modificada pela 

técnica da Onda Contínua de Compactação (TOCC), desenvolvida por 

BUCHANAN (1994). Essa técnica tem como principal vantagem, um melhor 

escoamento da guta-percha a partir da sua plastificação. Essa condição 

favorece um melhor preenchimento do espaço da cavidade pulpar e 

consequentemente, uma obturação mais homogênea e melhor adaptada às 

irregularidades das paredes do canal radicular. Além disso, apresenta outras 

vantagens como: rapidez, melhor controle do limite apical de obturação, uso de 

uma quantidade menor de instrumentos, menor probabilidade de deslocamento 

do cone principal e o emprego de compactadores mais flexíveis e menos 

calibrosos, que facilita a compactação de guta-percha em canais curvos. Nesta 

técnica, após o assentamento do cone principal, compactadores aquecidos 

utilizados na plastificam a guta-percha que, logo em seguida é compactada a 

frio, realizando-se assim, o processo de aquecimento e compactação 

continuamente até o preenchimento completo do canal radicular (BUCHANAN, 

1994, 1998). 

O desenvolvimento de novos protocolos do tratamento endodôntico com 

resultados cada vez mais previsíveis, refletem a preocupação de clínicos e 

pesquisadores, em busca de instrumentos com maior eficiência no preparo 

químico-mecânico, que possam propiciar uma adequada obturação do SCR. As 

evidências de que o prognóstico do tratamento endodôntico está vinculado ao 

preparo e a obturação torna relevante a avaliação de sistemas que favoreçam 

a modelagem dos canais radiculares, permitindo uma melhor obturação destes. 



6 
 

A microtomografia computadorizada (micro-CT) tem sido muito utilizada 

nos últimos anos para a avaliação da qualidade do preparo dos canais 

radiculares. O uso de metodologias modernas tem sido defendido com a 

perspectiva de que dados coletados de dentes intactos estejam prontamente 

disponíveis para avaliações posteriores (NIELSEN et al., 1995). A principal 

vantagem da micro-CT em relação às demais metodologias já consagradas 

está na habilidade de demonstrar características morfológicas detalhadas do 

canal radicular, de maneira precisa e de forma não invasiva (RHODES et. al., 

2000). Além disso, este recurso tecnológico oferece dados em três dimensões 

reprodutíveis, que permitem comparações antes e após a instrumentação do 

canal radicular (RHODES et al., 2000; PETERS et. al., 2001; BERGMANS et 

al., 2003). 

A nova geração de aparelhos de microtomografia computadorizada 

conectados a computadores de alta performance utilizando programas 

específicos, tem permitindo avaliar de forma precisa e não invasiva, tanto a 

anatomia, como a qualidade do preparo e da obturação do canal radicular 

(VERSIANI, 2012). 

Diante das evidências de que o prognóstico do tratamento endodôntico 

está vinculado à qualidade do preparo químico-mecânico e da obturação do 

SCR, torna-se relevante avaliar por meio de metodologias que possibilitam uma 

análise dos resultados com maior precisão, qual técnica de modelagem, seja 

por rotação contínua ou por movimento reciprocante, possibilita uma obturação 

de melhor qualidade 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Instrumentos de NiTi 

Os instrumentos endodônticos de aço-inoxidável passaram a ser 

empregados a partir de 1961 devido às propriedades mecânicas como: boa 

resistência à corrosão e à fratura; grande tenacidade e dureza. Essas últimas 

podem ser consideradas desvantagens, pois podem produzir alterações na 

posição e forma do canal radicular, decorrentes da pouca flexibilidade e alto 

poder de corte (LOPES et al., 2010). 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou a confecção de novos 

instrumentos endodônticos. Em 1963, BUEHLER et al. desenvolveram 

instrumentos a partir da liga NiTi em pesquisas realizadas no Naval Ordnance 

Laboratory (NOL), em Silver Springs, Maryland, EUA, razão pela qual recebeu 

o nome de NiTiNOL.  

Na Endodontia, a liga NiTi foi introduzida por WALIA et al. (1988), na 

confecção de instrumentos de nº 15 produzidos experimentalmente a partir de 

fios ortodônticos compostos por essa liga. Devido às propriedades de memória 

de forma e superelasticidade da liga NiTi, sua utilização foi sugerida  

constituindo o grande diferencial em relação às de aço-inoxidável (CIVJAN et 

al., 1975). Essas propriedades mecânicas propiciam o retorno do artefato à 

forma original logo após a interrupção da deformação e retirada da carga, sem 

a necessidade de aquecimento (CIVJAN et al., 1975; THOMPSON, 2000; 

BAUMANN, 2004). De acordo com alguns estudos, apresenta boa capacidade 

de modelagem, maior flexibilidade e menor risco de fratura, se empregadas 
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corretamente. Além disso, promove uma redução no tempo de trabalho, no 

estresse profissional e em erros relacionados à instrumentação de canais 

curvos, uma vez que essas propriedades fazem com que o instrumento 

acompanhe com mais facilidade as curvaturas do canal radicular, reduzindo o 

deslocamento apical e a alteração de sua forma original (JAVAHERI & 

JAVAHERI, 2007; AGUIAR et al., 2008; LOPES et al., 2010). 

 O advento da liga NiTi também promoveu a fabricação de instrumentos 

de uso mecanizado, que possibilitou o emprego de movimento de alargamento, 

em rotação continua no preparo de canais curvos (BAUMANN, 2004; 

GUTMANN & GAO, 2012). Além disso diminuiu o risco de acidentes 

operatórios (VERSIANI et al., 2008; YOU et al., 2011; BURKLEIN et al., 2012), 

tempo de trabalho e fadiga do operador (MORTMAN, 2011). As propriedades 

da liga NiTi também permitiram o desenvolvimento de instrumentos com 

variadas conformações geométricas e alterações principalmente na conicidade, 

representada pelo aumento do diâmetro da parte ativa a cada milímetro a partir 

de sua ponta, fugindo do padrão de 0,02 mm previamente estabelecido pela 

ANSI/ADA (1976; 1982). 

Novos sistemas mecanizados vêm sendo desenvolvidos, cada um 

apresentando características específicas, tais como: diferentes conicidades, 

passos, formatos da ponta e da secção reta transversal, que conferem aos 

instrumentos maior segurança, maior flexibilidade e maior resistência à fratura 

(HAYASHI et al., 2007). Pequenas variações no design dos instrumentos 

endodônticos têm um efeito significante nas propriedades físicas e mecânicas, 
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tais como eficiência de corte, resistência torcional e flexibilidade 

(MISERENDINO et al., 1988). 

Até então, todos os sistemas encontrados no mercado, independente 

das suas características específicas, apresentavam três aspectos que foram 

modificados nessa nova geração de instrumentos: o processo de fabricação 

por usinagem, a conicidade fixa e o ângulo helicoidal constante. Essas 

características proporcionam o chamado efeito de “parafusamento” que permite 

um maior acúmulo de raspas de dentina ao longo do instrumento (KOCH & 

BRAVE, 2002). Outra característica modificada foi a cinemática utilizada por 

esses sistemas para o preparo do canal radicular. Segundo os fabricantes, o 

emprego dos instrumentos da primeira geração deve ser sob uma cinemática 

de pressão leve no sentido apical e com movimentos constantes de vai e vem 

(movimento de bicada). Porém, a nova geração de instrumentos preconiza uma 

pressão lateral ao invés da vertical, executada contra as paredes do canal 

radicular e denominada de movimento de pincelamento (RUDDLE, 2005; 

BÜRKLEIN et al., 2012). 

Mesmo após o impacto causado pelo desenvolvimento de instrumentos 

rotatórios de NiTi na Endodontia (PÉCORA & CAPELLI, 2006), a complexidade 

anatômica continua a ser um fator limitador na qualidade do preparo químico-

mecânico, porque favorece a permanência de remanescentes teciduais e 

bacterianos em istmos, reentrâncias, ramificações, túbulos dentinários, 

especialmente em canais ovais achatados e/ou curvos (FORNARI et al., 2010; 

VERSIANI et al., 2011a; PAQUÉ et al., 2012; VERA et al., 2012). Diante 

dessas condições, os sistemas mecanizados parecem ineficientes em 
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promover preparos adequados, apresentando percentuais significativos de 

paredes dentinárias intocadas.  

 

2.2.1 Sistema Twisted File 

Os instrumentos endodônticos especiais Twisted File (TF) (SybronEndo, 

Orange, CA, USA), são fabricados com liga NiTi com estrutura cristalina de 

transição denominada fase R, a partir de uma haste metálica torcida. Segundo 

o fabricante isso aumenta a dureza e reduz a incidência de fratura por torção e 

por flexão rotativa durante o uso clínico. O diferencial consiste basicamente na 

transformação da fase austenítica da liga, em uma fase com estrutura cristalina 

modificada, chamada fase-R, alcançada por um processo de 

aquecimento/resfriamento (tratamento térmico recristalizador). Este possibilita a 

torção do metal e confere aos instrumentos maior elasticidade e superior 

resistência à fadiga cíclica (GAMBARINI et al., 2008; JOHNSON et al., 2008; 

LARSEN et al., 2009; TESTARELLI et al., 2009).  

Os instrumentos TF apresentam ponta com diâmetro 0,25 mm (D0) e 

conicidades variando de 0,04 mm/mm até 0,12 mm/mm, sendo comercializados 

nos comprimentos úteis de 23 e 27 mm. De acordo com o fabricante, o 

desenho, a manufatura realizada durante a fase-R são características 

responsáveis pelo aprimoramento dessa nova geração de instrumentos 

(GAMBARINI et al., 2008). A parte de trabalho dos instrumentos de conicidades 

0,12, 0,10, 0,08 mm/mm apresenta 11 mm de comprimento, enquanto que nos 

instrumentos 0,06, 0,04 mm/mm o comprimento é 16 mm. A ponta dos 

instrumentos TF é cônica circular com a extremidade arredondada. O ângulo 
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da ponta é em média 30º e apresenta curva de transição. A haste de corte 

helicoidal é cônica com seção reta transversal triangular e o ângulo da hélice 

em relação ao eixo do instrumento é variável, aumentando no sentido do 

intermediário (LOPES et al., 2010). Quanto à velocidade de giro, o fabricante 

recomenda entre 500 a 600 rpm, em baixo torque. 

 

2.2.2 Sistema Self-Adjusting File 

Objetivando superar as dificuldades inerentes aos instrumentos 

rotatórios de NiTi frente à complexidade anatômica do canal radicular, um novo 

conceito de limpeza e modelagem foi desenvolvido. O sistema Self-Adjusting 

File (SAF) (Redent-Nova Inc., Ra’anana, Israel) foi desenvolvido com a 

proposta de preparar o canal com um único instrumento e possui um design 

diferenciado dos instrumentos endodônticos comercializados. O instrumento 

SAF é cilíndrico, oco, flexível, com uma superfície entrelaçada (reticulada) e 

abrasiva, com aspereza de 2.8 µm ± 10%. A parte cilíndrica está disponível 

comercialmente nos diâmetros de 1,5 ou 2,0 mm, com espessura de 120 µm 

em liga NiTi e em três comprimentos: 21, 25 e 31 mm.  Atua por movimento 

reciprocante e vibratório (3.000 a 5.000 vibrações por minuto) com baixa 

amplitude (0,4 mm), resultando em uma modelagem com seção reta 

transversal similar ao formato do canal original, porém com dimensões maiores 

(METZGER et al., 2010a; METZGER, 2010b). 

