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RESUMO 

 

Objetivo: Comparou a utilização dos sistemas Hyflex NT, Mani GPR, Mtwo e 

Reciproc no retratamento endodôntico com relação ao transporte apical de canais 

curvos de molares inferiores. Materiais e Métodos: Foram utilizados 78 data-sets 

de canais mesiais de molares inferiores classe IV de Vertucci. A estimação do 

transporte foi realizada através de microtomografia das raízes mesiais em dois 

escaneamentos distintos: após a obturação dos canais radiculares instrumentados 

previamente com o sistema Mtwo e após a desobstrução e reinstrumentação por um 

dos sistemas: Hyflex NT, Mani GPR, Mtwo e Reciproc. A variação do transporte 

longitudinal (TL) foi estimada em diferentes terços, assim como a proporção raiz x 

canal (PRC). Foram avaliados ainda a variação do centro de gravidade (CG) do 

canal e variação do ângulo de curvatura (AC) da raiz mesial. Variáveis foram 

apresentadas como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). 

Resultados: As raízes foram distribuídas em grupos: Mani GPR (n=19), Hyflex NT 

(n=19), Reciproc (n=20) e Mtwo retratamento (n=20). CG demonstrou diferença 

significativa (p = 0,01) entre Mani e Mtwo. TL apresentou diferença significativa entre 

os grupos (p = 0,013) na mesial a 1mm do ápice, sendo Mani com maior média de 

desvio (0,13mm). AC também demonstrou elevada diferença estatística (p=0,06) 

entre os grupos. PRC não demonstrou diferença. Conclusões: O TL acontece mais 

nas paredes mesiais a 1mm do ápice e Mani GPR apresentou maior média, bem 

como maior variação do CG. Mtwo teve melhor relação de CG, porém maior 

variação do AC. Hyflex demonstrou menor TL. A variação de dentina não diferiu, de 

forma significativa, nos grupos. Palavras-chave: Canal Radicular; Endodontia; 

Hyflex NT; Mani GPR; Mtwo; Reciproc; Retratamento; Transporte apical. 
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ABSTRACT 

 

Aims: This in silico study compared the use of Hyflex NT, Mani GPR, Mtwo and 

Reciproc systems in endodontic retreatment regarding to the apical transport in 

curved canals of mandibular molars. Materials and Methods: Seventy-eight data-

sets of Vertucci class IV lower mesial canals were used. The canal transportation 

was estimated by microtomography of the mesial roots in two different moments: 

after the filling of the root canals previously instrumented with the Mtwo system and 

after filling removal root canal preparation by one of the systems: Hyflex NT, Mani 

GPR, Mtwo and Reciproc. The variation of longitudinal transport (LT) was estimated 

in different thirds, as was the root and canal (PRC). The variation of the center of 

gravity (CG) of the canal and variation of the angle of curvature (AC) of the mesial 

root were also evaluated. Results: The roots were divided into groups: Mani GPR (n 

= 19), Hyflex NT (n = 19), Reciproc (n = 20) and Mtwo retreatment (n = 20). CG 

showed a significant difference (p = 0.01) between Mani GPR and Mtwo. LT 

presented a significant difference between groups (p=0.013) in the mesial to 1mm of 

the apex, being Mani with greater deviation mean (0.13mm). AC also showed a high 

statistical difference (p = 0.06) between groups. PRC showed no difference. 

Conclusions: LT occured more in the mesial walls at 1mm of the apex and the Mani 

GPR presented a higher values, as well as greater variation of CG variation. Mtwo 

showed a better CG ratio, but a higher AC variation. Hyflex NT demonstred a lower 

LT. The dentine variation did not differ significantly difference between groups. 

Keywords: canal transportation; endodontics; Hyflex NT; Mani GPR; Mtwo; 

Reciproc; retreatment; root canal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tratamento endodôntico visa a manutenção do dente por meio da 

eliminação ou redução, de forma considerável, da carga microbiana presente no 

canal radicular (SIQUEIRA, 2001). Por meio do preparo químico-mecânico (PQM), 

considerado etapa fundamental na terapia endodôntica, etapas de limpeza e 

modelagem são realizadas a fim de contemplar toda a morfologia e permitir a 

remoção de tecido pulpar, detritos e microrganismos, além de um ambiente propício 

para posterior preenchimento com material obturador e sucesso do caso 

(SCHILDER, 1974).  

Apesar dos avanços na ciência e tecnologia, alguns casos de terapia 

endodôntica ainda resultam no fracasso com a permanência da doença pós-

tratamento por fatores microbiológicos, técnicos ou morfológicos (SIQUEIRA et al., 

2009).  

Em condições favoráveis a uma nova intervenção, o retratamento 

endodôntico passa a ser a primeira opção quando no surgimento da doença 

perirradicular após o tratamento ou na sua persistência prolongada (SIQUEIRA et 

al., 2009), fazendo-se necessário remover totalmente o material obturador do 

sistema de canais radiculares (SCR), bem como um novo PQM e uma nova 

obturação (ENDO et al., 2013). 

Contudo, a adequada remoção de material obturador, principalmente em 

canais curvos, pode representar um desafio (SCHIRRMEISTER et al., 2006). 

Condições como o tipo de movimento, características de design e liga dos 

instrumentos utilizados, a menor dureza da dentina em relação à dureza da liga 

metálica, o menor raio de curvatura do canal radicular, a técnica utilizada, a falta de 
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experiência do operador e, principalmente, a morfologia através da complexidade 

anatômica interna do SCR, podem influenciar diretamente na reintervenção 

endodôntica e levar à ocorrência de diversos acidentes como o transporte apical 

(PETERS, 2001; PETERS, 2004; GERGI et al., 2010; GUTMANN et al., 2012; SHEN 

et al., 2013).   

