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RESUMO 
 

 

Objetivo. O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar e comparar, por meio da 

microtomografia computadorizada (μ-CT), os níveis de penetração de uma solução 

irrigadora no sistema de canais radiculares de raízes mesiais de molares inferiores 

após a aplicação de 2 procedimentos complementares distintos. 

Materiais e Métodos. Quinze raízes mesiais de molares inferiores extraídos, 

apresentando configurações de istmos do tipo II, III ou IV de Fan, foram 

selecionados. Após o preparo químico-mecânico com protocolo de instrumentos 

BioRaCe até o BR4, os espécimes receberam irrigação convencional por pressão 

positiva (IPP), instrumento XP-endo Finisher e PUI como métodos complementares 

em conjunto com solução irrigante (Omnipaque como meio de contraste + NaOCl). O 

volume de áreas não preenchidas pelo irrigante dentro de todo o sistema de canais 

radiculares ou no istmo isolado foram avaliados. 

Resultados. A análise da quantidade de voids de todo o sistema de canais mostrou 

uma diferença significativa entre o XP-endo Finisher em comparação com os 

métodos IPP e PUI (p = 0,009 e p = 0,007, respectivamente). Os métodos IPP e PUI 

não apresentaram diferenças significativas entre eles (p > 0,05). Quando apenas o 

istmo foi analisado, não foi observada diferença significativa entre nenhum dos 

métodos de irrigação (p > 0,05). 

Conclusões. O instrumento XP-endo Finisher apresentou melhor desempenho 

quando comparado ao IPP e PUI em termos de níveis de penetração apenas no 

canal principal, mas não para o istmo, onde não houve diferença entre os três 

métodos avaliados. Nenhuma das abordagens testadas foi eficaz em impulsionar o 

irrigante para todas as áreas do sistema de canais. 
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Palavras-chaves: Desinfecção complementar; Desinfecção do canal radicular; 

Istmo no molar inferior; Métodos de agitação; Otimização de hipoclorito de sódio. 
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ABSTRACT 
 

 

Aim. The aim of this in vitro study was to assess and compare through micro–

computer tomography (μ-CT), the penetration levels of an irrigating solution into the 

root canal system of mesial roots of mandibular molars after application of 2 distinct 

adjunctive procedures. 

Materials and Methods. Fifteen extracted mandibular molars presenting type II, III or 

IV Fan´s isthmus configurations were selected. After chemomechanical preparation 

with BioRaCe instruments protocol up to BR4, specimens received either 

conventional irrigation by positive pressure (PPI), XP-endo Finisher instrument and 

passive ultrasonic irrigation (PUI) as adjunctive procedures in conjunction with an 

irrigant solution (Omnipaque as a contrast medium + NaOCl). Volume of areas not 

filled by irrigant within the whole root canal system or in the isthmus alone were 

evaluated. 

Results. Analysis of the whole root canal system showed a significant difference 

between XP-endo Finisher compared to IPP and PUI methods (p = 0.009 and p = 

0.007 respectively). IPP and PUI methods did not show significant differences 

between them (p > 0.05). When only the isthmus was analyzed, no significant 

difference was observed between the irrigation methods (p > 0.05). 

Conclusions. XP-endo Finisher instrument showed better performance when 

compared to IPP and PUI in terms of penetration levels in the main canal, but not for 

the isthmus, where there was no difference between the methods. None of the tested 

approaches was effective in pushing the irrigant to all areas of the canal system. 
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Keywords: Adjunctive disinfection steps; Agitation methods; Mandibular molar 

isthmus; Root canal disinfection; Sodium Hypochlorite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando os fatores microbiológicos, incluindo a influência da 

persistência bacteriana no sistema de canais radiculares, nem sempre é possível 

atingir os principais objetivos do tratamento endodôntico, que são a prevenção da 

formação da lesão perirradicular e a sua cura quando já estabelecida (ØRSTAVIK & 

PITT FORD, 1998; RÔÇAS et al., 2004b). Bactérias podem sobreviver aos 

procedimentos realizados durante o tratamento e induzir ou manter a inflamação dos 

tecidos perirradiculares (NAIR et al., 1990; SIQUEIRA, 2001; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a). 

Idealmente, o tratamento endodôntico deve eliminar todos os 

microrganismos vivos e neutralizar qualquer componente microbiano presente no 

sistema de canais radiculares. No entanto, devido às complexidades anatômicas, 

como istmos e canais laterais, na atualidade não existem recursos e ferramentas 

disponíveis para cumprir de forma previsível esses objetivos (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008a). Sendo assim, o objetivo alcançável é a redução máxima das populações 

bacterianas, a fim de atingir níveis abaixo do necessário para induzir ou manter a 

doença. Se a completa eliminação de microrganismos pudesse ser alcançada na 

primeira consulta, a maioria dos tratamentos endodônticos poderia ser concluída em 

apenas uma visita; porém, sabe-se que de 40% a 64% dos casos permanecem com 

amostras positivas para a presença de bactérias, confirmando que abordagens 

complementares na desinfecção são necessárias após o preparo químico-mecânico 

(CVEK et al., 1976; BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981; SIQUEIRA et al., 1999; 

HAAPASALO et al., 2005; VERA et al., 2012a; PAIVA et al., 2013).  
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Um istmo é uma comunicação estreita, em forma de fita, entre dois canais 

radiculares, que contém tecido pulpar (WELLER et al., 1995). Devido à  prevalência 

que varia entre 17% e 100% das raízes mesiais de molares inferiores, e por se tratar 

de uma complexidade anatômica difícil de ser preparada, desinfetada e obturada, 

possui uma alta relevância clínica para o tratamento endodôntico convencional e 

para a cirurgia perirradicular (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971; VERTUCCI, 1984; 

HSU & KIM, 1997; TEIXEIRA et al., 2003; MANNOCCI et al., 2005;  VERTUCCI, 

2005; VON ARX, 2005;  GU et al., 2009a; FAN et al., 2010; VON ARX et al., 2011; 

DEMIRBUGA et al., 2013; HARRIS et al., 2013; PECORA et al., 2013; LIMA et al., 

2014; MEHRVARZFAR et al., 2014; ESTRELA et al., 2015). 

Diversos estudos têm demonstrado a presença de detritos em istmos de 

dentes posteriores, indicando que o preparo químico-mecânico, a desinfecção e os 

métodos de obturação possuem ação limitada nessa região (ADCOCK et al., 2011; 

ENDAL et al., 2011). Assim, o debridamento bem-sucedido dos dentes posteriores é 

prejudicado pela dificuldade na remoção efetiva dos detritos presentes nos istmos de 

raízes contendo múltiplos canais. A dissolução dos remanescentes de tecido pulpar 

e a erradicação dos microrganismos associados com os tecidos infectados 

dependem da eficácia com que o irrigante acessa as áreas de difícil acesso, assim 

como da geração de um elevado fluxo que permite que a força hidráulica remova os 

detritos localizados na porção não instrumentada dos istmos (LEE et al., 2004; 

SUSIN et al., 2010; PAQUÉ et al., 2011; BUKIET et al., 2013).  

A ação do hipoclorito de sódio (NaOCl) tem sido muito estudada sob 

diferentes condições, a fim de melhorar sua capacidade de eliminar microrganismos 

e dissolver tecido orgânico (BASRANI & MALKHASSIAN, 2015). Em geral, a eficácia 

do NaOCl depende de vários fatores, tais como: pH, concentração, temperatura, 
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volume, tempo de exposição e renovação, que poderiam ser modificados, com o 

objetivo de melhorar e potencializar os resultados através de diferentes 

procedimentos complementares que utilizam diversos métodos de ativação, tais 

como: mecânica, acústica, elétrica, sônica, ultrassônica, multissônica, hidráulica e 

fotoacústica (CHEUNG & STOCK, 1993; ZEHNDER, 2006; STOJICIC et al., 2010; 

HAAPASALO et al., 2014; MACEDO et al., 2014a; MACEDO et al., 2014b; MOLINA 

et al., 2015; BASRANI & MALKHASSIAN, 2015; KOCH et al., 2016). 

O conhecimento dos níveis de penetração dos irrigantes proporcionado por 

diferentes procedimentos complementares de agitação, como a irrigação 

ultrassônica passiva (PUI) e o instrumento XP-endo Finisher (FKG Dentaire SA, 

LaChaux-de-Fonds, Suíça), comparados com a irrigação por pressão positiva, teria 

um grande impacto para a compreensão do comportamento dessas técnicas e sua 

possível influência na ação antimicrobiana no interior dos istmos dos canais mesiais 

de molares inferiores, criando perspectivas para o estabelecimento de novos 

protocolos de irrigação na desinfeção dos canais radiculares. 

O presente estudo avaliou, por meio de microtomografia computadorizada 

(μ-CT) e utilizando um meio de contraste radiográfico, se a solução irrigadora 

penetra no istmo de raízes mesiais de molares inferiores humanos após aplicação 

de diversos procedimentos de agitação do irrigante, comparando os níveis de 

penetração alcançados com os diferentes métodos utilizados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Causas do fracasso do tratamento endodôntico 

 

A partir do estudo de MILLER (1894), que observou e descreveu a 

diversidade morfológica de microrganismos encontrados em 50 dentes com polpas 

necrosadas, a associação entre bactérias e as diferentes condições das doenças 

pulpares e perirradiculares foi sugerida. Mais tarde, KAKEHASHI et al. (1965) 

demonstraram em seu estudo com ratos convencionais e germ-free que a 

colonização do sistema de canais radiculares por bactérias da cavidade oral é 

fundamental para o desenvolvimento da lesão perirradicular. Estes resultados 

também foram demonstrados em humanos por SUNDQVIST (1976), quando 

observou que a maioria das bactérias encontradas no canal radicular era anaeróbia 

estrita, e em macacos por MÖLLER et al. (1981), comprovando o papel fundamental 

de bactérias na relação causal com a lesão perirradicular, já que bactérias foram 

apenas encontradas no sistema de canais radiculares de dentes com necrose pulpar 

associados à destruição óssea na região perirradicular. 

O estudo de DE CHEVIGNY et al. (2008) relatou que o reparo perirradicular 

após tratamento endodôntico não-cirúrgico acontece em cerca de 84% dos casos, o 

que pode ser aumentado para 93%, em casos de dentes unirradiculares sem lesão 

perirradicular e sem complicações durante o tratamento, como fratura de 

instrumentos, perfurações, flare-ups ou extrusão de cimento obturador. Estes 

resultados também avaliados por outros estudos, refletem o potencial do tratamento 

endodôntico em alcançar o completo reparo da lesão perirradicular, porém 

demonstram que existe uma porcentagem de insucesso do tratamento, onde 
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medidas adicionais devem ser realizadas, visando a otimização da desinfecção e 

futura cura da doença (SWARTZ et al., 1983; SJÖGREN et al., 1990; FRIEDMAN, 

2002; FRIEDMAN et al., 2003; FARZANEH et al., 2004; MARQUIS et al., 2006; 

IMURA et al., 2007). 

Ao longo do tempo, foi sugerido que fatores não microbianos, incluindo 

iatrogenias durante o tratamento endodôntico, como instrumentos fraturados, 

perfurações, sobre e subinstrumentação, poderiam ser a causa direta do insucesso 

endodôntico (NAIR et al., 1990). No entanto, os fatores não microbianos como causa 

do fracasso têm pouca evidência científica comprovada; o que ocorre na maioria dos 

casos é que, mesmo quando o tratamento é realizado com os melhores 

procedimentos técnicos, a causa do fracasso tem sido relacionada a infecções 

intrarradiculares persistentes ou secundárias, e em alguns casos, infecções 

extrarradiculares (SIQUEIRA, 2001). Assim, bactérias persistentes podem sobreviver 

aos procedimentos realizados durante o tratamento endodôntico e ser capazes de 

induzir ou manter a inflamação dos tecidos perirradiculares. Isto reforça o conceito 

que a erradicação total das bactérias presentes no interior do sistema de canais 

radiculares deveria ser o objetivo final do endodontista nos casos de dentes 

associados a lesão perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a).  

 

2.1.1 Infecção persistente  

 

SIQUEIRA & RÔÇAS (2008a) relataram o que pode acontecer em um dente 

com insucesso endodôntico, diferenciando as infecções persistentes das 

secundárias. A infecção persistente pode ser definida como a condição onde há 

presença de bactérias que permaneceram no sistema de canais radiculares após o 
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tratamento endodôntico em um dente com doença pós-tratamento. Enquanto isso, a 

infecção secundária (ou reinfecção) está relacionada com a presença de bactérias 

que não estavam presentes na infecção primária ou em casos em que não havia 

infecção antes do tratamento, e que penetraram no sistema de canais radiculares 

durante o tratamento endodôntico, entre consultas ou após a conclusão do caso. Os 

mesmos autores afirmaram que é quase impossível determinar se as bactérias 

presentes no sistema de canais radiculares constituem uma infecção persistente ou 

secundária; no entanto, evidências indiretas parecem apontar para a infecção 

persistente como a causa mais comum do insucesso endodôntico, devido ao 

elevado índice de sucesso dos tratamentos realizados em dentes com polpa vital 

não infectada (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2011). 

Já foi demonstrado que para causar doença, bactérias devem atingir uma 

densidade populacional (carga) suficiente para induzir danos teciduais (limiar 

patogênico), que podem ser causados pelas próprias bactérias (dano direto) ou 

pelos mecanismos de defesa do hospedeiro (dano indireto) em resposta à infecção. 

As bactérias que colonizam o tecido pulpar necrosado avançam em direção ao 

ligamento periodontal via forame apical ou lateral, induzindo danos e alterações 

inflamatórias perirradiculares. As defesas do hospedeiro, por sua vez, podem 

eliminar as bactérias localizadas na porção externa da raiz, mas não são capazes de 

erradicá-las quando localizadas no tecido pulpar necrosado presente no canal 

radicular. Sendo assim, os microrganismos localizados no interior do sistema de 

canais radiculares estão além do limite de ação das defesas do hospedeiro ou dos 

antibióticos administrados sistemicamente. Portanto, fica estabelecido que a 

patogênese da lesão perirradicular é bastante complexa e envolve uma série de 
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fatores relacionados com as bactérias e com a defesa do hospedeiro (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2007).  