Alguns estudos (METZGER et al., 2010a, SIQUEIRA et al., 2010c; 

ALVES et al., 2011b, PAQUÉ et al., 2012) demonstraram que a limpeza, a 

desinfecção e a modelagem do canal com a SAF foram significativamente 
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superiores que os sistemas rotatórios de NiTi. Contudo, a SAF também não foi 

capaz de tocar em toda a área de superfície das paredes do canal, 

confirmando mais uma vez, a influência da complexidade anatômica na 

qualidade do preparo químico-mecânico. 

Segundo METZGER et al. (2010b) a SAF é capaz de se adaptar à 

conformação original do canal e necessitando de um único instrumento para o 

preparo químico-mecânico. De acordo com as recomendações do fabricante, a 

SAF de 1,5 mm de diâmetro deve ser inserida no canal somente após uma pré-

instrumentação com uma lima tipo K #20, operada por um contra-ângulo 

vibratório próprio, o RDT3 (Redent-Nova Inc., Ra’anana, Israel), que por sua 

vez é fixado a uma peça de mão de baixa velocidade, KaVo GentlePower Lux 

20LP (Biberach, Baden-Württemberg, Alemanha). Acoplada ao instrumento 

SAF, a bomba VATEA (Redent-Nova Inc., Ra’anana, Israel) fornece um fluxo 

contínuo de substância química auxiliar na vazão de 1 a 10 ml / min.   

Devido ao seu design diferenciado, a SAF remove uniformemente uma 

fina camada dentinária, promovendo uma modelagem e ampliação similar ao 

formato original do canal. Essa característica associada à alta flexibilidade, 

permite um preparo tridimensional mais eficaz em canais achatados ou ovais, e 

até mesmo em canais curvos. Graças à sua configuração oca e ao fluxo 

contínuo do irrigante, a SAF pode promover uma melhor limpeza do SCR. Além 

disso, apresenta uma resistência mecânica elevada à fratura completa, ou seja, 

a separação do instrumento dentro do canal. Para esses autores, esse novo 

conceito de instrumento endodôntico, pode representar um avanço na terapia 
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endodôntica já que alguns problemas em relação aos instrumentos rotatórios 

de NiTi podem ser superados.  

METZGER et al. (2010c) avaliaram e compararam ex-vivo por meio de 

micro-CT, a qualidade do PQM e da obturação em canais instrumentados com 

a SAF. Quarenta canais radiculares divididos em dois grupos foram 

instrumentados pelos sistemas ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) 

e SAF. Imagens tomográficas foram realizadas antes e após o PQM e para a 

obturação dos canais utilizou-se a técnica de compactação lateral. Os dentes 

foram escaneados pela terceira vez, e a adaptação do material obturador às 

paredes do canal avaliada em 3D. Um percentual elevado de paredes 

dentinárias não instrumentadas (14% a 60%) e áreas não preenchidas pela 

obturação (15% a 45%) foi encontrado em canais preparados com o ProTaper, 

diferente estatisticamente dos resultados da SAF (9% a 17% e 11% a 17%, 

respectivamente). Os autores concluíram que a SAF por promover uma melhor 

limpeza e modelagem dos canais, apresentou uma obturação de qualidade 

superior. 

Em 2011, DE-DEUS et al. avaliaram e compararam a qualidade de 

limpeza promovida pelos sistemas SAF e ProTaper em canais ovais. Foram 

selecionados dois grupos com doze caninos inferiores com polpas vitais no 

momento da exodontia. As raízes foram processadas histologicamente e 

secções retas transversais obtidas a cada 0,5 mm a partir do terço apical. Por 

meio de avaliação morfométrica determinou-se a porcentagem de tecido pulpar 

remanescente no interior do canal radicular. Os resultados revelaram uma 

porcentagem estatisticamente maior de debris remanescentes após a 
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instrumentação com ProTaper, quando comparada à SAF (21,4% e 9,3%, 

respectivamente). Os autores concluíram que a SAF promoveu uma limpeza 

mais eficiente em canais radiculares ovais, quando comparada ao sistema 

ProTaper.  

Em 2011, PETERS & PAQUÉ avaliaram através de microtomografia 

computadorizada (micro-CT), a capacidade do preparo químico-mecânico da 

SAF em molares superiores. Vinte dentes foram digitalizados por meio de 

micro-CT e em seguida os canais foram instrumentados, com irrigação 

contínua de hipoclorito de sódio 3%, na vazão de 5mL/min. Alterações de 

volume, área de superfície e geometria transversal dos canais foram 

comparados com os valores pré-operatórios, assim como, os desvios no canal 

e as superfícies não tocadas pelo instrumento. No pré-operatório, as médias 

dos volumes dos canais foram de 2.88 ± 1.32, 1.50 ± 0.99, e 4.30 ± 1.89 mm³ 

para canais mesiais, distovestibulares e palatinos respectivamente. Após a 

instrumentação, os volumes aumentaram em 2,00 a 2,87 mm³. Os valores 

médios de desvio de canal nos terços apical e médio variaram de 31 a 89 mm e 

as médias de superfícies não tocadas pelo instrumento foram 25.8% ± 12.4%, 

22.1% ± 12.0%, e 25.2% ± 11.3% em canais mesiais, distovestibulares e 

palatinos, respectivamente. Os autores concluíram que a SAF promoveu um 

desgaste homogêneo, com mínimo de desvio apical. 

SOLOMONOV (2011) apresentou pela primeira vez, casos clínicos 

preparados com a SAF, descrevendo recomendações para uso de acordo com 

a classificação clínica dos canais e suas dificuldades inerentes. Esse relatório 

foi baseado na experiência de um único endodontista, em mais de cinquenta 
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casos consecutivos, tratados ao longo de oito meses. De acordo com a 

classificação clínica, o operador selecionou um protocolo de tratamento, nos 

diferentes casos clínicos. Segundo o autor, a SAF tem um lugar de destaque 

na Endodontia diária de clínicos gerais e especialistas, pois fornece uma 

solução prática e eficaz na limpeza de canais ovais e achatados.  

VERSIANI et al. (2011) avaliaram por meio de micro-CT, o preparo de 

canais radiculares achatados realizados com instrumentos K3 (SybronEndo, 

Orange, CA, EUA) e com a SAF. Quarenta incisivos inferiores divididos em 

dois grupos foram escaneados antes e após a instrumentação. Alterações no 

volume, superfície e forma do canal foram comparadas com valores registrados 

antes do procedimento. Ao longo de todo o canal não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Contudo, no terço cervical, a 

porcentagem de canal preparado, de volume e superfície tocada pelo 

instrumento foi maior no grupo SAF, quando comparada ao sistema K3. A SAF 

foi capaz de remover camadas dentinárias ao longo de todo o canal, enquanto 

que o K3 deixou superfícies sem instrumentação. Os autores concluíram que 

em canais achatados, a SAF promoveu um desgaste homogêneo e um preparo 

mais adequado ao longo de todo o canal. Além disso, o diâmetro apical dos 

canais do grupo SAF foi semelhante ao instrumento K3 40/0.2.  

Em um outro estudo com dentes humanos extraídos, RUCKMAN et al. 

(2013) compararam a capacidade de desbridamento por instrumentos SAF, 

rotatórios (IR) e manuais (IM) no preparo de canais ovais longos. Cada grupo 

(n=10) foi comparado com relação à proporção média do canal radicular. Após 

serem preenchidos com um contraste radiopaco, os canais foram 
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instrumentados com SAF, IR ou IM, e irrigados com 20 mL de solução salina 

cada. No grupo controle, os canais receberam apenas a irrigação. Radiografias 

pré-operatórias e pós-operatórias foram tomadas e submetidas à subtração 

digital. De acordo com os resultados, a remoção de contraste foi 

significativamente maior na instrumentação associada à irrigação, em 

comparação ao grupo controle (P<0,01). Todas as técnicas removeram 

igualmente o meio de contraste a partir do segmento de 0 a 5 mm, em canais 

ovais longos. Contudo, no segmento de 5 a 10 mm apicais, a SAF apresentou 

um desempenho significativamente superior, quando comparada à 

instrumentação manual. 

BURROUGHS et al. (2012) avaliaram a capacidade de modelagem de 

três sistemas de instrumentação de NiTi, por meio do transporte do canal. 

Setenta e dois canais em formato de S em blocos de resina foram distribuídos 

aleatoriamente em 3 grupos (n=24), ou seja, SAF, Typhoon (DS Dental, 

Johnson City, TN) e Vortex (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, 

EUA). Imagens em camadas com ampliação de 40x foram tomadas pré e pós 

instrumentação, e o transporte do canal calculado. Os resultados revelaram 

que o transporte foi significativamente maior nos grupos Typhoon e Vortex em 

comparação ao grupo SAF. Além disso, o transporte foi significativamente 

maior para o grupo Typhoon versus o grupo Vortex. Sob as condições desse 

estudo, o grupo SAF apresentou menor transporte do canal em comparação 

aos demais. 
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2.2.3 Sistema Reciproc  

Recentemente lançado, o sistema Reciproc (VDW GmbH, Munique, 

Alemanha) é baseado no conceito do preparo químico-mecânico utilizando um 

único instrumento (YARED, 2008). Fabricado a partir da liga NiTi M-Wire,  

desenvolvida por um processo especial de tratamento térmico, os instrumentos 

Reciproc apresentam maior flexibilidade e resistência à fadiga cíclica que ligas 

NiTi convencionais (KIM et al., 2012; PEREIRA et al., 2012; GUTMANN & 

GAO, 2012). A parte ativa possui conicidade variada diminuindo 

progressivamente até o intermediário e a seção reta transversal tem formato de 

“S”. O sistema Reciproc é constituído por três instrumentos indicados de 

acordo com as dimensões do canal radicular, com diâmetros e conicidades 25/ 

0,08 – 40/0,06 – 50/0,05 (BÜRKLEIN et al., 2012). Por meio de um movimento 

reciprocante, ou seja, rotação no sentido anti-horário (direção de corte) seguido 

de uma rotação de menor amplitude no sentido horário (direção de liberação do 

instrumento), a movimentação do instrumento ocorre de forma continua e 

progressiva em direção apical (YARED, 2008). 

Segundo alguns autores, o movimento reciprocante poderia em teoria, 

eliminar os riscos de fratura por torção, uma vez que o instrumento não estaria 

mais sujeito a níveis de estresse causados pelo movimento de rotação continua 

(YARED, 2008; VARELLA-PATINO et al., 2010). Contudo, até o presente 

momento, tanto os instrumentos de rotação contínua como reciprocante têm 

mostrado resultados similares quanto à remoção de debris e da camada de 

smear layer (BÜRKLEIN et al., 2012), sendo capazes de manter o eixo original 

em canais curvos, durante o preparo químico mecânico (BERUTTI et al., 2011). 
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O sistema Reciproc também conta com cones de guta-percha com as 

mesmas dimensões dos instrumentos Reciproc, otimizando o tempo de 

trabalho na obturação endodôntica (VERSIANI, 2012). 

2.3 Obturação dos canais radiculares 

O sucesso do tratamento endodôntico requer uma obturação hermética, 

com o máximo de impermeabilização e o mínimo de agressão aos tecidos 

perirradiculares. Muita ênfase tem sido dada à capacidade selante na 

obturação do canal radicular, entretanto os resultados de têm mostrado que 

nenhum material ou técnica foi capaz de promover o completo preenchimento e 

selamento do espaço pulpar (DE-DEUS et al., 2006b; ENDAL et al., 2011). 