Nesse sentido e, diante do progresso nas pesquisas com os instrumentos de 

níquel-titânio (NiTi), diversos sistemas têm sido propostos para a remoção da massa 

obturadora (PETERS, 2004; HÜLSMANN et al., 2005) e abordagens adicionais 

estão disponíveis no mercado com a ideia de preservar a anatomia radicular e 

otimizar o processo de desinfecção (HAMMAD et al., 2008; ALVES et al., 2012).  

No entanto, ressalta-se a problemática do emprego de NiTi na desobturação 

de um canal radicular. Por um lado, a flexibilidade destes instrumentos, quando 

comparados aos instrumentos de aço inoxidável, permite acompanhar a curvatura 

do canal com facilidade, reduzindo o deslocamento apical e mantendo a forma 

original do mesmo. Por outro lado, a frequência e do tipo de movimento utilizado, 

bem como as características morfológicas do instrumento de NiTi selecionado, 

também podem influenciar junto ao material obturador e, em virtude da resistência 

ao corte da dentina, o instrumento endodôntico pode ser submetido a um maior 

carregamento, o qual pode ser superior ao limite de resistência a sua fratura por 

torção e aumentar o risco de acidentes como o  transporte do canal radicular 

(LOPES & SIQUEIRA, 2010; GANESH et al., 2014). 

A partir do exposto, torna-se de grande relevância a obtenção de dados que 

avalie a frequência de transporte apical no retratamento endodôntico de canais 

mesiais de molares inferiores, através de comparação do desempenho de 

instrumentos acionador a motor. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Sucesso x Insucesso na Terapia Endodôntica  

 

O tratamento endodôntico convencional apresenta taxas de sucesso 

superiores a 90%. O êxito clínico, nestes casos, pode ser atribuído à ausência de 

sintomatologia e presença de sinais de normalidade como a estrutura óssea 

perirradicular, elemento dentário em função e observação de material restaurador 

coronário adequado (ESTRELA, 2004).  

No entanto, a etiologia do insucesso da terapia endodôntica caracteriza-se 

por fatores microbianos e não microbianos (SIQUEIRA et al., 2014).  O fator 

microbiano está associado à presença de uma microbiota mista com bactérias 

Gram-positivas, sendo as mais comuns, capazes de gerar danos aos tecidos 

perirradiculares. Esta microbiota pode estar presente em um canal aparentemente 

bem tratado (infecção persistente, secundária ou extrarradicular) ou também em um 

canal tratado de forma insatisfatória (SIQUEIRA et al., 2009; RÔÇAS & SIQUEIRA, 

2012; RICUCCI et al., 2015).  

Por outro lado, dentre os fatores não microbianos, acidentes ou ações 

iatrogênicas como o transporte apical, podem gerar danos químicos e/ou mecânicos 

aos tecidos perirradiculares, como por exemplo, sobreinstrumentação, perfuração, 

extrusão apical excessiva de material obturador ou de substância irrigadora, assim 

como também pode levar ao insucesso do tratamento endodôntico (FRIEDMAN, 

2002; GEORGE et al., 2015; TABASSUM & KHAN, 2016).  

Nesse sentido, a associação de iatrogenias durante as etapas do tratamento 

endodôntico inicial e a complexidade anatômica (canal acessório, istmo e delta 
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apical) propiciam à manutenção de microrganismos nos canais radiculares 

(TABASSUM & KHAN, 2016). 

Segundo NG YL et al. (2011), a conquista da patência e a desinfecção do 

canal até o terço apical são fatores essenciais relacionados à cura da doença pós-

tratamento, já que a persistência de microrganismos nesta região é fator 

determinante.  

Além disso, o diagnóstico deve ser conduzido de maneira fundamentada 

para um prognóstico favorável (WERLANG et al. 2016) e, diante da necessidade de 

nova intervenção, a literatura sugere diversas opções com o objetivo de reparar o 

dano, como o retratamento endodôntico convencional, a cirurgia perirradicular ou, 

dependendo do caso, a exodontia do elemento dentário (HULSMANN, 2016). 

TORABINEJAD (2016) concluiu que o retratamento endodôntico deve ser a 

primeira opção de escolha nos casos de falhas da terapia endodôntica, por se tratar 

de uma intervenção eficaz e conservadora. Entretanto, WERLANG et al. (2016) 

ressaltaram que a cirurgia só deve ser realizada após a tentativa da reintervenção 

endodôntica não cirúrgica, ou quando os índices de risco e benefício da endodontia 

resultarem em um prognóstico incerto de sucesso. 

 

2.2 Indicação do Retratamento Endodôntico   

 

 

Segundo a Associação Americana de Endodontistas (AAE, 2016), o 

retratamento endodôntico pode ser definido como um procedimento de remoção de 

materiais obturadores da cavidade pulpar, com o intuito de realizar nova limpeza, 

modelagem, desinfecção e obturação. Assim, o procedimento é entendido como 

uma nova intervenção, na tentativa de alcançar melhor qualidade de desinfecção e 

selamento do SCR, necessários para o sucesso da terapia endodôntica. 
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De acordo com alguns estudos, a terapia de retratamento endodôntico 

apresenta índice de sucesso entre 60% e 91,52% (CHEN et al., 2008; 

TORABINEJAD et al., 2009; SALEHRABI & ROTSTEIN, 2010; KANG et al., 2015; 

HE et al., 2017).  

