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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do uso de solvente e de um procedimento complementar com o instrumento XP-endo 
Finisher R (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) no retratamento de canais radiculares curvos conectados por istmo. A microtomografia 
computadorizada foi utilizada como método de análise para mensurar o volume de material obturador inicial, após desobstrução e 
reinstrumentação e após a etapa complementar proposta no trabalho. Para isso, 32 raízes mesiais de molares inferiores (Classe II de Vertucci) 
tiveram seus canais tratados previamente e foram aleatoriamente divididas em dois grupos de 16 raízes cada, um com solvente e outro sem. A 
instrumentação inicial foi realizada com o sistema Reciproc (VDW, Munich, Germany), intrumento R25 (25/0.08) e obturados com cones de guta 
percha R25 (VDW, Munich, Germany) combinados com cimento obturador endodôntico Sealer 26 (Dentsply, Petropolis, RJ, Brazil). A 
desobstrução e o preparo dos canais foram então realizados pelo sistema Mtwo (VDW, Munich, Germany). XP-endo Finisher R foi então realizada 
em todas as raízes que ainda apresentavam material obturador remanescente. Na análise do espaço dos canais somado ao istmo, a média de 
remoção do material obturador após o preparo com Mtwo 35/0.04 foi de 83,24% para o grupo sem solvente e 83,82% para o grupo solvente (p > 
0,05). O material obturador estava presente nas áreas do istmo apical de todas as raízes. A remoção considerando apenas os istmos foi de 38% 
para o grupo sem solvente e 60% para o grupo com solvente (p > 0,05). O procedimento suplementar com XP-endo Finisher R reduziu 
significativamente o material obturador remanescente nas duas análises (p < 0,05), contudo sem diferença estatística entre os grupos (p > 0,05). 
Em conclusão, o uso de solvente não resultou em benefícios no retratamento endodôntico de canais curvos conectados por istmos. XP-Endo 
Finisher R proporcionou uma redução significativa do material obturador residual, tanto no espaço dos canais radiculares incluindo o istmo, 
quanto na análise isolada dos istmos.
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