 

2.2 Importância da desinfecção no sucesso do tratamento  

 

De acordo com SIQUEIRA et al. (2015a), na clínica endodôntica diária, os 

profissionais podem lidar com 3 situações clínicas distintas: 

• dentes com tecido pulpar vital (polpa normal ou inflamada 

irreversivelmente); 

• dentes com tecido pulpar necrosado (com ou sem lesão perirradicular); 

• dentes que necessitam de retratamento (com ou sem lesão perirradicular). 

Com o objetivo de alcançar o sucesso do tratamento endodôntico, é 

importante reconhecer o diagnóstico inicial, porque a principal diferença entre as 

situações clínicas é que dentes com necrose pulpar ou que necessitam de 

retratamento endodôntico são caracterizados por possuírem infecção pulpar, onde 

mais de 500 espécies bacterianas diferentes têm sido detectadas no interior dos 

sistema de canais radiculares infectados (SIQUEIRA et al., 2015a). Quando há 

infecção primária, geralmente são encontradas de 10 a 30 espécies bacterianas no 

canal (principalmente anaeróbios estritos sacarolíticos). Nos casos em que o 

tratamento endodôntico fracassa, há presença de infecção persistente ou secundária 

(reinfecção), e o número de espécies fica entre 1 a 5, com predomínio de bactérias 

facultativas (SIQUEIRA et al., 2015a). Enquanto isso, o tratamento de dentes com 

polpa vital, assume apenas um caráter profilático, a fim de evitar necrose pulpar e o 

desenvolvimento de uma lesão perirradicular (SUNDQVIST & FIGDOR, 2003; 
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SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2009; SIQUEIRA et al., 2015). 

Estudos têm focado a otimização da desinfecção, com o intuito de atingir 

uma eliminação microbiana máxima antes da obturação, e assim melhorar o 

prognóstico do tratamento. O sucesso do tratamento endodôntico depende da 

desinfecção através do preparo químico-mecânico, seguida por uma obturação de 

qualidade do sistema de canais radiculares, e colocação de uma restauração 

permanente apropriada para prevenir a reinfecção (SJÖGREN et al., 1997; CHUGAL 

et al., 2001; CHUGAL et al., 2003). 

 

2.2.1 Importância do preparo químico-mecânico 

 

Os principais objetivos do preparo do canal foram descritos por SCHILDER 

(1974): limpeza e modelagem. Enquanto que limpeza se refere à ação mecânica e 

química da irrigação, o termo modelagem é oriundo do preparo mecânico da parede 

dentinária, resultando no nome combinado: preparo químico-mecânico.  

Em casos de inflamação pulpar (pulpite irreversível), a infecção usualmente 

se restringe à camada mais superficial da polpa e a maior parte do tecido radicular 

está livre de bactérias. Assim, o tratamento endodôntico nesses casos deve ter 

como objetivo principal a resolução da inflamação e a prevenção da infecção. 

Enquanto isso, em casos de necrose pulpar e lesão perirradicular associada à 

infecção primária, a maioria das bactérias está localizada no canal principal, com 

uma minoria invadindo canais laterais, irregularidades (incluindo istmos) e túbulos 

dentinários. Porém, em dentes tratados endodonticamente associados com lesão 

perirradicular e insucesso do tratamento prévio, a situação pode ser um pouco 
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diferente, dependendo da qualidade e do comprimento da obturação (HAAPASALO 

et al., 2005). Em ambas situações, a infecção provoca um processo inflamatório nos 

tecidos perirradiculares, necessitando que o tratamento endodôntico tenha como 

objetivo principal a eliminação dos microrganismos através do preparo químico-

mecânico, o que torna essa etapa a mais importante no tratamento das doenças 

endodônticas (DALTON et al., 1998; HAAPASALO et al., 2005). 

 

2.2.2 Efeitos do Preparo Químico-Mecânico 

 

BERUTTI & CASTELLUCCI (2005) afirmaram que a solução irrigadora ideal 

deveria atender a alguns requisitos para produzir os seguintes efeitos sobre o 

sistema de canais radiculares: 

• ser capaz de quebrar proteínas e dissolver tecido vital ou necrosado 

em todo o sistema de canais radiculares; 

• possuir propriedades bactericidas para eliminar todos os 

microrganismos presentes no sistema de canais radiculares; 

• prevenir a formação de smear layer durante a instrumentação ou 

dissolvê-la quando já formada;  

• manter os detritos dentinários em suspensão para futura remoção; 

• possuir baixa tensão superficial para melhorar o alcance em áreas que 

não foram tocadas pelos instrumentos; 

• lubrificar os instrumentos endodônticos; 

• evitar a descoloração e promover o clareamento do dente; 

• não ser tóxica e irritante para os tecidos perirradiculares, em caso de 

extrusão; 
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• ser relativamente inofensiva para o paciente e para o dentista; 

• permitir, ou pelo menos não interferir na utilização de outras 

substâncias ou materiais durante o tratamento. 

De todos os efeitos conseguidos através do preparo químico-mecânico, a 

ação antimicrobiana, a dissolução tecidual e a eliminação de smear layer podem ser 

consideradas como as mais importantes. Infelizmente, ainda não existe uma solução 

capaz de executar todos esses efeitos de uma só vez e o profissional necessita 

implementar um protocolo de irrigação, combinando o uso de diferentes soluções ou 

a utilização de produtos comerciais que já possuam em suas composições 

diferentes substâncias, a fim de obter o máximo de efeitos possíveis (BASRANI & 

MALKHASSIAN, 2015). 

Do ponto de vista microbiológico, os objetivos da instrumentação e irrigação 

são a remoção e/ou eliminação de todos os microrganismos vivos presentes no 

sistema de canais radiculares e a neutralização de qualquer componente microbiano 

que possua potencial antigênico; se esses objetivos fossem previsivelmente 

alcançados na primeira consulta, a maioria dos tratamentos poderia ser concluída 

em apenas uma sessão (HAAPASALO et al., 2005). Atualmente, é conhecido que a 

incidência de resultados positivos para bactérias, através de análise por métodos 

moleculares, é significativamente reduzida após os procedimentos realizados 

durante o preparo químico-mecânico, porém cerca de 50-64% dos casos, 

permanecem positivos (PAIVA et al., 2013). Esses achados confirmam que a 

utilização de métodos complementares na desinfecção, após o preparo químico-

mecânico, são necessários, tais como procedimentos de ativação do irrigante 

(métodos de agitação) ou a colocação de uma medicação intracanal com efeito 

antibacteriano, à base de hidróxido de cálcio, clorexidina ou pastas combinadas 
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(CVEK et al., 1976; BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981; SIQUEIRA et al., 1999; 

HAAPASALO et al., 2005; VERA et al., 2012a; PAIVA et al., 2013).  

 

2.2.3 Hipoclorito de sódio como substância utilizada para o preparo químico  

 

É impossível erradicar previsivelmente a infecção intrarradicular apenas com 

o preparo mecânico, por isso, é necessário utilizar diversas substâncias irrigadoras, 

a fim de otimizar a desinfecção (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981; DALTON et al., 

1998; SIQUEIRA et al., 1999). 

Conforme BASRANI & MALKHASSIAN (2015), esses irrigantes podem ser 

classificados como: 

• soluções antimicrobianas (soluções antissépticas, antibióticos tópicos, 

soluções bacteriostáticas e bactericidas) 

• soluções quelantes (fortes ou fracas) 

• soluções combinadas (possuir ação antimicrobiana e quelante) 

• soluções com detergente 

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a solução irrigadora mais utilizada na 

Endodontia, uma vez que atende quase todos os requisitos listados no tópico 

anterior (seção 2.3.2). Além disso, é um complemento indispensável para o preparo 

químico-mecânico, devido à limitação física dos instrumentos em alcançar as 

complexidades anatômicas do sistema de canais radiculares. O NaOCl é conhecido 

por possuir forte atividade antimicrobiana e agir rapidamente até em baixas 

concentrações. Também apresenta a capacidade única de dissolver tecidos 

orgânicos, tais como remanescentes pulpares (BERUTTI & CASTELLUCCI, 2005; 

HAAPASALO et al., 2005; SHEN et al., 2015). 
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2.2.4 Mecanismo de ação do NaOCl 

 

O NaOCl é um potente agente antimicrobiano, eliminando a maioria das 

bactérias instantaneamente quando em contato direto, mesmo em baixas 

concentrações, e é usado na Endodontia variando entre 0,5% e 6%. Além disso, é o 

único irrigante endodôntico que dissolve efetivamente tecido orgânico necrosado ou 

vital, além de colágeno (HAAPASALO et al., 2010). Embora a utilização apenas do 

NaOCl não seja capaz de eliminar a smear layer, a parte orgânica desta consegue 

ser afetada, tornando a sua completa remoção possível através do uso combinado 

com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) ou ácido cítrico, que atuam sobre a 

porção inorgânica da dentina (MCDONNELL & DENVER RUSSELL, 1999; 

HAAPASALO et al., 2010). 

Quando o NaOCl possui um pH acima de 7,6, a forma predominante 

encontrada na solução é a do íon hipoclorito (OCl-). Abaixo deste valor de pH, a 

forma de ácido hipocloroso (HOCl-) predomina. Em água, o NaOCl ioniza para 

produzir sódio (Na+) e OCl-, estabelecendo um equilíbrio com HOCl-. O NaOCl 

utilizado na Endodontia possui pH de 12; assim a maior parte do cloro disponível é 

sob a forma de OCl-, de acordo com BLOOMFIELD (1996). 

ESTRELA et al. (2002) explicaram que o NaOCl exibe um equilíbrio dinâmico 

em ambiente aquoso, como segue: 

NaOCl + H2O ↔ NaOH + HOCl- ↔ Na+ + OH- + H+ + OCl-. 

Listaram também as 3 principais reações químicas que ocorre entre o NaOCl 

e os tecidos orgânicos: 
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• Saponificação: O NaOCl atua como um solvente orgânico de gordura, 

degradando ácidos graxos, transformando-os em sais de ácidos graxos (sabão) e 

glicerol (álcool), que reduz a tensão superficial da solução restante (Fig. 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Reação de saponificação. Fonte: ESTRELA et al. (2002). 

 

• Neutralização de aminoácidos: o NaOCl neutraliza os aminoácidos 

formando água e sais, além de íons hidroxila. O pH elevado do NaOCl interfere na 

integridade da membrana citoplasmática, com inibição enzimática irreversível (Fig. 

2). 

 

 

Figura 2. Reação de neutralização do aminoácido. Fonte: ESTRELA et al. (2002). 
 

 

• Cloraminação: o HOCl- presente na solução de NaOCl, quando em 

contato com tecido orgânico, atua como solvente, liberando cloro que, combinado 

com o grupo amino das proteínas (NH2
-), forma cloraminas que interferem no 

metabolismo das células das bactérias. O cloro é um forte oxidante e oferece ação 
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antimicrobiana através da inibição de enzimas bacterianas, pela oxidação 

irreversível do grupo sulfidrila (SH) (Fig. 3). 

 

 

Figura 3. Reação de cloraminação. Fonte: ESTRELA et al. (2002). 

 

BASRANI & MALKHASSIAN (2015) relataram que, quando NaOCl entra em 

contato com as proteínas teciduais, há formação de nitrogênio, formaldeído e 

acetaldeído, em um curto período de tempo. O hidrogênio no grupamento amina 

(NH) é substituído por cloro (NCI), resultando em cloraminas (reação de 

cloraminação), que desempenham um papel importante para a eficácia 

antimicrobiana, interferindo no metabolismo celular. Assim, acontece a dissolução do 

tecido necrosado e do exsudato purulento. 

ESTRELA et al. (2002) mencionaram que a eficácia antimicrobiana do 

NaOCl, com base no seu pH elevado superior a 11 (ação dos íons hidroxila), é 

comparável com o hidróxido de cálcio, devido ao mecanismo de ação. O pH elevado 

do NaOCl interfere na integridade da membrana citoplasmática, pela inibição 

enzimática irreversível, levando a alterações no metabolismo celular de biossíntese 

e degradação de fosfolipídios, observado na peroxidação lipídica, além de 

alterações na divisão e crescimento celular. 

 

2.2.5 Propriedades físico-químicas do NaOCl  
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As propriedades físico-químicas do NaOCl são importantes para explicar seu 

mecanismo de ação no interior do sistema de canais radiculares (ANEXO 2). Na 

concentração de 1%, o NaOCl apresenta tensão superficial igual a 75 dyn/cm, 

viscosidade igual a 0,986 centipoise (cP), 65,5 milisiemens (mS) de condutividade, 

1,04 g/cm3 de densidade, e capacidade de molhamento igual a 1 hora (h) e 27 

minutos (min) (KOSKINEN et al., 1980; NAKAMURA et al., 1985; GUERISOLI et al., 

1998; SPANÓ et al., 2001; ESTRELA et al., 2002). 

Os antissépticos têm diferentes valores de osmolaridade e pode ser 

esperado que possuam estresse osmótico, como um dos mecanismos de ação 

antimicrobiana, de modo a produzir um choque hiperosmótico, que provoca a 

penetração mais fácil de componentes ativos nas células bacterianas (VAN DER 

WAAL et al., 2011). Tem sido relatado que a razão para a utilização de uma solução 

hiperosmótica, tal como o NaOCl, que possui valores de osmolaridade variando 

entre 559,3  0,6 até 732  4,9 mOsm L-1, é alcançar um aumento dos valores 

osmóticos no sistema de canais radiculares, com subsequente difusão iônica nas 

áreas inacessíveis durante o preparo químico-mecânico, promovendo nessas 

regiões a eliminação dos microrganismos presentes (ROSSI-FEDELE & 

GUASTALLI, 2014). 

JUNGBLUTH et al. (2012) avaliaram as propriedades físico-químicas da 

solução de NaOCl (Chlor-Xtra, Vista Dental Products, Racine, WI, EUA) para uso 

odontológico em comparação com várias marcas de água sanitária de uso 

doméstico (ANEXO 3). Comentaram que a solução aquosa de NaOCl deveria 

facilmente promover molhamento e dissolução de tecido necrosado. A difusão de 

cloro ativo para as áreas de interesse, como istmos e canais laterais, parece ser o 

fator decisivo para promover uma boa desinfecção do sistema de canais radiculares, 
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em vez da capacidade de molhamento. Sendo assim, concluíram que a tensão 

superficial não teve efeito direto sobre a dissolução do tecido pulpar necrosado, 

apenas sobre o efeito de molhabilidade. 

