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RESUMO 
______________________________________________________________ 
 

Objetivo. Avaliar o desenvolvimento de trincas dentinárias após o preparo do 

canal radicular com os sistemas Reciproc e ProTaper Universal, usando um 

modelo cadavérico in situ, através de um sistema de microtomografia 

computadorizada. 

Materiais e Métodos. Durante a autópsia, 8 blocos ósseos dento-alveolares 

maxilares contendo pelo menos os dentes pré-molares (n = 16) foram 

excisados e escaneados com uma resolução de 13.18 µm. Em seguida, os 

dentes pré-molares foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos (n = 8), de 

acordo com o protocolo de instrumentação: no grupo Reciproc, os canais foram 

preparados utilizando o instrumento R25, enquanto que no grupo ProTaper 

Universal, os canais foram instrumentados até o instrumento F2. Após os 

procedimentos de instrumentação, os blocos ósseos foram novamente 

escaneados, e as imagens, pré-e pós-operatórias, co-registradas das raízes (n 

= 19.060) foram analisadas, da junção cemento-esmalte até o ápice, para 

identificar a presença de trincas dentinárias. 

Resultados. Na análise qualitativa, não foi observada a presença de trincas 

dentinárias nas imagens transversais, antes ou após o preparo dos canais, 

tanto no grupo Reciproc (n = 9.176) como no grupo ProTaper Universal (n = 

9.884). 

Conclusão. O preparo mecânico dos canais radiculares com os sistemas 

Reciproc e ProTaper Universal não induziram a formação de trincas dentinárias 

no modelo cadavérico.  
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Palavras-chave: Modelo cadavérico, defeitos dentinários, instrumentação, 

trincas, micro-CT, preparo do canal radicular.  
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ABSTRACT 
______________________________________________________________ 
 

Aim. The aim of this study was to evaluate the development of dentinal 

microcracks after root canal preparation with Reciproc and ProTaper Universal 

systems, using an in situ cadaver model, by means of micro-computed 

tomographic imaging system.  

Materials and Methods. At autopsy, 8 dentoalveolar maxillary bone-blocks 

having at least the premolar teeth (n = 16) were excised and scanned at a 

resolution of 13.18 µm. Then, premolar teeth were randomly distributed into 2 

groups (n = 8), according to the preparation protocol: in the Reciproc group, the 

canals were prepared using R25 instrument, while in the ProTaper Universal 

group, up to the F2 instrument. After preparation procedures, the bone-blocks 

were scanned again, and the co-registered pre- and postoperative cross-

section images of the roots (n = 19,060) were screened from the 

cementoenamel junction to the apex to identify the presence of dentinal defects. 

Results. In the qualitative analysis, no dentinal microcrack was observed in the 

cross-section images, before or after preparation, in either Reciproc (n = 9,176) 

or ProTaper Universal (n = 9,884) groups. 

Conclusion. Mechanical preparation of root canals with Reciproc and ProTaper 

Universal systems did not induced the formation of dentinal microcracks in a 

cadaver model. 

 

Keywords: Cadaver model, dentinal defects, instrumentation, microcracks, 

micro-CT, root canal preparation. 



	 XIII 

LISTA DE FIGURAS 
______________________________________________________________ 
 

Figura 1. Mesa cirúrgica --------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Figura 2. Diagrama do retalho tipo envelope ----------------------------------------------------- 47 

Figura 3. Osteotomia de um cadáver -------------------------------------------------------------------- 48 

Figura 4. Bloco ósseo de maxila cadavérica ------------------------------------------------------ 48 

Figura 5. Caixa de transporte de material biológico UN3373 ---------------------- 49 

Figura 6. Aparelho de micro-CT SkyScan 1173 ------------------------------------------------ 49 

Figura 7. Inclusão do bloco cadavérico em suporte de isopor para a 

aquisição -------------------------------------------------------------------------------------------------------  50 

Figura 8. Posicionamento do espécime no porta amostra do aparelho 

de micro-CT ------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 

Figura 9. Janela do programa DataViewer mostrando as imagens de 

uma determinada amostra nos eixos x, y e z ---------------------------------- 51 

Figura 10. Reconstrução 3D de um determinado bloco cadavérico ------------ 53 

Figura 11. Imagens transversais do terço coronário, médio e apical do 

cadáver  2678 instrumentado com o sistema PTU ----------------------- 54 

Figura 12. Imagens transversais do terço coronário, médio e apical de 

do cadáver  1281 instrumentado com o sistema Reciproc -------- 55 

 

 

 

 

 



	 XIV 

LISTA DE TABELAS 
______________________________________________________________ 
 

Tabela 1. Identificação e causa mortis dos cadáveres ------------------------- 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 XV 

LISTA DE ABREVIATURAS 
______________________________________________________________ 
 

°C 

3D 

Celsius 

Tridimensional 

AA Acidente automobilístico 

AEF Análise por elementos finitos 

AF 

BMP 

CM 

CT 

FA 

Afogamento 

Bitmap 

Ciclagem mecânica 

Comprimento de trabalho 

Forame apical 

FRV 

GT 

HBSS 

Hz 

Fratura radicular vertical 

GreatTaper 

Solução salina equilibrada de Hanks 

Hertz 

IC 

KC 

Intervalo de confiança 

Intensidade média 

LAB 

LED 

Lesão por arma branca 

Diodos emissores de luz 

LIN Laboratório de Instrumentação Nuclear (COPPE) 

MEV Microscópio eletrônico de varredura 

Micro-CT Microtomografia computadorizada 

N 

NaOCl 

Newton 

Hipoclorito de sódio 



	 XVI 

NiTi Níquel-titânio 

PAF Projétil de arma de fogo 

PEFOCE 

PTU 

Perícia Forense do Estado do Ceará 

ProTaper Universal 

RD 

RSS 

SAF 

Radiografia digital 

Micro-tensão 

Self-Adjusting File 

SD Suicídio 

SCR Sistema de canais radiculares 

TCCB 

TF 

VC 

VibroIR 

VP 

WO 

Tomografia computadorizada de feixe cônico 

Twisted File 

Vibração constante 

Vibrotermografia infravermelho 

Vibração com pulsação 

WaveOne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 1 

1. INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 
 

As fraturas radiculares verticais (FRV’s) representam fenômenos de 

grande impacto clínico, pois geralmente levam à perda do elemento dentário 

(TAMSE et al., 1999; TOURE et al., 2011). Algumas evidências sugerem que 

as FRV’s são oriundas principalmente de defeitos dentinários, tais como linhas 

de fissuras e/ou trincas (TAMSE et al., 1999; SATHORN et al., 2005). Diversos 

fatores são apontados como responsáveis pela formação destes defeitos 

dentinários, especialmente o preparo químico-mecânico do sistema de canais 

radiculares (SCR) (SATHORN et al., 2005; BIER et al., 2009). 

Estudos prévios demonstraram que o preparo dos canais com 

instrumentos rotatórios de níquel-titânio (NiTi) está relacionado com uma maior 

incidência de tais defeitos (BIER et al., 2009; ASHWINKUMAR et al., 2013; 

BURKLEIN et al., 2013; HIN et al., 2013; LIU et al.(a), 2013; KANSAL et al., 

2014; USTUN et al., 2015). No entanto, um importante aspecto que deve ser 

levado em consideração é a metodologia que esses trabalhos utilizam para 

avaliar os defeitos dentinários. A maioria dos estudos baseia-se na secção em 

algumas poucas fatias da raiz dentária, sendo este procedimento claramente 

traumático, podendo contribuir de algum modo na indução de tais defeitos, 

criando assim resultados falso-positivos. Diante dessa limitação inerente a 

esses estudos, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de um modelo 

experimental que seja bem ajustado metodologicamente de modo a permitir um 

melhor entendimento dessa potencial correlação entre os procedimentos 

endodônticos e a criação de defeitos dentinários. A necessidade de um modelo 
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experimental mais robusto é ainda impulsionada pelo frequente 

desenvolvimento de novos instrumentos para o preparo mecanizado do SCR.  

A microtomografia computadorizada (micro-CT) é um método 

tridimensional (3D) e não-destrutivo que vem sendo inserido em estudos 

endodônticos (PAQUÉ et al., 2011, DE-DEUS et al., 2014). Este método é 

baseado em cortes microtomográficos de alta resolução e na reconstrução 3D 

dessas imagens. Além da visualização 3D, este método possui a nítida 

vantagem de não necessitar de nenhum tipo de preparação prévia da amostra 

associado ao fato desta ser uma avaliação não-destrutiva, o que gera a 

possibilidade da utilização da mesma amostra nas diversas etapas operatórias 

do tratamento endodôntico. 

Dentro desse contexto, surgiu o objetivo do presente trabalho que foi o 

analisar a correlação entre a formação de trincas dentinárias e o preparo 

mecânico utilizando os sistemas ProTaper Universal (PTU; (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suiça) e Reciproc (VDW, Munique, Alemanha) em pré-molares 

superiores de cadáveres humanos através da micro-CT. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
_______________________________________________________________ 
 

2.1. Resistência à fratura da dentina humana  

TAMSE et al. (1999) avaliaram, clinica e radiograficamente, 92 dentes 

fraturados verticalmente antes e após a extração. Os dentes mais fraturados 

foram os segundo pré-molares superiores (27,2%) e as raízes mesiais dos 

molares inferiores (24%). Em 67,4% dos dentes, uma bolsa periodontal estava 

presente e em 34,8% havia a presença de fístula próxima a margem gengival. 

Uma imagem radiolúcida lateral ou uma combinação de radiolucidez lateral e 

periapical foi encontrada em mais da metade dos casos. Os clínicos gerais 

diagnosticaram corretamente a FRV em apenas um terço dos 92 dentes 

fraturados. 

Avaliando a resistência à fratura da dentina humana, IMBENI et al. (2003) 

encontraram in vitro valores de 3,0 MPa. Este resultado, contudo, baseia-se 

num único estudo para uma única orientação de forças e, além disso, envolve 

as amostras de teste, ao invés da fadiga pre-cracked. O estudo visou obter o 

valor da tenacidade (limite inferior) a fim de mostrar que os valores relatados 

anteriormente podem ser erroneamente altos devido a ausência de um 

concentrador de tensão. A intensidade média (Kc) para o início da fratura ao 

longo de uma orientação perpendicular ao longo eixo dos túbulos dentinários 

foi de 1,8 MPa em solução salina equilibrada de Hanks (HBSS) quando 

testados em três pontos de flexões; o espécime contendo (nominalmente) pre-

crack gerado durante a fadiga cíclica foi comparado com valor de 2,7 MPa, 

medidas em condições experimentais idênticas. A resistência à fratura da 
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dentina foi medida com precisão em HBSS para ser Kc = 1,79 MPa (+/- 0,06) 

nominalmente perpendicular à orientação dos túbulos dentinários. 

NALLA et al. (2003) realizaram experimentos in vitro em HBSS 

envolvendo teste duplo de curvatura, o qual é projetado para diferenciar se os 

eventos de falhas envolvidos no início de fratura são por estresse local ou 

controlados por tensão. Esses experimentos são utilizados para caracterizar a 

noção de "plasticidade" na dentina e a interação de trincas com as 

características microestruturais. Observou-se que a fratura ou trinca dentinária 

foi controlada localmente por deformação e que a presença de túbulos 

dentinários não afetou substancialmente o processo de início da trinca e da sua 

propagação. Os resultados serviram de base para desenvolvimento de um 

modelo micromecânico para a fratura dentária humana levando em 

consideração à influência tanto da microestrutura quanto da falha local. 

ZANDBIGLARI et al. (2006) compararam as forças necessárias para 

fraturar caninos instrumentados e não-instrumentados e analisaram o uso do 

cimento obturador AH Plus (Dentsply De Trey, Konstanz, Alemanha) na 

capacidade de promover reforço às paredes dentinárias. Oitenta e quatro 

caninos inferiores foram divididos em quatro grupos: no grupo I, 24 caninos 

foram instrumentados com limas de NiTi do sistema GreatTaper (GT); no grupo 

II, 24 caninos foram instrumentados com limas de NiTi do sistema Flexmaster; 

no grupo III, 24 caninos foram instrumentados com limas manuais de aço 

inoxidável; e no grupo IV, 12 canais não foram instrumentados ou obturados 

sendo considerado o grupo controle. Os três primeiros grupos foram 

subdivididos em 12 dentes cada. Doze dentes de cada subgrupo foram 
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obturados com cimento AH Plus. Em seguida, foi medida a força necessária 

para fraturar as raízes. As raízes intactas do grupo controle foram 

significativamente mais resistentes do que todos os grupos com raízes 

instrumentadas e não-obturadas (p < 0,05). Raízes instrumentadas com limas 

GT foram significativamente menos resistentes (p < 0,05) do que aquelas 

instrumentadas com limas Flexmaster ou manuais. Entre as raízes obturadas e 

não-obturadas, não houve diferenças significativas (p > 0,05). Portanto, as 

raízes foram significativamente enfraquecidas pela preparação com 

instrumentos com mais conicidade. A obturação com AH Plus não aumentou a 

resistência à fratura radicular.  