De acordo com um estudo clássico, realizado pela Universidade de 

Washington, onde foram analisados 532 tratamentos endodônticos, em 34 

casos de insucessos encontrados, 18 estavam relacionados a obturações 

incompletas (aproximadamente 60%). Sendo assim, este estudo demonstrou 

que o preenchimento tridimensional do SCR é de fundamental importância para 

a reparação biológica dos tecidos periapicais (INGLE, 1956). 

DOWN & INGLE (1955) demonstraram in vitro a ocorrência de infiltração 

apical em canais com obturações deficientes, utilizando para tal um isótopo 

radioativo. Foram utilizados dentes anteriores humanos extraídos, os quais 

foram obturados pela técnica da compactação lateral, sendo que a metade dos 

espécimes foi obturada com todo o rigor de técnica, e o restante, de modo 

insuficiente. Após todas as obturações terem sido concluídas, os espécimes 

foram impermeabilizados com uma cera pegajosa (exceção do terço apical) e 

imersos em iodo radioativo (I -131) por 120 horas; transcorrido esse período, as 
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amostras foram incluídas em blocos de resina e fraturadas longitudinalmente. 

Por meio de radiografias, observou-se grande área de infiltração apical nos 

dentes insuficientemente obturados, ao contrário do ocorrido naqueles com 

adequado preenchimento. Com base nesse estudo, parece lícito apontar que: a 

infiltração observada quando utilizado o iodo radioativo em canais 

deficientemente obturados in vitro, é análoga à ocorrida em canais 

incompletamente obturados in situ, permitindo a percolação de fluidos teciduais 

oriundos do periápice para o interior dos mesmos. 

Na prática, verifica-se a quase impossibilidade de que um material 

preencha todas as características desejáveis e ideais para um material 

obturador do SCR. O que normalmente ocorre, é a prevalência de algumas 

delas em detrimento de outras. Porém, apesar de na prática não existir ainda 

um material que possua apenas as características adequadas, a atividade dos 

pesquisadores não cessa em busca do melhor material possível, para a 

finalidade desejada, ou seja, a obturação tridimensional, à prova de fluidos e 

microrganismos, do sistema de canais radiculares (SIQUEIRA et al., 2010b). 

A presença de obturações endodônticas deficientes é considerada como uma das 

principais causas de fracasso da terapia endodôntica a longo prazo, embora outros fatores 

possam contribuir para o insucesso do tratamento. O preparo químico-mecânico assume 

caráter fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico, responsável pela limpeza, 

desinfecção e modelagem, proporcionando assim condições convenientes para a 

obturação. Outro fator importante para o êxito do tratamento endodôntico é o respeito e a 

manutenção da integridade do periápice (MONTEIRO et al., 2008). 

 A guta-percha é o principal material de escolha para o preenchimento do canal 

radicular, pois durante anos tem demonstrado características positivas em relação à 

obturação, como biocompatibilidade, possibilidade de termoplastificação e remoção em 
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casos de insucesso endodôntico (HATA et al., 1995). Apresenta duas formas cristalinas 

distintas quimicamente: alfa e beta. Na fase alfa, a guta-percha é mais quebradiça à 

temperatura ambiente, mas quando aquecida torna-se mais pegajosa, com melhor 

escoamento e maior aderência. Na fase beta, se apresenta mais estável, flexível, porém 

com menor adesividade e escoamento, quando comparada a fase alfa (GIILHOOLY et al., 

2000). 

Diferentes técnicas de obturação têm sido propostas visando melhorar a 

adaptação dos materiais obturadores às paredes do canal radicular (DE-DEUS 

et al., 2008a, 2008b). Entre essas pode-se destacar as técnicas de 

termoplastificação da guta-percha, como a TOCC cuja a principal vantagem é o 

melhor escoamento do material obturador a partir de sua plastificação, 

favorecendo o preenchimento do espaço pulpar, resultando em uma obturação 

mais homogênea e melhor adaptada às paredes do canal (SCHILDER, 1967; 

DE-DEUS et al., 2006a; SOMMA et al., 2011). 

A TOCC foi desenvolvida a partir da técnica de compactação vertical de 

guta-percha aquecida, preconizada por SCHILDER (1967). Para BUCHANAN 

(1998) a TOCC apresenta vantagens em relação à técnica precursora como: 

melhor resultado no controle do limite apical de obturação; menor número de 

instrumentos; menor probabilidade de deslocamento do cone principal e o 

emprego de condensadores mais flexíveis e menos calibrosos, facilitando a 

compactação da massa obturadora em canais curvos. Após a adaptação do 

cone principal, condutores de calor aquecidos plastificam a guta-percha, sendo 

compactada a frio logo em seguida. Portanto, um processo de aquecimento e 

compactação contínuos, até o completo preenchimento do espaço do canal. 
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SILVER et al. (1999) avaliaram a obturação nos últimos milímetros 

apicais, de quarenta e cinco canais simulados em blocos de resina 

padronizados. Para isso, utilizaram duas técnicas de compactação vertical da 

guta-percha, com diferentes equipamentos geradores de calor: System B 

(Sybron Dental Specialties, Orange, CA, EUA) e Touch’n Heat (Sybron Dental 

Specialties, Orange, CA, EUA). Segundo os autores essas técnicas 

modificadas são mais eficazes que a original preconizada por SCHILDER 

(1967). Compararam a qualidade da obturação quantificando a área ocupada 

de guta-percha, cimento e os espaços vazios, além das alterações de 

temperatura na superfície externa das raízes, durante a obturação. Os autores 

concluíram que no terço apical, o System B exibiu canais obturados 

primariamente com guta-percha. No entanto, o Touch’n Heat obturou mais 

canais laterais, apesar de ter promovido elevação da temperatura na parede 

radicular maior que 10°C. 

WU & WESSELINK (2001) realizaram um experimento em canais ovais, 

para determinar a qualidade de obturação com técnicas de compactação lateral 

e vertical da guta-percha aquecida. Pré-molares inferiores extraídos, 

instrumentados e obturados, tiveram suas raízes seccionadas transversalmente 

a 2 e 4 mm do ápice. Para a análise das amostras, as imagens captadas em 

microscópio Photomakroskop M400 (Wild, Heerbrugg, Suíça) foram 

escaneadas e o percentual de guta-percha medido por um software (KS 100 

Image System 3.0®, Carl Zeiss, Alemanha). Os resultaram revelaram um 

percentual de preenchimento significativamente maior na técnica de 

compactação vertical da guta-percha aquecida.  
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BAKSI AKDENIZ et al. (2007) investigaram o efeito de três cimentos 

endodônticos na radiopacidade de obturações em canais simulados por meio 

de radiografia digital direta. Trinta canais simulados em blocos de acrílico 

transparente foram preparados com instrumento nº25 e conicidade 

0,04mm/mm. Um único cone de guta-percha de dimensão igual ao instrumento 

final foi inserido em cada canal e imagens foram obtidas após a obturação. Os 

resultados revelaram que o cimento RoekoSeal (Coltene Whaledent, GmbH, 

Langenau, Alemanha) gerou uma redução significativa na densidade aos raios 

X na obturação da raiz ao nível de 1 mm. Os cimentos Diaket (3M ESPE AG, 

Seefeld, Alemanha) e Pulp Canal Sealer (PCS) aumentaram a radiopacidade 

da obturação em todos os níveis de forma significativa, exceto nos níveis 6 e 

11mm das amostras Diaket. Os autores concluíram que a composição química 

e a espessura do cimento endodôntico pode influenciar na radiopacidade da 

obturação dos canais radiculares. 

DE-DEUS et al. (2006a) buscaram determinar a porcentagem de área 

preenchida por guta-percha no terço apical de canais obturados pelo sistema 

Thermafil (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, Oklahoma, EUA), System 

B ou condensação lateral, utilizando incisivos superiores humanos extraídos. 

As amostras foram seccionadas a 2mm e 4mm do ápice recebendo 

posteriormente, preparo metalográfico. Foram examinadas e fotografadas em 

microscópio óptico e as imagens geradas foram analisadas por meio de 

programa específico. O grupo que utilizou o Thermafil produziu áreas de 

preenchimento significativamente maiores (P< 0,01). 
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DE-DEUS et al. (2007) compararam a porcentagem da área obturada 

pela guta-percha obtida com a utilização dos sistemas Thermafil e System B e  

analisados com um microscópio e processamento digital de imagem. Os canais  

obturados foram seccionados a 4 e a 6 mm do ápice, preparados 

metalograficamente e feitas as fotomicrografias. Por meio da análise digital, as 

áreas do canal e da guta-percha foram medidas. Os resultados demonstraram 

que o sistema Thermafil apresentou mais eficiência no preenchimento, quando 

comparado aos outros grupos estudados (P<0,01). 

GARCIA et al. (2009) avaliaram in vitro, a espessura da película de dois 

cimentos endodônticos contendo resina-epóxi e óxido de zinco e eugenol, na 

região apical de vinte raízes palatinas de primeiros molares superiores. As 

raízes divididas aleatoriamente em dois grupos, foram seladas com o Sealer 26 

(Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil) e EndoFill (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil) 

usando a técnica clássica. As amostras foram analisadas por microscopia 

óptica com aumento de 40x. As imagens obtidas foram gravadas e submetidas 

à análise morfométrica por meio de uma grade de integração, a qual permitiu a 

quantificação da área preenchida por cimento, guta-percha e eventuais 

espaços vazios. Os autores concluíram que os cimentos apresentaram 

comportamento semelhante em relação a espessura de sua película na região 

apical. 

Segundo JONHSON & GUTMANN (2007), a técnica de compactação em 

ondas contínuas é uma variação da compactação vertical aquecida. O uso de 

técnicas de termoplastificação vem crescendo em função dos novos conceitos 

de preparo do canal com sistemas mecanizados de NiTi e pela produção de 
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cones de guta-percha padronizados do próprio sistema. Porém, a qualidade da 

obturação deve ser obtida por meio de uma avaliação cuidadosa dos 

procedimentos operatórios. Somente com esta abordagem as deficiências 

podem ser identificadas e corrigidas. 

Em um estudo ex-vivo, DE-DEUS et al. (2012) compararam a 

capacidade de preenchimento de canais obturados pela técnica de guta-percha 

termoplastificada pelo sistema Thermafil, em canais achatados ou ovais, 

preparados pelos sistemas ProTaper e SAF. As raízes e as superfícies de corte 

foram submetidas à medição morfométrica por meio de microscopia ótica, a fim 

de estabelecer a percentagem da área preenchida por guta-percha. Os 

resultados demonstraram que os canais do grupo SAF apresentaram um 

preenchimento de guta-percha termoplastificada significativamente superior, 

quando comparado ao sistema ProTaper.  

Buscando avaliar a influência dos cimentos endodônticos na capacidade 

de detectar espaços vazios na obturação do canal pela análise radiográfica, 

BODANEZI et al. (2012) compararam três cimentos à base de resina-epóxi de 

radiopacidades distintas. Quarenta e oito caninos superiores humanos 

extraídos foram preparados, obturados e divididos em três grupos. Um espaço 

vazio longitudinal no canal foi simulado em metade das amostras, a partir de 

cada grupo (n=8). Um radiologista e um endodontista cegados interpretaram os 

espaços vazios em radiografias no sentido vestíbulo-linguais. Esses autores 

concluíram que, o cimento obturador pode afetar a capacidade de detecção de 

espaços vazios presentes na obturação do canal, durante a análise 

radiográfica. 