GUERISOLI et al. (1998) concluíram que a densidade, a viscosidade e a 

tensão superficial das soluções de NaOCl são semelhantes às da água. Relataram 

ainda que a densidade, o pH, a viscosidade e de condutividade são diretamente 

proporcionais à concentração da solução de NaOCl, ao contrário da tensão 

superficial e a capacidade de molhamento (ANEXO 2). 

Em relação à temperatura das soluções irrigadoras, os resultados na 

literatura são conflitantes (ABOU-RASS & OGLESBY, 1981; SIRTES et al., 2005; 

STOJICIC et al., 2010; MACEDO et al., 2014a; DE HEMPTINNE et al., 2015; 

POGGIO et al., 2015). Alguns autores sugerem que aumentar a temperatura das 

soluções de NaOCl de baixa concentração seria uma alternativa para melhorar o 

efeito antimicrobiano e a eficácia da dissolução de tecido pulpar (ABOU-RASS & 

OGLESBY, 1981; SIRTES et al., 2005; STOJICIC et al., 2010). Quando a 

temperatura do NaOCl é elevada até 45Cº, a sua eficácia bactericida é elevada 100 

vezes (SIRTES et al., 2005). Apesar destas conclusões, outros autores, em estudos 

in vitro e in vivo, relataram que a eficácia melhorada do NaOCl aquecido, é limitada 

ao tempo o qual o irrigante está sendo ativado ou injetado para dentro do canal 

(MACEDO et al., 2014a; DE HEMPTINNE et al., 2015; POGGIO et al., 2015). 

Precisamente neste ponto, recentemente, NEELAKANTAN et al. (2016), propuseram 

a utilização de um novo sistema de irrigação (EndoIrrigator Plus; Innovations Endo, 

Nasik, India), baseado no conceito de irrigação contínua com aquecimento (CWAI) e 

um sistema de aspiração, que demonstrou um resultado significativamente melhor, 

apresentando uma menor porcentagem de tecido pulpar remanescente na região do 
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istmo, de 1 a 3 mm do ápice, quando comparado ao irrigação ultrassônica passiva 

(PUI) (utilizando Irrisafe K15; Satelec, Merignac, França) e a irrigação por pressão 

positiva. 

Estas conclusões coincidem com as de outro estudo que demonstrou que a 

viscosidade do NaOCl aumentou em concentrações maiores e diminuiu com 

temperaturas mais altas (BUKIET et al., 2013). A maior viscosidade do NaOCl 

poderia ser prejudicial para a dinâmica de irrigação do terço apical do canal radicular 

em termos de dissolução de tecido, remoção de smear layer, e capacidade 

antimicrobiana. Diminuir a viscosidade da NaOCl ao elevar a sua temperatura para 

60C° poderia clinicamente traduzir uma melhoria na dinâmica da irrigação (BUKIET 

et al., 2013; GOPIKRISHNA et al., 2014; POGGIO et al., 2015).  

No que se refere ao pH e à concentração do NaOCl, foi relatado que não há 

diferença estatística com relação à capacidade de dissolução tecidual quando 

utilizadas soluções com pH 9 e pH 12; porém, houve diferença quando a atividade 

antimicrobiana foi avaliada, já que soluções com menor pH apresentavam ação 

melhorada (CHRISTENSEN et al., 2008). Finalmente, sobre a concentração do 

NaOCl, tem sido relatado que o aumento da sua concentração, aumenta 

proporcionalmente a sua capacidade de dissolução de tecido, porém esta é 

inversamente proporcional à sua biocompatibilidade (HAND et al., 1978). 

 

2.3 Complexidades anatômicas como a principal causa do fracasso 

endodôntico  

 

O conceito de "limiar patogênico" permite melhor compreensão dos efeitos 

do tratamento nos resultados dos procedimentos endodônticos (SIQUEIRA & 
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RÔÇAS, 2007). Idealmente, o tratamento endodôntico deveria eliminar todos os 

microrganismos vivos presentes no sistema de canais radiculares; no entanto, 

devido à anatomia complexa, cumprir esse objetivo pode ser considerado uma 

utopia para a maioria dos casos, devido às limitações dos recursos disponíveis na 

atualidade (instrumentos, substâncias químicas e técnicas). Sendo assim, o objetivo 

alcançável é a redução máxima da população bacteriana na complexa anatomia do 

sistema de canais radiculares, utilizando soluções irrigadoras, com propriedades 

antimicrobianas, associadas a procedimentos de ativação, além de medicação 

intracanal entre consultas, para alcançar níveis de carga bacteriana abaixo do 

necessário para induzir ou manter a doença (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a). 

SIQUEIRA & RÔÇAS (2008a) relatam a importância da ação mecânica dos 

instrumentos e da irrigação, bem como a ação antimicrobiana dos irrigantes na 

desinfecção do canal radicular principal, já que agem principalmente sobre essa 

região, que é a área de maior volume do sistema, e consequentemente, onde abriga 

o maior número de células bacterianas. Apesar disso, análises por cultura e por 

métodos moleculares de amostras pós-instrumentação e pós-medicação intracanal 

permitiram a detecção de 103 espécies bacterianas e 6 fúngicas, incluindo algumas 

bactérias ainda sem caracterização fenotípica, que poderiam participar nas infecções 

endodônticas persistentes.  

Para que as bactérias sobrevivam aos procedimentos realizados durante o 

tratamento endodôntico e persistam no sistema de canais radiculares, as mesmas 

devem atender a duas estratégias gerais:  

• resistir aos procedimentos de desinfecção intracanal, desenvolvendo 

diversas estratégias de resistência e persistência após os procedimentos 

antimicrobianos intracanal, incluindo, a adesão às paredes do canal radicular, a 
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organização em comunidades de biofilme, o escape físico da ação dos instrumentos 

e irrigantes usados durante o preparo químico-mecânico pela colonização de 

complexidades anatômicas do sistema de canais radiculares (istmos, ramificações, 

irregularidades e canais laterais), além da penetração em túbulos dentinários 

(HAAPASALO & ORSTAVIK, 1987; SIQUEIRA & DE UZEDA, 1996; DISTEL et al., 

2002; SVENSÄTER & BERGENHOLTZ, 2004; TANG et al., 2004; NAIR et al., 2005; 

SIQUEIRA, 2011)  

• adaptação ao novo ambiente drasticamente alterado pelo preparo 

químico-mecânico, com a redução dramática dos nutrientes disponíveis. 

Microrganismos residuais podem obter nutrientes de diferentes fontes, incluindo 

saliva (caso a restauração apresente alguma infiltração coronária), fluido dos tecidos 

perirradiculares e exsudato inflamatório (que entram no canal através do forame 

apical ou canais laterais), ou restos de tecido pulpar necrosado, localizados nas 

complexidades anatômicas, que muitas vezes não são tocadas pelos instrumentos 

endodônticos e afetadas pelos irrigantes (ZUOLO et al., 1992; SIQUEIRA et al., 

1997; SIQUEIRA, 2001; RÔÇAS et al., 2004a; RÔÇAS et al., 2004b; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2004). 

  

2.4 Complexidades anatômicas do sistema de canais radiculares  

 

2.4.1 Estudos de anatomia  

 

Desde o manual sistemático de Odontologia de CARABELLI (1842), onde foi 

descrito formalmente a anatomia dentária pela primeira vez, vários pesquisadores 

têm se dedicado ao estudo dessa área. Alguns dos métodos utilizados para observar 
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e analisar o sistema de canais radiculares incluem estudos histológicos, 

diafanização, inspeção endoscópica, interpretação com meio de contraste 

radiográfico, tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) através da análise 

das imagens em três dimensões (3D), e um método mais preciso para estudo em 3D 

utilizando microtomografia computadorizada (μ-CT), com ou sem a tecnologia de 

meio de contraste radiográfico, a fim de realizar análises de mudanças morfológicas 

da anatomia dentária ou do comportamento da irrigação em estudos in vitro 

(VERTUCCI et al., 1974; VERTUCCI, 1984; LASALA, 1993; NIELSEN et al., 1995; 

VERTUCCI, 2005; VON ARX, 2005; NAIR & NAIR, 2007; FAN et al., 2008; TU et al., 

2009; VERSIANI et al., 2015a; TANOMARU et al., 2016). 

Vários autores sugeriram classificações para as configurações anatômicas 

do sistema de canais radiculares, porém a mais utilizada é a proposta por 

VERTUCCI et al. (1974), relatando que os canais que compõem o sistema de canais 

radiculares podem ramificar, dividir e se unirem (WEINE et al., 1969; VERTUCCI et 

al., 1974; GULABIVALA et al., 2001; NG et al., 2001; GULABIVALA et al., 2002; 

SERT & BAYIRLI, 2004; AL-QUDAH & AWAWDEH, 2006; PEIRIS et al., 2008;  GU 

et al., 2011; KIM et al., 2013; LEONI et al., 2014). 

 

2.4.2 Definição de istmo 

 

LASALA (1993) relatou que a terminologia anatômica dos canais radiculares 

descrita por PUCCI & REIG (1945) foi seguida, com pequenas modificações, por 

vários autores como pode ser observado na Figura 4. De acordo com a Associação 

Americana de Endodontistas – (AAE, 2016), anastomose (ou istmo), é definida como 

uma fina comunicação entre 2 ou mais canais na mesma raiz ou entre elementos 
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vasculares nos tecidos. Mas talvez a definição mais abrangente usada nos dias de 

hoje, foi a mencionada por WELLER et al. (1995), que descreveu o istmo como uma 

região estreita, em forma de fita, que comunica dois canais radiculares que contém 

polpa ou tecido derivado da polpa. Os mesmos autores introduziram também pela 

primeira vez o conceito de istmo parcial, deixando claro que qualquer raiz que 

contem dois canais tem potencial para possuir um istmo. 

 

 

Figura 4. Terminologia dos canais radiculares de 
acordo com PUCCI & REIG (1945). P: canal principal. 
A: canal lateral horizontal. B: canal lateral oblíquo. C: 
canal secundário. D: canal acessório. E: canal de 
furcação. F, delta apical. Fonte: LASALA (1993). 

 

Outros autores utilizaram outras palavras como corredor, interligação lateral, 

anastomose transversal, barbatana ou rede para descrever as principais 

características morfológicas dos istmos que conectam os canais radiculares 

principais (GREEN, 1973; PINEDA, 1973; VERTUCCI, 1984; GU et al., 2009a).  

 

2.4.3 Classificação dos istmos 
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VON ARX (2005) mencionou que é muito importante conhecer as 

características físicas dos istmos, devido à sua alta relevância clínica durante os 

tratamentos endodônticos convencionais e cirurgias perirradiculares, devido à sua 

alta prevalência em diferentes grupos dentários e grande dificuldade de ser 

preparado e obturado (ANEXO 1). 

HSU & KIM (1997) propuseram uma classificação dos tipos de istmos 

presentes em diferentes níveis transversais da raiz em 2 dimensões (2D), 

detalhados a seguir: 

• Tipo I: é definido como 2 canais onde não pode ser observado nenhuma 

comunicação. 

• Tipo II: é definido como uma fina ligação, como fio de cabelo, entre 2 

canais principais. 

• Tipo III: difere desta última classificação, apenas pela presença de 3 canais 

ao invés de 2. 

• Tipo IV: é definido como canais que se estendem até comunicarem. 

• Tipo V: é reconhecida como uma verdadeira ligação ou extenso corredor 

de tecido entre 2 canais principais. 

Enquanto isso, FAN et al. (2010) propuseram outra classificação, onde não 

consideram a forma 2D de um nível específico da raiz, mas analisaram imagens em 

3D utilizando μ-CT dos 5 milímetros (mm) apicais de 126 molares inferiores 

extraídos. Os autores descreveram 4 diferentes configurações, como segue: 

• Tipo I: conexão em folha: é uma conexão estreita e completa entre 2 

canais radiculares, em toda sua extensão. Às vezes, pode ser observado 1 ou mais 

pequenas fusões de dentina na área do istmo (Fig. 5). 
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Figura 5. Istmo 3D tipo I de acordo com FAN et al. (2010). Reconstrução do sistema de canais 
nos 5 mm apicais da raiz mesial com istmo de vista mesiodistal. Em verde, canais com istmos; 
em vermelho, canais sem istmos; A–D. 

 

 

• Tipo II: separado: estreita conexão, porém incompleta, existente entre 2 

canais, em toda sua extensão (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Istmo 3D tipo II de acordo com FAN et al. (2010). Reconstrução do sistema de canais 
nos 5 mm apicais da raiz mesial com istmo de vista mesiodistal. Em verde, canais com istmos; 
em vermelho, canais sem istmos; E–H. 

 

• Tipo III: misto: istmo incompleto existente coronariamente ou apicalmente a 

um istmo completo (Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Istmo 3D tipo III de acordo com FAN et al. (2010). Reconstrução do sistema de 
canais nos 5 mm apicais da raiz mesial com istmos de vista mesiodistal. Em verde, canais 
com istmos; em vermelho, canais sem istmos; I-L. 

 

• Tipo IV: Conexão em cânula: comunicação em forma de cânula estreita 

entre 2 canais (Fig. 8). 
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Figura 8. Istmo 3D tipo IV de acordo com FAN et al. (2010). Reconstrução do sistema de 
canais dos 5 mm apicais da raiz mesial com istmos de vista mesiodistal. Em verde, canais 
com istmos; em vermelho, canais sem istmos; M-P. 

 

2.4.4 Prevalência, forma e localização dos istmos em canais mesiais de 

molares inferiores humanos 

 

A prevalência de istmos varia de acordo com o grupo dentário, nível de 

ocorrência no interior da raiz, idade do paciente e, pode variar até mesmo de acordo 

com a raça (VERTUCCI, 1984; AL SHALABI et al., 2000; AHMED et al., 2007; 

VERSIANI et al., 2015b). A prevalência relatada em diferentes estudos de istmos em 

canais mesiais de primeiros molares inferiores, varia de 17% a 100%, dependendo 

do nível da secção transversal da raiz, estando localizada a maior prevalência entre 

3-6 mm do ápice (ANEXO 1) (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971; VERTUCCI, 1984; 

HSU & KIM, 1997; TEIXEIRA et al., 2003; MANNOCCI et al., 2005;  VERTUCCI, 

2005; VON ARX, 2005; GU et al., 2009a; FAN et al., 2010; VON ARX et al., 2011; 

DEMIRBUGA et al., 2013; HARRIS et al., 2013; PECORA et al., 2013; LIMA et al., 

2014; MEHRVARZFAR et al., 2014; ESTRELA et al., 2015). 