Em 2002, FRIEDMAN relatou que o retratamento endodôntico é 

extremamente eficaz na resolução de infecções que ocorrem no interior dos canais 

radiculares, além de ser um procedimento que apresenta resultados satisfatórios a 

longo prazo.  

Contudo, WERLANG et al. (2016) relataram que os procedimentos de 

desinfecção na reintervenção podem não atingir bactérias localizadas em áreas 

como istmos, ramificações, deltas, irregularidades e túbulos dentinários. Além disso, 

se a obturação do canal radicular não conseguir proporcionar uma vedação 

completa, a infiltração de fluidos pode fornecer substrato para o crescimento 

bacteriano que, ao acessar ao espaço perirradicular, pode manter o processo 

inflamatório e infeccioso.   

Ressalta-se que, segundo TORABINEJAD et al. (2009), a terapia de 

retratamento do canal radicular deve ser realizada da forma mais conservadora 

possível, porém quando esta não for capaz de atingir um nível de desinfecção 

reparador, a cirurgia perirradicular com apicectomia, curetagem, retropreparo e 

retrobturação apical é a opção indicada. 

 

2.3 Transporte do Canal: Fatores Predisponentes e Implicações Clínicas 

 

 

Segundo SCHILDER (1974), o transporte apical do canal é definido como a 

mudança de posição original do forame apical para um novo local na superfície 

radicular externa e, na maioria dos casos, é proveniente do uso excessivo de 
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instrumentos rígidos que não seguem o caminho original do canal radicular. Uma 

vez que este acidente ocorreu, a alteração da anatomia do canal radicular torna-se 

irreversível (GRIFFITHS et al., 2011). 

Pela mesma razão, a presença desta iatrogenia no canal radicular dificulta o 

contato da substância química auxiliar com a intimidade da porção apical, 

comprometendo a limpeza. A ação da medicação intracanal sobre os tecidos 

periapicais, da mesma forma, ocorre de modo inadequado, ou talvez nem ocorra, 

prejudicando assim o reparo (SOUZA & DANTAS, 2001). De forma negativa, esse 

desvio influencia no selamento apical, possibilitando a percolação de fluidos e 

proliferação de bactérias (WU et al., 2000). Tais inconvenientes comprometem a 

limpeza, obturação e, conseqüentemente, o prognóstico do tratamento endodôntico. 

Constata-se a visualização do transporte através da formação de acidentes 

desde o degrau até a perfuração lateral e apical (PETERS, 2001; PAQUÉ et al., 

2005b). Além disso, LOPES & SIQUEIRA (2010) relataram que, na presença do 

transporte, a forma do preparo adquire aspecto de ampulheta conhecido como “pata 

de elefante” na região apical e, na seção reta transversal desta região, mostra-se a 

forma de uma gota.  

Quanto ao prognóstico de um transporte apical interno, ou seja, quando o 

desvio apical permanece na massa dentinária junto ao comprimento de trabalho 

(CT), é bastante favorável desde que se consiga um selamento apical correto pela 

obturação. Nestes casos, deve-se dar preferência às técnicas de compactação de 

guta-percha termoplastificada. Já para os casos de transporte apical externo (zip), 

com alcance do desvio até o comprimento de patência (CP), a manutenção do 

material obturador no interior do canal é problemática, e, frequentemente, ocorre o 
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extravasamento, sendo aconselhável o emprego do tampão apical na obturação do 

canal radícular (LOPES et al., 2004). 

Cabe lembrar que o desvio do canal radicular está associado ao emprego de 

técnicas de preparo desapropriadas e ao tipo de instrumento utilizado (TASDEMIR 

et al.,2005; LOIZIDES et al., 2006), bem como a falta de experiência do operador e, 

principalmente, a complexidade anatômica interna do SCR (PETERS, 2001; 

PETERS, 2004; GERGI et al., 2010).  

De acordo com TASDEMIR et al. (2005), o risco aumentado de transporte 

ocorre em canais curvos, particularmente no canal mésio-vestibular de molares 

inferiores devido a presença de maior grau de curvatura. 

Nesse contexto, vários trabalhos (BERGMANS et al., 2001; SCHÄFER & 

FLOREK, 2003; SONG et al., 2004) têm demonstrado que, durante o preparo de um 

canal radicular curvo, o deslocamento apical é superior com os instrumentos de aço 

inoxidável em relação aos de NiTi. Este comportamento pode ser atribuído à maior 

resistência à deformação elástica (rigidez) do instrumento de aço inoxidável. Os 

instrumentos de NiTi, por terem maior elasticidade e menor rigidez, são deformados 

elasticamente com níveis inferiores de tensão durante a instrumentação de um canal 

radicular curvo (LOPES et al., 2004). 

De qualquer forma, o desenvolvimento de sistemas de NiTi melhorou a 

qualidade de modelagem do canal e permitiu a preparação com rotação continua em 

canais radiculares estreitos e/ou curvos. A modelagem mais centrada do canal em 

seu eixo original e, consequentemente, o preparo mais arredondado e a redução de 

erros processuais podem estar atribuídos ao design, flexibilidade e memória elástica 

destes instrumentos (HÜLSMANN et al., 2008).  
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Entretanto, apesar das vantagens do uso de instrumentos rotatórios de NiTi, 

acidentes ainda são observados durante o uso clínico (CUI et al., 2018; KESKIN et 

al., 2018; MESGARANI et al., 2018; DURAN-SINDREU et al., 2012). 