25 
 

Em 2012, RODRIGUES et al. compararam a porcentagem de guta-

percha em níveis radiculares distintos, de quarenta canais mesiais de molares 

inferiores preparados até o instrumento F2 do sistema ProTaper Universal 

(Dentslpy Maillefer, Ballaigues, Suíça). Metade da amostra foi preenchida por 

um cone único F2 e a outra por compactação lateral. Em seguida, as raízes 

foram seccionadas transversalmente a 3, 5 e 7 mm do ápice radicular. As 

imagens foram obtidas por meio de um microscópio digital MIC-D, com 

aumentos de 30 a 35x. A área de guta-percha foi medida por um software 

ImageTool. Os dados coletados foram analisados pelos testes ANOVA e de 

Bonferroni (α=0,05). Os resultados revelaram que no terço apical (3 mm), a 

técnica do cone único proporcionou um maior percentual de guta-percha, do 

que a de compactação lateral (P<0,001). No entanto, nos demais terços (5 e 7 

mm), não houve diferença estatística (P>0,05).  

A presença de radiolucidez periapical tem sido utilizada como um critério 

na identificação de falha no tratamento endodôntico (Siqueira, 2005). No 

entanto, além das limitações inerentes ao exame radiográfico, as 

interpretações radiográficas são subjetivas. Por essa razão, MORGENTAL et 

al. (2012) investigaram o efeito da análise parcial da qualidade da obturação do 

canal e da lesão periapical, em decisões de retratamento. Doze radiografias 

editadas com o software Adobe Photoshop CS4 foram analisados por dez 

dentistas, em três momentos, com intervalos de uma semana. Primeiramente 

analisou-se somente a qualidade da obturação. Após uma semana, apenas as 

áreas periapicais foram visualizadas e na terceira semana, os observadores 

analisaram a imagem radiográfica não editada. Os autores concluíram que a 
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visualização radiográfica da obturação, afetou a interpretação da condição 

periapical, e que a qualidade da obturação, teve maior influência do que a 

condição periapical na decisão pelo retratamento endodôntico. Além disso, no 

diagnóstico endodôntico, o processo de interpretação radiográfica não deve 

apenas enfatizar aspectos técnicos, mas também considerar fatores biológicos 

(Siqueira, 2005). 

2.4 A microtomografia computadorizada na avaliação do preparo do canal 

radicular 

Historicamente, uma grande variedade de técnicas e métodos 

experimentais tem sido descritas para a visualização e avaliação tridimensional 

do SCR. Entretanto, a maioria dessas metodologias apresentam limitações 

como, por exemplo, a destruição da amostra e a impossibilidade de avaliar 

simultaneamente diferentes parâmetros do preparo do canal radicular 

(BRYANT et al., 1998). Tais dificuldades levaram a uma crescente busca por 

novas metodologias que possibilitem avaliações quantitativas e qualitativas do 

preparo do canal radicular. 

Em 1995, NIELSEN et al. apresentaram a micro-CT como uma 

metodologia avançada para a pesquisa endodôntica. Quatro primeiros molares 

superiores extraídos foram escaneados por um microtomógrafo com resolução 

de 127 micrômetros (µm) e instrumentados. Esses autores afirmaram que essa 

metodologia proporciona vários recursos, sendo uma valiosa ferramenta na 

pesquisa endodôntica. Entre esses, destacam a apresentação da morfologia 

interna e externa do dente, sem a necessidade de destruição da amostra; a 

visualização das alterações de área e volume, pós-instrumentação e obturação 
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dos canais, assim como, a quantificação do transporte do canal radicular pós 

preparo químico-mecânico. 

Em um estudo ex-vivo, BERGMANS et al. (2003) avaliaram e 

compararam a instrumentação de canais mesiais em dez molares inferiores 

utilizando os sistemas ProTaper e K3 (SybronEndo, Orange, EUA). Os 

espécimes foram avaliados por meio da micro-CT e as imagens tridimensionais 

pré e pós instrumentação, comparadas por valores numéricos do volume, 

curvatura, quantidade de dentina removida e centralização do canal, além da 

inspeção da forma deste. Esses autores concluíram que, o ProTaper removeu 

maior volume de dentina e gerou um maior deslocamento do canal em direção 

à zona de perigo. 

Em outro estudo avaliado por meio da micro-CT, LOIZIDES et al. (2007) 

compararam os preparos dos sistemas Hero (Micro-Mega, Besancon, França) 

e ProTaper, quanto à geometria dos canais radiculares. Para isso escanearam 

vinte e dois canais mesiais de primeiros molares inferiores, antes e após a 

instrumentação. As imagens das seções transversais dos canais foram obtidas 

em intervalos de 2 mm. As diferenças em relação à área da seção transversal, 

ao perímetro de cada canal e à extensão do transporte do canal, foram 

calculados por um software de imagens. Os autores concluíram que, o Hero 

apresentou maior eficiência de corte em comparação ao ProTaper a 8 mm, 6 

mm e 4 mm do ápice radicular. Além disso, o ProTaper demonstrou uma maior 

tendência de transporte apical. 

MOORE et al. (2009) compararam as mudanças no terço apical de 

canais radiculares após a instrumentação com três técnicas distintas: limas tipo 
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K, com forças balanceadas; limas tipo K com forças balanceadas e preparo 

apical com instrumento FlexMaster (VDW GmbH, Munique, Alemanha) de 

conicidade 0,04 mm/mm; e uma técnica híbrida ProTaper/FlexMaster. Por meio 

da micro-CT, quarenta molares foram escaneados antes e após a 

instrumentação. Foram avaliados a quantidade de dentina removida, a forma 

final do canal e o transporte apical. Os resultados demonstraram que os 

instrumentos de NiTi removeram uma menor quantidade de dentina e 

promoveram um menor transporte apical. 

PETERS et al. (2010) avaliaram a capacidade de desgaste dentinário 

após instrumentação de canais radiculares com o instrumento SAF. Por meio 

da micro-CT com resolução de 20 µm, avaliou-se vinte incisivos superiores 

divididos em dois grupos. Os canais foram escaneados antes e após cada 

minuto de instrumentação e o tempo de total de instrumentação para cada 

canal foi de 6 minutos. O grupo 1 foi da SAF de 1,5 mm de diâmetro e no grupo 

2, com 2 mm. As variações de volume dos canais foram comparadas com os 

valores pré-operatórios, além da determinação das áreas não instrumentadas. 

Nos dois grupos, o volume pré-operatório foi estatisticamente semelhante e o 

volume aumentou, com valores relativamente maiores para ambos. Outro 

achado interessante foi a baixa porcentagem de superfície em canais retos não 

instrumentada pela SAF. 

FREIRE (2010), comparou a qualidade do preparo em canais radiculares 

curvos instrumentados pelos sistemas Twisted File e EndoSequence 

(RealWorldEndo/Brasseler, Savannah, GA, EUA) a 2, 3,5 e 5 mm do ápice. 

Entre os quesitos avaliados estava à capacidade de manter a centralização do 
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canal, a extensão e a direção de eventuais transportes e o índice de 

centralização do instrumento. Os autores utilizaram para a análise, um método 

proposto por BRAMANTE et al. (1987) e posteriormente modificado, e a micro-

CT. Em ambas as análises, o transporte do canal e o índice de centralização 

do instrumento foram semelhantes nos dois sistemas, com diferença estatística 

significante apenas na micro-CT aos 3,5 mm, onde o Twisted File apresentou 

um melhor desempenho. Ambos os sistemas produziram baixos índices de 

desvios, tanto no sentido mesial, quanto no distal, sendo menos frequente na 

análise pela micro-CT.  

Em um estudo sobre as propriedades mecânicas do instrumento SAF, 

PETERS & PAQUÉ (2011) por meio da micro-CT com resolução de 20 µm, 

avaliaram o preparo de canais em molares superiores. As alterações de 

volume, área não instrumentada e geometria dos cortes transversais foram 

comparadas entre os valores pré e pós-operatórios. Os resultados desse 

estudo foram similares aos encontrados por PETERS et al. (2010), observando 

que nas análises ex vivo, a SAF promoveu preparos de forma homogênea, 

circunferencial e com mínimo transporte do canal. 

Utilizando micro-CT, ENDAL et al. (2011) avaliaram de forma 

tridimensional, a área do istmo de canais mesiais em molares inferiores. Esse 

estudo comparou a quantidade de detritos presente na região de istmos, antes 

e após o preparo-químico mecânico, além do volume de massa obturadora. 

Antes e após cada etapa do preparo, os espécimes foram escaneados numa 

resolução de 11 µm e as imagens, segmentadas e quantificadas. A presença 

de detritos após o preparo representou 35,2% do volume dos istmos. A 
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porcentagem média do volume de massa obturadora presente em áreas de 

istmo foi significativamente menor (57,5%), quando comparada a do canal 

principal (98,5%). Para esses autores, a micro-CT é uma ferramenta valiosa na 

avaliação da presença de detritos gerados pelo preparo químico-mecânico, 

podendo no futuro, ser útil na análise da determinação da quantidade de 

biofilme em regiões periféricas do SCR, antes e após o tratamento 

endodôntico. 

VERSIANI (2012) trabalhando em canais radiculares ovais, avaliou o 

preparo químico-mecânico e a obturação com os sistemas ProTaper, WaveOne 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), Reciproc e SAF. Cem caninos inferiores 

humanos foram escaneados por meio de micro-CT e divididos em quatro 

grupos de vinte e cinco, de acordo com o sistema utilizado. Após a segunda 

micro-CT, os espécimes foram redistribuídos em dois grupos, de acordo com a 

técnica de obturação: TOCC e a técnica recomendada pelo fabricante. Esse 

trabalho objetivou avaliar a área, o perímetro, a circularidade, o diâmetro maior 

e menor, a área de superfície, o volume após o preparo químico-mecânico, 

além do percentual volumétrico de espaços vazios após a obturação do canal. 

Os resultados demonstraram maiores alterações nos grupos ProTaper e 

WaveOne, intermediárias no grupo Reciproc e menores no grupo SAF. Em 

relação à obturação, apenas no terço cervical, a TOCC apresentou os menores 

percentuais volumétricos de espaços vazios, quando comparada à técnica 

recomendada pelo fabricante. O autor concluiu que todos os sistemas 

resultaram em alterações nos parâmetros bidimensionais e tridimensionais do 

canal, após o preparo químico-mecânico. Além disso, a técnica recomendada 
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pelo fabricante promoveu um maior volume de espaços vazios no terço cervical 

do que a TOCC. 

Em um estudo ex vivo, SIQUEIRA et al. (2013) avaliaram a capacidade 

de desinfecção de três protocolos utilizados no preparo de canais mesiais em 

molares inferiores, correlacionando achados bacteriológicos, com as análises 

da micro-CT. Os canais foram contaminados com Enterococcus faecalis e 

divididos em três grupos baseado na sua configuração anatômica, conforme 

determinado pela análise da micro-CT e de acordo com o instrumentos 

utilizados: SAF, Reciproc e Twisted File. A substância química irrigadora foi o 

NaOCl a 2,5% para todos os grupos. As amostras foram tomadas antes (S1) e 

após a instrumentação (S2), e a quantificação de bactérias foi realizada por 

meio de cultura. Em seguida, as raízes mesiais foram submetidas à análise 

micro-CT adicional, a fim de avaliar o formato dos canais. Todos os protocolos 

de instrumentação promoveram redução bacteriana intracanal altamente 

significativa (P<0,001). Comparações intergrupos, quantitativas e qualitativas, 

não revelaram diferenças significativas entre os grupos (P>0,05). Quanto à 

forma, não se observou diferença estatística entre as técnicas quanto o 

percentual médio de aumento de volume, o aumento de área de superfície, a 

área de superfície despreparada, e a área de superfície despreparada relativa 

(P>0,05). A análise correlativa não mostrou relação estatisticamente 

significante entre a redução de bactérias e a média percentual de aumento dos 

parâmetros analisados (P>0,05). Os autores concluíram que os três sistemas, 

tem desempenho semelhante na desinfecção e modelagem de canais mesiais 

de molares inferiores. 
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NASERI et al. (2013) compararam in vitro, a qualidade de quatro 

técnicas de obturação de canais radiculares: compactação lateral frio (CLF), 

compactação vertical quente (CVQ), Obtura II (OII) (SybronEndo, Orange, 

EUA) e Gutta Flow (GF) (Coltene Whaledent, GmbH, Langenau, Alemanha). 