A configuração anatômica mais frequente observada em imagens 2D é a do 

istmo parcial (tipo IV) e completo (tipo V), de acordo com a classificação HSU & KIM 

(1997), enquanto que quando observados os modelos de reconstrução obtidos por 

μ-CT, as formas mais frequentemente observadas em 3D são istmos separados (tipo 

II) e mistos (tipo III) de acordo com a classificação de FAN et al. (2010), enquanto as 
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formas mais comuns observadas no mesmo estudo são barbatana, rede e fita (Fig. 6 

e 7). 

 

2.5 As dificuldades que a solução irrigadora enfrenta para alcançar algumas 

áreas do sistema de canais radiculares 

 

JUNGBLUTH et al. (2012) comentaram que a solução de NaOCl deveria 

facilmente inundar e consequentemente dissolver o tecido necrosado localizado no 

canal principal, mas não em áreas de complexidades anatômicas. A difusão de cloro 

ativo para essas áreas inacessíveis, ao invés da capacidade de molhamento da 

solução, parece ser o fator decisivo, neste contexto. Vários estudos têm 

demonstrado a presença de detritos (tecido necrosado e biofilme) em istmos de 

dentes posteriores, indicando que o preparo químico-mecânico, a desinfecção e a 

obturação possuem ação limitada nessas regiões (ADCOCK et al., 2011; ENDAL et 

al., 2011). Além disso, também foi demonstrado que o diâmetro e a conicidade do 

preparo influenciam na eficácia de remoção dos detritos em canais radiculares 

simulados (LEE et al., 2004).  

O debridamento bem-sucedido dos canais de dentes posteriores com istmos 

é prejudicado pela dificuldade em remover efetivamente os detritos remanescentes 

presentes em seu interior. A dissolução dos tecidos pulpares e erradicação das 

bactérias associadas ao tecido infectado são influenciadas pela eficácia dos 

irrigantes em penetrar as áreas de difícil alcance, bem como pela geração de um 

fluxo elevado do irrigante, que permite que a força hidráulica remova os detritos 

presentes no interior da rede de colágeno da pré-dentina nas paredes do istmo que 
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não foram tocadas pelo instrumento endodôntico (SUSIN et al., 2010; PAQUÉ et al., 

2011; BUKIET et al., 2013). 

Com relação às características do fluxo das soluções irrigadoras nos canais 

radiculares, VISWANATH et al. (2007) mencionaram que dois parâmetros 

importantes devem ser analisados para compreender a dinâmica dos fluidos: 

• tensão superficial do fluido (uma vez que influencia as propriedades de 

espalhamento do irrigante nas superfícies dentinárias); 

• viscosidade do fluido (considerando a resistência interna do irrigante 

em fluir sob a superfície do canal radicular); 

BUKIET et al. (2013) afirmaram que a tensão superficial de um fluido, 

quando adicionado a um agente surfactante, diminui quando a concentração do 

surfactante é aumentada. Com relação à viscosidade do fluido, é mencionado que 

quando um irrigante está escoando, as diversas camadas laminares do líquido 

deslizam umas sobre as outras, com diferentes velocidades, causando uma 

transferência de energia. Em dinâmica dos fluidos, existem dois tipos principais de 

fluxo: 

• fluxo laminar, caracterizado por um movimento do fluido suave e 

constante, associado a maior profundidade de penetração do irrigante; 

• fluxo turbulento, que apresenta redemoinhos caóticos, vórtices e outras 

instabilidades do fluxo, associado a uma melhor remoção de detritos. 

De acordo com suas análises, o fluxo turbulento pode ser transformado em 

um fluxo laminar através do aumento do diâmetro do canal radicular ou pela 

diminuição da taxa de fluxo do irrigante (BUKIET et al., 2013). Seguindo esse 

mesmo pensamento, GAO et al. (2009) demonstraram in vitro, através da um modelo 

computacional de dinâmica dos fluidos, analisando uma agulha com abertura lateral, 
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que as ondas produzidas durante a irrigação conseguem alcançar uma distância 

limitada para além da ponta da agulha em canais curvos. O modelo também 

demonstrou que as áreas em torno da saída lateral e na ponta, apresentam fluxo de 

transição e turbulento, enquanto que o lúmen possui fluxo laminar. 

Quanto à real possibilidade de a solução irrigadora alcançar o terço apical do 

canal radicular, foi demonstrado em capilares cônicos fechados, irrigados com um 

líquido, que existe gás aprisionado no final do capilar. Os canais radiculares 

comportam-se como um tubo de extremidade fechada, produzindo um efeito vapor 

lock durante a irrigação. Este efeito ocorre durante o preparo químico-mecânico in 

vivo devido à extremidade do canal ser fechada pelos tecidos perirradiculares. O 

efeito vapor lock proporciona um debridamento incompleto do terço apical durante o 

preparo químico-mecânico (SENIA et al., 1971; BAUMGARTNER & MADER, 1987; 

DOVGYALLO et al., 1989; ALBRECHT et al., 2004; PESSE et al., 2005; DE 

GREGORIO et al., 2009; TAY et al., 2010; VERA et al., 2011; VERA et al., 2012b).  

  

2.6 Métodos de agitação que otimizam a irrigação do sistema de canais 

radiculares 

 

GU et al. (2009b) analisaram diferentes métodos de agitação do irrigante e 

os dispositivos utilizados e mencionaram que, em geral, eles podem ser divididos em 

duas categorias: técnicas de agitação manual e dispositivos de agitação assistidos 

por máquinas, como pode ser resumido na Figura 9. 
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Figura 9. Resumo dos tipos de técnicas e dispositivos de 
agitação do irrigante disponível para uso em Endodontia de 
acordo com GU et al. (2009b). 

 

2.6.1 Seringa e agulha em irrigação por pressão positiva (IPP) 

 

Tradicionalmente, a IPP (também conhecida como irrigação convencional ou 

irrigação com seringa e agulha) envolve a colocação de uma agulha, com saída na 

ponta ou lateral, no interior do canal radicular e, a partir dai, é realizada a irrigação e 

aspiração da solução coronariamente. Esta ação cria um sistema de pressão 

positiva, devido à força criada na extremidade da agulha (KURTZMAN, 2012). 

A técnica de IPP utiliza agulhas com diferentes desenhos de ponta, sendo 

elas abertas ou fechadas, de calibre variável e seringa, irrigando com diferentes 

volumes de solução durante tudo o preparo químico-mecânico; a agulha deve ser 

posicionada antes do ponto em que ela se ajusta ao canal, usualmente de 2 a 3 mm 
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aquém do comprimento de trabalho (CT) (CHEN et al., 2014). É indicado que seja 

realizado um pequeno movimento constante (1-2 mm) em direção apical e coronal 

com a agulha durante toda a irrigação. Este procedimento deve ser realizado após 

cada troca de instrumento, deixando o canal sempre inundado com irrigante. Após o 

preparo apical com o instrumento de maior diâmetro, a irrigação com NaOCl é 

realizada (NIELSEN & CRAIG BAUMGARTNER, 2007). 

RAM (1977) demonstrou in vitro, utilizando meio de contraste radiográfico 

(Hypaque), que quando a irrigação convencional com seringa e agulha (25G) foi 

realizada, a solução irrigadora alcançou apenas 1 mm além da ponta da agulha. 

Sendo assim, pode-se concluir que a profundidade de penetração da solução 

irrigadora e sua capacidade para desinfetar túbulos dentinários são limitadas. 

No entanto, outros autores demonstraram in vitro que a IPP (com agulha de 

saída lateral) não difere significativamente quanto à eficácia no debridamento ou na 

eliminação de detritos no terço apical de istmos presentes em canais mesial de 

primeiros molares inferiores, quando comparada à irrigação por pressão negativa 

(IPN) utilizando irrigação apical com aspiração simultânea com VPro EndoSafe 

(VPro EndoSafe; Vista Dental Products, Racine, WI, EUA) ou com ativação sônica 

(AS) utilizando Vibringe (Cavex Holland BV, Haarlem, Holanda) (JOHNSON et al., 

2012; SARNO et al., 2012). 

  

2.6.2 Ativação por irrigação ultrassônica passiva (PUI) 

 

O PUI foi descrito pela primeira vez por WELLER et al. (1980). O termo 

"passiva" não descreve adequadamente o que ocorre, já que na verdade, trata-se de 

um processo ativo; no entanto, quando a expressão foi introduzida pela primeira vez, 
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estava relacionada com a ausência de ação de corte pela ponta de ultrassom. O PUI 

pode ser realizado com um fio liso ou com uma lima de pequeno diâmetro (tamanho 

ISO #10-20), oscilando livremente em frequências ultrassônicas de 25-30 kHz no 

canal radicular, para ativar a solução irrigadora através de forças biofísicas, 

induzindo poderosas micro-transmissões acústicas. A lima proporciona diversas 

formas, constituídas por uma série de nodos/antinodos, que criam cavitações 

(levando à formação e implosão de bolhas de ar). Cavitação foi demonstrada tanto 

em canais retos como curvos, com configurações de potência ultrassônica 

clinicamente relevantes, porém não ocorrendo na ativação sônica usando o sistema 

EndoActivador, mesmo com altas frequência sônicas (VAN DER SLUIS et al., 2007; 

TOWNSEND & MAKI, 2009; LEA et al., 2010; MACEDO et al., 2014b). 

Desde o século passado, foi estabelecido in vitro que o preparo químico-

mecânico do sistema de canais radiculares seguido de PUI apresenta 

significativamente maior penetração do irrigante em canais laterais e proporciona 

maior limpeza das áreas de istmos quando avaliados canais mesiais de molares 

inferiores humanos, em comparação ao preparo químico-mecânico isoladamente 

(GOODMAN et al., 1985; STAMOS et al., 1987). PUI pode ser considerado um 

complemento importante para a limpeza do sistema de canais radiculares em 

comparação com irrigação por pressão positiva, IPN (usando EV), ativação sônica 

(EndoActivador), F-file instrumento de plástico rotatório de baixa velocidade (Plastic 

Endo, ILC, Buffalo Grove,IL, EUA), já que remove maior quantidade de tecido 

orgânico, bactérias planctônicas e detritos dentinários do interior dos canais 

radiculares (VAN DER SLUIS et al., 2007; AL-JADAA et al., 2009; DE GREGORIO et 

al., 2010; JIANG et al., 2010; SPOORTHY et al., 2013). É importante observar que a 

utilização de insertos ultrassônicos de Níquel Titânio (NiTi) provocam igual 
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transporte da parede de dentina na porção apical do canal, em comparação com 

pontas de aço inoxidável (RETSAS et al., 2016). 

VAN DER SLUIS et al. (2009; 2010) determinaram que a utilização de 1 min 

de PUI, através da técnica de irrigação intermitente (irrigação com NaOCl a cada 20 

segundos, durante 1 min), é tão eficaz quanto 3 min de PUI (irrigação com NaOCl a 

cada 60 segundos, durante 3 minutos) ou irrigação contínua (irrigação contínua com 

NaOCl durante 3 minutos). 

Com relação à eficácia do instrumento utilizado para a realização do PUI, já 

foi estabelecido que o método poderia remover detritos dentinários de até 3 mm em 

frente e em torno da ponta do inserto ultrassônico, que coincide com a extensão da 

micro-transmissão acústica, e que as curvaturas dos canais radiculares não tiveram 

influência sobre o fluxo do irrigante (MALKI et al., 2012). Quando a potência 

ultrassônica foi ampliada, maior foi a intensidade de turbulência do fluido, com uma 

maior profundidade de penetração do fluxo e maior eficácia para remover detritos 

(JIANG et al., 2011; MALKI et al., 2012). O movimento lateral do PUI possui 

implicações importantes no que diz respeito à capacidade de permitir uma melhor 

interação entre o irrigante e as paredes do canal, potencializando a capacidade 

antimicrobiana do irrigante contra o biofilme aderido à parede do canal (CHEN et al., 

2014; MARTINS JUSTO et al., 2014). 

Em 2005, GUTARTS et al. (2005) introduziram uma nova maneira de utilizar 

o ultrassom nos procedimentos de irrigação, através de um inserto modificado 

patenteado por NUSSTEIN (2005). Uma agulha de irrigação de 25G é inserida em 

um inserto de ultrassom, obtendo uma irrigação ultrassônica continua. Os mesmos 

autores determinarem que a agulha de 25G pode ser utilizada com potência máxima 

sem que frature, além de produzir cavitação e fornecer maior quantidade de ondas 
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acústicas em comparação com agulhas de 30G e 27G. Estudos in vitro e in vivo 

posteriores, com avaliação histológica e antibacteriana, concluíram que 1 min de 

irrigação ultrassônica continua utilizando agulha adaptada ao inserto de ultrassom 

ou ProUltra PiezoFlow (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, E.U.A.) após 

instrumentação manual ou rotatória, resultou no aumento da penetração da solução 

irrigadora, com limpeza significativamente melhor dos canais radiculares e istmos 

em raízes mesiais de molares inferiores (BURLESON et al., 2007; CARVER et al., 

2007) e maior penetração do irrigante em canais laterais simulados em dentes 

diafanizados (CASTELO-BAZ et al., 2012). Foi também observado que a irrigação 

ultrassônica continua promoveu uma redução significativa das unidades formadoras 

de colônias e de culturas positivas, e que a adição da irrigação ultrassônica continua 

aumentou em 7 vezes a probabilidade de se obter uma cultura negativa (CARVER et 

al., 2007). 