Atenta-se assim, na literatura endodôntica, o estudo de MARCELIANO-

ALVES et al. (2015) que, ao comparar a técnica de preparo dos sistemas Reciproc, 

WaveOne, Twisted File e Hyflex CM, por avaliação micro-TC, reportaram que a 

modelagem levou ao aumento do espaço do canal radicular por todos os 

instrumentos, porém o sistema Hyflex CM foi capaz de manter a anatomia do canal 

original com menos transporte do que os demais grupos.  

Do mesmo modo, BRASIL et al. (2007) também compararam, por micro-TC, 

a capacidade de preparo radicular dos sistemas BT-Race e Protaper Next com o 

transporte do canal, áreas não preparadas e remoção de dentina. O estudo concluiu 

que estes sistemas tiveram performance similares bem como quanto ao transporte, 

pois a variação no centro de gravidade dos canais radiculares não mostrou 

significância estatística. 

Deve-se notar, portanto, que a literatura endodôntica se apresenta 

consolidada para o transporte apical na terapia endodôntica, para retratamento com 

inovações em técnicas e instrumentos, mas apresenta-se escassa no que se refere 

ao transporte do canal após uma reintervenção no SCR.  

 

2.3.1 Transporte do Canal no Retratamento Endodôntico 

 

 

O transporte apical também pode ocorrer durante a remoção do material 

obturador no retratamento endodôntico, principalmente em canais radiculares curvos 

ou severamente curvos (SAGLAM et al., 2016) e podem ocasionar, como resultado 

de construções apicais excessivamente ampliadas, implicações clínicas 
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semelhantes ao transporte na terapia endodôntica, como a sobreinstrumentação, 

perfuração e extrusão apical de irrigantes, detritos e/ou materiais obturadores 

(HÜLSMANN et al., 2008; TABASSUM & KHAN, 2016).  

WILCOX & VAN SURKSUM (1991) investigaram mudanças na localização e 

tamanho do canal original após o preparo e reinstrumentação de canais radiculares 

grandes e pequenos, de trajetória reta, usando a técnica de mufla de Bramante 

(1987). A reinstrumentação foi realizada com instrumentos de aço inoxidável para 

um ou dois tamanhos de instrumentos maiores do que o preparo inicial com técnica 

step-back. A área do canal preparada foi medida através de superposição de 

imagens. Os autores concluíram que a área instrumentada foi significativamente 

maior na região apical e o desvio foi mais pronunciado, nos canais pequenos, na 

região cervical, enquanto nos canais grandes ocorreu na região intermediária. Além 

disso, para canais retos, relataram que o transporte apenas ocorreu em comparação 

com o preparo inicial, mas na mesma direção que o tratamento primário, o que 

significa que o transporte do canal radicular aumenta durante o retratamento.  

Em 2002, BARRIESH-NUSAIR comparou a utilização de instrumentos de 

aço inoxidável (Gates-Glidden e limas K) e instrumentos de NiTi (ProFile 0.04 Série 

29) em 40 caninos superiores e inferiores no retratamento endodôntico e a 

associação destes com o transporte do canal. Quanto ao deslocamento apical, 

através de radiografias e fotografias, o resultado encontrado relaciona-se com 

ausência de transporte grave em qualquer instrumentação, assim como a 

constatação de seis casos de transporte no grupo NiTi, e três com os instrumentos 

de aço inoxidável. 

Já em 2008, IIZUKA et al. reportaram  a eficácia de instrumentos de NiTi no 

retratamento de canais curvos preenchidos com diferentes materiais obturadores à 
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base de resina e a relação com o transporte do canal, através da quantidade de 

paredes removidas. Em termos de transporte, a análise morfométrica de imagens 

pré e pós-operatórias revelou que a área do canal foi aumentada durante o 

retratamento e o tipo de material obturador não influenciou a área média do canal, 

sugerindo que nenhum material levou ao aumento excessivo do canal radicular. No 

entanto, a formação de degraus com instrumentos K3 prejudicou a capacidade de 

centralização do canal, o qual sugere que o material pré-existente pode causar e/ou 

agravar o transporte do canal. 

AYDIN et al. (2009) compararam a eficácia da remoção do material 

obturador e a manutenção da anatomia do canal ao usar o sistema HERO 642 e os 

instrumentos Hedström (H) em 40 molares inferiores. Os dentes foram 

instrumentados com limas H e preenchidos com guta-percha e cimento. Após um 

ano, as amostras foram fotografadas, os dentes foram divididos aleatoriamente em 

quatro grupos (n = 10) e o material obturador removido o sistema HERO 642 ou 

instrumentos H, com ou sem solvente. Os terços das raízes foram inspecionados  

para observar perfurações laterais e a porcentagem do obturação residual do canal 

foi determinada em imagens pós-operatórias. A razão de transporte e centralização 

foi calculada utilizando imagens pré-operatórias e pós-operatórias das seções 

transversais dos terços. Os grupos de instrumentos H foram associados com menos 

material obturador do que o sistema HERO 642 (H-files-HERO 642 P = 0,056, H-

files-HERO 642 + solvente P = 0,041, H-files + solvente-HERO 642 P = 0,018, H-

files + solvente-HERO 642 + solvente P = 0,016). O estudo concluiu que, no geral, 

os instrumentos H deixaram menos material obturador. No entanto, não houve 

diferença no terço apical. O efeito do solvente não foi notável. Ambos os sistemas 
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criaram um grande número de perfurações (48%) nas seções apicais das raízes 

mesiais. 