Utilizando o microscópio de varredura ambiental, KOESTER et al. (2008) 

realizaram experimentos em dentina humana para medir a curva de resistência 

de ruptura (curva-R), a qual é clinicamente relevante (< 250 mm) em extensões 

de rachaduras simultâneas com os mecanismos de tenacidade. Foram 

avaliadas dentinas jovens (19-30 anos) e maduras (40-70 anos). A dentina 

jovem obteve 0-4% de túbulos dentinários preenchidos com apatita e as 

dentinas maduras foram divididas em opacas (12-32% de preenchimento) e 

transparentes (65-100%). Embora a tenacidade às rachaduras tenha sido 

semelhante, a resistência da dentina jovem foi 40% superior a da dentina 

madura. 

BERMAN & KUTTLER (2010) realizaram extrações de 27 dentes 

necrosados (pré-molares e molares), na qual todos continham fissuras no 

esmalte no sentido mésio-distal, mas não haviam fraturado completamente. 

Dezesseis elementos apresentavam sintomatologia e 11 estavam 
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assintomáticos. Foram inspecionados por microscópio ótico com aumento de 

10x e por transiluminação, e não foram observadas fraturas longitudinais. 

Todos os dentes apresentavam espessamento do ligamento periodontal. Após 

as extrações, os dentes tiveram suas coroas removidas e foram escaneados 

através da micro-CT para avaliação das extensões das trincas longitudinais. As 

imagens obtidas pela micro-CT revelaram rachaduras em todos os dentes no 

sentido longitudinal comunicando com a polpa e com a superfície externa da 

raiz justificando a necrose por entrada de bactérias pelas fissuras. 

Em uma revisão da literatura sobre as fissuras de dentina e suas relações 

clínicas, LUBISICH et al. (2010) avaliaram doze artigos do período de 1964-

2007 acerca da etiologia, diagnóstico e tratamento dos dentes fraturados. Os 

autores concluíram que as fraturas de dentes são comuns e os dentes mais 

acometidos são os molares superiores com fratura completa em 5% dos casos; 

os riscos são multifatoriais (causas naturais ou iatrogênicas); o diagnóstico é 

dificultado pois as dores pulpares podem estar presentes, e o consenso clínico 

de que as restaurações devem ser realizadas a fim de se proteger a dentina 

fraturada. 

Em um estudo prospectivo, TOURÉ et al. (2011) analisaram os fatores 

relacionados com 119 casos de extração de dentes tratados 

endodonticamente. Tais casos foram consecutivamente revisados e os 

seguintes itens foram registrados: tipo de dente; presença e tipo de 

restauração coronária; motivo da consulta; razões para extração; idade, sexo, 

nível de escolaridade e tabagismo. Os resultados mostraram que a dor dentária 

foi o principal motivo para a consulta (68,9%). Os dentes mais comumente 
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extraídos foram molares inferiores (51,3%), seguido de molares superiores 

(16,1%), e primeiros molares em 29,4% dos casos. Noventa e um dentes 

(76,5%) foram restaurados coronalmente com ou sem pinos, e os dentes com 

coroas representaram 5,9% da amostra. As razões para extração foram 

doença periodontal (40,3%), insucesso endodôntico (19,3%), FRV (13,4%), 

cúspide não restaurada e fratura da coroa (15,1%), cárie não-restaurada 

(5,2%), perfurações iatrogênicas e rasgos (4,2%), e protética (0,8%). A análise 

entre sexo e nível de educação não mostrou diferença significativa para as 

indicações de extrações (p = 0.33 e 0.34, respectivamente). Os autores 

concluíram que o primeiro molar inferior foi o dente mais extraído. As principais 

razões para as extrações foram doenças periodontais, insucessos 

endodônticos e danos aos dentes não-restaurados causados por fraturas e/ou 

cáries. 

SEO DG et al. (2012) analisaram as características, distribuição e fatores 

associados aos dentes com FRV segundo as normas da Associação 

Americana de Endodontia. Foram selecionados 107 dentes de 103 pacientes 

com FRV. Os fatores analisados foram sinais e sintomas dos pacientes, idade, 

tratamento endodôntico, dente na arcada, materiais restauradores, tamanho 

das restaurações, direção das fraturas, vitalidade pulpar, percussão e 

profundidade de bolsa periodontal. Oitenta e sete dentes foram diagnosticados 

com fraturas (81,3%), quatroze dentes com FRVs (13,1%), quatro dentes 

esplintados (3,7%), dois dentes com fraturas de cúspides (1,9%), e 82,2% 

apresentaram sensibilidade ao teste de percussão. As fraturas longitudinais 

foram observadas mais frequentemente em pacientes próximos dos 40 anos. 
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Os dentes mais frequentemente fraturados foram: primeiro molar superior 

(28%), primeiro molar inferior (25,2%), segundo molar inferior (20,6%) e 

segundo molar superior (16,8%). A maioria das fraturas longitudinais (72%) 

ocorreram principalmente em dentes restaurados, enquanto apenas 28% foram 

encontradas em dentes hígidos. Em comparação com a resina composta 

(4,7%) ou porcelana (0,9%), a utilização de materiais de restauração com ligas 

metálicas, tais como ouro (20,5%) ou amálgamas (18,7%) aumentaram a 

ocorrência de fraturas longitudinais. Dos 107 dentes com fraturas longitudinais, 

33 (30,8%) foram tratados endodonticamente e 74 (69,2%) ficaram sem 

tratamento endodôntico. As FRV’s estão associadas com os tratamentos 

endodônticos. Foi concluído que o teste de percussão é mais confiável para a 

reprodução de sintomas. Os autores recomendam o uso combinado de 

diferentes métodos de exames para a detecção de fissuras e inspeção 

minuciosa de todas as superfícies do dente. 

Em 2013, ÇAPAR et al. selecionaram 50 pré-molares inferiores 

seccionados abaixo da junção cemento-esmalte para obtenção de raízes com 

13 mm de comprimento. Foram divididos em quatro grupos experimentais e um 

grupo controle (n = 10). GC: sem instrumentação; G1 - instrumentação com 

limas rotatórias PTU e sem obturação; G2 - instrumentação com limas 

rotatórias PTU e obturação através da condensação lateral à frio; G3 - 

instrumentação com Self-Adjusting File (SAF; ReDent-Nova, Ra’anana, Israel) 

sem obturação; e G4 - instrumentação com SAF e obturação através da 

condensação lateral à frio. Foi utilizado o cimento AH Plus e cones de guta-

percha. Após uma semana, uma carga vertical foi aplicada às paredes do canal 
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das amostras até ocorrer as fraturas dentinárias. A carga média necessária até 

a fratura foi de 244±51N para o grupo controle, 226±21N para o grupo PT, 

242±45N para o grupo PTU e obturação, 233±14N para o grupo SAF, e 

271±44N para o grupo SAF e obturação. As diferenças não foram 

estatisticamente significativa (p > 0,05). Portanto, a instrumentação com a SAF 

ou com o sistema rotatório PTU não alteraram a intensidade da fratura das 

raízes padronizadas em relação ao diâmetro da seção transversal. 

A utilização da vibrotermografia infravermelho (VibroIR) para auxiliar a 

detecção de trincas dentinárias por meio do calor gerado pela vibração 

ultrassônica foi descrito por TOKUGAWA et al. (2013). Vinte canais radiculares 

com trincas e um grupo controle foram preparados após a remoção das coroas 

dentárias. Um penetrador cônico foi inserido no canal radicular e pressionado 

até que uma trinca fosse criada e visualizada por um microscópio óptico. 

Utilizando o VibroIR, os ensaios de detecção de microfissuras dentinárias 

foram realizados com uma fonte de vibração ultrassônica variando de 0,43-1,48 

Watts em um ângulo de 00, 300, 450, 600 e 900 entre o ponto de vibração 

ultrassônica e a linha de trincas. Após o teste de detecção, a largura da trinca 

foi medida com microscópio óptico. O calor de fricção foi detectado nas trincas 

com VibroIR entre 0,89-1,48 Watts em ângulo na ponta de vibração do 

ultrassom inferior a 600 a partir da linha de fissura durante 10 segundos. Foram 

detectadas trincas com uma largura de 4-35,5 mm, portanto o VibroIR pode ser 

um método eficaz para o diagnóstico de trincas dentinárias.  

A compreensão do comportamento mecânico da dentina e suas relações 

com as estruturas dentinárias fornece orientações sobre as origens e 
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formações das trincas dentinárias. Assim, ELTIT et al. (2013) realizaram 

ensaios mecânicos em dentinas de quatro pré-molares superiores extraídos 

por razões ortodônticas. Foi analisada a deformação elástica da dentina 

humana e seus mecanismos através da combinação de quatro pontos de teste 

de flexão com marcação fluorescente e microscopia confocal, verificando que a 

dentina humana, especialmente a dentina radicular, apresentou deformação 

inelástica significativa e desenvolveu extensas trincas antes de fraturar. Essas 

trincas densas e onduladas espalhamram-se uniformemente em toda a 

superfície de tração da dentina radicular, enquanto que as trincas por 

compressão formaram padrões desorganizados. A presença de dentina 

peritubular na dentina coronária diminuiu consideravelmente a extensão de 

trincas, reduzindo a elasticidade. Os túbulos dentinários são sítios de iniciação 

de trincas tanto por tração quanto por compressão. O processo de propagação 

de fissuras foi observado em dentina radicular sob tensão: numerosas trincas 

em forma de anel foram formadas nos túbulos dentinários à frente de uma 

trinca crescente. O avanço das trincas por tração ocorreram pela fusão dessas 

fissuras em forma de anel. Os dados atuais sobre o processo de trincas 

associada com deformação elástica ajudam a compreender a natureza da 

resistência e tenacidade na dentina, bem como o significado mecânico para 

variações estruturais através de todo o dente. 

 

2.2. Amostra cadavérica 

A análise in vitro de trincas dentinárias em retropreparos utilizando pontas 

ultrassônicas foi avaliada por CALZONETTI et al. (1998). Para isso, cinqüenta 
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e duas raízes de dois cadáveres foram selecionadas para o estudo. Os 

tratamentos endodônticos foram realizados em todas as raízes e os periápices 

foram expostos cirurgicamente e apicetomizados a 3 mm do ápice radicular. 

Moldagens com polivinilsiloxano foram realizadas antes e após os 

retropreparos servindo como controle negativo. Em todas as raízes foram 

realizados retropreparos com pontas ultrassônicas. Vinte e cinco raízes foram 

seccionadas a 4 mm dos retropreparos para avaliações de ocorrências de 

trincas dentinárias em estereomicroscópio e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) com contraste. Quinze raízes com contraste apresentaram 

trincas dentinárias que se apresentavam previamente em moldagens de 

controle com polivinilsiloxano. Os autores concluíram que a utilização de 

pontas ultrassônicas para realização de retropreparos não criaram trincas 

dentinárias. 

GRAY et al. (2000) estudaram a formação de trincas dentinárias em 

retropreparos radiculares. Dois grupos foram estudados: G1 (cadáveres) e G2 

(dentes extraídos) com 30 dentes cada. Os retropreparos foram realizados com 

brocas cone invertido em alta rotação e com pontas ultrassônicas em alta e 

baixa freqüência. Os retropreparos foram moldados com polivinilsiloxano para 

avaliar a ocorrência de trincas dentinárias em MEV em 30x. Não houve 

diferença significativa nos dois grupos quanto aà formação de trincas 

dentinárias e na variação da intensidade. 

DE BRUYNE & DE MOOR (2005) compararam a integridade dos ápices 

radiculares em dentes de cadáveres após retropreparos e resecções apicais 

realizados com ultrassom em alta e baixa potência. Foram selecionados 49 
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dentes de maxilas e mandíbulas cadavéricas (grupo 1) e 45 dentes extraídos 

(grupo 2). Após os preparos, obturações, resecções apicais e retropreparos no 

grupo 1, os dentes foram extraídos dos cadáveres. O ultrassom foi utilizado em 

alta potência em 34 dentes do grupo 1 e 30 dentes do grupo 2, enquanto que o 

de baixa potência foi utilizado em 15 dentes do grupo 1 e em 15 dentes do 

grupo 2. Foram realizados ressecções apicais de 3 mm e retropreparos em 

ambos os grupos e suas superfícies foram examinadas por MEV com 

aumentos variando entre 20-35x para verificar a ocorrência de trincas 

dentinárias. Em dentes extraídos ocorreram mais trincas dentinárias quando foi 

utilizado o ultrassom em alta potência. Não houve diferença na quantidade de 

trincas dentinárias entre os dois grupos quando utilizado o ultrassom em baixa 

potência. Trincas completas ocorreram apenas no grupo 2. 