Outros estudos in vitro avaliarem a irrigação ultrassônica continua quanto à 

capacidade de remoção de detritos dentinários, porém utilizando outro inserto de 

ultrassom comercial (Sistema VPro StreamClean; Vista Dental Products, Racine, WI, 

EUA), que possui uma agulha de irrigação ultrassônica de 30G e de NiTi (CURTIS & 

SEDGLEY, 2012; JIANG et al., 2012). A irrigação ultrassônica continua foi 

comparada com a irrigação por pressão positiva (com agulha de aço de 30G e saída 

lateral), ativação manual dinâmica (utilizando cones de GP com e sem conicidade), 

IPN (com dois dispositivos, VPro EndoSafe e EV). Conclui-se que a irrigação final 

com irrigação ultrassônica continua, utilizando o Sistema VPro StreamClean, foi a 

técnica mais eficaz na remoção de detritos das irregularidades apicais (CURTIS & 

SEDGLEY, 2012; JIANG et al., 2012). 
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MALENTACCA et al. (2012) estudaram a eficácia e a segurança de vários 

dispositivos de ativação da irrigação e demonstraram in vitro (em modelos de resina) 

uma nova forma útil para utilizar o ultrassom. Usaram uma agulha de irrigação 

ultrassônica de 25G (ProUltra PiezoFlow) para realizar tanto irrigação ultrassônica 

continua como aspiração ultrassônica contínua (AUC), que para efeitos do nosso 

trabalho será chamada de irrigação ultrassônica com pressão negativa (NPUI). Foi 

então realizada a comparação com PUI e irrigação por pressão negativa (IPN) (com 

EndoVac). Os resultados demostraram que a IPN foi o método menos eficaz, porém 

mais seguro, por uma pequena margem, em comparação com NPUI e PUI. Foi 

observado também que a irrigação ultrassônica continua proporcionou maior risco 

de extrusão de NaOCl para além do forame apical e que o sistema que melhor 

apresentou resultados quanto à eficácia e segurança foi o NPUI. 

 

2.6.3 XP-endo Finisher 

 

O XP-endo Finisher é um novo instrumento de NiTi rotatório para 

acabamento desenvolvido pela FKG Dentaire SA (LaChaux-de-Fonds, Suíça). Deve 

ser utilizado após a instrumentação com a proposta de melhorar a limpeza do 

sistema de canais radiculares, enquanto conserva dentina. O XP-endo Finisher 

apresenta diâmetro 25 na ponta, não possui conicidade e, devido a uma 

característica da liga de NiTi MaxWire, possui maior flexibilidade. Segundo o 

fabricante, a forma da fase austenítica, quando em rotação, permite que o 

instrumento toque e limpe áreas de difícil alcance com instrumentos convencionais, 

pois a extremidade curva expande em até 6 mm em diâmetro quando atinge a 

temperatura corporal (37º). Após o instrumento esfriar, sua forma original pode 
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retornar à fase martensítica. Em um trabalho ex vivo (ELNAGHY et al., 2016), o XP-

endo Finisher apresentou comportamento semelhante ao EndoActivator, com 

resultados significativamente melhores quanto à remoção de detritos e eliminação 

de smear layer nos terços cervical, médio e apical, quando avaliadas raízes mesiais 

de molares inferiores, em comparação com irrigação por pressão positiva e agitação 

com instrumento rotatório BT-Race #2 (FKG Dentaire AS, Lachaux-de-Fonds, 

Suíça). 

AZIM et al. (2016) demostraram in vitro, utilizando microscopia confocal de 

varredura a laser, que o XP-endo Finisher produziu maior quantidade de bactérias 

mortas até 50 µm de profundidade nas paredes dentinárias de pré-molares e 

molares inferiores, quando comparado com a irrigação por pressão positiva, ativação 

sônica com EndoActivador e irrigação ativada por laser (Fotona LightWalker Er:YAG, 

Fotona LLC, Dallas, TX, EUA). 

Outro estudo (LEONI et al., 2016) comparou ex vivo, usando análise por μ-

CT, a eficácia do XP-endo Finisher, irrigação por pressão positiva e Self-Adjusting 

File (SAF) (ReDent-Nova, Ra’anana, Israel) e PUI quanto a redução de detritos de 

tecido duro acumulados em istmos de raízes mesiais de primeiros molares inferiores, 

após o preparo químico-mecânico. Os resultados indicaram que o XP-endo Finisher 

e PUI, mostraram níveis significativamente menores de detritos acumulados nos 

istmos, em comparação com a irrigação por pressão positiva e SAF.  

No mesmo ano, ALVES et al. (2016) relataram que o XP-endo Finisher e o 

PUI não foram capazes de desinfetar previsivelmente as áreas de reentrâncias e 

istmos em raízes mesiais de molares inferiores quando foram estudados in vitro. Os 

autores apresentaram uma abordagem correlativo bacteriológico, μ-CT e 

criopulverização, onde demostrarem que o XP-endo Finisher causou uma redução 
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estatisticamente significativa nas contagens bacterianas após o preparo químico-

mecânico de canais radiculares, incluindo canal principal e istmo. 

 

2.7 Análises com microtomografia computadorizada (µ-CT) 

 

TACHIBANA & MATSUMOTO (1990) foram os primeiros autores a sugerir e 

avaliar a viabilidade da tomografia computadorizada em Endodontia, mas não 

obtiveram resultados satisfatórios devido ao alto custo, programas inadequados e 

baixa resolução espacial. Mais tarde, foi desenvolvido o primeiro dispositivo de μ-CT 

de alta resolução (12 μm), onde o termo "micro" neste novo dispositivo foi utilizado 

para indicar que o tamanho dos pixels, em secção transversal, era na faixa de 

micrômetros (ELLIOTT & DOVER, 1982). 

Em um scanner de μ-CT, a fonte envia radiação de raio-X através do dente 

que está apoiado em uma base e uma matriz de detectores registra as intensidades 

do feixe de raios X, enquanto o objeto gira em torno do seu próprio eixo, permitindo 

a coleta de dados do dente em múltiplas direções. Se diversas projeções são 

registradas, a partir de diferentes ângulos de visão do mesmo espécime, cada 

imagem de projeção conterá informações diferentes sobre sua estrutura interna. 

Após a gravação das imagens de raios-X, os dados da projeção do dente em 

múltiplas direções, é então usado como entrada para um algoritmo de reconstrução 

3D, resultando em imagens volumétricas que poderiam ser submetidas a 

segmentação de imagem, usando um programa específico, de acordo com 

KETCHAM & WILLIAM (2001). 

Análises usando μ-CT com imagens 3D em alta resolução têm expandido o 

conhecimento sobre o comportamento dos instrumentos endodônticos e das 



 

 
 

36 

soluções irrigadoras, auxiliando na compreensão dos diferentes métodos de limpeza 

dos  canais radiculares (NAIR & NAIR, 2007; TU et al., 2009; FREIRE et al., 2015). 

O comportamento dos irrigantes no interior dos istmos de raízes mesiais de molares 

inferiores é especialmente importante devido à sua anatomia complexa, onde restos 

de tecido duro são depositados na forma de raspas de dentina, tornando essa região 

um desafio quanto à limpeza durante o preparo químico-mecânico (VERTUCCI et 

al., 1974; VERTUCCI, 1984; LASALA, 1993; NIELSEN et al., 1995; PETERS et al., 

2001; VERTUCCI, 2005; VON ARX, 2005; FAN et al., 2008; VERSIANI et al., 2015a; 

KELES et al., 2016; TANOMARU et al., 2016). 

 

2.7.1 Omnipaque como meio de contraste radiográfico 

 

Diversos autores  já utilizaram meio de contraste radiográfico como 

meglumina/diatrizoato de sódio (Hypaque, Urografina, Pielograf), Iohexol 

(Omnipaque) ou Iopromida (Claritrast 300) para observar radiograficamente ou por 

meio de μ-CT, in vivo ou in vitro, respectivamente, a penetração da solução 

irrigadora no sistema de canais radiculares, antes e após um procedimento 

específico como instrumentação, patência apical ou irrigação, demostrando que este 

é um método confiável de visualização que poderia ser útil na Endodontia (RAM, 

1977; SALZGEBER & BRILLIANT, 1977; ABOU-RASS & PICCININO, 1982; 

TEPLITSKY et al., 1987; VERA et al., 2011; MUNOZ & CAMACHO-CUADRA, 2012; 

VERA et al., 2012c; TANOMARU et al., 2016).  

MUNOZ & CAMACHO-CUADRA (2012) utilizaram o Iohexol (Omnipaque) in 

vivo como meio de contraste radiográfico. Esta substância pode ser dissolvida em 

água para formar um líquido radiopaco, sendo uma solução monomérica não iônica 
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de iodeto, com características físicas semelhantes ao NaOCl 5,25%, tais como 

viscosidade e densidade. O Iohexol (Omnipaque) possui vantagens quando 

comparado com outros meios de contraste radiográfico, tal como o Hypaque 

(Iohexol), por possuir osmolalidade mais baixa, estar prontamente disponível em 

apresentação comercial estéril e por se tratar de uma solução não tóxica isenta de 

pirógenos. É amplamente utilizado para estudos angiocardiográficos, mielografia 

torácica e lombar e como contraste para tomografia computadorizada cerebral 

(SALZGEBER & BRILLIANT, 1977; SCARFE et al., 1995).  

De acordo com o fabricante, o Omnipaque 300 (Ioexol, GE Healthcare, 

Irlanda Cork, Irlanda) apresenta as seguintes propriedades físicas: concentração de 

300 mgl/mL, osmolaridade de 465 mOsm/L, viscosidade absoluta a 20ºC de 11,8 e 

em 37ºC de 6,3 e gravidade específica de 1,349 a 37ºC. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Uma vez que a infecção endodôntica pode se disseminar para áreas de 

istmos e não ser atingida pelos instrumentos, é importante que a solução irrigadora 

consiga alcançar estas regiões para exercer seu efeito químico de desinfecção. 

Tradicionalmente, o comportamento do protocolo de irrigação é avaliado por meio de 

diferentes métodos, tais como, histologia, microscopia eletrônica de varredura, 

seccionamento, dinâmica de fluidos computacional, radiografia, TCFC, μ-CT com ou 

sem meio de contraste radiográfico. Essas avaliações foram realizadas em canais 

principais ou laterais, mas ainda não foram analisadas utilizando imagens por μ-CT 

quanto ao nível de penetração do NaOCl quando ativado com agitação 

complementar, no interior de istmos entre os canais radiculares mesiais de molares 

inferiores humanos, com formas anatômicas 3D tipo II, III ou IV. Um conhecimento 

abrangente sobre os diferentes métodos de ativação como XP-endo Finisher e PUI 

nos protocolos de irrigação final é necessário para saber qual o grau de 

profundidade que o NaOCl alcança na área dos istmos, visando à remoção de 

bactérias, biofilme e detritos, a fim de prever melhores condições de limpeza e 

desinfecção. 
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4. HIPÓTESE 

 

O uso de procedimentos complementares de agitação como XP-endo 

Finisher e PUI irão aumentar a penetração da solução irrigadora no istmo de raízes 

mesiais de molares inferiores quando comparado com a irrigação convencional (por 

pressão positiva). 
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5. OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo foi quantificar, avaliar e comparar, por meio de μ-CT, 

o nível de penetração de uma solução irrigante (NaOCl combinada com Omnipaque 

como meio de contraste radiográfico) nos istmos tipo II, III ou IV de Fan em raízes 

mesiais de molares inferiores, quando submetidos à irrigação convencional (por 

pressão positiva), PUI e XP-endo Finisher após o preparo químico-mecânico. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 Piloto radiográfico, estudo com µ-CT e características físico-químicas 

 

Foi realizado previamente um estudo piloto para determinar as proporções 

adequadas com as quais o NaOCl e meio de contraste radiográfico Omnipaque 

(Ioexol, GE Healthcare, Irlanda Cork, Irlanda) seriam utilizados como solução mista 

para irrigar o sistema de canais radiculares e posteriormente, as características 

físico-químicas (tensão superficial e densidade) da solução resultante foram 

calculadas para se saber se teria um comportamento semelhante à dinâmica dos 

fluidos do NaOCl isolado. 

Quatro molares inferiores foram utilizados. As cavidades de acesso foram 

preparadas usando brocas diamantadas esféricas de número 1011 (KG Sorensen, 

Cotia, SP), seguidas por brocas tronco-cônicas 3082 (KG Sorensen, Cotia, SP). Os 

canais radiculares foram explorados utilizando instrumentos tipo K #08 e 10 (VDW, 

Munique, Alemanha), até a ponta atingir o forame apical, conforme visualizado em 

microscópio operatório (DF Vasconcelos, M900, São Paulo, SP). Esta medida foi 

registrada como comprimento de patência e os canais foram inicialmente alargados 

nessa medida até um instrumento tipo K #15 (VDW, Munique, Alemanha). Após a 

obtenção da patência, os canais foram ampliados 1 mm aquém do comprimento de 

patência, registrando-se esta medida como CT, utilizando o protocolo de preparação 

com instrumentos BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça), de BR0 a 

BR4, de acordo com as recomendações do fabricante, operado no motor VDW Silver 

(VDW, Munique, Alemanha) com 500 rpm e torque de 1,0 Ncm, a fim de padronizar 

o diâmetro e a conicidade do canal. A irrigação foi realizada durante todo o preparo 
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mecânico com pressão positiva, usando água e agulha Navitip 30G com abertura na 

ponta (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA), posicionada a 3 mm do CT. 

Após o preparo químico-mecânico, os canais foram irrigados com a solução 

de meio de contraste radiográfico a ser testada. As soluções foram preparadas com 

as seguintes proporções: 90% de NaOCl/10% de meio de contraste radiográfico 

(Omnipaque), 60% de NaOCl/40% de meio de contraste radiográfico (Omnipaque); 

50% NaOCl/50% meio de contraste radiográfico (Omnipaque); 40% NaOCl/60% 

meio de contraste radiográfico (Omnipaque). As soluções foram utilizadas para 

irrigar cada canal e, posteriormente, foram realizadas radiografias digitais (RX digital-

RVG, sistema de radiografia digital Kodak 5100, Marne-la-Vallee, França) utilizando 

RX digital D700 (Dabi Atlante Ind. Ltda., Ribeirão Preto, SP) com 70 kVp, 8 mA e 0,2 

s de exposição, para observar qual seria o contraste radiográfico adequado. Após a 

avaliação das radiografias, determinou-se que a proporção que apresentava o 

melhor resultado foi a de 40% NaOCl/60% meio de contraste radiográfico 

(Omnipaque). Uma vez estabelecida a solução, um piloto com μ-CT foi realizado 

usando um scanner de SkyScan 1174v2 (Bruker- μ-CT, Kontich, Bélgica) operado a 

50 kV, 800 mA, com um tamanho de voxel isotrópico de 19,9 µm, e 180° de rotação 

em torno do eixo vertical com passo de rotação de 0,9º, usando um filtro de alumínio 

de 1 mm de espessura, para confirmar que o meio de contraste radiográfico 

apresentasse resultados similares em modelos reconstruídos por μ-CT. 