Vinte primeiros molares superiores extraídos preparados com ProTaper, foram 

divididos aleatoriamente em quatro grupos. O volume interno dos canais foi 

calculado por meio de micro-CT. Após a aplicação do cimento obturador, novas 

imagens foram tomadas e a porcentagem de volume de espaços vazios, guta-

percha e cimento em diferentes níveis, foram calculados com o auxílio do 

software CT. Espaços vazios foram detectados em todas as amostras. Houve 

diferença significativa entre a maior e a menor porcentagem de espaços vazios 

na CLC (19,6%) e nos grupos GF (6,7%), respectivamente. No terço apical, 

CLC e OII mostraram o maior e o menor percentual de espaços vazios (5,5% e 

2,6%) e a percentagem mais baixa e mais alta de guta-percha (76,52% e 94,26 

%), respectivamente. Essas diferenças foram estatisticamente significativas e 

todos os canais revelaram espaços vazios. GF e CLF mostraram o maior e a 

menor percentual de material de obturação, respectivamente. 

GANDOLFI et al. (2013) investigaram de forma não destrutiva, o 

percentual de espaços vazios e fendas marginais em 3D, num volume de 

interface pré-definida de interesse (ISV), dentro de obturações radiculares. 

Dezesseis canais individuais de pré-molares foram preparados com 

instrumentos ProTaper, divididos aleatoriamente em dois grupos (n=8) e 

obturados com Thermafil calibres 30 em associação com cimento AH Plus 

(Denstply De Trey, Konstanz, Alemanha) ou cimento fluido de MTA 
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(Universidade de Bolonha, Itália). As raízes obturadas foram armazenadas a 

37°C em 5 mL de solução salina equilibrada de Hank (HBSS), usada para 

representar os fluidos corporais. Imagens de alta resolução de micro-CT foram 

tomadas após 7 dias e 6 meses. De cada raiz, 3000 imagens de cortes foram 

analisados em 3D e binarizadas usando uma alta resolução de micro-CT 

(resolução de 4µ). A distribuição dos espaços vazios 3D (porosidade e fendas 

marginais) e a interface guta-percha-cimento na dentina foram detectados 

através de um nível de cinza, e expressa como percentagem dos 40µ de 

espessura, pré-definida de interface VOI (20µ de interface de dentina e 20µ de 

guta-percha/cimento). Um método de análise com base na segmentação do 

canal radicular foi usado, e os terços coronal, médio e apical, considerados 

separadamente. A porcentagem de volume espaços vazio 3D foi comparada 

estatisticamente pela ANOVA (significância para P<0,05). Uma Microscopia 

Eletrônica de Varredura ambiental com dispersão de energia de raios X (MEV - 

EDX) análise foi realizada na superfície de ambos os cimentos, após a imersão 

em HBSS. Os resultados revelaram que a micro-CT, detectou lacunas na 

interface dentina-massa obturadora em ambos os grupos. Além disso, foram 

detectados volumes de espaços vazios maiores do que 10,21 µm3, com 1,35 

mm de diâmetro. Os terços apicais apresentaram um volume de espaços 

vazios significativamente menor (P<0,05), do que os terços médio e cervical. O 

volume de espaços vazios reduziu significativamente (P <0,05) ao longo do 

tempo. Análise ESEM-EDX revelou que o cimento MTA fluido criou uma densa 

camada de apatita após 7 dias de imersão em HBSS, enquanto que apenas 

depósitos esparsos de fosfato de cálcio foram detectados no AH Plus, mesmo 



34 
 

após de 28 dias. Para os autores, a micro-CT demonstrou ser excelente uma 

ferramenta na visualização da microestrutura interna porosa de materiais 

endodônticos, na interface com a dentina. De acordo com os resultados, a 

proporção de espaços vazios foi menor no terço apical, reduzindo-se ao longo 

do tempo, na presença de fluido corporal simulado. 
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3. JUSTIFICATIVA  

            

Diversos estudos tem demonstrado a importância tanto na redução da 

população microbiana e remoção de restos pulpares, como na criação de um 

ambiente favorável para receber a obturação endodôntica. O objetivo principal 

da obturação do SCR é selar a cavidade endodôntica em toda a sua extensão.  

A presença de espaços vazios no canal radicular oferece condições para o 

desenvolvimento de micro-organismos remanescentes ao PQM e à medicação 

intracanal, quando utilizada. Além disso, favorece o estabelecimento de novos 

micro-organismos oriundos da cavidade oral. Portanto, a efetividade seladora da 

obturação do canal radicular pode ser um dos fatores determinantes, a longo 

prazo, do sucesso ou fracasso do tratamento endodôntico. Todavia, até o 

momento, nenhum estudo demonstrou que uma técnica de instrumentação do 

canal radicular conferiu uma modelagem ideal, permitindo um total 

preenchimento da cavidade pulpar pelo material obturador.  

Novos protocolos de instrumentação mecanizada que utilizam um único 

instrumento têm sido propostos na tentativa de superar a complexidade 

anatômica dos SCR, promovendo um adequado PQM, compatível com uma 

obturação adequada. Contudo, ainda existem poucos estudos avaliando a 

influência da modelagem promovida por esses protocolos, na qualidade da 

obturação do canal radicular.  
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4. HIPÓTESE  

  

O preparo de canais radiculares curvos por meio de sistemas de 

instrumentação mecanizada de NiTi que se utiliza de um único instrumento, pode 

interferir negativamente na qualidade da obturação endodôntica. 
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5. OBJETIVOS 

  

Por meio de microtomografia computadorizada, este estudo se propôs a: 

 

1- Avaliar ex vivo, a influência da modelagem realizada por três técnicas de 

instrumentação distintas, na qualidade da obturação de canais 

radiculares curvos; 

2- Calcular e comparar o percentual volumétrico de espaços vazios após a 

obturação dos canais radiculares mesiais de molares inferiores, 

utilizando a técnica de Onda Contínua de Compactação. 

3- Identificar possíveis fatores que podem influenciar no preenchimento dos      

     canais mesiais de molares inferiores, pelo material obturador.   
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

6.1 Parecer ético 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, registrado e aprovado neste comitê sob o número 

de protocolo CAAE 0182.0.308.000-08 (Anexo I).  

 

6.2 Preparo e seleção das amostras 

Molares inferiores extraídos por indicação ortodôntica ou periodontal 

conservados em formalina (solução de formol a 10%) e apresentando raízes 

completamente formadas foram previamente selecionados para esse estudo.  

Por meio de tomadas radiográficas periapicais nos sentidos orto-radial e 

mésio-radial foram selecionados os espécimes que apresentavam dois canais 

radiculares na raiz mesial. Três endodontistas avaliaram as imagens 

radiográficas por meio de uma lente de aumento acoplada a um negatoscópio. 

Após a conclusão do acesso coronário com brocas diamantadas nº 1012 

(KG Sorensen, Cotia, São Paulo, Brasil) de alta rotação, os canais da raiz 

mesial foram explorados com instrumentos tipo K nº 08 e 10 (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suíça) a fim de selecionar apenas raízes apresentando 

dois canais, com saídas foraminais independentes. A seguir, quinze espécimes 

com essa condição anatômica foram hemisseccionados por meio de discos 

diamantados (Vortex, Produtos Odontológicos, São Paulo, Brasil), sob 

refrigeração constante, e as secções mesiais, selecionadas para este estudo. 

O comprimento de trabalho (CT) foi determinado introduzindo no canal uma 
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lima tipo K nº 10 até atingir o forame apical e através de exame visual da ponta 

do instrumento, recuou-se 1 mm no sentido coronário. Buscando uma 

padronização inicial, todos os canais foram instrumentados até a lima tipo K nº 

20, por meio do movimento de alargamento alternado. Antes da instrumentação 

propriamente dita, todos os canais foram irrigados com 2 mL de NaOCl a 2,5%, 

seguido do alargamento cervical com instrumentos RaCe BR0 (FKG Dentaire, 

La Chaux-de-Fonds, Suíça). A seguir, os canais foram novamente irrigados 

com 2 mL de NaOCl a 2,5% e uma lima tipo K nº 15 levada ao CT para 

confirmação da patência.  

Trinta canais radiculares foram distribuídos aleatoriamente em três 

grupos experimentais (n=10), de acordo com o sistema mecanizado de NiTi 

utilizado no preparo: grupo I, Reciproc; grupo II, SAF e grupo III, Twisted File. 

 
6.2.1 Grupo Reciproc 

 
O instrumento Reciproc R25 (Fig. 1) foi operado em movimento de 

alargamento reciprocante, por meio de um motor elétrico Silver VDW (Fig. 2), o 

qual apresenta seleção de torque e um programa específico para esse 

instrumento. O instrumento foi movimentado no sentido apical com suave 

pressão e movimentos de bicadas de aproximadamente 3 mm de amplitude. 

Após cada três avanços e retrocessos, o instrumento foi limpo e o canal 

radicular irrigado com 2 mL de NaOCl a 2,5%. A patência foi conferida por meio 

de um instrumento tipo K nº 15 e a manobra repetida até o Reciproc R25 atingir 

o CT. Os canais foram irrigados por meio de uma agulha NaviTip 30-gauge 

(Ultradent, South Jordan, UT, EUA), acoplada a uma seringa de 5 mL, 

posicionada a 4 mm do CT. 
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Figura 1. Imagem representativa do instrumento Reciproc® R25 (www.vdw-dental.com).  
 

 

Figura 2: (A) Motor elétrico VDW Silver; (B) Contra-ângulo redutor Sirona (1) acoplado ao 
micromotor SMR 114058 WDW Silver (2); (C) calibragem automática da velocidade e do 
torque; (D) Reciproc acoplado ao contra-ângulo Sirona. 
 
6.2.2 Grupo SAF 

Inicialmente, os canais foram preparados até o CT pelo instrumento 

RaCe BR2. Após irrigação com 2 mL de NaOCl a 2,5%, um instrumento SAF 

de 1,5 mm de diâmetro e 25 mm de comprimento foi operado por três minutos, 

na frequência de 5.000 oscilações por minuto, com amplitude de 0,4 mm, em 
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pequenos movimentos de avanço e retrocesso, até atingir o CT. O instrumento 

SAF (Fig. 3) foi fixado a um contra-ângulo vibratório RDT3 e este, acoplado a 

uma peça de mão GENTLEpower KaVo (Biberach an der Riß, Alemanha). Com 

o auxílio da bomba VATEA, os canais foram irrigados continuamente durante 

toda a instrumentação, totalizando 6 mL de NaOCl a 2,5% para cada canal. 

 
Figura 3: (A) Instrumento SAF; (B) A SAF acoplada ao contra-ângulo RDT3; (C) conexão ao 
sistema de irrigação por tubo de silicone (seta amarela); (D) Bomba peristáltica VATEA. 
 