HUGES & WHITE (2009) avaliaram um novo método para a compreensão 

dos padrões de propagação de trincas induzidas pelo calor em dentes post-

mortem. Foram utilizados 36 dentes de porcos divididos em três grupos de 

acordo com o grupo dos dentes, os quais foram submetidos a faixa de calor 

entre 41-49°C durante nove horas por dia durante 14 dias. Os dentes foram 

examinados em intervalos de três horas durante a exposição ao calor em 

microscópio de baixa potência. Quatro tipos de trincas foram observados após 

a exposição ao calor em todos os espécimes: transversa, longitudinal, contorno 

e esporádica. Os resultados demonstraram que os padrões de propagação das 

trincas induzidas pelo calor postmortem diferem dos padrões perimortem e 

antemortem induzidas por trauma. A estrutura dentária postmortem sofre 

desidratação levando a uma diminuição da dentina, tornando-a mais frágil. As 
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tensões na dentina intertubular são amplificados pela presença da cavidade 

pulpar, e inicia-se a propagação das trincas a partir da dentina interna através 

da junção dentina-esmalte e finalmente o esmalte. Em contraste, in vivo e 

perimortem e antemortem, a propagação das trincas induzidas por trauma 

iniciam-se a partir da superfície externa do esmalte para a junção dentina- 

esmalte. Estes padrões únicos de propagação de trincas podem ser usados 

para diferenciar os danos induzidos pela tafonomia postmortem, antemortem e 

perimortem de dentes traumatizados. 

DEL FABBRO et al. (2010) avaliaram em cadáveres a ocorrência de 

trincas dentinárias nos retropreparos de cirurgias periapicais com utilização de 

ultrassom piezoelétricos. Cinqüenta dentes anteriores superiores foram 

submetidos a tratamentos endodônticos e resecções apicais in situ. Dez dentes 

foram utilizados como controle (GC). Cavidades retrógradas foram preparadas 

em 40 dentes (n = 10). Nos grupos G1, G2 e G3, o ultrassom piezoelétrico foi 

utilizado em modo de vibração constante (VC), e foram utilizados três níveis de 

potência. No G4 foi utilizado o modo de vibração com pulsação (VP) em baixa 

potência. Cada raiz foi duplicada em polivinilsiloxano e analisada por MEV para 

verificar a presença de trincas dentinárias. A quantidade de trincas dentinárias 

foi significativamente maior no grupo de VP e sem diferença significativa entre 

os grupos de VC (G1, G2 e G3). Não foram encontradas diferenças entre os 

grupos para as trincas dentinárias. O grupo VP mostrou uma menor qualidade 

da margem da cavidade em relação aos grupos VC. Portanto, o modo VC é 

recomendado para a realização dos retropreparos com ultrassom 

piezoelétricos. 
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Comparando duas técnicas de instrumentação na formação de trincas 

dentinárias, ARIAS et al. (2014) selecionaram três incisivos inferiores de cada 

um dos seis cadáveres humanos adultos e distribuíram aleatoriamente em três 

grupos: o grupo controle (GC; sem instrumentação), o grupo GT (manual, 

instrumentação coroa-ápice) e grupo WaveOne (WO; Dentsply Maillefer) 

(reciprocante). Os dentes foram extraídos das mandíbulas com remoção 

cuidadosa dos tecidos ósseos e moles e sob ampliação. As raízes foram 

seccionadas horizontalmente em 3, 6 e 9 mm do ápice através de uma serra 

em baixa velocidade. Foram obtidas imagens coloridas em microscópio em 

dois aumentos (25x e 40x). Três examinadores cegos registraram a presença 

de trincas dentinárias (sim/não), extensão (incompleto/completo), direção 

(vestíbulo-lingual/mésio-distal), e localização. As trincas foram encontradas a 3 

mm em 50% (GC e GT) e 66% (WO) da amostra, a 6 mm em 16,6% (GC) e 

33,3% (GT e WO), e em todos os grupos (GC, GT e WO) a 9 mm em 16,6% 

dos casos. Não houve diferença significativa na incidência de trincas entre 

todos os grupos a 3 mm (p = 0,8), 6 mm (p = 0,8), ou 9 mm (p = 1) do ápice. 

Todas as trincas estavam incompletas iniciando na parede pulpar em direção 

vestíbulo-lingual. Portanto, a relação entre as técnicas de instrumentação (GT 

e WO) na incidência de trincas dentinárias não pode ser comparada com grupo 

controle (GC). 

 

2.3. Temperatura de armazenamento das amostras 

ZIMMERLI & FILIPPI (2010) estudaram os efeitos do congelamento a -

196°C em Nitrogênio líquido sobre o esmalte e dentina de dentes saudáveis, os 
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quais foram removidos por motivos ortodônticos ou devido a um trauma. A 

criopreservação é um método para a armazenagem a longo prazo de dentes 

conservados que podem ser usados em reimplantes ou transplantes autógenos 

após um trauma. Durante o transporte e antes do congelamento, os dentes são 

armazenadas meio de cultura de células. O dente é transferido para um tubo 

de congelamento contendo meio de cultura celular e crioproteção. Dentes auto 

transplantado após a criopreservação apresentaram vitalidade das células do 

ligamento periodontal. Em baixas temperaturas não foram observadas trincas 

de esmalte e/ou dentina. 

KÜHL et al. (2012) tambéms estudando os efeitos da criopreservação de 

longo prazo avaliaram em três dentes extraídos por motivos ortodônticos foram 

que foram criopreservados em Nitrogênio líquido (-196°C) e descongelados 

após quatro meses de acordo com o protocolo padrão. Imagens em micro-CT 

utilizando radiação sincrotron foram realizadas para detectar trincas nos tecidos 

duros dos dentes. As trincas foram encontradas no esmalte dos dentes, as 

quais estavam associadas com a aplicação de fórceps durante a extração. 

Trincas com uma largura maior do que 0,8μd não foram identificadas na 

dentina e no cemento. Os autores concluíram que a criopreservação de dentes 

de acordo com o protocolo padrão não gera trincas em esmalte e na dentina. 

 

2.4. Microtomografia Computadorizada 

Utilizando contraste de BaSO4 para melhorar a capacidade de detecção 

das trincas dentinárias através da micro-CT, LANDRIGAN et al. (2010) 

inspecionaram molares humanos extraídos com lupa de 3,5x para verificação 
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de possíveis trincas. Dois fragmentos de dentina de elefantes foram coletados 

para servirem de controle pois possuem semelhanças histológicas com a 

dentina humana. Esses fragmentos foram parcialmente fraturados e marcados 

com BaSO4 e escaneados através da micro-CT. As duas amostras foram 

marcadas com BaSO4. Em ambas amostras, a coloração com BaSO4 

melhorou a detecção de trincas que não foram detectadas antes da coloração. 

Micrografias no MEV mostraram que BaSO4 foi precipitado sobre as 

superfícies das trincas e no interior dos túbulos dentinários adjacentes. Esse 

método demonstrou ser útil para novos estudos científicos e clínicos que 

investigam a etiologia e tratamento das trincas dentinárias. 

CEYHANLI et al. (2015) avaliaram a incidência de trincas dentinárias 

após o uso de limas PTU, RaCe e Safesider usando a micro-CT. Trinta molares 

inferiores com dois canais mesiais foram divididos em três grupos com 

curvaturas e comprimentos radiculares semelhantes. As raízes distais foram 

removidas e as mesiais incluídas em resina acrílica e instrumentadas até 

tamanho D0 = 0,30 com PTU (F3) e RaCe ou Safesider (30/.04) em todos os 

grupos. As trincas dentinárias foram analisadas através da micro-CT até 10 mm 

do ápice com intervalos de 1 mm. Dois observadores avaliaram as imagens. 

Houve aumento do número de trincas quando comparadas com as imagens 

iniciais. O sistema PTU (42%) gerou um maior número de trincas pós-

instrumentação do que o sistema Safesider (35%) e RaCe (25%), 

respectivamente. A diferença entre os sistemas PTU e RaCe foi significativa (p 

< 0,05). Todos os sistemas de instrumentação testados geraram trincas tendo 

o sistema PTU produzido mais trincas dentinárias do que o sistema RaCe. 
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POP et al. (2015) avaliaram in vitro a formação de trincas dentinárias 

após instrumentação com os sistemas PTU e WO utilizando a micro-CT com 

radiação sincrotron. Quatorze molares humanos extraídos foram divididos em 

dois grupos: G1 com sete raízes disto-vestibulares e G2 com sete raízes 

mesiais de molares inferiores. No G1 (n = 6) foram utilizados limas PTU e no 

G2 (n = 6) foram utilizadas limas WO e irrigados com soluções de17% EDTA 

17% e 1% hipoclorito de sódio (NaOCl). As raízes restantes formaram o Grupo 

C (controle positivo) com fraturas induzidas. As amostras foram escaneadas 

antes e após o preparo. Houve aumento das trincas após a instrumentação. 

Não houve diferença significativa entre a instrumentação rotatória e 

reciprocante. Portanto, houve aumento do número de trincas dentinárias com 

os dois sistemas de NiTi testados. 

VERSIANI et al. (2015) e DE-DEUS et al. (2016) descreveram e 

avaliaram os métodos de obtenção das imagens dos defeitos dentinários 

oriundos dos procedimentos clínicos tais como instrumentação do canal 

radicular e obturação, respectivamente. Vários estudos relataram o uso de 

ensaios destrutivos com técnicas de corte desenvolvidos para estudos da 

anatomia interna. Atualmente, a metodologia de ensaios não-destrutivos 

através das imagens tem contribuído para a maior precisão e avaliação das 

amostras. Como vantagens dessa metodologia está a detecção de defeitos 

dentinários pré-existentes e de sua localização, a não necessidade do uso de 

corantes, a possibilidade da amostra ser avaliada em diferentes fases da 

terapia endodôntica e servir de próprio controle. Como desvantagens, a técnica 

requer um tempo considerável de execução, não é adequada para uso clínico, 
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possui alto custo e a complexidade dos procedimentos técnicos requer 

treinamento exclusivo. As trincas dentinárias podem ser oriundas do processo 

traumático de obtenção das amostras sobre a superfície do esmalte e/ou 

dentina com uso de fórceps e do seu processo de armazenamento. Para evitar 

tais interferências, recomenda-se novos estudos com cadáveres frescos para 

se obter maior qualidade na obtenção da amostras de forma cirúrgica 

preservando ligamento periodontal, osso saudável e dentes intactos. 

 

2.5. Aquisição de imagens e as fraturas radiculares 

ÖZER (2010) comparou a precisão da tomografia computadorizada cone 

beam (TCCB) e a radiografia digital (RD) para detectar FRV’s com diferentes 

espessuras em dentes humanos extraídos. Oitenta dentes foram 

instrumentados e divididos em quatro grupos: G1, G2, G3 e grupo controle 

(GC). Os dentes dos grupos G1, G2 e G3 foram fixados e induzidos a fratura 

em conjunto com diferentes espessuras de 0,2 mm, 0,4 mm, e menor do que 

0,2 mm. GC ficaram intactos. Três observadores avaliaram as imagens RD e 

tomográficas para a detecção de FRV’s. Não houve diferenças significativas na 

taxa de detecção verificados entre os observadores (p > 0,5). A precisão para 

detectar FRV’s foi significativamente maior para exames tomográficos em 

comparação com RD (p < .001). TCCB’s foram mais precisas na detecção de 

FRV’s 0,2 mm (70%) e FRV’s 0,4 mm (90%) em comparação com o RD (43,3% 

e 60%, respectivamente). Portanto, os exames tomográficos parecem ser 

eficazes para detectar FRV’s em diferentes espessuras. 

TSESIS et al. (2010) realizaram um revisão sistemática sobre a precisão 
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do diagnóstico de sinais e sintomas clínicos e índices radiográficos para o 

diagnóstico da FRV’s em dentes tratados endodonticamente. Uma busca na 

literatura utilizando critérios rigorosos de inclusão e exclusão foi realizada para 

identificar os estudos clínicos que avaliaram o diagnóstico de FRV’s. Não há 

evidências substanciais com relação à precisão dos índices clínicos e 

radiográficos para o diagnóstico de FRV’s em dentes tratados 

endodonticamente. Portanto, há carência de dados baseados em evidências 

sobre a precisão do diagnóstico e eficácia da avaliação clínica e radiográfica 

para o diagnóstico de FRV’s em dentes tratados endodonticamente. Novas 

pesquisas são necessárias para elucidar tal questão. 

PATEL et al. (2013) compararam ex vivo a acurácia diagnóstica da TCCB 

com a radiografia periapical na detecção de FRV’s completas e incompletas em 

canais simulados e obturados. Vinte pré-molares e molares humanos foram 

radiografados e escaneados com TCCB antes de simular uma FRV (grupo 1). 

Estes dentes foram radiografados e escaneados com TCCB e novamente após 

uma FRV incompleta (grupo 2) e FRV’s completos (grupo 3). Um cone de guta-

percha foi inserido no canal preparado antes de serem tomadas cada série de 

radiografias e a TCCB. Não houve melhora na detecção de FRV criadas 

artificialmente em dentes obturados usando TCCB em comparação com 

radiografias periapicais. A área total sob o valor da curva de FRV incompleta e 

completa foi de 0,53 para a radiografia periapical e 0,45 para TCCB (p = 

0,034). A sensibilidade total das radiografias periapicais (0,05) foi menor do 

que a TCCB (0,57), independentemente da extensão da FRV (p = 0,027). As 

radiografias periapicais (0,98) tiveram uma especificidade global mais elevada 
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do que a TCCB (0,34) (p = 0,027). Portanto, sob as condições deste estudo ex 

vivo, as radiografias periapicais e TCBB não foram precisas na detecção da 

presença ou ausência de FRV’s simuladas.  