As imagens de cada espécime foram reconstruídas usando a redução de 

artefatos com os parâmetros: ring artifact correction de 5, beam hardening correction 

de 15%, e smoothing de 5, utilizando o software NRecon v.1.6.10.4 (Bruker- μ-CT, 

Kontich, Bélgica). O programa CTAn v.1.14.4 (Bruker- μ-CT, Kontich, Bélgica) foi 
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utilizado para avaliar em 3D a distribuição do meio de contraste radiográfico no 

interior do sistema de canais radiculares. 

Depois da verificação no modelo reconstruído em 3D da presença do meio 

de contraste radiográfico no sistema de canais radiculares, foi realizada uma 

lavagem abundante do sistema de canais radiculares, a fim de remover por completo 

o meio de contraste radiográfico, para confirmar se o mesmo espécime poderia ser 

reutilizado para todos os métodos de ativação a serem testados. Isto foi realizado 

em 4 etapas: 

• A primeira etapa foi feita com irrigação por pressão positiva e água 

destilada, utilizando seringa e agulha Navitip 30G com abertura na ponta. 

• A segunda etapa foi realizada através de adaptação completa da 

porção coronal dos dentes em uma mangueira a vácuo, enquanto os ápices foram 

submersos em água para permitir a sucção do líquido através dos forames. 

• A terceira fase foi realizada colocando o dente na posição oposta à 

fase anterior, para permitir que um volume elevado de água limpasse as cavidades 

de acesso. 

• A quarta etapa foi realizada através da aspiração do líquido usando 

uma ponta de capilar de 0,014mm de diâmetro (Ultradent Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA), conectada a uma bomba de sucção de alta velocidade, durante 1 

min, com suaves movimentos em direção apical e cervical, seguido de secagem com 

pontas de papel absorvente (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, E.U.A.) 

de diâmetro 20 durante 5 s em cada canal. 

Após a lavagem do sistema de canais radiculares, um outro escaneamento 

com μ-CT foi realizado, seguido da reconstrução em 3D dos espécimes, utilizando 

os mesmos parâmetros anteriores e foi verificado, através do protocolo aplicado, a 



 

 
 

44 

completa eliminação do meio de contraste radiográfico do interior do sistema de 

canais radiculares. 

Uma vez verificado que a solução misturada com meio de contraste 

radiográfico nas proporções mencionadas acima poderia ser usada para avaliação 

através de μ-CT e para saber se as características físico-químicas da mesma têm 

similaridade com o NaOCl isolado, o que resultaria em comportamento semelhante 

na dinâmica de fluidos no sistema de canais radiculares, a tensão superficial e a 

densidade das soluções foram determinadas. O resultado mostrou que a tensão 

superficial da solução misturada foi ligeiramente menor do que a do NaOCl isolado 

(58 mN/m ± 0,22 e 70,76 ± 0.44, respectivamente). A densidade da solução 

misturada foi ligeiramente maior do que a do NaOCl isolado (1,16 g/ml e 1,01 g/ml, 

respectivamente), confirmando a possibilidade de uso para o presente trabalho. Para 

a determinação da tensão superficial foi utilizado um goniômetro modelo OF3210 

(DSA100, Krüss, Hamburgo, Alemanha) através do método da gota pendente 

(SONG & SPRINGER, 1996), com umidade relativa mantida em 55% e temperatura 

de 23ºC. A densidade foi calculada dividindo a massa por unidade de volume de 

cada uma das duas soluções de irrigação.  

 

6.2 Seleção do espécime, escaneamento com µ-CT e preparo dos canais 

radiculares 

 

Este estudo foi realizado em raízes mesiais de primeiro e segundo molares 

inferiores, retas ou com curvatura menor que 30 graus (SCHNEIDER 1971), 

extraídos por razões não relacionadas com este trabalho. O protocolo do 

experimento foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio 
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de Sá, Rio de Janeiro, RJ, com o número 80826817.6.0000.5284 (ANEXO 8). 

Quarenta e cinco molares inferiores foram inicialmente pré-selecionados a partir de 

um conjunto de 300 dentes, com base em radiografias digitais obtidas nos sentidos 

vestíbulo-lingual e mésio-distal. Apenas dentes com 2 canais mesiais individuais, 

com istmos presentes entre os canais e ápices formados foram incluídos no estudo. 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: dentes que não possuíam apenas dois 

canais mesiais, canais sem istmo, presença de calcificações significativas, ápices 

abertos, reabsorções, raízes fraturadas ou dilaceradas e canais tratados. Após a 

radiografia inicial dos 45 molares inferiores pré-selecionados, o tecido mole e o 

cálculo aderido à superfície externa da raiz foram removidos, usando um inserto de 

ultrassom MiniEndo (SybronEndo, Orange, CA, EUA). 

Foi realizado um pré-escaneamento com μ-CT, utilizando os mesmos 

parâmetros que no estudo piloto, a fim de obter um conhecimento da anatomia do 

canal radicular. As imagens de cada espécime foram reconstruídas para avaliação 

3D da área, volume e superfície do canal radicular no programa CTAn (Bruker, 

Kontich, Bélgica). O programa CTVol v.2.2.1 (Bruker, Kontich, Bélgica) foi usado 

para visualização e avaliação qualitativa da configuração do sistema de canais 

radiculares. Os espécimes foram pareados com base nos aspectos morfológicos e 

anatômicos do sistema de canais radiculares das raízes mesiais, selecionando 

istmos que apresentem configurações do tipo II, III ou IV de Fan quanto à forma 

anatômica em 3D, resultando em 15 molares inferiores que preencheram os critérios 

de inclusão. Os dentes foram armazenados em coletores universais (Cirúrgica Brasil, 

São Paulo, SP) etiquetados individualmente. 

A coroa de todos os 15 espécimes foi removida com disco diamantado 

(Brasseler, Savannah, Georgia, EUA) em baixa rotação, na região acima da junção 
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amelocementária, até que todos os dentes ficassem aproximadamente com 13 mm 

de comprimento. Cavidades de acesso foram preparadas usando as mesmas brocas 

diamantadas do estudo piloto. Os canais radiculares mesiais foram explorados com 

um instrumento tipo K #10 (FKG Dentaire SA, LaChaux-de-Fonds, Suíça) até que a 

ponta do instrumento atingisse o forame apical, como visualizado por microscópio 

operatório. Esta medida foi registrada como o comprimento de patência, e os canais 

foram inicialmente ampliados até esta medida com um instrumento tipo K #15 (FKG 

Dentaire SA, LaChaux-de-Fonds, Suíça). Depois que a patência foi obtida, os canais 

foram ampliados a 1 mm aquém do comprimento de patência, medida esta chamada 

de CT, utilizando o protocolo de preparação com instrumentos BioRaCe (FKG 

Dentaire SA, LaChaux-de-Fonds, Suíça) de BR0 para BR4, de acordo com as 

recomendações do fabricante, operado no motor VDW Silver com 500 rpm e 1,0 

Ncm de torque, para padronizar o diâmetro e a conicidade do canal. A irrigação foi 

realizada com água utilizando agulha NaviTip, posicionada 3 mm aquém do CT. Os 

dentes foram escaneados novamente no μ-CT, usando os parâmetros mencionados 

anteriormente. Este escaneamento foi chamado de "escaneamento μ-CT #0”. O 

conjunto de dados obtidos foi utilizado como base inicial para comparação com as 

imagens dos diferentes métodos de agitação que foram utilizados posteriormente. 

 

6.3 Métodos de agitação suplementar  

 

Após a padronização dos diâmetros apicais, conicidades dos canais e do 

escaneamento com µ-CT, os mesmos dentes foram utilizados para todos os 

métodos de irrigação em 3 diferentes sequências, alternando-se a ordem de 

tratamento com os diferentes métodos que cada dente recebeu (Tabela 1). Por 
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exemplo, os dentes “A, B, C, D, i” receberam na primeira sequência de irrigação o 

tratamento com pressão positiva; imediatamente após, os dentes foram escaneados 

e submetidos à lavagem e um segundo escaneamento de verificação da remoção da 

solução intracanal foi feito. Já os dentes “J, K, L, M, N” receberam a primeira 

sequência de irrigação com XP-endo Finisher (FKG Dentaire AS, LaChaux-de-

Fonds, Suíça), e depois escaneados, lavados e re-escaneados. E assim por diante, 

continuou com os dentes “O, P, Q, R, S” receberam a primeira sequência de 

irrigação com PUI, e depois foram escaneados, lavados e re-escaneados para 

finalizar completamente a sequência 1. Posteriormente, os dentes foram trocados de 

método de agitação para completar a sequência 2 e a sequência 3. 

  

Tabela 1. Distribuição dos grupos de dentes com os diferentes métodos de irrigação 

 

Procedimento IPP XP- endo 
Finisher  

PUI 

Sequência 1 A, B, C, D, i J, K, L, M, N O, P, Q, R, S 

Escaneamentos    
Lavagens    

Escaneamentos    
Sequência 2 O, P, Q, R, S A, B, C, D, i J, K, L, M, N 

Escaneamentos    
Lavagens    

Escaneamentos    
Sequência 3 J, K, L, M, N O, P, Q, R, S A, B, C, D, i 

Escaneamentos    
Lavagens    

Escaneamentos    
IPP: Irrigação por pressão positiva, PUI: Irrigação Ultrassônica Passiva 

Os métodos de irrigação utilizados nesse estudo, após realizada a 

instrumentação dos canais radiculares, foram: irrigação por pressão positiva como 

controle e XP-endo Finisher e PUI como métodos suplementares de agitação, como 

pode ser observado no Fluxograma 1 (Fig. 10). 
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Figura 10. Fluxograma da metodologia de irrigação e agitação utilizados nesse estudo. 

 

Antes de iniciar os protocolos de agitação, as superfícies de cada raiz foram 

seladas com Topdam (FGM, Joinville, SC) para criar um sistema fechado. Este 

procedimento permitiu que a manobra de patência fosse realizada, porém impedindo 

a extrusão da solução mista com meio de contraste radiográfico pelo forame apical 

durante a irrigação. Além disso, o Topdam pode ser facilmente removido para que 

durante a fase de lavagem entre as repetições.  

Todos os procedimentos após o preparo químico-mecânico foram feitos 

dentro de uma câmara asséptica (Permution, Curitiba, Paraná) com aquecedor de 

ambiente modelo 800-Heater (Plas-Labs, Lansing, MI, USA) para manter a 

temperatura constante a 37o C. Todos os grupos receberam irrigação por pressão 

positiva após o preparo químico-mecânico e antes do método de agitação da 

seguinte maneira: com 1 mL do irrigante misto (meio de contraste radiográfico + 
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NaOCl), através de um  dispositivo de irrigação controlada (Vatea, ReDent-Nova ltd, 

Ra'anana, Israel) conectado a agulha Navitip 30G aberta na ponta, posicionada a 3 

mm do CT, com uma velocidade de irrigação de 4 mL/min. Um curto (1-2 mm) e 

constante movimento no sentido axial do canal radicular foi realizado com a agulha 

de irrigação. No caso do grupo controle (após o término da irrigação), a solução foi 

mantida em repouso durante 2 minutos, para padronizar o tempo que demorou fazer 

a agitação com XP-endo Finisher e PUI, posteriormente o espécime foi 

imediatamente escaneado no μ-CT. 

XP-endo Finisher: após a conclusão da irrigação por pressão positiva no 

canal, o instrumento XP-endo Finisher foi utilizado durante 1 min por canal, com 

movimentos no sentido de cervical a apical de 7 mm de amplitude 

aproximadamente, o instrumento trabalhou com a cinemática de rotação contínua, 

de acordo com as recomendações do fabricante. Após esse procedimento, o 

espécime foi imediatamente escaneado no μ-CT. 

Irrigação Ultrassônica Passiva - PUI: após a conclusão da irrigação por 

pressão positiva no canal, foi utilizado um inserto de ultrassom EndoUltra 15/0,02 de 

NiTi (Vista Dental Products, Racine, WI, EUA). A ponta foi posicionada 1 mm aquém 

do CT, até completar 1 min de ativação, de acordo com as recomendações do 

fabricante. Após esse procedimento, o espécime foi imediatamente escaneado no μ-

CT. 