Recentemente, SAMIEI et al. (2016) compararam a eficácia do laser Nd: 

YAG e do sistema rotatório K3 no retratamento endodôntico. Sessenta e um dentes  

foram divididos em dois grupos de trinta após a terapia endodôntica. Nos grupos um 

e dois, os retratamentos foram realizados utilizando o sistema rotatório K3 e o laser 

Nd: YAG, respectivamente. As imagens de tomografia computadorizada foram 

utilizadas para avaliar o transporte e o desbridamento do canal radicular nas 

secções transversais dos terço coronal, médio e apical. O estudo relatou menos 

transporte do canal nos terços médio e apical, de forma significativa, no grupo laser 

em comparação com o grupo K3 (P = 0,04) e concluiu a eficácia do laser Nd: YAG 

em comparação ao sistema rotatório K3 no retratamento não-cirúrgico do canal 

radicular. 

Posteriormente, NEVARES et al. (2016) avaliaram a obturação 

remanescente do canal radicular em percentual e o volume de dentina removido de 

canais radiculares severamente curvados usando os sistemas Reciproc (RC) ou 

ProTaper NEXT (PTN), através de tomografia computadorizada. Vinte e oito canais 

mesiais de molares inferiores foram instrumentados, obturados com guta-percha e 

cimento, e alocados em dois grupos (n = 14): grupo RC (instrumento R25) e grupo 

PTN (instrumentos X3 e X2). A porcentagem de remoção do material obturador foi 

semelhante entre os grupos PTN e RC na análise global e na análise do terço 

cervical, médio e apical (P> 0,05). Quanto a remoção de dentina (em milímetros 

cúbicos), não foi observado diferença significativa entre os sistemas RC e PTN no 

total (3,17 ± 2,64 PTN x 3,50 ± 2,82 RC) e nos terços: cervical (0,814 ± 0,613 PTN x 

1,276 ± 0,807 RC), médio (0,865 ± 0,560 PTN x 0,948 ± 0,577 RC) e apical (0,752 ± 
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0,466 PTN x 0,662 ± 0,722 RC). Quanto ao transporte, houve concordância entre as 

2 medidas em milímetros (mm) obtidas  (≥0,957 no grupo PTN e ≥0,929 no grupo 

RC), e os intervalos variaram entre 0,957 e 0,991. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre as médias obtidas nos 1, 3 e 5 mm em 

comparação com os dois sistemas estudados (P> 0,05). O estudo concluiu que 

ambos os sistemas foram igualmente eficazes na remoção da obturação de canais 

severamente curvos e no transporte apical, e, além disso, podem ser usados para 

retratamento. 

 

2.3.2 Métodos de Avaliação do Transporte do Canal 

 

O transporte do canal pode ser avaliado pelo sistema de muflas 

(BRAMANTE et al.,1987; GUELZOW et al.,2005; PAQUÉ et al., 2005b), por 

sobreposição de radiografias (IQBAL et al., 2004; VELTRI et al., 2005; GU et al., 

2009), pela tomografia em dentes naturais ou canais simulados em blocos de resina 

(PAQUÉ et al., 2005a; TASDEMIR et al., 2005; HARTMANN et al., 2007; VERSIANI 

et al., 2008) e, mais recentemente, através da microtomografia computadorizada 

(PETERS et al., 2001; MARCELIANO-ALVES et al., 2015; PAGLIOSA et al., 2015; 

BRASIL et al., 2017). 

O sistema de muflas, proposto por BRAMANTE et al. (1987), com avaliação 

bidimensional, demanda muito tempo e, além de seccionar a amostra, não possui 

precisão em angulação do elemento associado ao eixo longitudinal da raiz 

(DOWKER et al., 1997; TASDEMIR et al., 2005; PAQUÉ et al., 2005a). O sistema 

consiste em incluir um dente em resina acrílica, no interior de uma mufla e, 

secciona-o em diferentes partes, de forma a avaliar as condições do canal antes da 

instrumentação. O conjunto então, é remontado na mufla e o canal instrumentado. 
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Assim, é possível a comparação da condição do canal antes e após a 

instrumentação (BRAMANTE et al., 1987). 

Já o método radiográfico, apesar de não causar secção do espécime 

analisado, não permite a avaliação tridimensional do canal radicular (TASDEMIR et 

al., 2005). Em contraposição, surge com maior tecnologia e sem destruição do 

espécime, a tomografia computadorizada com imagens em diferentes planos, de 

forma quantificável e reproduzível, sem eliminação de dados analisados (GARIP et 

al., 2001; GLUSKIN et al., 2001; TASDEMIR et al., 2005; OZGUR et al., 2006; 

VERSIANI et al., 2008; PELTONEN et al., 2009). 

Baseado nisso, através de tomografia computadorizada de feixe cônico, 

PAGLIOSA et al. (2015) avaliaram o transporte e a capacidade de centralização de 

40 canais MV curvos de molares superiores após preparo biomecânico com 

diferentes instrumentos rotatórios de NiTi: Hero 642, Liberator, ProTaper (PT) e 

Twisted File), com instrumentação a 3, 6 e 9 mm do ápice. O estudo concluiu que os 

sistemas mencionados podem ser usados com segurança na instrumentação de 

canais curvos, resultando na preservação satisfatória da forma original do canal. A 

média de transporte do canal encontrada foi: -0,049 ± 0,083 mm (Hero 642), -0,004 

± 0,044 mm (Liberator), -0,003 ± 0,064 mm (PT) e -0,021 ± 0,064 mm (Twisted File). 

Já a capacidade média de centralização do canal foi de: -0,093 ± 0,147 mm (Hero 

642), -0,001 ± 0,100 mm (Liberator), -0,002 ± 0,134 mm (PT) e -0,033 ± 0,133 mm 

(Twisted File). Além disso, não houve diferença significativa entre os segmentos 

radiculares (p> 0,05).  