 

2.6. Fraturas e trincas radiculares com instrumentação manual, rotatória, 

reciprocante e auto-ajustável 

LAM et al. (2005) estudaram as forças de fraturas radiculares com 

diferentes técnicas de instrumentação. Os autores utilizaram raízes mésio-

vestibulares de 39 molares inferiores extraídos. Os grupos foram divididos em 

limas manuais tipo K e limas rotatórias de NiTi (Lightspeed e GT). Após a 

obturação, um espaçador digital foi colocado em contato com a guta-percha e 

levado na máquina de ensaio com a finalidade de gerar as fraturas. A carga 

média para fratura do grupo de limas manuais tipo K foi de 10,2±4,4 kg, para o 

grupo Lightspeed foi de 15,7±9,1 kg e para o grupo GT foi de 13,2±6,1 kg, mas 

as diferenças não foram estatisticamente significantes (p > 0,05). A maioria das 

linhas de fratura eram fraturas incompletas sobre a superfície vestibular, 

seguido de fraturas proximais e compostas. O maior alargamento apical com o 

sistema Lightspeed ou aumento da conicidade do canal com GT não aumentou 

a susceptibilidade à fratura das raízes dos dentes. 

SATHORN et al. (2005) avaliaram os padrões de fraturas radiculares 

utilizando modelos de análise por elementos finitos (AEF). Do ponto de vista da 

fratura mecânica, defeitos estruturais, trincas ou irregularidades no canal são 

capazes de desempenhar um papel importante na susceptibilidade às FRV’s, 

porque as tensões podem ser aumentadas exponencialmente nestes locais. 
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Vinte e cinco dentes foram preparados utilizando limas manuais e outros 25 

usando limas rotatórias de NiTi. Após a obturação, todos os dentes sofreram 

carregamento até a fratura e foram registrados cargas e padrões. Quatro 

modelos de AEF foram criados a partir das raízes fraturadas. Não houve 

diferença significativa da carga de fratura entre as duas técnicas. As fraturas 

ocorreram mais frequentemente no sentido mésio-distal no grupo de limas 

rotatórias de NiTi. Os padrões de fratura observadas se correlacionaram bem 

com os padrões de estresse em três dos quatro modelos de AEF. 

BIER et al. (2009) avaliaram os defeitos dentinários (fraturas, fissuras 

dentinárias e fissuras parciais) após a instrumentação com quatros sistemas 

rotatórios de NiTi e instrumentação manual. Duzentos e sessenta pré-molares 

foram selecionados e 40 dentes não foram instrumentados (grupo controle). 

Utilizaram limas Flexofile (n = 20), PTU (n = 50), ProFile (Dentsply Maillefer) (n 

= 50), GT (n = 50) e S-ApeX (n = 50). As raízes foram seccionadas 3, 6, e 9 

mm a partir do ápice e observadas sob um microscópio óptico. A presença de 

defeitos dentinários foi anotada. Houve uma diferença significativa de defeitos 

dentinários entre os grupos (p < 0,05). Não foram encontrados defeitos nas 

raízes não-instrumentadas e instrumentadas manualmente. S-Apex, PTU, 

ProFile e GT resultaram em defeitos dentinários em 10%, 16%, 8% e 4% dos 

dentes, respectivamente. Portanto, os autores consideraram que as técnicas 

de instrumentação rotatória geraram defeitos dentinários. 

BARRETO et al. (2012) avaliaram os efeitos ex vivo da instrumentação do 

canal radicular, das técnicas de obturação e da ciclagem mecânica (CM) na 

incidência de defeitos dentinários e FRV’s. Setenta incisivos superiores 
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extraídos foram divididos em 6 grupos da seguinte maneira: G1 - não-

instrumentados e G2 - não instrumentados e com CM; os outros quatro grupos 

foram instrumentados com brocas Gates Glidden e limas PTU até F3 e 

divididos em: dentes instrumentados e com ausência de obturação do canal 

radicular (G3), obturados através da técnica passiva (G4), obturados pela 

técnica de compactação lateral (G5) e obturados através da técnica híbrida de 

Tagger (G6). Todos os grupos, exceto o grupo não instrumentado, foram 

submetidos a CM (1.000.000 ciclos, 90 N, 4 Hz, 37ºC). As raízes foram então 

seccionadas horizontalmente em 3, 6 e 9 mm do ápice e observadas sob um 

estereomicroscópio com aumento de 10x. Os defeitos foram divididos em: 

nenhum defeito, FRV e outros defeitos. A CM somente não influenciou na 

incidência de defeitos dentinários (p > 0,05, entre os [G1] não-instrumentados e 

[G2] não instrumentados e com CM). Os grupos G4, G5 e G6 apresentaram 

uma incidência semelhante de outros defeitos (p > 0,05), embora tenham sido 

observadas FRV’s somente quando o CM foi associada com as técnicas de 

obturação compressiva (técnica de compactação de lateral e técnica híbrida de 

Tagger). Portanto, CM por si só não induziu FRV’s, mas ocorreram em 13,3% 

na técnica de compactação lateral e 33,3% na técnica híbrida de Tagger 

(obturações compressivas). 

MILANI et al. (2012) avaliaram e compararam a formação de trincas 

dentinárias causadas pela instrumentação manual e pelo sistema rotatório 

PTU. Foram utilizados 57 incisivos inferiores, os quais tiveram suas coroas 

removidas a 3 mm da junção cemento-esmalte e as raízes foram então 

examinadas para exclusão de amostras trincadas. Foi utilizado um modelo 
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padrão para a simulação do ligamento periodontal e os dentes foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos experimentais e um grupo controle (n = 19). Os 

dentes dos grupos experimentais foram preparadas usando a técnica manual 

ou técnica rotatória (PTU). Os dentes do grupo controle não foram 

instrumentados. Os dentes foram seccionados horizontalmente a 3 e 6 mm do 

ápice, e com microscópio óptico clínico foram registrados os números de 

defeitos dentinários. O grupo manual demonstrou significativamente mais 

defeitos do que o grupo controle (p = 0,001). No entanto, não houve diferença 

significativa entre o grupo PTU em comparação com os grupos controle e 

manual (p > 0,05). Não houve diferença significativa entre os grupos com 

relação à fratura (p > 0,05). Outros defeitos, incluindo, rachaduras externas e 

internas de superfície foram mais frequentes no grupo manual do que no grupo 

controle ou grupo PTU (p = 0,02), mas a diferença não foi significativa entre os 

grupos PTU e controle (p > 0,05). Portanto, o preparo do canal, seja 

manualmente ou através da cinemática rotatótria, produz defeitos estruturais 

na dentina. O sistema rotatório PTU, quando utilizado de acordo com as 

instruções do fabricante, tende a produzir menos trincas e pode ser 

considerada uma técnica de instrumentação segura. 

YOLDAS et al. (2012) avaliaram a formação de trincas dentinárias após o 

uso de limas manuais, quatro sistemas de limas rotatórias de NiTi e a lima 

SAF. Cento e quarenta primeiros molares inferiores foram selecionados: 20 

dentes serviram de controle, e 120 dentes foram divididos em seis grupos: 

limas manuais (HF), sistema HERO Shaper (HS), Revo-S (RS), Twisted File 

(TF), PTU e a SAF foram utilizadas para instrumentar os canais mesiais de 
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molares inferiores. As raízes foram então seccionadas a 3, 6, e 9 mm a partir 

do ápice, e a superfície de corte foi observada sob um estereomicroscópio e 

verificada quanto à presença de trincas dentinárias. O grupo controle, os 

grupos HF e SAF não mostraram a presença de trincas. Em canais preparados 

com o HS, RS, TF e PTU, as trincas foram observadas em 60%, 25%, 44% e 

30% dos dentes, respectivamente. Os autores observaram que houve uma 

diferença significativa entre o grupo controle, HF, SAF e os quatro grupos de 

instrumentos rotatórios (p < 0,0001). No entanto, nenhuma diferença 

significativa foi encontrada entre os quatro grupos rotatórios (p > 0,005). 

Portanto, todas as limas rotatórias criaram trincas na dentina radicular 

enquanto as limas SAF e manuais apresentaram resultados satisfatórios sem 

formação de trincas dentinárias. 

ASHWINKUMAR et al. (2013) compararam a formação de trincas 

dentinárias usando limas K manual de NiTi, PTU manual e lima rotatória 

reciprocante WO. Cento e cinquenta raízes mesiais de primeiros molares 

inferiores foram selecionadas. Trinta dentes não foram instrumentados (grupo 

controle), e 120 dentes foram divididos em quatro grupos: K/NiTi (G1), PTU 

manual (G2), PTU rotatória (G3) e WO (G4). As raízes foram seccionadas 3, 6 

e 9 mm do ápice, e a superfície de corte foi observada sob MEV e verificada a 

presença de trincas. O grupo controle e G1 não causaram trincas dentinárias. 

Os canais instrumentados nos grupos G2, G3 e G4 apresentaram trincas 

dentinárias. Houve uma diferença significativa entre o grupo controle com G1; 

G2 com G3 e G4 (p < 0,001) sendo as limas rotatórias PTU (G3) as que 

produziram o maior número de trincas. Não houve diferença significativa entre 
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os canais preparados com limas PTU manual (G1) e limas WO (G4). Portanto, 

limas PTU rotatórias (G3) produziram mais trincas que limas PTU manual (G2) 

e limas WO. O grupo de limas manuais K/NiTi não geraram trincas radiculares. 

BURKLEIN et al. (2013) avaliaram a incidência de trincas dentinárias após 

instrumentação com limas reciprocantes (Reciproc e WO) e instrumentos 

rotatórios PTU e Mtwo. Cem incisivos centrais inferiores humanos foram 

divididos aleatoriamente em cinco grupos (n = 20), de acordo com os sistemas 

de instrumentação: grupo controle (não instrumentado), Reciproc, WO, Mtwo e 

PTU. As raízes foram seccionados horizontalmente em 3, 6 e 9 mm a partir do 

ápice e avaliadas sob um microscópio óptico em 25x. Foram observados a 

presença de trincas (trincas completas/incompletas). Não foram identificadas 

trincas no grupo controle. Todos os canais apresentaram trincas após a 

instrumentação. A instrumentação com Reciproc gerou mais trincas do que 

com sistemas rotatórios Mtwo e PTU (p = 0,021). As limas reciprocantes 

produziram mais trincas incompletas apicalmente (3 mm) em comparação com 

limas rotatórias (p = 0,001), mas sem diferenças em todas as seções 

transversais. Portanto, a instrumentação do canal com instrumentos 

reciprocantes resultou em maior incidência de trincas dentinárias. As limas 

reciprocantes produziram mais trincas dentinárias incompletas do que os 

sistemas rotatórios a nível apical (p < 0,05). 

HIN et al. (2013) avaliaram a incidência de trincas na dentina radicular 

após o preparo do canal radicular com limas manuais (G2), SAF (G3), PTU 

(G4) e Mtwo (VDW) (G5). Foram utilizados 100 pré-molares inferiores 

unirradiculares extraídos. Duas radiografias anguladas foram realizadas para 
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cada dente, e a largura do canal foi medida a 9 mm a partir do ápice. Cinco 

grupos de 20 dentes cada foram comparados quanto à largura do canal. O 

grupo controle não foi instrumentado (G1). Quatro grupos experimentais foram 

instrumentados com limas manuais, PTU, Mtwo e SAF. As raízes foram 

seccionadas horizontalmente e observadas sob um microscópio. A presença 

de trincas dentinárias e suas localizações foram identificadas. Não foram 

observadas trincas no grupo de controle (G1). Nos grupos PTU (G2), Mtwo 

(G3) e SAF (G4) ocorreram trincas em 35%, 25%, e 10% dos dentes, 

respectivamente. O grupo de limas manuais (G2) não apresentou trincas 

dentinárias (p < 0,0001). PTU e Mtwo causaram mais trincas do que o grupo de 

limas manuais (G2) (p < 0,05). Portanto, a instrumentação de canais 

radiculares com SAF, Mtwo e PTU pode causar trincas. SAF gerou menos 

trincas dentinárias em comparação com PTU e Mtwo. 

LIU et al. (2013a) compararam a incidência de trincas dentinárias na 

superfície apical radicular e na parede do canal radicular após instrumentação 

com três sistemas de lima única versus o sistema PTU. Cem incisivos inferiores 

foram selecionados. Vinte dentes de controle foram instrumentados 

coronalmente com brocas Gates-Glidden (G1). Os outros 80 dentes foram 

montados em blocos de resina simulando o ligamento periodontal e os ápices 

foram expostos. Eles foram divididos em quatro grupos experimentais (n = 20). 