 

6.4 Análises com µ-CT da irrigação dos canais radiculares 

 

Após cada método agitação realizado, cada dente foi escaneado no μ-CT, 

utilizando um scanner SkyScan 1174v2 (Bruker- μ-CT, Kontich, Bélgica) operado a 
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50 kV, 800 mA, com um tamanho de voxel isotrópico de 19,9 µm, e 180 ° de rotação 

em torno do eixo vertical, com um passo de 0.9, utilização um filtro de alumínio de 1 

mm de espessura e averaging frame de 2. Uma vez obtidas as imagens no formato 

TIFF, as mesmas foram transformadas em imagens BMP, pelo programa NRecon 

(v.1.6.10.4; Bruker- μ-CT, Kontich, Bélgica), com uma ring artifact correction de 5, 

beam hardening correction de 15%, e smoothing de 5. Após a obtenção das 

imagens em série no formato BMP, foi utilizado o programa ImageJ (v.1.51g; 

National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA) para transformar os cortes axiais, 

em imagens binárias antes e após da irrigação, a fim de separar a dentina do 

espaço do canal radicular. Após a fase de reconstrução das amostras, as imagens 

foram convertidas para o formato NRRD no software ImageJ e depois foi realizado o 

registro dos espécimes em duas etapas no programa Slicer v1.5.1.2 (www.slicer.org, 

Artificial Intelligence Laboratory of Massachusetts Institute of Technology and 

Surgical Planning Laboratory at Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical 

School, Brigham, MA, EUA) para deixar o canal antes e após cada etapa na mesma 

posição e permitir a análise quantitativa. Em seguida, foi utilizado o programa CTAn 

(v.1.14.4; Bruker- μ-CT, Kontich, Bélgica) para transformar a série de imagens 

binárias em uma única imagem, e posteriormente, com o programa CTVol (v.2.2.1; 

Bruker- μ-CT, Kontich, Bélgica) obter um modelo 3D para avaliação do meio de 

contraste radiográfico no interior do sistema de canais radiculares (visualização e 

avaliação qualitativa em 3D). Os dados quantitativos obtidos foram submetidos à 

análise estatística para comparações intergrupo da relação do nível de penetração 

da solução irrigadora com o meio de contraste radiográfico na área de istmo das 

raízes mesiais de molares inferiores, quando submetidos a diferentes métodos de 

agitação complementar. 
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6.5 Análise estatística 

 

Para a análise estatística foram usados os dados resultantes da 

quantificação do nível de espaços vazios (“voids”) onde a solução com meio de 

contraste radiográfico não preencheu para cada amostra no conjunto canal principal 

+ istmo, assim como também as executadas somente no istmo. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o programa estatístico Statistical Package for Social 

Science (SPSS), version 21.0 (IBM, Armonk, NY, USA). A normalidade das variáveis 

foi verificada através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks, além das 

análises gráficas. Os dados contínuos foram expressos como média ± desvio padrão 

(DP). As variáveis referentes às diferenças dos volumes e da percentagem do 

volume antes e após a aplicação de cada método de irrigação (IPP, XP-endo 

Finisher e PUI) apresentaram distribuição normal. Este comportamento das variáveis 

foi observado tanto para as medidas realizadas no conjunto canal principal + istmo, 

como também as executadas somente no istmo. Como todos os eventos associados 

aos experimentos demonstraram uma distribuição Gaussiana, os grupos 

apresentaram uma dependência entre si e o número de grupos era maior que dois, a 

Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas foi o teste estatístico de 

escolha para comparar a atuação dos três métodos de irrigação. Para ajustar as 

múltiplas comparações entre os grupos, o teste post hoc selecionado foi a correção 

de Bonferroni. O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de 5% 

(p < 0,05). 
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7. RESULTADOS 
 

 

 Na tabela 2 pode-se observar os resultados da análise estatística (a partir dos 

anexos 4, 5, 6 e 7), com a comparação da proporção de volume final de espaços 

vazios (voids) no conjunto canal principal + istmo, assim como também para apenas 

istmo depois da irrigação com os três métodos testados (IPP, PUI e XP-endo 

Finisher).  

Quando o conjunto canal principal + istmo foi analisado em relação a 

quantidade de espaços vazios após irrigação, observou-se uma diferença 

significativa (p < 0,05) entre o método com o instrumento XP-endo Finisher quando 

comparada com IPP e PUI, uma vez que o primeiro apresentou 26,2% de espaços 

vazios, enquanto para IPP foi 46,2% (p = 0,09) e PUI 43,9% (p = 0,07). Nesta 

análise, os métodos IPP e PUI não apresentarem diferença significativa entre eles (p 

> 0,05).  

Por outro lado, quando o preenchimento isolado dos istmos foi analisado, não 

foi observada diferença significativa entre os métodos de irrigação estudados (p > 

0.05). 

A figura 11 mostra um exemplo representativo de uma configuração do istmo 

radicular tipo III (FAN et al., 2010) na raiz mesial do molar inferior; e modelos 

tridimensionais do sistema de canais radiculares após irrigação com diferentes 

métodos de agitação complementar, com a superposição da solução de contraste 

(em verde) e os espaços não preenchidos (voids) pela solução irrigadora (em preto). 
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Tabela 2. Comparação da proporção (%) de volume final de 
espaços vazios em canal principal + Istmo e apenas para istmo 

 

Método 
de 

irrigação 

Média de volume 
de espaços 

vazios no canal 
principal + Istmo 

(%) ± DP 

Média de volume 
de espaços vazios 
apenas para Istmo 

(%)± DP 

IPP∆ 46,2 a ± 14,4 45,5 a ± 22,6 
PUI∆ 43,9 a ± 15,1 36,2 a ± 15,4 

XP-endo 
Finisher ∆ 

26,2 b ± 13,6 34,7 a ± 21,6 

Letras diferentes (a, b) denotam uma diferença estatística 
significativa no volume final de espaços vazios. Teste de 
ANOVA para dados repetidos com ajuste para comparações 
múltiplas: Bonferroni. Nível de significância p <0,05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Vista mesial do istmo representativo do canal radicular tipo III presente na raiz mesial de 
um molar inferior. Modelos 3D do sistema de canais radiculares do mesmo espécime após irrigação 
com diferentes métodos de agitação complementar, com superposição da solução de contraste (em 
verde) e áreas livres de irrigação (voids) (em preto). (a) IPP. (b) PUI. (c) XP-endo Finisher. 
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8. DISCUSSÃO 
 

  

O conhecimento da capacidade de preenchimento e a desinfecção das 

soluções irrigadoras no interior do sistema de canais radiculares usando diferentes 

protocolos de irrigação ainda é limitado e imprevisível (VERSIANI et al., 2015a; 

ALVES et al., 2016). Tendo em vista que a principal limitação da Endodontia nos 

casos com polpas necrosadas é a incapacidade de eliminar completamente os 

microrganismos e seus produtos das complexidades anatômicas antes da obturação 

durante o tratamento endodôntico, confirma-se a necessidade de abordagens 

complementares na desinfecção após o preparo químico-mecânico com o objetivo 

de melhorar o prognóstico do tratamento (CVEK et al., 1976; BYSTRÖM & 

SUNDQVIST, 1981; SJÖGREN et al., 1997; SIQUEIRA et al., 1999; CHUGAL et al., 

2001; CHUGAL et al., 2003; HAAPASALO et al., 2005; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a; 

VERA et al., 2012a; PAIVA et al., 2013).        

Considerando o referido, o objetivo deste trabalho foi quantificar e avaliar por 

µ-CT o nível de penetração do irrigante usando pressão positiva, que é o “padrão 

ouro” da irrigação em Endodontia, no interior de istmos de raízes mesiais de molares 

inferiores humanos e comparada com a utilização de métodos complementares de 

agitação (XP-endo Finisher e PUI). Mesmo sabendo das limitações próprias de um 

trabalho ex vivo, esta foi a primeira vez que esta quantificação foi realizada, 

mostrando que efetivamente existiu diferença significativa no nível de penetração do 

irrigante no conjunto canal principal + istmo quando o instrumento XP-endo Finisher 

foi usado (73,8% de preenchimento), comparado com a IPP (53,8% de 

preenchimento) e PUI (56,1% de preenchimento). No entanto, não houve diferença 

no nível de penetração do irrigante nos istmos entre os três métodos de irrigação 
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estudados, podendo deduzir-se que o método de irrigação com o instrumento XP-

endo Finisher quando comparado com IPP e PUI mostrou melhor desempenho nos 

níveis de penetração de irrigante apenas no canal principal, mas não no istmo 

(65,3%, 54,5% e 63,8% de preenchimento respectivamente). 

MOORER & WESSELINK (1982), estabeleceram que a ativação 

complementar do irrigante pode aumentar a sua dispersão no sistema de canais 

radiculares, o que segundo JIANG et al. (2010) iria melhorar a limpeza e desinfecção 

do canal radicular através da dinâmica efetiva do fluxo de fluido. O presente estudo 

concorda parcialmente com essas premissas, já que realmente, segundo os 

resultados obtidos, a ativação complementar do irrigante aumentou a sua dispersão 

apenas no canal principal e não nos istmos, já que os métodos complementares de 

agitação não obtiveram melhores resultados do que a IPP. 

No presente estudo, a forma e o volume do sistema de canais radiculares das 

amostras iniciais foram padronizados, uma vez que os espécimes foram pareados 

com base nos aspectos morfológicos e anatômicos do sistema de canais radiculares 

das raízes mesiais, selecionando istmos que apresentaram configurações do tipo II, 

III ou IV de Fan (FAN et al., 2010). Além disso, foi padronizado o preparo dos canais 

radiculares, tanto nos diâmetros apicais como nas conicidades (LEE et al., 2004).  

Na irrigação, foi utilizada uma mistura de meio de contraste radiográfico com 

NaOCl, que possui características de tensão superficial e densidade muito próximas 

ao do NaOCl isolado. Os resultados dos testes físico-químicos mostraram que a 

tensão superficial da solução misturada foi ligeiramente menor (22%) do que NaOCl 

isolado e a densidade foi ligeiramente maior (15%). Esta pequena diferença na 

densidade pode ter sido devida ao fato de o Omnipaque possuir viscosidade maior, 

o que o torna levemente mais pesado. Segundo o fabricante, o Omnipaque 300 
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apresenta viscosidade absoluta de 6,3 cP em 37ºC e o NaOCl a 2,5% de 1,1 cP à 

mesma temperatura. Assim, a mistura de ambos produtos resultaria em uma solução 

com viscosidade maior do que NaOCl isolado, e talvez possa ter alguma influência 

na capacidade de espalhamento dentro dos istmos. No entanto, ao comparar os 

resultados para a solução misturada no presente trabalho em relação à tensão 

superficial (22% menor do que NaOCl) e densidade (15% maior do que NaOCl) com 

um trabalho anterior (VERSIANI et al., 2015a), onde os autores confirmaram que o 

comportamento do meio de contraste radiográfico (Ioditrast® 76, Justesa, México) foi 

muito próximo da solução NaOCl para mapear o espalhamento do irrigante dentro 

do espaço do canal radicular usando µ-CT, nos oferece um resultado promissor. 

Naquele estudo, o meio de contraste utilizado apresentou tensão superficial 18% 

menor do que NaOCl e densidade 35% maior, confirmando que a solução misturada 

de meio de contraste radiográfico com NaOCl nas proporções utilizadas no presente 

trabalho pode ser usado para atender aos objetivos propostos, com características 

físico-químicas ainda mais semelhantes ao NaOCl isolado.  

Cumpre salientar que a mesma solução misturada foi utilizada para todos os 

grupos testados, eliminando vieses na comparação. No entanto, a especulação 

quanto ao real comportamento na situação clínica da irrigação com os diferentes 

métodos deve ser feita com cautela, devido às características inerentes a um estudo 

ex vivo e ao fato de não se saber se as pequenas diferenças físico-químicas entre o 

NaOCl e a solução misturada afetam significativamente a performance do irrigante.   

Uma das grandes virtudes do presente estudo foi a reutilização dos 

espécimes entre os grupos. Todavia, um possível viés poderia ocorrer relacionado à 

alteração na dinâmica efetiva do fluxo de fluido dentro dos istmos, uma vez que a 

quantidade de detritos acumulada nos espécimes da primeira sequência de 
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irrigação, provavelmente foi maior do que na segunda e terceira sequência (PAQUÉ 

et al., 2009; DE-DEUS et al., 2014). Para evitar esse viés, os canais foram lavados 

com água destilada com pressão positiva e negativa após cada sequência de 

irrigação e foram alternados a partir do método de irrigação em cada sequência, de 

modo que todos os espécimes fossem submetidos às mesmas condições de 

quantidade de detritos e não influenciar o resultado estatística. Futuros estudos 

poderiam investigar o nível de penetração de irrigante, mas utilizando espécimes 

novos totalmente padronizados como seria o caso do dentes artificiais (TrueTooth 

Mandibular Molar; DELe-ndo, Santa Barbara, CA, EUA) (BITTER et al., 2016; 

TANOMARU et al., 2016) ou réplicas de dentes impressas em 3D (RepliDens, 

Zurique, Suíça), entendendo que os mesmos são feito de polímero, e suas 

características mecânicas ainda não foram comparadas às dos dentes reais 

(MARENDING et al., 2016), e tampouco foi provado o comportamento físico-químico 

do irrigante contra a superfície desse polímero.  

Os mesmos espécimes foram utilizados para os 3 métodos de irrigação de 

maneira semelhante como foi referido por JIANG et al. (2012), onde os autores 

compararam a eficácia de limpeza de diferentes técnicas finais de irrigação e 

demonstraram que um único espécime poderia ser reutilizado até pelo menos 8 

vezes sem qualquer defeito visível na superfície da parede do canal. No presente 

experimento, os espécimes foram utilizados apenas 3 vezes (3 métodos de 

irrigação), verificando-se por µ-CT para todos os casos, a remoção total do irrigante 

por meio da lavagem ao final de cada sequência.  

As superfícies de cada raiz foram seladas com Topdam para criar um sistema 

fechado e obtenção do efeito vapor lock, com o intuito de simular a situação clínica 

durante irrigação (SENIA et al., 1971; PESSE et al., 2005; VERA et al., 2011; VERA 
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et al., 2012b; ALVES et al., 2016; SIQUEIRA et al., 2017). Ademais, os parâmetros 

de irrigação como:  solução irrigadora (NaOCl + meio de contraste radiográfico), 

volume da solução (1 mL por canal), temperatura (aquecida a 37o C e dentro da 

câmara asséptica), fluxo (4 mL/min) de irrigação, caraterísticas da agulha (30G 

aberta na ponta) e a profundidade de posicionamento da mesma (3 mm do CT), e o 

tempo de ativação dos métodos complementares também foram padronizados para 

comparar os métodos de irrigação em relação à eficiência de penetração nos istmos 

(CHEN et al., 2014) .  

O resultado de penetração do irrigante quando foi analisado somente para o 

canal principal mostrou que os 3 métodos possuem capacidade de levar a solução 

no interior do canal principal, o que coincide com estudos prévios (SALZGEBER & 

BRILLIANT, 1977; ABOU-RASS & PICCININO, 1982; TEPLITSKY et al., 1987; 

VERA et al., 2011; MUNOZ & CAMACHO-CUADRA, 2012; VERA et al., 2012c;  

VERSIANI et al., 2015a). Em relação ao resultado do que o método de agitação com 

o XP-endo Finisher apresentou diferença estatisticamente significante quando 

comparada com a IPP e PUI (p < ,05) demonstrando que este método foi capaz de 

conduzir mais profundamente a solução irrigante e manter um maior volume dentro 

do canal principal, provavelmente foi devido às características físicas do 

instrumento, principalmente a sua capacidade de mudar de forma sem fraturar e 

expandir seu raio de ação até 6 mm de seu eixo, quando submetido à temperatura 

corporal. Possivelmente o design e o movimento helicoidal do instrumento podem ter 

permitido a saída de bolhas de ar que ficam presas, possibilitando a agitação e a 

entrada da solução irrigadora mais profundamente no canal principal. 