 

6.2.3 Grupo Twisted File 

Nesse grupo os instrumentos TF nº 25 (D0), com comprimento de 23 mm 

(Fig. 4), foram utilizados na seguinte sequência: conicidades 0,08, 0,06 e 0,04 

mm/mm, com escalonamento no sentido coroa-ápice (crown-down). Os 

instrumentos foram acionados por um motor VDW Silver, calibrado em 500 rpm 

e torque de 1N/cm2 em rotação contínua. Cada instrumento foi introduzido no 

canal em rotação contínua, até se prender às paredes dentinárias. Após a 
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remoção do instrumento, o canal foi irrigado com 2 mL de NaOCl a 2,5% e a 

patência conferida com um instrumento tipo K nº 15. A irrigação realizada foi a 

mesma do grupo Reciproc. O preparo foi concluído com o instrumento TF de 

conicidade 0,06 mm/mm no CT e uma irrigação de 2 mL de NaOCl a 2,5%. 

Concluída a instrumentação dos três grupos (n=30), a smear layer foi 

removida com 2 mL de EDTA (Ácido Etileno Diamino Tetra Acético) 

(Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil) a 17% por 1 minuto, seguida de irrigação final 

com 2 mL de NaOCl a 2,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: imagem representativa de instrumentos Twisted File SybronEndo® 
(www.dentistrytoday.com). 
 

6.3 Obturação dos canais radiculares 

 Todos os canais foram obturados pela TOCC proposta por BUCHANAN 

(1994, 1998), utilizando um equipamento de termoplastificação da guta-percha, 

o E&Q Plus (Fig. 5) (MetaBiomed®, Chungbuk, República da Coréia). 

 A seleção e comprovação radiográfica da adaptação dos cones de guta-

percha principal no CT, foi realizada de acordo com as dimensões dos canais 

com auxílio de régua endodôntica calibradora (Ângelus, Londrina, PR, 
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BRASIL). Nos grupos SAF e TF, utilizamos cones tipo TP Precise (Miltex, York, 

PA, EUA) e no grupo Reciproc, os cones Reciproc 25 (Fig. 6). A seguir, os 

canais foram secos por cones de papel absorvente de tamanhos compatíveis 

com suas dimensões. Pontas condutoras de calor, que também atuam como 

compactadores foram selecionadas de acordo com a conicidade do cone, ao 

nível de 5-7 mm do CT. Após a manipulação do cimento obturador Pulp Canal 

Sealer (SybronEndo, Orange, CA, EUA) (Fig. 6), o cone de guta-percha 

principal foi lubrificado por este e posicionado no CT. Um condutor de calor 

selecionado e pré-aquecido por acionamento do Holder, foi posicionado através 

do cone de guta-percha, impondo uma compressão até 5-7 mm aquém do 

ajuste apical (Fig. 7). Após a liberação do Holder foi mantida uma compressão 

apical por 10 segundos. Em sequência, o Holder foi novamente acionado antes 

da remoção do condutor/compactador, facilitando o desgarramento deste da 

guta-percha. Após essa fase denominada down-pack, os segmentos médio e 

cervical do canal foram preenchidos por incrementos de guta-percha injetados 

pela ponta da pistola do sistema E&Q Plus (fase back-fill). Entre as adições dos 

incrementos de guta-percha, estes foram compactados à frio por meio de 

calcadores. 
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Figura 5: imagem representativa do aparelho E&Q Plus / MetaBiomed®, utilizado na Técnica 

de Onda Contínua de Compactação (www.metabiomed.com). 

 

 

 

 

Figura 6: (A) Pulp Canal Sealer; (B) e (C) guta-percha TP Precise; (D) guta-percha Reciproc; 
(E) bastões de guta-percha MetaBiomed. 
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Figura 7: (A) Adaptação do cone principal; (B) corte da guta-percha pelo condutor de calor (C) 
compactação da guta-percha; (D) injeção de guta-percha termoplastificada com a pistola do 
aparelho E&Q Plus. 
 

6.4 Microtomografia computadorizada 

6.4.1 Avaliação microtomográfica 

Após a obturação dos canais radiculares, os espécimes foram  

submetidos ao exame microtomográfico e para a aquisição das imagens e 

cortes tomográficos, seguindo modelo proposto por VERSIANI (2012), utilizou-

se o Microtomógrafo Skyscan modelo 1176 (Skyscan, Kontich, Bélgica) (Fig. 8).  

 

Figura 8: Microtomógrafo computadorizado (Skyscan®1176, Kontich, Bélgica). 

 

 Os espécimes foram acondicionados e travados com fita adesiva em um 
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tubo de isopor cilíndrico e posicionados na bandeja do aparelho (Fig. 9). A 

seguir, realizou-se a aquisição das projeções em diversas angulações, ao 

longo de 360º, com passos de 2º de rotação. Definiu-se uma quantidade total 

de dois quadros (frames) tomados em cada projeção angular, com tamanho de 

voxel isotróprico de 19,96 nn. Essa manobra permitiu calcular a média dos 

sinais e assim melhorar a definição final de cada imagem, estabelecendo um 

tempo de escaneamento de aproximadamente 1 hora por espécime. 

 

 

Figura 9: Espécimes posicionados no interior do microtomógrafo computadorizado. 
 
 A etapa seguinte consistiu em uma sequência de procedimentos visando 

a segmentação dos materiais obturadores. 

 Neste sentido, procedeu-se à reconstrução das imagens das seções 

transversais a partir das imagens das projeções angulares por meio do 

software NRecon v.1.6.6.0 (SkyScan, Konitich, Bélgica), resultando na 

completa representação da microestrutura interna de cada raiz (Fig. 10). Foi 

aplicada redução de artefatos em forma de anel (ring artifact) no valor de 5 

(escala de 0-20), de endurecimento de feixe (beam rendering) no percentual de 

30% (escala de 0 a 100%), suavização (smoothing) no valor de 1 (escala de 0 
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a 10) e com o histograma de contraste no modo logarítmico variando de 0 

(valor mínimo) a 1,0 (valor máximo).  Em razão do conteúdo de alta densidade 

presente no interior do canal radicular, o valor máximo de histograma de 

contraste no modo logarítmico precisou ser ajustado para 0,24. As imagens 

reconstruídas de seções transversais foram salvas em formato bitmap (Fig. 10). 

Esse processo resultou numa media de 700 fatias por espécime, cobrindo toda 

a sua extensão, desde a porção cervical até o ápice anatômico. 

 Após a reconstrução as imagens foram processadas e analisadas com 

auxílio do programa CTAn v.1.11.8. Para cada espécime, selecionou-se o 

mesmo intervalo de secções analisadas no exame microtomográfico. No 

módulo Region of Interest, selecionou-se manualmente a região de interesse 

(ROI) correspondente à área aonde estava o material obturador e no módulo 

Binary Images definiram-se os valores de Limiar em 0%. A seguir no módulo 

3D Analysis, o módulo Processed Images, calculou-se o volume total do objeto 

selecionado e binarizado contido na ROI, correspondente ao material 

obturador. O valor resultante foi subtraído do volume do canal radicular 

preparado obtido no exame microtomográfico. Em seguida calculou-se a 

representação percentual desta diferença em relação ao volume total do canal 

radicular. O valor resultante correspondeu ao percentual volumétrico de 

espaços vazios presentes após a obturação do canal radicular. 
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Figura 10: Imagens microtomográficas após tratamento pelo software NRecon v.1.6.6.0: (A) 
grupo Reciproc; (B) grupo SAF; (C) grupo TF. 
 

 

6.4.2 Avaliação microtomográfica  

  O volume do canal preparado e o volume de massa obturadora 

preenchendo o canal foram obtidos após reconstrução das seções transversais 

dos espécimes e a realização do processamento e análise das imagens com 

auxílio do programa CTAn v.1.11.8 (SkyScan, Konitch, Bélgica), para 

elaboração de uma rotina computacional por meio da ferramenta Custon 

Processing, utilizando uma sequência de plug-ins para obtenção dos dados, 

seguindo modelo proposto por VERSIANI (2012). 

6.5.4 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com auxílio do programa SPSS versão 

17 (LEAD Technologies, Inc., Chicago, IL, EUA). Os dados de cada parâmetro 

avaliado foram submetidos ao teste estatísticos de Kolmorogorov-Smiirnov com 

o objetivo de verificar a distribuição amostral. O nível de significância foi  

estabelecido em 5% (p<0,05). 
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7. RESULTADOS 

 

A distribuição não paramétrica dos resultados permitiu a aplicação do 

teste de análise de variância Kruskal-Wallis. Na comparação entre dois grupos 

utilizou-se o método de Dunn, o qual demonstrou diferença significante entre os 

grupos (p < 0.05). 

7.1 Avaliação de toda extensão do canal 

Considerando-se toda a extensão do canal radicular (tabela 1), 

constatou-se através do método de Dunn, a existência de diferença significativa 

entre as medianas do G2-SAF e G3-TF (p<0,05), porém entre as medianas do 

G1-Reciproc e G3-TF file não houve diferenças significativas (p>0.05). Entre as 

medianas do G1-Reciproc e G2-SAF também não foram observadas diferenças 

significativas (p>0,05) (tabela 2). 

Na comparação entre os grupos, considerando toda a extensão do canal 

radicular, constatou-se que o preparo com o sistema TF, proporcionou menor 

quantidade de espaços vazios que o sistema SAF, porém não diferindo do 

proporcionado do sistema Reciproc. Por sua vez, o preparo do sistema 

Reciproc não diferiu do sistema SAF(fig. 11). 

 

Figura 11: Imagens de secções transversais de três espécimes obturados pela TOCC, após 
procedimento de reconstrução, mostrando conteúdo de alta densidade  no interior dos canais 
(materiais obturadores) apresentando falhas 
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Tabela 1: Espaços vazios no canal radicular (em porcentagem).  
 

ESPÉCIME RECIPROC - G1 SAF - G2 TWISTED FILE - G3 

1a 2.82 10.51 6.28 

1b 4.61 10.06 7.39 

2a 11.88 9.57 5.45 

2b 11.97 8.14 6.23 

3a 5.89 5.76 4.48 

3b 6.31 8.27 5.17 

4a 6.69 11.78 4.96 

4b 7.58 15.02 7.97 

5a 11.65 9.88 5.63 

5b 8.61 9.85 6.88 

 

Tabela 2: Mediana, valor máximo e mínimo, do primeiro e terceiro quartil da quantidade de 
espaços vazios (em porcentagem). 
 

GRUPO MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO 1º E 3 º QUARTIL 

G1 – Reciprocab 7.31 11.97 2.82 5.99 - 10.89 

G2 - SAFb 9.86 15.02 5.76 8.59 - 10.39 

G3 - Twisteda 5.93 7.97 4.48 5.24 - 6.73 

 

 7.2 Avaliação dos terços cervical-médio e apical 

Considerando o terço apical (tabela 3), o método de Dunn revelou 

diferença significativa apenas entre as medianas do G1 e G2 (p<0,05).  
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Contudo entre as demais medianas não houve diferença significativa (p>0,05) 

(tabela 4). 

Tabela 3:  Espaços vazios no terço apical do canal radicular (em porcentagem). 
  

ESPÉCIME RECIPROC - G1 SAF - G2 TWISTED FILE - G3 

1a 4,22 36,66 10,24 

1b 5,42 15,62 12,72 

2a 17,74 13,73 7,12 

2b 24,77 11,69 13,26 

3a 6,82 4,11 8,95 

3b 8,42 19,68 5,23 

4a 8,8 22,58 11,36 

4b 11,23 15,68 12,21 

5a 11,1 17,46 10,98 

5b 10,6 17,48 14,93 

 
 
Tabela 4: Mediana, valores máximo e mínimo e do primeiro e terceiro quartil da quantidade de 
espaços vazios (em porcentagem). 
 

