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RESUMO

Este estudo comparou a eficácia de três sistemas rotatórios, seguidos por uma abordagem suplementar com um instrumento de refinamento, na 
remoção de material obturador em canais curvos.  Materiais e Métodos: Sessenta canais mesiais de molares inferiores foram instrumentados 
empregando o sistema BioRaCe e obturados. Após a desobstrução inicial empregando o sistema D-RaCe, os canais foram divididos (n = 20) e 
reinstrumentados por um dos seguintes sistemas: Self-Adjusting File, TRUShape ou XP-endo Shaper, alternando a técnica utilizada por canal, de 
raiz para raiz. Após esta etapa, os canais que ainda apresentavam algum remanescente de material obturador, receberam um refinamento com o 
instrumento XP-endo Finisher R. A análise volumétrica do material obturador através de microtomografia computadorizada foi realizada após as
etapas de obturação, reinstrumentação e refinamento. Após a reinstrumentação, os grupos foram comparados pelo modelo linear geral para 
dados pareados, enquanto que na análise do refinamento utilizou-se o teste de Wilcoxon Signed Ranks. Para a comparação do percentual de 
casos com remoção total utilizou-se o teste exato de Fisher. Resultados: Após a reinstrumentação, 31 canais (51,6%) revelaram remoção 
completa do material obturador, sem diferença significativa entre os grupos (p = 0,537), com percentual de remoção de 92,4%, 96,95% e 96,9%, 
para Self-Adjusting File, TRUShape e XP-endo Shaper, respectivamente. O refinamento com o XP-endo Finisher R promoveu remoção adicional de 
38%, sendo estatisticamente significante (p<0,001) e totalizando 37 canais (61,6%) com remoção completa do material obturador.  Conclusões: 
Todos os sistemas testados mostraram desempenho similar na remoção de material obturador quando empregados na reinstrumentação, após o 
uso do sistema D-RaCe em canais mesiais de molares inferiores. O emprego do XP-endo Finisher R como instrumento suplementar promoveu 
aumento significante na remoção de material obturador remanescente.   
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