Em relação ao nível de penetração do irrigante para o conjunto canal 

principal+istmo, foi demonstrado que não houve diferença estatisticamente 
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significante entre os 3 grupos testados. Precisamente nesse sentido, o resultado 

deste estudo é consistente com vários estudos anteriores (ADCOCK et al., 2011; 

ENDAL et al., 2011; DE-DEUS et al., 2014; ALVES et al., 2016), provavelmente 

devido à falta de geração de um fluxo elevado do irrigante, que permitiria que a força 

hidráulica remova os detritos presentes no interior das paredes do istmo (SUSIN et 

al., 2010; PAQUÉ et al., 2011). No entanto, essa penetração limitada do irrigante nos 

istmos contradiz estudos prévios como os de GOODMAN et al. (1985) e STAMOS et 

al. (1987), que afirmaram que PUI melhora a limpeza nessas áreas. Apesar disso, 

deve-se notar que a anatomia dos istmos dos espécimes utilizados foi muito 

diferente, já que nosso trabalho incluiu anatomias com istmos estreitos e os 

mencionados estudos avaliaram istmos com conexão ampla, o que talvez facilitaria a 

penetração dos irrigantes e a consequente limpeza.  

Por outro lado, os citados estudos avaliaram áreas de istmos em cortes 

transversais em níveis específicos das raízes (VERTUCCI, 1984; WELLER et al., 

1995; HSU & KIM, 1997; MANNOCCI et al., 2005; VERTUCCI, 2005; VON ARX, 

2005; HARRIS et al., 2013), e nosso estudo quantificou as áreas tridimensionais 

totais dos istmos mais as áreas totais dos canais principais, o que representa uma 

quantificação mais precisa do irrigante nessas áreas. Outro estudo que contradiz o 

presente estudo em relação à ação limitada na área dos istmos é o estudo de LEONI 

et al. (2016), onde os autores indicaram que o XP-endo Finisher e PUI apresentaram 

resultados estatisticamente significativos na capacidade de atuar dentro dos istmos 

para eliminar detritos acumulados, em comparação com a IPP e SAF. Contudo, tem 

que ser mencionada novamente a anatomia dos istmos das amostras utilizadas, já 

que eles selecionaram canais conectados por um istmo único amplo e contínuo que 
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se juntou no terço apical para sair em um forame único, o que talvez melhorou a 

penetração e ação do irrigante para os métodos XP-endo Finisher e PUI. 

A principal limitação do estudo atual é a mesma relatada para outros estudos 

similares onde a µ-CT foi empregada, sendo o fato de que dentes extraídos foram 

utilizados (PAQUÉ et al., 2009; DE-DEUS et al., 2014; VERSIANI et al., 2015a). A 

alta radiação necessária para exames µ-CT torna impossível, no momento, avaliar a 

penetração do irrigante in situ. Além disso, se o estudo fosse realizado com 

pacientes, a necessidade de executar pré- e pós-escaneamentos com tomografia 

computadorizada de feixe cónico para selecionar as amostras com anatomia 

semelhante e avaliar os resultados, estabeleceria um comprometimento ético devido 

à alta radiação utilizada (PAQUÉ et al., 2009). Além disso, a qualidade e resolução 

de imagens com µ-CT são extremamente superiores às da TCFC. 

Apesar da limitação mencionada no parágrafo anterior, a tecnologia de μ-CT, 

apresenta uma vantagem sobre outros tipos de estudos, pois trata-se de um método 

não destrutivo que permitiu que os dentes pudessem ser escaneados antes e após 

dos procedimentos, obtendo resultados quantitativos muito precisos. A μ-CT têm 

permitido aos pesquisadores mensurar resultados anteriormente desconhecidos, 

como alterações das paredes do canal, ou a quantidade de detritos criados e 

acumulados na área de istmo, ou realizar o mapeamento da solução irrigadora, nas 

diferentes fases do preparo do canal radicular (PETERS et al., 2001; PAQUÉ et al., 

2009; VERSIANI et al., 2015a). Os resultados proporcionados pelo presente trabalho 

fornecem um conhecimento abrangente quantitativo sobre a propagação do irrigante 

dentro do sistema de canais radiculares tanto para irrigação com a IPP, como com 

PUI ou XP-endo Finisher, o que vem reforçar que a μ-CT representa uma ferramenta 

importante e previsível para realizar trabalhos futuros que ajudem a entender melhor 
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o comportamento das soluções irrigadoras dentro do sistema de canais radiculares, 

para dessa forma, avaliar qual método fornece a melhor condição para a limpeza e 

desinfecção dos istmos radiculares. 
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9. CONCLUSÕES 
 

  

Com base nos resultados do presente estudo, é possível concluir que: 

- O método de irrigação com o instrumento XP-endo Finisher mostrou melhor 

desempenho quando comparado com IPP e PUI nos níveis de penetração de 

irrigante apenas no canal principal, mas não para o istmo, onde não houve diferença 

entre os três métodos avaliados. 

- Os 3 métodos de irrigação possuem alguma capacidade de levar a solução 

no interior do canal principal e istmo, mas o resultado das análises dos níveis de 

penetração mostrou que nenhum deles preencheu completamente os espaços 

mencionados. 
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11. ANEXOS 

 
ANEXO  1 - Quadro comparativo da prevalência relatada de istmos em raízes 
mesiais de molares inferiores 

 

  

Autores Revista Metodologia Nº de raízes 
mesiais/dentes 

Nível do 
ápice 

Istmos 
(%) 

SKIDMORE & 
BJORNDAL, 

1971 

Oral Surg 
Oral Med 

Oral 
Pathol. 

Modelos de 
plástico (in vitro) 

45 – 1o molar Coronal 
1/3 

6,1 

Médio 1/3 18,1 

Apical 1/3 60,6 

VERTUCCI, 
1984 

Oral Surg 
Oral Med 

Oral 
Pathol. 

Dentes (in vitro) 100 – 1o molar Coronal 
1/3 

7,6 

Médio 1/3 47,3 

Apical 1/3 8,2 

HSU & KIM, 
1997 

Dent Clin 
North 
Am. 

Dentes (in vitro) Não relatado 1 mm 6 

2 mm 30 

3 mm 64 

4 mm 80 

5 mm 80 

6 mm 74 

TEIXEIRA et al., 
2003 

Int Endod 
J. 

Dentes (in vitro, 
microscopia ótica) 

50 – 1o molar 1 mm 6,7 

2 mm 11,9 

3 mm 20,6 

4 mm 30,3 

5 mm 33,3 

6 mm 32,4 

VON ARX, 2005 Int Endod 
J. 

Endoscópio (in 
vivo) 

56 – 1o molar 3-4 mm 83 

MANNOCCI et 
al., 2005 

Int Endod 
J. 

μ-CT (in vitro) 20 – 1o molar 1 mm 17,3 

2 mm 33 

3 mm 50,3 

4 mm 36,8 

5 mm 17,3 

GU et al., 2009 J Endod. μ-CT 36 – 1o molar 1-6 mm 81 

FAN et al., 2010 J Endod. μ-CT 70 – 1o molar 5 mm 85,7 

56 – 2 o molar 5 mm 83,9 

VON ARX et al., 
2011 

Int Endod 
J. 

Endoscópio 30 – 1o molar 3 mm 88,5 

HARRIS et al., 
2013 

J Endod. μ-CT 22 – 1o molar 4-8 mm 100 
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Continuação de ANEXO 1 – Quadro comparativo da prevalência relatada de 
istmos em raízes mesiais de molares inferiores 

 
 
 
 
  

Autores Revista Metodologia Nº de raízes 
mesiais/dentes 

Nível do 
ápice 

Istmos (%) 

PECORA et al., 
2013 

Braz Dent 
J. 

TCFC (in vitro - in 
vivo) 

100 - 1o e 2 o 
molar 

ex vivo  70 

in vivo 72 

DEMIRBUGA et 
al., 2013 

Oral Surg 
Oral Med 

Oral Pathol. 

TCFC (in vivo) 823 – 1o molar Não 
relatado 

30,01 

925 – 2 o molar Não 
relatado 

41,63 

MEHRVARZFAR 
et al., 2014 

Dent Res J. Estereomicroscópio 
(in vitro) 

60 – 1o molar 2 mm 70 

4 mm 88 

6 mm 92 

LIMA et al., 
2014 

J Appl Oral 
Sci. 

Estereomicroscópio  
(in vitro) 

30 – 1o molar 1,0 mm 43,3 

2,5 mm 83,3 

4,0 mm 93,3 

5,5 mm 93,3 

7,0 mm 96,7 

26 – 2 o molar 1,0 mm 26,9 

2,5 mm 57,7 

4,0 mm 73,1 

5,5 mm 76,9 

7,0 mm 84,6 

ESTRELA et al., 
2015 

J Endod. TCFC (in vivo) 700 1o e 2 o 
molar 

Não 
reportado 

87,9 

Não 
reportado 

66,3 
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ANEXO  2 – Quadro comparativo dos valores médios das propriedades físico-
químicas das soluções de NaOCl de acordo com GUERISOLI et al. (1998) e 
ESTRELA et al. (2002) 

 
Propriedades Substâncias  

Concentração 0,5% NaOCl  1,0% NaOCl  2,5% NaOCl  5,0% 

NaOCl  

Densidade (g/cm3)* 1,00  1,04  1,06  1,09  

Tensão superficial 
(dynes/cm)  

74,3  75,0  75,7  75,8  

pH  11,98  12,60  12,65  12,89  

Viscosidade 
centipoise (cP)   

0,956  0,986  1,073  1,110  

Capacidade de 
molhamento 

(tempo) 

2 hrs. 20 min.  1 hrs. 27 min.  1 hrs. 23 min.  18 min.  

Condutibilidade 
(miliSiemens)  

26,0  65,5  88,0  127,5  
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ANEXO  3 – Quadro comparativo das propriedades físico-químicas do NaOCl 
de acordo com JUNGBLUTH et al. (2012) 

 
 

  

Substâncias  Concentração 
wt% NaOCl 

pH Osmolaridade 
mOsm 

Tensão 
Superficial  

mN/m 

Safeway Bleach 
Regular 

6,0 11,5 559,3  0,6 52,9  2,5 

Safeway Bleach 
Summit Fresh 

2,6 11,8 659,3  2,5 37,4  1,9 

Clorox Regular 5,5 10,5 653,7  0,6 53,9  0,1 

Clorox 
Germicidal 

Bleach 

6,4 10,4 624,3  1,5 72,7  1 

CVS Bleach 
Fresh Scent 

2,8 11,2 572,3  3,2 54,7  2,4 

Walgreens 
Bleach Regular 
(10214 06:32 6 

6104 CA02) 

5,8 11,3 574,3  1,5 53,7  1,4 

Walgreens 
Bleach Regular 
(09343 19:20 6 

L26 CA02) 

4,8 11,3 703,0  1,0 57,1  2,8 

Chlor-XTRA 
(2010-8159) 

5,0 11,7 716,0  1,0 27,6  0,2 

Chlor-XTRA 
(2010-8838) 

5,3 12,0 703,7  2,1 27,6  0,4 

MÉDIA 4,91 11,3 640,65  1,5 48,62  1,4 
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ANEXO  4 – Estatística descritiva. 
Proporção de volume final de espaços 
vazios em Canal principal + Istmo 

  

Método Média % Desvio padrão % N 

IPP∆ 46,1600 14,41496 15 

PUI∆ 43,9267 15,13263 15 

XP-endo 

Finisher ∆ 

26,2000 13,56039 15 

       ANOVA para dados repetidos 
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ANEXO  5 – Comparações múltiplas da significância estatística entre grupos 
para proporção de volume final de espaços vazios em Canal principal + Istmo 
 

(I) factor1 (J) factor1 Diferença 

média (I-J) 

Erro Std. Sig.b 

(Signific

ância) 

95% Intervalo de confiança 

para a diferença b 

Limite inferior Limite 

superior 

IPP 

PUI 2,233 5,534 1,000 -12,806 17,273 

XP-endo 

Finisher  

19,960* 5,531 ,009 4,929 34,991 

PUI 

IPP -2,233 5,534 1,000 -17,273 12,806 

XP-endo 

Finisher  

17,727* 4,785 ,007 4,722 30,732 

XP-endo 

Finisher  

IPP -19,960* 5,531 ,009 -34,991 -4,929 

PUI -17,727* 4,785 ,007 -30,732 -4,722 

Com base em meios marginais estimados 
*. A diferença média é significativa no nível 0,05. 
b. Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni. 
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ANEXO  6 – Estatística descritiva. 
Proporção de volume final espaços 
vazios apenas para Istmo) 
 

Método Média % Desvio padrão % N 

IPP∆ 45,4800 22,55258 15 

PUI∆ 36,2400 15,35224 15 

XP-endo 

Finisher ∆ 

34,7200 21,60546 15 

      ANOVA para dados repetidos 

 
 
  



 

 
 

85 

ANEXO  7 – Comparações múltiplas da significância estatística entre grupos 
para proporção de volume final de espaços vazios apenas para Istmo 
 

(I) factor1 (J) factor1 Diferença 

média (I-J) 

Erro Std. Sig. a 

(Signific

ância). 

95% Intervalo de confiança 

para a diferença a 

Limite inferior Limite 

superior 

IPP 

PUI 9,240 6,120 ,460 -7,393 25,873 

XP-endo 

Finisher  

10,760 6,960 ,433 -8,157 29,677 

PUI 

IPP -9,240 6,120 ,460 -25,873 7,393 

XP-endo 

Finisher  

1,520 6,175 1,000 -15,263 18,303 

XP-endo 

Finisher  

IPP -10,760 6,960 ,433 -29,677 8,157 

PUI -1,520 6,175 1,000 -18,303 15,263 

Com base em meios marginais estimados 
a. Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni. 
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ANEXO  8 – Aprovação de comité de ética em pesquisa da Universidade 
Estácio de Sá 
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Continuação de ANEXO 8 – Aprovação de comité de ética em pesquisa 
da Universidade Estácio de Sá 
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ANEXO  9 – Submissão do artigo na revista “International Endodontic 
Journal” 
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