Atualmente, através da microtomografia, tornou-se possível também a 

avaliação do preparo dos canais radiculares, bem como o transporte apical, 
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desempenho de sistemas de instrumentação reinstrumentação e estudo da 

anatomia interna e externa (GAO et al., 2009). Com uma avaliação quantitativa, 

qualitativa e tridimensional, diversos estudos variam apenas pelo tipo de aparelho de 

micro-TC, pela resolução espacial e pelo software de avaliação das imagens 

adquiridas (PETERS & PAQUÉ, 2011). 

Nessa perspectiva, dentre as pesquisas de transporte mais atuais, com a 

utilização de micro-TC, enfatiza-se o estudo de MARCELIANO-ALVES et al., 2015, 

que investigaram, através de vários parâmetros morfológicos transversais, a 

capacidade de centralização dos canais radiculares e mudanças na geometria 

tridimensional quando preparados com os sistemas Reciproc, WaveOne, Twisted 

File e Hyflex CM. Os resultados encontrados demonstraram aumento do espaço do 

canal radicular sem evidência de erros de preparação, nos procedimentos de 

modelagem. As alterações nos parâmetros 3D (volume, área de superfície, índice de 

modelo estrutural) não foram diferentes entre os grupos enquanto que, no terço 

apical, RC foi associado a mudanças significativamente maiores em vários 

parâmetros 2D (área, perímetro, fator de forma, arredondamento, diâmetro menor e 

maior) do que os outros grupos. Twisted File e Hyflex CM foram capazes de manter 

a anatomia do canal original com menos transporte de canal do que o RC e 

WaveOne; entretanto, essas diferenças provavelmente não terão significado clínico. 

 

 

2.4 Utilização de Técnicas Mecanizadas no Retratamento Endodôntico 
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Vários sistemas foram aplicados para a remoção de material obturador de 

canal radicular que inclui desde os instrumentos manuais de aço inoxidável, 

instrumentos de NiTi, instrumentos ultrassônicos e lasers (TASDEMIR et al., 2008b; 

BRAMANTE et al., 2010). 

Contudo, quanto à eficácia nas etapas de desobstrução e reinstrumentação, 

os estudos ainda são controversos na comparação entre instrumentos manuais e 

mecanizados de NiTi (HAMMAD et al., 2008; RODIG et al., 2014). Segundo RODIG 

et al. (2012), instrumentos mecanizados de NiTi apresentam maior risco de fratura, 

durante a desobstrução de materiais obturadores em canais curvos. 

Por outro lado, a literatura endodôntica evidencia a eficácia, capacidade de 

limpeza e segurança dos instrumentos de NiTi no retratamento (IMURA et al. 2000; 

BETTI   &   BRAMANTE, 2001; KOSTI et al. 2006; ZMENER et al. 2006; SAAD et al. 

2007), bem como o menor risco de transporte do canal radicular durante o PQM 

devido a maior flexibilidade da liga utilizada (HATA et al., 2002; KFIR et al., 2004; 

TASDEMIR et al., 2005; LOIZIDES et al., 2006; STEFFEN et al., 2006).  

De acordo com HÜLSMANN et al. (2005), quando sujeitos a flexão e torção, 

os instrumentos de NiTi possuem limite elástico de dois até três vezes maior do que 

os instrumentos de aço inoxidável. Possuem ainda menor módulo de elasticidade, o 

que permite que as paredes dentinárias recebam menos tensão durante o preparo e, 

consequentemente, menor tendência de retificar o canal radicular. 

Além disso, o aumento da conicidade destes instrumentos facilita a irrigação 

adequada e, uma vez envolvidos em uma abordagem coroa-ápice e movimento de 

alargamento contínuo, estes instrumentos têm uma maior eficiência de corte. 

Consequentemente, o canal radicular fica mais arredondado e uma menor 
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quantidade de extrusão apical é relatada (TASDEMIR et al., 2008b; BRAMANTE et 

al., 2010). 

Para SCHIRRMEISTER et al. (2006), o advento dos instrumentos de NiTi e 

instrumentação mecanizada com rotação contínua, tornou a reintervenção mais 

rápida em canais com curvatura, diminuindo a fadiga do profissional e do paciente, 

além de otimizar a etapa da terapia endodôntica. 

PETERS (2004) e HARTMANN et al. (2007) enfatizaram que, a divergência 

de resultados encontrados na literatura diante de uma técnica causar maior 

transporte do canal pode estar relacionada com as diferenças anatômicas dos 

dentes, além das metodologias, instrumentos e técnicas empregadas.  

Estudos realizados por TASDEMIR et al. (2008b) e BRAMANTE et al. (2010) 

demonstraram que os instrumentos de retratamento Protaper Universal e o sistema 

de instrumentação rotatória Mtwo são mais rápidos e mais eficientes na remoção de 

material obturador do que os instrumentos manuais. 