Todos os canais radiculares foram alargados coronalmente com brocas Gates-

Glidden e depois instrumentados até o comprimento de trabalho (CT) com 

PTU, OneShape, Reciproc e SAF. Foram realizadas seções horizontais a 2, 4 e 

6 mm do ápice radicular e, em seguida, foram observados em 
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estereomicroscópio com aumento de 20x para verificar a presença de trincas. 

Não foram encontradas trincas nos dentes controle e dentes instrumentados 

com a SAF. As trincas foram encontradas em 10 dos 20 (50%), 7 dos 20 (35%), 

e 1 de 20 (5%) dentes após instrumentação dos canais com PTU, OneShape e 

Reciproc, respectivamente. A diferença entre os grupos experimentais foi 

estatisticamente significativa (p < 0,001). Portanto, instrumentos de NiTi podem 

causar trincas na superfície apical radicular ou na parede do canal sendo que a 

SAF e o Reciproc causaram menos trincas do que as limas PTU e OneShape. 

LIU et al. (2013b) compararam a incidência de trincas radiculares apicais 

e fraturas dentinárias após a instrumentação do canal manualmente e com 

limas rotatórias em diferentes comprimentos de trabalho. Duzentos e quarenta 

incisivos inferiores foram montados em blocos de resina de maneira a simular o 

ligamento periodontal, e o ápice foi exposto. Os canais radiculares foram 

instrumentados com limas rotatórias de NiTi (K3 e PTU) e manuais até o 

forame apical (FA), aquém ou além do mesmo. A cada troca de lima, as 

imagens digitais da superfície apical de cada dente foram realizadas sendo 

obtidas 10 imagens por espécime. O desenvolvimento de defeitos dentinários 

foi determinado pela comparação dessas imagens com a base de dados das 

imagens iniciais. Trincas apicais ocorreram em um de 80 dentes (1,3%) com 

limas manuais e em 31 de 160 dentes (19,4%) com limas rotatórias. Fraturas 

apicais ocorreram em dois de 80 dentes (2,5%) com limas manuais e em 35 de 

160 dentes (21,9%) com rotatórias. A instrumentação rotatória realizada até 2 

mm aquém do FA não causou trinca. Significativamente menos trincas e 

fraturas ocorreram quando a instrumentação rotatória foi finalizada aquém do 
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FA, em comparação com o preparo além do FA (p < 0,05). O FA estava 

desviado do ápice anatômico em 128 dos 240 dentes (53%). Fraturas 

dentinárias ocorreram mais significativamente nos dentes com desvio do FA (p 

= 0,033). Os autores concluíram que os instrumentos rotatórios causaram mais 

defeitos dentinários do que instrumentos manuais e a instrumentação aquém 

do FA reduziu o risco de defeitos dentinários. 

NASR & KADER (2013) avaliaram os efeitos da cinemática de 

instrumentação e da liga metálica das limas únicas na resistência às fraturas 

radiculares de canais ovais. Sessenta e cinco raízes com canais ovais de pré-

molares superiores foram divididas em quatro grupos: G1 - grupo controle (n = 

5), G2 - WO (n = 20), G3 - PTU na cinemática reciprocante (n = 20), e G4 - 

PTU na cinemática rotatória (n = 20). G1 - não foram instrumentados, G2 - WO 

foi instrumentado com lima única, G3  PTU foi instrumentado com limas PTU 

F2 em movimento reciprocante, e G4 - PTU foi instrumentado com limas PTU 

F2 em rotação contínua. Para a avaliação de trincas, metade dos dentes (n = 

30) foi inserida em resina acrílica, e os blocos foram seccionados a 3, 6 e 9 mm 

a partir do ápice, avaliados em estereomicroscópio e as trincas foram 

identificadas. A outra metade das amostras (n = 30) foi obturada através da 

compactação lateral da guta-percha. As amostras foram então sujeitas a uma 

carga de 1 mm/min para determinar a força necessária para fraturar as raízes. 

O sistema WO exibiu a menor quantidade de trincas quando comparado com 

as limas PTU F2 em ambas as cinemáticas. Os autores concluíram que a liga 

metálica é o fator mais importante na geração de defeitos dentinários das limas 

únicas do que o movimento de instrumentação realizado. 
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KANSAL et al. (2014) compararam a formação de trincas dentinárias com 

limas rotatórias de NiTi em rotação contínua e em movimento reciprocante em 

cento e vinte pré-molares inferiores humanos extraídos. Trinta dentes serviram 

como grupo controle, e os outros 90 foram divididos em três grupos de acordo 

com o sistema de NiTi empregado: G1 - WO, G2 - lima única PTU F2 em 

movimento reciprocante, e G3 - sistema PTU em movimento rotacional até a 

lima F2. Após a instrumentação, as raízes foram seccionadas a 3, 6 e 9 mm a 

partir do ápice, e a superfície de corte foi observada sob um 

estereomicroscópio para verificar a presença de trincas dentinárias. Não houve 

trinca no grupo controle. Os grupos G1, G2 e G3 causaram trincas em 15%, 

26% e 53% das amostras, respectivamente. Foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos G1, G2 e G3. Não foram 

encontradas diferenças significativas nos grupos G1 e G2 (p > 0,05). Portanto, 

as trincas dentinárias foram produzidas, independentemente da cinemática 

utilizada. O movimento reciprocante apresentou um menor número de defeitos 

quando comparado com o movimento de rotação contínua. 

PRIYA et al. (2014) compararam a incidência de trincas dentinárias após 

a instrumentação com limas de NiTi em movimento rotatório e reciprocante. 

Cem incisivos centrais inferiores humanos extraídos foram divididos em 10 

grupos (n = 10) da seguinte maneira: G1 - sem instrumentação (controle 

positivo), G2 - instrumentação manual com limas de NiTi (controle negativo), 

G3 e G4 - PTU movimento rotatório e reciprocante, G5 e G6 - ProTaper Next 

em movimento rotatório e reciprocante, G7 e G8 - OneShape em movimento 

rotatório e reciprocante, e G9 e G10 - Reciproc em movimento rotatório e 
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reciprocante, respectivamente. Os espécimes foram seccionados 

horizontalmente em 3, 6 e 9 mm do ápice e trincas dentinárias foram 

observadas sob estereomicroscópio. Houve diferença estatisticamente 

significativa entre todos grupos (p < 0,05). Não houve diferença significativa na 

formação de trincas dentinárias entre os grupos G5, G6 e G10; G3, G4 e G7; 

G7 e G9; G8 e G10 (p > 0,05). Portanto, poucas trincas dentinárias foram 

vistas em canais instrumentados com a ProTaper Next tanto em movimento 

rotatório quanto reciprocante. Os sistemas rotatórios mostraram menor 

quantidade de defeitos dentinários do que os sistemas de lima única. Ao final 

do experimento, os autores concluíram que os sistemas rotatórios de múltiplas 

limas mostraram menor quantidade de trincas em movimento reciprocante do 

que em movimento rotatório. 

ÇIÇEK et al. (2015) avaliaram a formação de trincas dentinárias utilizando 

os sistemas PTU, ProTaper Next e WO. Sessenta molares inferiores extraídos 

foram seccionados e suas raízes mesiais foram divididas aleatoriamente em 

quatro grupos (n = 15), de acordo com o sistema de instrumentação: G1 (limas 

manuais), G2 (PTU), G3 (ProTaper Next) e G4 (WO). As raízes foram 

seccionadas horizontalmente em 3, 6 e 9 mm em relação ao ápice. As imagens 

digitais foram capturadas no MEV com aumento de 40x para detectar a 

formação de trincas. A prevalência de trincas nos grupos G2, G3 e G4 foi 

estatisticamente significante quando comparado com o G1 (p < 0,001). G2, G3 

e G4 demonstraram prevalência semelhante de trincas, sem diferença 

significativa em todos os cortes. Todos os instrumentos causaram trincas, 
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exceto as limas manuais. O maior percentual de trincas foi registrado no corte 

de 3 mm para todos os grupos. 

HELVACIOGLU-YIGIT et al. (2015) estudaram ex vivo os defeitos 

dentinários após instrumentação manual e de dois sistemas reciprocantes. 

Foram selecionados 60 dentes incisivos inferiores recém-extraídos. Com base 

no comprimento de raízes (dimensões mésio-distais e vestíbulo-linguais), os 

dentes foram divididos em três grupos G1, G2 e G3 (n = 15) e um grupo 

controle GC (n = 15). Os dentes do grupo controle não foram instrumentados. 

Os outros grupos foram instrumentados da seguinte maneira: G1 - limas 

manuais de aço inox, G2 - WO Primary, e G3 - Reciproc R25. Os instrumentos 

dos grupos G2 e G3 foram usados em movimento reciprocante de acordo com 

as recomendações do fabricante. Seções horizontais foram realizadas a 3, 6 e 

9 mm do ápice. As amostras foram coradas com azul de metileno e 

visualizadas em estereomicroscópio. A presença de defeitos dentinários 

(fraturas, trincas incompletas e linhas de fissura) e suas localizações foram 

avaliadas por dois profissionais. Não foram observados defeitos dentinários no 

GC. Todos os instrumentos causaram defeitos dentinários, sem diferenças 

significativas entre os sistemas. Todos os grupos experimentais demonstraram 

significativamente mais defeitos ao nível de 3 mm em comparação com o GC. 

Nos outros níveis, não houve diferença significativa entre os grupos 

experimentais e controle. O uso de instrumentos manuais ou reciprocantes 

pode induzir a formação de defeitos dentinários durante a instrumentação. 

JALALI et al. (2015) estudaram in vitro a formação de trincas dentinárias 

após o uso de três sistemas: Reciproc, PTU e Mtwo. Cem pré-molares 
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inferiores extraídos com canais individuais foram selecionados e tiveram suas 

coroas removidas. Os dentes foram divididos aleatoriamente em quatro grupos 

(n = 25). Nos grupos 1, 2 e 3, os dentes foram instrumentados usando Mtwo, 

PTU e Reciproc, respectivamente. Após a instrumentação, todas as amostras 

foram seccionados perpendicularmente ao longo do eixo da raiz em 3, 6 e 9 

mm do ápice. As seções foram então observadas em estereomicroscópio com 

aumento de 12x. Todos os sistemas geraram trincas, porém, Mtwo e PTU 

causaram mais trincas que Reciproc (p < 0,05). Não houve diferença 

significativa entre Reciproc e grupo controle (p > 0,05). Os autores concluíram 

que todos os três sistemas geraram trincas dentinárias e o sistema Reciproc 

gerou menor quantidade de trincas que Mtwo e PTU. 

LI et al. (2015) compararam in vitro a ocorrência de trincas dentinárias 

produzidos pelos sistemas PTU, WO e ProTaper Next em canais com 

curvaturas severas. Sessenta molares inferiores extraídos, apresentando 

curvatura entre 25-40°, foram divididos em três grupos de (n = 20). Os grupos 

foram instrumentados com PTU, WO e ProTaper Next. Sessenta canais não 

instrumentados serviram como grupo controle negativo. Após a 

instrumentação, todas as raízes foram coradas com 1% de azul de metileno 

por 24 horas. As raízes foram seccionadas no maior raio de curvatura e 

também a 2 mm abaixo e acima deste raio de curvatura. As amostras foram 

inspecionadas em estereomicroscópio com aumento de 60x. O sistema 

ProTaper Next induziu menor quantidade de trincas dentinárias completas e 

incompletas em comparação com os sistemas PTU e WO (p < 0.05), e não 

houve diferenças significativas entre os sistemas PTU e WO (p > 0,05). Os 



	 33 

sistemas PTU e WO induziram trincas dentinárias significativamente mais 

completas em 2 mm acima do maior raio de curvatura em comparação com 

qualquer um dos outros dois raios de curvatura (p = 0,004). Os autores 

concluíram que sistema ProTaper Next induziu menor quantidade de trincas 

dentinárias durante a instrumentação de canais severamente curvos em 

comparação com PTU e WO. 

Utilizando sistemas ProTaper Gold (Dentsply Maillefer), Profile Vortex, 

F360, Reciproc e PTU, KARATAS et al. (2015) selecionaram noventa incisivos 

centrais inferiores com ápices completos e canais retos. Os dentes foram 

divididos em seis grupos (n = 15) da seguinte forma: grupo controle negativo 

(GC), G1 (ProTaper Gold), G2 (Profile Vortex), G3 (F360), G4 (Reciproc) e G5 

(PTU). Todas as raízes foram seccionados perpendicularmente ao longo do 

eixo em 3, 6 e 9 mm a partir do ápice. As fatias foram examinadas em 

estereomicroscópio com aumento de 25x. As trincas dentinárias foram 

fotografadas com câmera digital. Todos os grupos, exceto G3, produziram 

significativamente mais trincas que o GC (p < 0,05). Não foi observada 

diferença significativa entre os grupos nos níveis 6 e 9 mm (p > 0,05). Na seção 

apical (3 mm), o grupo G5 (PTU) produziu significativamente mais trincas que o 

GC, G1 (ProTaper Gold), G2 (Profile Vortex), G3 (F360) e G4 (Reciproc) (p < 

0,05). Os resultados do trabalho demonstraram que todos os sistemas geraram 

trincas, mas não houve diferença significativa entre os grupos GC e G3 (F360). 