GRUPO MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO 1º E 3 º QUARTIL 

G1 - Reciproca 9,70 24,77 4,22 7,22 - 11,19 

G2 - SAFb 16,57 36,66 4,11 14,20 - 19,13 

G3 - Twistedab 11,17 14,93 5,23 9,27 - 12,59 

abLetras diferentes demonstram diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Considerando o terço cervical-médio (tabela 5), por meio do método de 

Dunn houve diferença significativa entre as medianas do G2 e G3 (p< 0,05). 

Entre as medianas do G1 e G2  e G1 e G3 não houve diferença significativa 

(p>0,05)(tabela 6). 

Tabela 5: Espaços vazios no canal radicular (em porcentagem) no terço médio-cervical. 

ESPÉCIME RECIPROC - G1 SAF - G2 TWISTED FILE - G3 

1a 3,18 6,93 6,96 

1b 2,92 9,17 7,65 

2a 12,09 13,41 5,02 

2b 10,24 7,55 6,94 

3a 6,02 7,06 3,44 

3b 7,41 7,35 4,96 

4a 8,78 11,99 4,93 

4b 8,58 9,17 8,1 

5a 11,54 9,07 5,28 

5b 8,14 9,08 6,45 

 
 
Tabela 6: Mediana, valores máximo e mínimo e do primeiro e terceiro quartil da quantidade de 
espaços vazios (em porcentagem) do terço médio-cervical. 
 

GRUPO MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO 1º E 3 º QUARTIL 

G1 - Reciprocab   8,36 12,09 2,92 6,36 - 9,87 

G2 - SAFb 9,07 13,41 6,93 7,40 - 9,17 

G3 - Twisteda 5,86 8,10 3,44 4,97 - 6,95 

abLetras diferentes demonstram diferença estatisticamente significante (p < 0,05). 



53 
 

Quando comparados em relação à todas as áreas avaliadas, no terço 

apical, o sistema Reciproc apresentou menor porcentagem de espaços vazios  

do que o sistema SAF. Porém, não diferiu do sistema TF. 

 Por outro lado, na análise dos terços médio-cervical, o sistema TF 

demonstrou uma menor quantidade de espaços vazios que o sistema SAF, 

porém não diferindo do sistema Reciproc (fig. 12) 
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Figura 12: Imagem microtomográfica de dois espécimes após tratamento em software 3D 
analysis do software CTscan, mostrando o preenchimento pelos materiais obturadores: (A) 
Gupo Reciproc; (B) Gupro SAF; (C) Grupo TF. 
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8. DISCUSSÃO 
 
 

Novos sistemas de instrumentação mecanizada do canal radicular têm 

sido propostos objetivando incorporar irregularidades anatômicas e promover 

que todas as paredes do canal sejam afetadas pelo instrumento. Em canais 

com secção reta transversal circular esse objetivo é geralmente logrado. No 

entanto, em canais ovais ou achatados, essa tarefa é difícil de ser alcançada 

(LOPES et al., 2010).  

O sucesso de qualquer técnica de obturação depende muito do cuidado 

exercido no preparo do canal (GUTMANN & LOVDAHL, 2011). A obturação do 

SCR deve promover um selamento apical, lateral e coronal. A presença de 

espaços vazios no interior do canal radicular após sua obturação, pode 

significativamente comprometer o resultado a longo prazo do tratamento 

endodôntico. A redução desses espaços promove um melhor vedamento e 

consequentemente, pode impedir a movimentação de fluídos dos tecidos 

perirradiculares ou saliva para o canal, assim como, de micro-organismos e 

seus produtos do canal para os tecidos perirradiculares (SIQUEIRA, 2011). 

Uma obturação adequada do canal principal poderá confinar vestígios de 

irritantes dentro da cavidade pulpar, portanto a efetividade seladora da 

obturação é um dos fatores que podem influenciar no sucesso ou fracasso da 

terapia endodôntica (LOPES et al., 2010). Esse estudo buscou verificar a 

qualidade da obturação proporcionada por diferentes técnicas de 

instrumentação avaliando a porcentagem de espaços vazios no canal radicular. 

A metodologia do presente estudo utilizou canais das raízes mesiais de 
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molares inferiores previamente preparados por sistemas de instrumentação 

atuais distintos: Reciproc, SAF e TF, e obturados pela TOCC. Para VERSIANI 

et al. (2008) a pesquisa endodôntica com dentes extraídos aproxima da 

realidade clínica, apesar da diversidade morfológica encontrada em um mesmo 

grupo dentário, dificultar a padronização da amostra (HÜSLMANN et al., 2005; 

VERSIANI et al., 2008; BÜRKLEIN et al., 2012). De acordo com alguns estudos 

(RHODES et al., 2000; PETERS et al., 2001; GUTMANN & GAO, 2012) que 

utilizaram micro-CT, a anatomia original do canal tem mais influência no 

resultado do PQM, do que o instrumento ou a técnica empregada. 

Diversas metodologias já foram propostas com o objetivo de avaliar a 

presença de espaços vazios e/ou presença de guta-percha e cimento após a 

obturação do canal radicular, tais como análise com cortes transversal radicular 

seriados (DE-DEUS et al., 2006 a; DE-DEUS et al., 2012; RODRIGUES et al., 

2012), análise morfométrica microscópica (GONDIN et al., 2003; GARCIA  LF, 

2009), avaliação radiográfica (GUTMANN et al., 1993; MORGENTAL et al., 

2012) , infiltração de fluidos (WU et al., 2001), diafanização (AYHAN et al., 

1996) ou microscopia eletrônica de varredura (HÜLSMANN et al., 2005).  As 

principais limitações destes métodos são relacionadas à necessidade de 

destruição do espécime e à impossibilidade de análise de diferentes 

parâmetros em uma perspectiva tridimensional (HÜLSMANN et al., 2005; 

ALENCAR et al., 2008).  

Visando minimizar os efeitos adversos negativos no preparo das 

amostras, a micro-CT surgiu como uma técnica não invasiva e conservadora, 

permitindo a avaliação das características morfológicas do SCR e da obturação 
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em diferentes momentos, sendo atualmente considerada como padrão de 

referência em estudos ex-vivo (PETERS et al., 2000; PAQUÉ et al., 2009a; 

MORTMANN, 2011, ENDAL et al., 2011; SOMMA et al., 2011), motivo pelo 

qual foi selecionado para esta pesquisa. 

 Contudo, mesmo os aparatos microtomográficos atuais geram imagens 

com diferenças substanciais de contraste entre a raiz e o material obturador 

(ZASLANSKY et al., 2011), dificultando a visualização e a reconstrução das 

imagens, quando se deseja somente identificar a presença de espaços vazios 

na obturação do canal (NARANJO, 2011). Visando minimizar estas 

interferências, os parâmetros definidos para a obtenção das imagens do 

presente estudo foram previamente definidos através de um estudo piloto.  

 O percentual volumétrico de espaços vazios no material obturador foi 

obtido a partir da subtração do volume do canal, pelo volume ocupado pelo 

material obturador, calculando-se a representação percentual desta diferença 

em relação ao canal preparado (VERSIANI, 2012). 

Para a obturação, a TOCC (BUCHANAN, 1994, 1998) foi selecionada 

para todos os grupos, uma vez que VERSIANI (2012) obteve melhores 

resultados em relação a capacidade de preenchimento do espaço do canal. 

 Nas análises dos cortes seriados transversais nos níveis cervical, médio 

e apical, os espaços vazios são quantificados diretamente sobre a superfície 

exposta seccionada, sendo descartados os espaços que tenham permanecido 

nos demais planos, que não coincidem com a superfície seccionada 

(RODRIGUES et al., 2012). Semelhante condição também pode ocorrer 

mesmo quando os cortes seriados são obtidos a 6, 5, 4 e 3 mm aquém do 
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ápice radicular, uma vez que, para a obtenção destes segmentos é necessário 

a utilização de discos específicos para o corte, normalmente na espessura de 

0,3mm. Isso implicaria na destruição de uma parte da obturação, que poderia 

conter espaços vazios e inadvertidamente serem mascarados pelo processo de 

preparo das amostras (DE-DEUS et al., 2012). 

Os resultados evidenciaram a presença de espaços vazios em todos os 

espécimes, independente do sistema de instrumentação, concordando com 

prévios estudos (DE-DEUS et al., 2008b; SOMMA et al., 2011). Este achado 

pode ser explicado devido à influência das complexidades anatômicas do SCR 

durante o procedimento de obturação do canal, uma vez que, as raízes mesiais  

de molares inferiores, normalmente apresentam-se curvas e achatadas. Esta 

condição anatômica dificulta a adaptação do material obturador e a 

compactação vertical da guta-percha, favorecendo a ocorrência de espaços 

vazios (HAMMAD et al., 2009; METZGER et al., 2010). 

 Visando atenuar outros fatores operacionais que poderiam influenciar 

nos resultados, todos os canais foram preparados por um único operador, com 

experiência clínica nos sistemas testados (AL-OMARI et al., 2010). A 

velocidade, torque e a cinemática de cada instrumento foram utilizadas 

seguindo as recomendações de cada fabricante (BERUTTI et al., 2011; 

BÜRKLEIN et al., 2012). 

  Um outro possível fator que pode ter contribuído na obtenção 

desses resultados, foi o fato de que utilizou-se o cone principal específico do 

próprio sistema, apenas no grupo Reciproc. Por outro lado, nos grupos SAF e 

TF, o cone principal de guta-percha utilizado foi o TP Precise, de conicidade 
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0,04mm/mm. Essa escolha pode ter favorecido eventuais divergências entre a 

conicidade final do preparo do canal radicular e a conicidade do cone de guta-

percha empregado. Tal fato ficou mais evidente na análise dos resultados 

obtidos no terço apical, onde o grupo Reciproc apresentou um menor 

percentual de espaços vazios em relação aos demais grupos.  

Por meio da metodologia utilizada no presente estudo foi possível 

verificar que a obturação do canal radicular pela TOCC, permitiu a presença de 

espaços vazios em seu interior, independentemente do sistema de 

instrumentação utilizado no preparo do canal. É sabido que a injeção e a 

compactação do material obturador termoplastificado de forma vigorosa e 

incremental, favorece a sua adaptação, reduzindo, porém não eliminando a 

presença de espaços vazios na obturação (BUCHANAN, 1998; EPLEY et al., 

2006).  

VERSIANI (2012) avaliou e comparou a qualidade da obturação 

endodôntica tendo por base o volume de espaços vazios remanescentes, para 

três técnicas de instrumentação abordadas, utilizando a análise 

microtomográfica, sendo que os seus resultados vão de encontro aos 

apresentados neste trabalho.  

Quando analisada em todo o canal radicular, a obturação do grupo SAF 

apresentou maior quantidade de espaços vazios em relação ao grupo TF. Em 

contrapartida, quando avaliado somente o terço apical, a obturação após o uso 

do sistema Reciproc apresentou menor quantidade de espaços vazios que a 

proporcionada após o uso do sistema SAF. 

 Muito embora METZER et al. (2010b) tenham observado uma melhor 
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adaptação da guta-percha às paredes dentinárias do canal radicular, após a 

instrumentação com a SAF, quando comparada a outros sistemas rotatórios, é 

fundamental ressaltar que a técnica de obturação utilizada foi diferente da 

presente pesquisa. Esses autores empregaram somente a compactação lateral 

ativa, sendo essa técnica considerada uma das que proporciona um menor 

volume de espaços vazios na obturação do canal (NASERI et al., 2013).  