De qualquer forma, é importante salientar a importância do conhecimento a 

cerca dos sistemas de NiTi adaptados para o retratamento e sistemas projetados 

especificamente com esta finalidade, pois as características destes instrumentos, 

como o desenho da seção reta transversal, ângulo de corte e presença/ausência de 

uma ponta ativa, podem afetar a remoção do material obturador e dentina do canal 

radicular (RODIG et al., 2012; CAPAR et al., 2015; KHEDMAT et al., 2016) 
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2.5 Técnicas Mecanizadas de Interesse para o Retratamento Endodôntico 

 

2.5.1: Mtwo Retratamento (Mtwo R) (segundo LOPES & SIQUEIRA, 2010) 

 

No retratamento endodôntico, o sistema Mtwo (VDW, Munique, Alemanha) é 

utilizado em dois momentos distintos. Primeiro, na remoção do material obturador do 

canal radicular, tarefa executada com os instrumentos M2r cuja característica é a 

fabricação por usinagem de uma haste metálica de NiTi de seção reta transversal 

circular. Além disso, são oferecidos comercialmente dois instrumentos M2r 15/0,05 e 

25/0,05, no comprimento útil de 21mm, ambos utilizados até alcançar o comprimento 

de trabalho. A parte de trabalho apresenta 16mm. A ponta é facetada para favorecer 

o avanço do instrumento na massa obturadora presente no interior do canal 

radicular. A haste de corte helicoidal é cônica e o ângulo da hélice em relação ao 

eixo do instrumento é constante. A seção reta transversal apresenta a forma em “S” 

com duas arestas laterais de corte e dois canais helicoidais. A aresta de corte na 

forma de filete é oriunda da interseção das paredes de canais contíguos. Eles foram 

projetados para ser acionados por dispositivos mecânicos com giro contínuo à 

direita, tendo como objetivo a remoção do material obturador do interior do canal 

radicular. 

Posteriormente, os instrumentos M2 são utilizados na reinstrumentação do 

canal radicular. Os instrumentos usados nessa função possuem as seguintes 

características: fabricados por usinagem de um fio metálico de NiTi. São oferecidos 

comercialmente, nas conicidades de 0,04, 0,05, 0,06 e 0,07 mm/mm, nos 

comprimentos úteis de 21, 25 e 31mm. A parte de trabalho com 16 ou 21mm de 

comprimento. A haste de fixação e acionamento apresenta anéis que identificam a 

conicidade do instrumento. A ponta do instrumento apresenta a figura de um cone 
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circular e sua extremidade é arredondada. O ângulo da ponta é em média de 60º. 

Tem curva de transição, sendo suave a passagem da base da ponta para a aresta 

de corte. A haste de corte helicoidal é cônica. O ângulo da hélice em relação ao eixo 

do instrumento é constante. A seção reta transversal apresenta forma em S com 

duas arestas laterais de corte e dois canais helicoidais. A aresta de corte na forma 

de filete é oriunda da interseção das paredes de canais contíguos. O ângulo interno 

da aresta de corte é de aproximadamente 100º e o seu vértice é pontiagudo. O 

ângulo de ataque é negativo. Os canais helicoidais apresentam paredes com perfis 

sinuosos, profundos e permitem a remoção de resíduos oriundos da instrumentação 

dos canais radiculares. 

 

2.5.2 Reciproc (RC) 

 

 

O sistema Reciproc (VDW, Munique, Alemanha) possui três instrumentos 

com seleção baseada de acordo com o diâmetro do canal radicular (25.08, 40.05, 

50.06 e de 21, 25 e 31mm). Através de acionamento por motor(es) que realizam 

movimento reciprocante (VDW Silver ou Gold), introduzido por YARED (2008), o 

sistema RC atua com giro de 30º e 150º, além de cinemática de penetração e 

retrocesso até o CT.  

Além disso, o fabricante considera que um único instrumento Reciproc 

substitui a série de instrumentos manuais e rotatórios no preparo do canal.  

Ressalta-se ainda que cada instrumento é de uso único, devendo ser 

descartado ao final, para prevenir a fratura por fadiga em razão do uso excessivo, 

bem como reduzir a contaminação cruzada (RODIG et al., 2014).   

E, embora o sistema reciprocante não tenha sido originalmente projetado 

para remover a massa obturadora, a suposição de que seu uso pode ser uma 
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abordagem eficaz é apoiada pela alta capacidade de corte e a capacidade de 

avançar em direção ao ápice (DE-DEUS et al., 2013; RODRIGUES et al., 2016).  

Nesse sentido, estudos recentes mostraram que Reciproc foi tão eficaz 

quanto os sistemas rotatórios de retratamento com múltiplos instrumentos para 

remoção de guta-percha e cimento, mas de uma maneira mais rápida (RODIG et al., 

2014; NEVARES et al., 2016; ZUOLO et al., 2016). 

 

2.5.3 Mani GPR (MN) 

 
 

O sistema Mani GPR (Mani Inc., Tóquio, Japão) é um sistema para 

retratamento dos canais radiculares que realiza a remoção e reinstrumentação do 

material obturador simultaneamente à reinstrumentação. As informações prestadas 

pelo fabricante são escassas.  

Contudo, nota-se que o sistema é composto por 4 instrumentos, 1S, 2S, 3N e 

4N. Possui em seu conjunto, instrumentos iniciais utilizados na porção cervical do 

canal, confeccionados em aço inoxidável (1S e 2S) e instrumentos finais, utilizados 

no terço médio-apical confeccionados em NiTi (3N e 4N). É um sistema mecanizado 

de movimento rotatório contínuo onde a velocidade recomendada pelo fabricante é 

de 1.000 rpm e torque a 2.0 N-cm. 

Recentemente, RUBINO et al. (2018) relataram, através da comparação entre 

os sistemas Mani GPR e Protaper no retratamento em canais curvos, a maior 

eficácia do sistema Mani na remoção de material obturador. Entretanto, maior 

remoção de dentina também foi relacionada a este sistema, além de ausência de 

remoção completa do material obturador por ambos os grupos. 
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2.5.4 Hyflex NT (HF) 

 

 

O sistema HyFlex NT (Coltene/Whaledent, Allstätten, Suíça) disponibiliza 

instrumentos de calibre 15 ao 60, com conicidade 0,04 e 0,06 e comprimento de 21, 

25 e 31mm. 