MONGA et al. (2015) avaliaram in vitro a formação de trincas dentinárias 

com cinemática rotatória e reciprocante. Cento e cinquenta pré-molares 

inferiores recém extraídos foram divididos em cinco grupos (n = 30). No grupo 
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controle, os dentes não foram instrumentados; no G1, os dentes foram 

instrumentados com limas manuais; e nos grupos experimentais G2, G3 e G4, 

os canais radiculares foram instrumentados com PTU, K3XF e WO, 

respectivamente. Os dentes foram seccionados a 3, 6 e 9 mm a partir do ápice 

para avaliação dos defeitos dentinários em estereomicroscópio com aumento 

de 12x. As trincas foram visualizadas após instrumentação com todos os 

sistemas. Não houve diferença significativa na formação de trincas entre os 

grupos controle e grupo WO. Por outro lado, houve diferença estatisticamente 

significativa quando os canais foram instrumentados com PTU e K3XF. 

Portanto, os sistemas de rotação contínua produziram mais defeitos dentinários 

do que sistemas reciprocantes. 

USTUM et al. (2015) avaliaram a incidência de trincas dentinárias com 

diferentes técnicas de instrumentação. Cento e vinte incisivos inferiores 

humanos extraídos foram divididos em um grupo controle e cinco grupos 

experimentais (n = 20): G1 - instrumentação manual com forças balanceadas 

até lima K #25; G2 - instrumentação apenas com as limas PTU F2 com 

movimento reciprocante; G3 - instrumentação com limas Reciproc R25 com 

movimento reciprocante; G4 - instrumentação com limas PTU até o instrumento 

F2 em cinemática rotatória; e G5 - instrumentação com ProTaper Next 

(Dentsply Maillefer) até o instrumento X2. O grupo controle não foi 

instrumentado. As raízes foram seccionadas horizontalmente a 3, 6 e 9 mm a 

partir do ápice e examinadas em estereomicroscópio. A ausência ou presença 

de trincas dentinárias foi anotada. Não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos (p > 0,05). Portanto, com exceção do grupo 
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controle e G1, todos os grupos experimentais mostraram formações de trincas 

dentinárias. 

ZHOU et al. (2015) compararam in vitro a formação de trincas dentinárias 

apicais após instrumentação com diferentes sistemas de NiTi em dois CT em 

canais amplos e constritos. Duzentos e oitenta dentes humanos extraídos 

foram distribuídos aleatoriamente em 12 grupos experimentais (n = 20) e grupo 

controle (GC). Os canais foram instrumentados pelos sistemas WO, PTU, TF 

ou Twisted File Adaptive (TFA) a 1 mm aquém do CT (CT - 1 mm) ou 1 mm 

além do CT (CT + 1 mm). Secções horizontais foram microscopicamente 

observadas a 3, 6 e 9 mm do ápice para avaliar as trincas dentinárias. Os 

resultados demonstraram que todos os sistemas causaram mais trincas apicais 

em canais constritos do que em canais amplos independente do CT. Durante a 

instrumentação (CT + 1 mm), os grupos WO e PTU geraram significativamente 

mais trincas dentinárias nas seções 6 e 9 mm do que os grupos TF e TFA. 

COELHO et al. (2016) avaliaram os diodos emissores de luz (LED) na 

detecção de trincas dentinárias após o uso de três sistemas rotatórios (ProFile, 

TRUShape [Dentsply Tulsa, Tulsa, Oklahoma, EUA] e WO Gold [Dentsply 

Tulsa]). Oitenta raízes mesiais de molares inferiores com dois canais foram 

divididos aleatoriamente em 4 grupos diferentes (n = 20): grupo controle (GC), 

grupo ProFile (G1) com limas #20.06 e #25.06; grupo TRUShape (G2) com 

limas #20.06 e #25.06; e grupo WO Gold (G3) até a lima #25.07. As amostras 

foram seccionadas em 3, 6 e 9 mm a partir do ápice e as imagens foram 

obtidas com microscópio clínico com o auxílio da luz LED. A quantidade de 

trincas dentinárias foram gravadas e submetidas ao teste qui-quadrado. Com o 



	 36 

método de transiluminação com LED, não houve diferença na visualização de 

trincas entre os grupos G1, G2, G3 e GC. 

TOPÇUOĞLU et al. (2016) avaliaram in vitro os efeitos do pré-

alargamento dos canais e a incidência de trincas apicais durante a 

instrumentação de molares extraídos utilizando os sistemas Reciproc, WO e 

ProTaper Next. Cento e quarenta molares foram divididos aleatoriamente em 

sete grupos (n = 20), sendo um grupo controle negativo (GC). Nos grupos G1, 

G2 e G3 não foram realizados pré-alargamentos, e em G4, G5 e G6 foram 

realizados pré-alargamentos em seus canais mesiais com limas Path Files 

13/.02 e 16/.02. Os grupos G1 e G4 foram instrumentados com WO; os grupos 

G2 e G5 com Reciproc; e os grupos G3 e G6 com ProTaper Next. Os 4 mm 

apicais foram expostos para captação das imagens transoperatórias. As 

imagens digitais das superfícies radiculares apicais destes dentes foram 

obtidas antes e após a instrumentação com limas #25.08 e #40.06. As imagens 

foram então avaliadas quanto à presença de novas trincas apicais e a sua 

propagação. Não houve diferença significativa entre os grupos durante a 

instrumentação com #25.08 (p > 0,05). Reciproc e WO geraram mais trincas 

apicais que ProTaper Next durante a instrumentação do canal com #40.06 (p < 

0,05). No entanto, a instrumentação com #40.06 não causou a propagação de 

trincas existentes (p > 0,05). Os autores também concluíram que a execução 

do pré-alargamentos previamente a instrumentação não alterou a incidência de 

trincas. O aumento do diâmetro apical durante a instrumentação pode 

aumentar a incidência de trincas apicais. 
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2.7. Fraturas radiculares e as trincas dentinárias com a instrumentação 

rotatória e/ou reciprocante e a  microtomografia computadorizada 

PAQUÉ et al. (2011) avaliaram quantitativamente os resultados dos 

canais instrumentados com limas PTU F2 em movimento reciprocante. Foram 

selecionados 25 primeiros molares inferiores humanos extraídos com dois 

canais independentes na raiz mesial. Os canais foram divididos aleatoriamente 

em dois grupos experimentais: G1 (PTU na cinemática rotatória), e G2 

(instrumentação reciprocante com instrumento único PTU F2). As amostras 

foram escaneadas antes e após o preparo com resolução isotrópica de 20 µm 

através de um aparelho de micro-CT. Os seguintes parâmetros foram 

avaliados: alterações no volume de dentina, porcentagem de paredes do canal 

não tocadas, grau de transporte do canal e o tempo necessário para atingir o 

CT com o instrumento F2. No pré-operatório, não houve diferenças em relação 

a curvatura e ao volume do canal radicular. A instrumentação gerou canais 

ampliados sem evidência de erros operatórios. Não houve diferenças 

estatísticas entre as duas técnicas (p > 0,01). A instrumentação foi realizada 

em menos tempo com a técnica de lima única (p < .01). Os autores concluíram 

que a instrumentação com lima única PTU F2 em cinemática reciprocante e 

PTU com múltiplas limas na cinemática rotatória foram semelhantes quanto a 

modelagem, mas a lima única PTU F2 alcançou mais rapidamente o CT. 

DE-DEUS et al. (2015) avaliaram a frequência de trincas dentinárias após 

a instrumentação do canal radicular com ProTaper Next e TFA através da 

micro-CT. Vinte raízes mesiais classe II de Vertucci foram aleatoriamente 

divididas em dois grupos experimentais (n = 10) de acordo com o sistema 
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utilizado para o preparo do canal radicular: ProTaper Next (G1) ou TFA (G2). 

As amostras foram escaneadas em micro-CT antes e após a instrumentação. 

Depois disso, as imagens de corte transversal, pré e pós-operatórias das raízes 

mesiais (n = 25.820), foram analisadas para identificar a presença de defeitos 

dentinários. Trincas dentinárias foram observadas em 38,72% (n = 5.150) e 

30,27% (n = 3.790) das imagens transversais no G1 e G2, respectivamente. 

Todos os defeitos dentinários identificados nas imagens pós-operatórias já 

estavam presentes nas imagens pré-operatórias correspondentes. Portanto, os 

sistemas ProTaper Next e TFA não induziram a formação de novas trincas 

dentinárias. 

JAMLEH et al. (2015) avaliaram a tensão gerada na superfície radicular 

durante a fase de instrumentação e os efeitos na formação de trincas apicais. 

Vinte e cinco pré-molares inferiores humanos foram extraídos e tiveram suas 

coroas seccionadas. Os dentes foram instrumentados com sistema PTU ou 

WO, sendo por grupo (n = 10) ou utilizados como controle (n = 5). Os canais 

radiculares instrumentados foram ampliados até PTU F4 (#40/0.06) ou usando 

WO Large (tamanho #40/0.08) de acordo com as instruções do fabricante. Um 

capacitor elétrico foi fixado na superfície proximal da raiz e conectado a um 

amplificador de tensão através de uma caixa a fim de medir a micro-tensão 

(RSS). Durante a instrumentação do canal, a saída de tensão do amplificador 

foi gravado. O RSS instantâneo induzido por cada instrumento e o máximo de 

RSS’s foram determinados. Todos os dentes foram, então, corados com meios 

de contraste e escaneados através da micro-CT em uma resolução isotrópica 

de 10 µm para detectar trincas dentinárias. Os valores médios máximos de 
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RSS e o número médio de trincas foram avaliados e registrados para ambos os 

grupos. Aumento dos valores de RSS durante a instrumentação foram 

observadas, com máximo RSS para a PTU (416,6 +/- 185,1 µstrain) e WO 

(398,2 +/- 163,8 µstrain) (p = 0,94). A confiabilidade entre valores para 

detecção de trincas usando a micro-CT teve um valor de kappa de 0,998. Em 

comparação com o grupo PTU, houve menos trincas no grupo WO (p = 0,051). 

Nas imagens de micro-CT, as trincas apicais foram detectadas em 20 amostras 

instrumentadas com PTU e em 11 amostras do grupo WO (p = 0,10). As trincas 

foram observadas no sentido vestíbulo-lingual em todas amostras WO e em 

81% das amostras do grupo PTU. Nenhuma FRV foi encontrada. Portanto, a 

partir destes dados preliminares, foi concluído que a instrumentação pode 

causar trincas apicais, independentemente do tipo de movimento empregado, e 

a micro-CT com contraste foi capaz de identificar as trincas radiculares. 

DE-DEUS et al. (2016) estudaram a relação de causa-efeito entre a 

instrumentação do canal radicular com limas de NiTi do sistema rotatório PTU e 

a formação de trincas dentinárias utilizando a micro-CT como ferramenta de 

análise. Quarenta e dois molares inferiores classe II de Vertucci foram 

escaneados com resolução isotrópica de 14.16 µm. As amostras foram 

divididas aleatoriamente em um grupo experimental (n = 32) e um grupo 

controle (n = 10) e os canais mesiais foram instrumentados com sistema 

rotatório PTU. As amostras do grupo experimental foram escaneadas 

novamente e as imagens de seção transversal das raízes mesiais, antes e 

após a instrumentação, foram rastreadas com a finalidade de identificar a 

presença de trincas dentinárias. Os dentes do grupo controle foram 



	 40 

seccionados transversalmente em cortes seriados de 1 mm de espessura e 

examinadas ao microscópio óptico. Quando uma trinca foi detectada, a fatia foi 

escaneada através da micro-CT. A análise qualitativa do grupo experimental 

revelou a presença de trincas dentinárias em 5.169 fatias (24,04%). Entretanto, 

todos os defeitos dentinários encontrados nas imagens pós-operatórias já 

estavam presentes na imagem pré-operatória correspondente. No grupo 

controle, 13 das 80 fatias (16,25%) apresentaram pelo menos um defeito 

dentinário visualizados sob magnificação óptca, o qual foi totalmente 

identificado através da micro-CT. Sendo assim, a micro-CT mostrou ser uma 

metodologia confiável na detecção de defeitos dentinários. Os autores 

concluíram ainda que foi possível acompanhar o tecido dentinário antes e após 

a instrumentação do canal fornecendo uma visualização clara das trincas, 

mostrando que há uma ausência de relação entre a instrumentação do canal 

radicular com sistema rotatório de NiTi PTU e o surgimentos de trincas 

dentinárias. 
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3. JUSTIFICATIVA 
_______________________________________________________________ 

 

A formação de trincas dentinárias oriundas do tratamento endodôntico é 

relatada em diversos estudos. No entanto, os estudos encontrados na literatura 

utilizam uma metodologia que pode, por si só, ser responsável pela formação 

de tais trincas. Dessa forma, o uso de uma metodologia não-destrutiva e de 

elevada precisão em modelo cadavérico, que simula condições mais próximas 

do status in vivo, se faz necessário para melhorar o entendimento da potencial 

correlação entre os procedimentos endodônticos e a criação de trincas 

dentinárias. 
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4. HIPÓTESE 
_______________________________________________________________ 
 

Não há diferença na formação de trincas dentinárias após o preparo dos 

canais radiculares com os sistemas PTU e Reciproc usando o modelo 

cadavérico analisado através da micro-CT. 
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5. OBJETIVOS 
_______________________________________________________________ 
 

Analisar a correlação entre a formação de trincas dentinárias e o preparo 

mecânico utilizando os sistemas PTU e Reciproc em pré-molares superiores de 

cadáveres humanos através da micro-CT. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 
_______________________________________________________________ 
 
6.1.  Cálculo amostral 

O tamanho total da amostra foi calculado após a estimativa do tamanho 

do efeito de trincas dentinárias promovido por sistemas rotatórios e 

reciprocantes conforme relatado por BURKLEIN et al. (2013). Nesse estudo, a 

soma percentual dos espécimes apresentando trincas dentinárias variou de 

18,3%-51,6%. Através do teste família do qui-quadrado e do teste estatístico 

de variância (G*Power 3.1 para Macintosh, Heinrich Heine, Universitat 

Dusseldorf, Dusseldorf, Alemanha) com α = 0,05 e β = 0,95, foi introduzido um 

valor de efeito calculado de 7,6. Sendo assim, oito espécimes foram indicadas 

como o tamanho mínimo ideal para se observar o mesmo efeito dos 

instrumentos sobre a dentina. 