  SOMMA et al. (2011) encontraram um percentual de espaços vazios em 

obturações realizadas com os sistemas Thermafil ou System B, similar à 

proporcionada pela técnica do cone único. Contudo é interessante destacar 

que, o AH Plus utilizado nesse estudo, destaca-se como um dos cimentos que 

mais interfere negativamente nas avaliações na verificação de falhas nas 

obturações, em virtude de sua elevada radiopacidade (BODANEZI et al., 2012).  

Tem sido proposto por alguns autores analisar o percentual de espaços 

vazios na obturação sem o cimento obturador, pois este entraria como um fator 

de variação adicional a ser analisado e de difícil quantificação.(SMITH et al., 

2000; WU et al., 2000). Contudo, a ausência de cimento obturador endodôntico 

não refletiria as recomendações técnicas do sistema testado (BUCHANAN, 

1994, 1998). Portanto, em condições similares a radiopacidade do cimento 

Pulp Canal Sealer, pode ter interferido nos resultados, mesmo sendo avaliado 

por micro-CT (BAKSI et al., 2007). 

 A característica do preparo final do canal radicular proporcionado pelos 

instrumentos é outro fator que também pode ter contribuído para os resultados 

obtidos, uma vez que o instrumento e seu respectivo uso são peculiares a cada 

sistema em si. O SAF possui características diferenciadas de geometria e 
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dinâmica de funcionamento, atuando por uma ação abrasiva na dentina, 

seguindo e mantendo as características morfológicas originais do canal 

(METZGER et al., 2010b).  

 Ao contrário, o sistema Reciproc e o instrumento final utilizado do 

sistema TF possuem taper definidos. Esta condição permite uma ampliação 

constante e padronizada em toda a extensão do canal, repercutindo em uma 

maior uniformidade de dilatação em relação ao sistema SAF, 

independentemente da área de contato do instrumento com a dentina radicular 

(BURROUGHS JR et al., 2012; RUCKMAN et al., 2013; SEDGLEY & SVEC, 

2013; WHITTEN et al., 2013). Apesar de VERSIANI et al. (2011) terem descrito 

que a SAF proporciona maior aumento de área e volume no terço cervical do 

canal  em comparação a outros sistemas mecanizados de NiTi, sua 

metodologia não realizou preparo cervical prévio, opostamente ao executado 

neste estudo. Sendo assim, a compactação da guta-percha também tende a 

ser mais uniforme entre os espécimes analisados quando a dilatação do canal  

é uniforme em toda a sua extensão, contribuindo assim para um menor 

percentual de espaços vazios. 

 Diante das premissas apresentadas pelos resultados desta pesquisa e 

frente às considerações aqui elaboradas e justificadas, o presente estudo 

esclarece que os procedimentos de preparo do canal por sistemas de 

instrumentação mecanizadas de NiTi que utilizam um único instrumento, 

podem exercer efeitos sobre a incidência de espaços vazios e, por 

conseguinte, na confiabilidade da obturação do canal.  

As potencialidades da micro-CT e sua aplicação na Endodontia 
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merecem um prosseguimento dos estudos de forma a aumentar o 

conhecimento na manipulação dos softwares de análise das imagens, 

aumentando assim a confiabilidade dos resultados. 
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9. CONCLUSÕES 
  
 

Com base na metodologia utilizada e nos resultados obtidos neste 

estudo é lícito que podemos concluir que: 

 

1. Todos os espécimes apresentaram espaços vazios na interface dentina-

material obturador, independente da técnica de instrumentação utilizada. 

2. Após a obturação dos canais mesiais de molares inferiores, os três sistemas 

de instrumentação do canal não apresentaram diferença estatisticamente 

significante quanto ao percentual de espaços vazios. 

3. A complexidade anatômica dos canais mesiais de molares inferiores se 

apresentou como um grande dificultador no preenchimento do espaço pulpar, 

pelo material obturador.   
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11. ANEXOS 

  

            Anexo I - Projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade     Estácio de Sá / RJ. 
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ANEXO II - Amostra de Imagens de reconstruções microtomográficas dos espécimes do 

grupo Reciproc apresentando os cortes coronal, sagital e transversal respectivamente 
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ANEXO III - Amostra de Imagens de reconstruções microtomográficas dos espécimes 

do grupo SAF apresentando os cortes coronal, sagital e transversal respectivamente. 
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ANEXO IV - Amostra de Imagens de reconstruções microtomográficas dos espécimes 

do grupo TF apresentando os cortes coronal, sagital e transversal respectivamente 
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Anexo VI - Parâmetros de Aquisição de Projeção dos Espécimes 

 

Scanner=SkyScan1176 

Instrument S/N=11C08026 

Hardware version=A 

Software=Version 1. 1 (build 5) 

Home directory=C:\SkyScan1176 

Source Type=PANalytical's Microfocus Tube 

Camera=Princeton Instruments  

Camera Pixel Size (um)=   12.45 

CameraXYRatio=0.9870 

Bed shift in X per 1000 lines=0.000000 

Bed shift in Y per 1000 lines=0.000000 

[Acquisition] 

Data directory=H:\Micro CT 01.08.13\Reciproc Separados\01 

Filename Prefix=01_ 

Filename Index Length =4 

Number of Files = 657 

Source Voltage (kV) = 65 

Source Current (uA)= 385 

Number of Rows= 2672 

Number of Columns= 4000 

Image crop origin X=   0 

Image crop origin Y=0 
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Camera binning=1x1 

Image Rotation=0.0120 

Gantry direction=CW 

Number of connected scans=1 

Image Pixel Size (um) = 8.74 

Object to Source (mm)=120.299 

Camera to Source (mm)=172.040 

System Matrix Calibration=NO 

Vertical Object Position (mm)=52.513 

Optical Axis (line)=1304 

Filter=Al 1mm 

Image Format=TIFF 

Data Offset (bytes)= 264 

Horizontal overlap (pixel)=128 

Camera horizontal position=Center 

Depth (bits)=16 

Visual Camera=OFF 

Synchronised Scan=OFF 

Delay for external event (ms)=(5) 

List mode=OFF (2) 

Screen LUT=0 

Exposure (ms) = 1400 

Rotation Step (deg)=0.300 

Frame Averaging=ON (2) 
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Use 360 Rotation=NO 

Geometrical Correction=ON 

Camera Offset=OFF 

Scanning Start Angle=196.919 

Median Filtering=ON 

Flat Field Correction=ON 

Rotation Direction=CC 

Scanning Trajectory=ROUND 

User Name= 

User Rights=full access 

Type Of Motion=STEP AND SHOOT 

Source Temperature=32.00 ºC 

Study Date and Time=Sep 11, 2013 11:16:32 

Scan duration=00: 
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Anexo VII -  Parâmetros Reconstrução (NRecon) 

 

Scanner=SkyScan1176 

Instrument S/N=11C08026 

Hardware version=A 

Software=Version 1. 1 (build 5) 

Home directory=C:\SkyScan1176 

Source Type=PANalytical's Microfocus Tube 

Camera=Princeton Instruments  

Camera Pixel Size (um) = 12.45 

CameraXYRatio=0.9870 

Bed shift in X per 1000 lines=0.000000 

Bed shift in Y per 1000 lines=0.000000 

[Acquisition] 

Data directory=H:\Micro CT 01.08.13\Reciproc Separados\01 

Filename Prefix=01_ 

Filename Index Length=4 

Number of Files = 657 

Source Voltage (kV) = 65 

Source Current (uA) = 385 

Number of Rows= 2672 

Number of Columns= 4000 

Image crop origin X=   0 

Image crop origin Y=0 
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Camera binning=1x1 

Image Rotation=0.0120 

Gantry direction=CW 

Number of connected scans=1 

Image Pixel Size (um) = 8.74 

Object to Source (mm)=120.299 

Camera to Source (mm)=172.040 

System Matrix Calibration=NO 

Vertical Object Position (mm)=52.513 

Optical Axis (line)=1304 

Filter=Al 1mm 

Image Format=TIFF 

Data Offset (bytes)= 264 

Horizontal overlap (pixel)=128 

Camera horizontal position=Center 

Depth (bits)=16 

Visual Camera=OFF 

Synchronised Scan=OFF 

Delay for external event (ms)=(5) 

List mode=OFF (2) 

Screen LUT=0 

Exposure (ms) = 1400 

Rotation Step (deg)=0.300 

Frame Averaging=ON (2) 
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Use 360 Rotation=NO 

Geometrical Correction=ON 

Camera Offset=OFF 

Scanning Start Angle=196.919 

Median Filtering=ON 

Flat Field Correction=ON 

Rotation Direction=CC 

Scanning Trajectory=ROUND 

User Name= 

User Rights=full access 

Type Of Motion=STEP AND SHOOT 

Source Temperature=32.00 ºC 

Study Date and Time=Sep 11, 2013 11:16:32 

Scan duration=00:59:01 

[Reconstruction] 

Reconstruction Program=NRecon 

Program Version=Version: 1.6.6.0 

Program Home Directory=C:\Softwares Analise 64bits provisorio 

Reconstruction engine=NReconServer 

Engine version=Version: 1.6.6 

Reconstruction from batch=Yes 

Reconstruction servers= USER-PC  

Option for additional F4F float format=OFF 

Reconstruction mode=Standard 
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Dataset Origin=SkyScan1176 

Dataset Prefix=01_ 

Dataset Directory=E:\Micro CT 01.08.13\Reciproc Separados\01 

Output Directory=E:\Micro CT 01.08.13\Reciproc Separados\Reconstruções 

Time and Date=Sep 25, 2013 13:29:50 

First Section=232 

Last Section=1787 

Reconstruction duration per slice (seconds)=5.724293 

Total reconstruction time (1556 slices) in seconds=8907.000000 

Postalignment=-7.00 

Section to Section Step=1 

Sections Count=1556 

Result File Type=BMP 

Result File Header Length (bytes)=1134 

Result Image Width (pixels)=1360 

Result Image Height (pixels)=916 

Pixel Size (um)=8.74355 

Reconstruction Angular Range (deg)=197.10 

Use 180+=OFF 

Angular Step (deg)=0.3000 

Smoothing=1 

Smoothing kernel=0 (Asymmetrical boxcar) 

Ring Artifact Correction=5 

Draw Scales=OFF 
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Object Bigger than FOV=OFF 

Reconstruction from ROI=ON 

ROI Top (pixels)=3180 

ROI Bottom (pixels)=2262 

ROI Left (pixels)=1263 

ROI Right (pixels)=2626 

ROI reference length=4000 

Filter cutoff relative to Nyquisit frequency=100 

Filter type=0 

Filter type meaning (1) = 0: Hamming (Ramp in case of optical scanner); 1: 

Hann; 2: Ramp; 3: Almost Ramp;  

Filter type meaning (2) = 11: Cosine; 12: Shepp-Logan; [100,200]: Generalized 

Hamming, alpha = (iFilter-100)/100 

Undersampling factor=1 

Threshold for defect pixel mask (%)=0 

Beam Hardening Correction (%)=30 

CS Static Rotation (deg)=0.00 

Minimum for CS to Image Conversion=0.000000 

Maximum for CS to Image Conversion=0.240000 

HU Calibration=OFF 

BMP LUT=0 

Cone-beam Angle Horiz. (deg)=16.541586 

Cone-beam Angle Vert. (deg)=11.092400 

[File name convention] 
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Filename Index Length=4 

Filename Prefix=01__rec 

 

 