 

6.2. Obtenção e seleção da amostra 

Em colaboração com a Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), 

os cadáveres humanos incluídos nesse estudo foram selecionados a partir de 

dados morfológicos como a presença de dentes em ambas as arcadas, limite 

de idade de até 30 anos e com causa mortis sem traumas na cavidade oral. 

Além disso, foram escolhidos cadáveres de ambos os sexos e com bom estado 

de conservação até 48 horas após o óbito.  

Foram realizados plantões semanais regulares na PEFOCE para coleta 

das amostras selecionadas após autorização dos familiares responsáveis pelos 

cadáveres por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

específico aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Geral de Fortaleza sob o 
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parecer 931.732 (ANEXO I). 

Um total de oito blocos de maxilas cadavéricas, direitos e/ou esquerdos, 

contendo obrigatoriamente os dois pré-molares hígidos, ligamento periodontal 

e osso alveolar foram coletados e identificados, conforme presente na Tabela 

1. 

A remoção dos blocos ósseos foi realizada cirurgicamente pelo presente 

pesquisador utilizando brocas 701 (JET, Morrisburg, Ontário, Canadá) e peça 

reta em retalho tipo envelope (Figuras 1, 2, 3 e 4). Os blocos ósseos maxilares 

foram acondicionados no freezer da PEFOCE em temperatura de -30oC. Após 

a coleta total dos oito blocos cadavéricos, os mesmos foram transportados em 

caixa térmica especial UN3373 (Medicalbox, Agaraí, São Paulo, Brasil) (Figura 

5) imerso em gelo seco (-78,5oC) para o Laboratório de Instrumentação 

Nuclear (LIN) da COPPE-UFRJ, onde foram conservados em freezer a -30oC. 

Os escaneamentos dos blocos ósseos contendo os pré-molares foram 

realizados no aparelho de micro-CT (SkyScan 1173; Bruker micro-CT, Kontich, 

Bélgica) (Figuras 6, 7 e 8) utilizando os seguintes parâmetros: 90 kV e 88 mA 

de energia, tamanho de pixel de 13.18 µm, passo de rotação de 0.5°, 1000 

milisegundos, 5 frames por segundo, matriz 2240 x 2240, movimento 

randômico de 30 e filtro de 1 mm de alumínio. A correção de flat field foi 

realizada antes dos procedimentos de aquisição das amostras para corrigir as 

variações na sensibilidade do pixel do detector (câmera CCD).  

As imagens foram reconstruídas utilizando o software NRecon v.1.6.9 

(Brucker micro-CT) com correção de endurecimento de feixe de 15%, correção 

de artefato de anel de 5, e valores similares de contraste (0.0095-0.03) entre as 
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amostras, resultando na aquisição de 1100-1300 imagens transversais por 

bloco maxilar em um formato bitmap (BMP). Em seguida, as imagens 

reconstruídas foram abertas no software DataViewer 1.5.2.4 (Brucker micro-

CT) com o intuito de visualizar as imagens transversais dos pré-molares de 

cada bloco cadavérico (Figura 9). 

 

Tabela 1 - Identificação e causa mortis dos cadáveres 

CADÁVER SEXO IDADE 
CAUSA 

MORTIS 
DENTES 

1281 M 21 PAF 14 e 15 

1985 M 22 PAF 14 e 15 

2249 M 17 AA 24 e 25 

2357 M 18 PAF 14 e 15 

2678 M 22 PAF 24 e 25 

2718 M 20 LAB 24 e 25 

2776 M 22 PAF 14 e 15 

3221 M 27 SD 24 e 25 
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Figura 1 - Mesa cirúrgica. 

 

        
Figura 2 - Diagrama do retalho tipo envelope (Fonte: Internet). 
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Figura 3 - Osteotomia de um cadáver. 

 

 
Figura 4 - Bloco ósseo de maxila cadavérica. 
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Figura 5 - Caixa de transporte de material biológico UN3373 (Fonte: Internet).  

 

 
Figura 6 - Aparelho de micro-CT SkyScan 1173. 
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              Figura 7 - Inclusão do bloco cadavérico em suporte de isopor para a aquisição. 
 

           
               Figura 8 - Posicionamento do espécime no porta amostra do aparelho de micro-CT. 
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Figura 9 - Janela do programa DataViewer mostrando as imagens de uma determinada 
amostra nos eixos x, y e z. 

 

6.3. Preparo dos canais radiculares 

Após a reconstrução das imagens dos blocos cadavéricos (Figura 10), 

constatou-se que todos os 1º pré-molares apresentavam dois canais, enquanto 

que metade dos 2º pré-molares apresentava um canal e a outra metade 

apresentava dois canais. Baseado nisso e na configuração anatômica dos 

canais, dois pré-molares de cada bloco cadavérico foram selecionados (n = 

16). Depois do preparo da cavidade de acesso convencional, o CT foi 

estabelecido a 1 mm aquém do forame apical usando uma lima K #10/25mm 

(Dentsply Maillefer) com o auxílio de um localizador apical (Root ZX; J Morita 

USA Inc., Irvine, CA, EUA), e confirmada por radiografia digital. Em seguida, o 

glide path foi feito com uma lima K #15/25mm (Dentsply Maillefer) até o CT. Em 

seguida, os pré-molares foram distribuídos aleatoriamente 

(http://www.random.org) em dois grupos experimentais, de acordo com o 

sistema de instrumentação utilizado: 

Grupo PTU (n = 8). O instrumento SX foi utilizado até o terço médio 

seguido pelos instrumentos S1, S2, F1 e F2, os quais foram todos utilizados no 

CT com um suave movimento de vai e vém, de acordo com as instruções do 
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fabricante. A patência foi realizada com uma lima K #10/25mm a cada troca de 

limas. Foi utilizado um conjunto de limas por bloco cadavérico. 

Grupo Reciproc (n = 8). O instrumento Reciproc R25, acionado no motor 

VDW Silver (VDW) através do modo ‘RECIPROC ALL’, foi introduzido no canal 

com uma leve pressão apical e com uma amplitude de entrada e saída do 

canal não excedendo 3 mm. Após três movimentos de bicada, o instrumento foi 

removido do canal e limpo em uma gaze estéril. O CT foi alcançado após 

quatro ondas de instrumentação. A patência foi realizada com uma lima K 

#10/25mm entre cada utilização da R25. Foi utilizado uma lima R25 por bloco 

cadavérico. 

Todo o preparo dos canais radiculares foi feito por um operador com 

experiência em ambos os sistemas. Durante o preparo químico-mecânico, um 

total de 30 mL de NaOCl foi irrigado em cada canal através de uma agulha 

NaviTip Double side-port (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA). 

Após a conclusão dos procedimentos de instrumentação, cada canal foi 

irrigado sequencialmente com 5 mL de 17% EDTA e 5 mL de água bidestilada, 

seguido pela secagem com cones de papel (Dentsply Maillefer). Em seguida, 

os blocos ósseos foram submetidos a um novo escaneamento e reconstrução 

aplicando os parâmetros já mencionados. 
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Figura 10 - Reconstrução 3D de um determinado bloco cadavérico 

 

6.4. Análise das imagens 

O conjunto de imagens dos blocos ósseos após o preparo dos canais 

radiculares foi registrado com o respectivo conjunto de imagens dos blocos 

ósseos pré-operatório pelo software 3D Slicer 4.6.2 (FEDOROV et al., 2012). 

Em seguida, as imagens transversais dos pré-molares (n = 19.060), desde da 

junção amelo-cementária até ápice radicular, foram examinadas por três 

examinadores previamente calibrados para a identificar a presença de trincas 

dentinárias. Para validar o processo de identificação das trincas, as análises 

das imagens foram repetidas duas vezes em intervalos de duas semanas. No 

caso de divergência entre os examinadores, as imagens foram examinadas em 

conjunto até que se chegasse a um consenso (DE-DEUS et al., 2014, 2015). 
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7. RESULTADOS 
_______________________________________________________________ 
 

De um total de 19.060 imagens transversais, 9.884 foram analisadas no 

grupo PTU e 9.176 no grupo Reciproc. Após a análise qualitativa, não foi 

observada a presença de trincas dentinárias nas imagens transversais 

analisadas, antes ou após o preparo dos canais radiculares em ambos os 

grupos. As figuras 11 e 12 mostram imagens representativas dos terços 

coronal, médio e apical das raízes dos pré-molares antes e após o preparo 

com os dois sistemas. 

      
Figura 11 - Imagens transversais do terço coronário, médio e apical do cadáver 2678 
instrumentado com o sistema PTU 
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Figura 12 - Imagens transversais do terço coronário, médio e apical de um bloco ósseo 
instrumentado do cadáver 1281 com o sistema Reciproc 
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8. DISCUSSÃO 
_______________________________________________________________ 
 
8.1.  Resultados 

O efeito de dois sistemas de NiTi (PTU e Reciproc) com relação à 

incidência de trincas dentinárias criadas durante o processo do preparo 

biomecânico do canal radicular foi avaliado nesse estudo. O resultado principal 

mostrou que não foi observado a presença de trincas dentinárias nas imagens 

transversais nos dois grupos experimentais, tanto antes como depois do 

preparo dos canais. Em outras palavras, não é possível inferir nenhum tipo de 

relação causa-efeito entre os procedimentos operatórios relativos ao preparo 

biomecânico, tanto pela cinemática rotatória quanto reciprocante, e a formação 

de trincas dentinárias.  

O presente resultado contrasta drasticamente com os estudos anteriores 

que utilizaram o método de secção transversal de raízes de dentes extraídos, 

os quais mostraram uma evidente correlação entre a instrumentação do canal 

radicular e a formação e/ou propagação de trincas dentinárias (BIER et al., 

2009; MILANI et al., 2012; ASHWINKUMAR et al., 2013; COELHO et al., 2016). 

HIN et al. (2013) testaram a seqüência completa do sistema PTU (SX-F3) em 

canais de pré-molares inferiores e observaram a ocorrência de trincas 

dentinárias em 35% das amostras (n = 7). Da mesma forma, JALALI et al. 

(2015) observaram que a sequência de instrumentos rotatórios do sistema PTU 

geraram trincas em 24% dos pré-molares inferiores, enquanto JAMLEH et al. 

(2015) observaram trincas em 81% das amostras (n = 8) de pré-molares 

inferiores instrumentados com o mesmo sistema. Nestes estudos, a geração de 

defeitos dentinários, mais especificamente as trincas, foram associadas a 
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diferenças nos formatos dos instrumentos, conicidades e a cinemática utilizada 

(GERGI et al., 2015; KARATAŞ et al., 2016). 

Resultados divergentes começaram a surgir a partir do uso da tecnologia 

não-destrutiva da micro-CT (DE-DEUS et al., 2014; DE-DEUS et al., 2015; 

JALALI et al., 2015). Em 2014, DE-DEUS et al. pela primeira vez utilizaram a 

micro-CT para estudar a relação entre as trincas radiculares e o preparo 

mecânico. Foram observadas trincas em 8.72%, 11.01% e 7.91% das imagens 

pós-operatórias dos grupos Reciproc, WO e BioRaCe, respectivamente. 

Entretanto, nenhuma trinca nova foi identificada. Ou seja, todas as trincas 

reveladas nas imagens pós-operatórias já estavam presentes no tecido 

dentinário previamente aos procedimentos de preparo do canal radicular, 

confirmado a partir de comparação direta com as imagens pré-operatórias. 

Assim, os resultados desse trabalho mostraram-se contrários ao padrão de 

evidência que vinha sendo construído pelos estudos anteriores que utilizavam 

dentes extraídos e métodos de corte da raiz com observação direta através de 

algum tipo de magnificação.  

Nos estudos de corte da raíz em dentes extraídos, a porcentagem de 

defeitos dentinários criados pelos instrumentos PTU variou de 16%-50% (BIER 

et al., 2009; YOLDAS et al., 2012; LIU et al., 2013) e pode-se inferir que esse 

pode ser o resultado de defeitos dentinários pré-existentes não-detectados, 

além dos induzidos pelo próprio processo de seccionamento da amostra. Esta 

evidência enfatiza a importância de uma análise longitudinal, não destrutiva, 

confiável e precisa, das imagens pré e pós-operatórias. 

Em 2015, DE-DEUS et al., utilizando novamente o método não-destrutivo 
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da micro-CT, chegaram as mesmas conclusões analisando canais preparados 

pelos sistemas ProTaper Next e TwistedFile Adaptive. Em 2016, esses autores 

publicaram os mesmos resultados com sistema PTU, enfatizando a ausência 

de uma relação causal entre preparo mecânico e a formação de trincas 

dentinárias (DE-DEUS et al., 2016). Nesse mesmo estudo, foi demonstrado 

que as trincas que são observáveis na microscopia ótica por reflexão direta 

também são passíveis de ser observadas em imagens microtomográficas 

transversais de alta resolução, validando dessa forma, pelo menos 

parcialmente, o método não-destrutivo da micro-CT para observação de trincas 

dentinárias.    

 

8.2. Modelo experimental 

Os resultados contraditórios observados no presente estudo em relação 

aos resultados dos estudos que usaram métodos de corte da raiz e dentes 

extraídos podem ser explicados por diferenças significantes no modelo 

experimental (HIN et al., 2013; HELVACIOGLU-YIGIT et al., 2015). O método 

de corte da raiz com observação pós-operatória direta tem uma desvantagem 

crítica relacionada à sua natureza destrutiva. Somado a isso, a utilização de 

dentes extraídos remete a uma problemática uma vez que o processo 

traumático de obtenção das amostras sobre a superfície do esmalte e/ou 

dentina com uso de fórceps e do processo de armazenamento, muitas vezes 

em condições secas ou em meios que não simulam condições clínicas, podem 

ter gerado trincas dentinárias (GRAY et al., 2000; ARIAS et al., 2014; 

VERSIANI et al., 2015; DE-DEUS et al., 2016). Tal fato foi evidenciado nos 
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estudos com base na micro-CT, onde foi identificada uma presença muito 

significante de trincas antes de qualquer procedimento endodôntico (DE-DEUS 

et al., 2014, DE-DEUS et al., 2015, DE-DEUS et al., 2016). Além disso, é 

importante mencionar que nesses estudos, os grupos controles - usando 

dentes não instrumentados - parecem funcionar, pois nenhuma trinca foi 

detectada. Entretanto, nesses grupos controles, os autores não levaram em 

consideração o potencial dano à dentina induzido pela combinação (i) do 

estresse mecânico criado pelo procedimento de instrumentação e (ii) o ataque 

químico causado pela irrigação à base de NaOCl. Esses danos, associados ao 

método de secção da raiz, podem aumentar significantemente o número de 

defeitos dentinários observados nos grupos experimentais. DE-DEUS et al. 

(2014) apontaram essas limitações metodológicas, mostrando a ausência de 

uma relação causal entre as trincas dentinárias e a instrumentação do canal 

radicular com sistemas rotatórios e reciprocantes usando como ferramenta de 

avaliação a tecnologia da micro-CT. 

Pode-se argumentar ainda que se os grupos experimentais e controle são 

submetidos a condições semelhantes de exposição ao NaOCl e do corte da 

raiz, no entanto, ainda assim, uma maior quantidade de trincas dentinárias é 

normalmente observada nos grupos experimentais, indicando uma potencial 

relação causal com o preparo biomecânico. No entanto, no presente estudo, no 

qual um modelo experimental associando uma análise não-destrutiva por 

imagem de alta-resolução de micro-CT com um modelo cadavérico in situ, nem 

mesmo um único novo defeito dentinário pode ser observado. Esse achado 

está de acordo com DE-DEUS et al., (2014); DE-DEUS et al., (2015); e DE-
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DEUS et al., (2016), os quais utilizaram metodologia semelhante. Essa 

metodologia de ensaios não-destrutivos através das imagens tem contribuído 

para a maior precisão e avaliação das amostras (DE-DEUS et al., 2014), e 

evita a necessidade de corte dos espécimes e dispensa o uso de corantes, 

sendo esta as diferenças metodológicas mais importantes em relação aos 

estudos anteriores.  

A micro-CT permite não somente a visualização das trincas dentinárias 

pré-existentes, mas também a sua exata localização 3D ao longo da raiz, antes 

e depois da instrumentação do canal, o que melhora a validade interna do 

modelo experimental, uma vez que cada amostra atua como seu próprio 

controle. Além disso, a imagem obtida pela micro-CT oferece a possibilidade de 

avaliar centenas de fatias por dente, o que representa uma diferença crítica 

para os métodos convencionais que usam corte da raiz, nos quais apenas é 

possível uma análise de algumas poucas fatias por dente, resultando na perda 

de uma quantidade considerável de dentina, ou seja, perda de informação 

pertinente da condição do dente. Além de todas as vantagens mencionadas 

acima, a natureza não-destrutiva da micro-CT possibilita o acompanhamento 

longitudinal do desenvolvimento dos defeitos dentinários, sendo possível 

realizar a mesma análise após os processos endodônticos, como obturação, 

retratamento e no preparo de espaço para pino. No mais, existe a possibilidade 

da sobreposição experimental, onde outros experimentos podem ser realizados 

utilizando as mesmas amostras tais como, testes mecânicos e análise por 

elemento finito. Como limitações do modelo experimental que usa a micro-CT 

como ferramenta analítica, devemos mencionar que a técnica requer um tempo 
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considerável de execução, assim como não é possível de ser realizado em 

análises clínicas, possuindo um alto custo e por último, mas não menos 

importante, temos que citar a complexidade dos procedimentos técnicos requer 

treinamento exclusivo de médio a longo prazo.  

Com base na discussão dos resultados apresentados acima, podemos 

inferir que as análises não-destrutivas por micro-CT abriram uma nova 

perspectiva metodológica sobre a relação entre o preparo mecânico e a 

formação de trincas dentinárias mas, ainda assim, uma análise in situ ainda 

estava ausente na literatura. Uma análise in situ se faz fundamental para uma 

melhor compreensão de um tema complexo como é a questão entre a relação 

entre procedimentos endodônticos de rotina e a formação de trincas 

dentinárias radiculares.  

Alguns autores têm relatado na literatura que um modelo experimental 

mais próximo do ideal deveria envolver o uso de peças cadavéricas com 

período post-mortem de até 48 horas. Essa ideia encontra sustentação em 

alguns fatores. Primeiramente, existem evidências de que as trincas 

dentinárias não são formadas após a execução de diferentes procedimentos 

endodônticos quando mantidos húmidos e in situ (CALZONETTI et al., 1998; 

DE BRUYNE & DE MOOR 2005, ARIAS et al., 2014; ROSE & SVEC, 2015). 

Isso pode ser explicado pelas propriedades visco-elásticas do aparato de 

inserção do dente, o qual absorve as forças que são aplicadas aos tecidos 

dentários, prevenindo assim a formação de trincas (ARIAS et al.; 2014, ROSE 

& SVEC, 2015). Infelizmente, até o momento, não existe nenhum material 

artificial capaz de mimetizar o ligamento periodontal de forma adequada. 
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Um estudo que também utilizou o método de corte das raízes, mas que 

merece ser citado é o trabalho de ARIAS et al. (2014), o qual compararam 2 

diferentes técnicas de instrumentação na formação de trincas dentinárias, 

utilizando peça de cadáveres humanos adultos e o método de secção 

transversal das raízes. Até aonde nossa revisão da literatura conseguiu apurar, 

esse foi o primeiro estudo sobre a potencial relação entre a formação de trincas 

radiculares e o preparo mecânico utilizando peças cadavéricas. O ponto mais 

interessante desse estudo é que foi demostrado que o grupo controle não-

instrumentado também apresentou trincas radiculares após o processo de 

corte da raiz. 

O modelo cadavérico in situ associado ao micro-CT foi utilizado no 

presente estudo para avaliar a presença de trincas dentinárias antes e após a 

instrumentação do canal radicular com sistemas de NiTi rotatórios e 

reciprocantes. Esta metodologia se apresenta como uma alternativa completa e 

não-destrutiva para os ensaios laboratoriais in vitro com base em dentes 

extraídos, onde a presença de osso e ligamento periodontal simulam condições 

muito próximas das ideais. As amostras cadavéricas foram conservadas a frio 

(-30º C) evitando a deterioração, onde já foi evidenciado que a temperatura não 

influencia a ocorrência de trincas dentinárias (ZIMMERLI & FILIPPI, 2010; 

KÜHL et al., 2012). 
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9. CONCLUSÃO 
_______________________________________________________________ 
 

Dentro das condições do presente estudo, pode-se concluir que o 

preparo mecânico dos canais radiculares com sistemas PTU (F2) e Reciproc 

R25 não induziu a formação de trincas dentinárias no modelo cadáverico. 
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11. ANEXOS 
_______________________________________________________________ 
 

11.1. ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS-

INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA, CONFORME 

RESOLUÇÃO NÚMERO 466 DE 12/12/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE 

 

Título da pesquisa: Avaliação da formação de trincas dentinárias durante 

as diversas fases do tratamento endodôntico por meio da 

microtomografia computadorizada de alta resolução em mandíbulas e 

maxilas humanas cadavéricas 

Pesquisador responsável: Júlio César de Azevedo Carvalhal 

 

Introdução: Antes de consentir com a sua participação nesta pesquisa, é 

importante e necessário que você leia atentamente as informações contidas 

neste documento. Aqui estão os esclarecimentos sobre os objetivos, 

benefícios, riscos, desconfortos e os procedimentos deste estudo. Esclarece-se 

também o seu direito de interromper a sua participação no estudo a qualquer 

momento. Só participarão desta pesquisa o familiar e/ou responsável pelo 

cadáver humano se EXPRESSAMENTE for favorável à metodologia da 

pesquisa onde haverá REMOÇÃO de ossos e/ou partes da face do cadáver. 
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Objetivos: Desenvolver um novo método para a avaliação dos efeitos do 

tratamento endodôntico na formação de trincas dentinárias. 

Procedimentos: Selecionaremos cadáveres humanos onde serão extraídos o 

osso mandibular e maxilar contendo elementos dentários. Essa pesquisa tem 

como objetivo principal simular as condições ideais de um tratamento 

endodôntico (tratamento de canal) onde serão testados materiais 

biocompatíveis com as técnicas de tratamento já descritos na literatura 

especializada. Serão necessários 20 mandíbulas e/ou maxilas dentadas. Após 

os experimentos, as peças serão devolvidas a Perícia Forense do Estado do 

Ceará (PEFOCE). As amostras serão submetidas a exames micro-

tomográficos (micro-tomografia computadorizada de alta resolução) a fim de se 

obter imagens dos procedimentos executados. 

Vantagens: Você não pagará e não receberá qualquer remuneração por esta 

participação. 

Desconforto: Não haverá. 

Riscos: Não haverá risco adicional para você. 

Benefícios: Comparar diversas técnicas de instrumentação na formação de 

trincas dentinárias. 

Confidencialidade: As informações fornecidas sobre você serão acessíveis 

apenas aos pesquisadores. Dentro dos limites da lei, os dados serão mantidos 

em sigilo. 

Contato com o pesquisador: Poderá ser feito com Júlio César de Azevedo 

Carvalhal através do telefone (85) 9968-5287. Em caso de dúvidas quanto aos 
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seus direitos como participante da pesquisa, você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza (parecer: 931.732). 

Consentimento: Li e entendi as informações contidas neste documento. Tive a 

oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas 

satisfatoriamente. Estou participando desta pesquisa por minha vontade até 

que eu decida o contrário. 

Divulgação e Publicação: Haverá a divulgação e a publicação dos resultados 

obtidos com a pesquisa em revistas de cunho científico, porém a identidade e 

os dados pessoais dos pesquisados permanecerão em sigilo.  

 

Fortaleza,              de                                              de              . 

 

Nome do responsável:                                                                                             

RG:                                     Idade: 

Endereço: 

 

Testemunhas: 

Nome:                                                                          Nome: 

RG:                                                                              RG: 

Endereço:                                                                    Endereço: 
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11.2. PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 
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11.2. ANEXO II - SUBMISSÃO DE ARTIGOS EM REVISTAS 

INTERNACIONAIS  

 
Artigo 1 - Evaluation of the apical extrusion of debris during endodontic 

retreatment with hand and rotary files 

Revista: International Endodontic Journal 

Data: 20/11/2016 

QUALIS 2015: A1 
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Artigo 2 - Dentinal microcracks formation and canal preparation: a longitudinal 

in situ micro-CT study using a cadaver model. 

Revista: Journal of Endodontics 

Data: 11/03/2017 

QUALIS 2015: A1 
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