De acordo com o fabricante, o sistema Hyflex NT possui em seu conjunto 

instrumentos rotatórios de NiTi com resistência à fratura por fadiga 300% maior do 

que os demais instrumentos NiTi (ZINELIS et al. 2010).  

Por meio da fabricação da liga M-wire, o sistema Hyflex recebe um tratamento 

térmico que produz o efeito de memória controlada do instrumento, tornando-o mais 

flexível e com ausência de memória elástica. Desta maneira, permite ainda o pré-

curvamento do instrumento e um melhor desempenho no preparo de canais 

radiculares com curvaturas acentuadas (ELGNAGHY, 2014).  

Além disso, apresentam menores propriedades termomecânicas em 

comparação a outros instrumentos de NiTi (PETERS et al., 2012) e, quando 

submetidos a um tratamento térmico por meio de um esterilizador adequado 

(134°C), readquire a forma original das hélices (ZINELIS et al., 2010). 

Ressalta-se que o sistema foi projetado para trabalhar em situações clínicas 

específicas, como canais retos calcificados, retratamentos e remoção de material 

obturador.  

 

2.6 Microtomografia Computadorizada na Endodontia 

 

A partir do pioneirismo de DOWKER et al. (1997) e, por meio de um avanço 

tecnológico, a microtomografia computadorizada consolidou-se como um dos 
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métodos mais precisos de análises volumétricas e morfológicas do SCR (SWAIN & 

XUE, 2009).  

Esse método de avaliação baseia-se na captura de imagens em “fatias”, ou 

seja, em múltiplas camadas e permite fazer reconstruções tridimensionais sem exigir 

o seccionamento das amostras, sem destruí-las (MARCIANO et al., 2011). 

PETERS et al. (2000) propuseram o estudo da curvatura do canal radicular 

através da conexão do centro de gravidade de cada fatia da micro-TC, ao longo do 

eixo “z”. Pôde-se assim estudar dois parâmetros: o ângulo e o raio de curvatura da 

raiz.  

Em 2001, PETERS et al. enfatizaram que, utilizar a micro-TC somente para 

a visualização tridimensional do canal radicular não aproveita todo o potencial a qual 

possui para produzir avaliações qualitativas e quantitativas. 

Nota-se ainda que, PAQUÉ et al. (2010) avaliaram a anatomia original do 

terço apical dos canais de molares superiores e sua relação com primeiro 

instrumento endodôntico que se ajustou ao comprimento de trabalho, por sensação 

tátil. Os autores observaram que a sensação de ajuste percebida não correspondeu 

a um ajuste anatômico real, devido à complexidade da anatomia radicular. 

Quanto ao transporte do canal, PETERS & PAQUÉ (2011) analisaram as 

propriedades de modelagem da Self-Adjusting File (SAF) em 20 molares superiores 

através da micro-TC, utilizando um pixel de tamanho de 20 μm. O estudo 

demonstrou que o preparo realizado por estes instrumentos resultou em canais 

circunferenciais, homogêneos e com pouco transporte. 

Nesse sentido, a visualização do transporte do canal e sua direção, na 

micro-TC, se refere ao movimento do centro de gravidade em números absolutos, e 

em relação à curvatura do canal principal. Este parâmetro pode ser visto em alguns 
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estudos, como por exemplo, VERSIANI et al. (2011) e MARCELIANO-ALVES et al. 

(2015) que avaliaram o preparo do canal radicular com diversos sistemas a partir de 

análises bidimensionais (área, perímetro, fator de forma, arredondamento, diâmetro 

menor e maior) e tridimensionais (volume, área de superfície, índice de modelo 

estrutural). MARCELIANO-ALVES et al. (2015) correlacionaram ainda o preparo de 

diferentes sistemas com o transporte do canal. 

Em relação ao retratamento endodôntico, HAMMAD et al (2008) foram os 

pioneiros na utilização desta metodologia para a avaliação volumétrica da 

desobstrução do canal radicular. 

A cargo de exemplificação, diversos estudos abordam o retratamento 

endodôntico com micro-TC e demonstraram avaliações quantitativas tridimensionais 

de material obturador residual (HAMMAD et al., 2008; ROGGENDORF et al., 2010; 

RODIG et al., 2012; SOLOMONOV et al., 2012;), bem como a mensuração de 

remoção da dentina durante o procedimento de reintervenção (RODIG et al., 2012), 

considerado outro fator importante, já que o excesso de remoção da dentina deve 

ser evitado, reduzindo assim o risco de fraturas ou perfuração.  

No entanto, pouca evidência é encontrada no que diz respeito ao transporte 

associado à reintervenção endodôntica (AYDIN et al., 2009.; NEVARES et al., 2016; 

SAGLAM et al.,2016). Portanto, é necessário a realização de mais estudos a cerca 

deste assunto.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Mesmo com o avanço das pesquisas acerca de retratamento endodôntico, a 

literatura endodôntica ainda carece de informações quanto ao transporte apical em 

canais radiculares após a utilização de sistemas para remoção de material obturador 

e reinstrumentação do SCR. Portanto, justifica-se a investigação do transporte apical 

no retratamento endodôntico após o uso de Hyflex NT, Mani GPR, Mtwo e Reciproc, 

a fim de buscar evidências cientificas atuais para o estabelecimento de condutas 

adequadas na terapia endodôntica, valendo-se da microtomografia computadorizada 

como método de avaliação.  
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4. HIPÓTESE 

 

Os pressupostos teóricos indicam que a hipótese nula é a mais coerente, ou 

seja, não existe diferença entre os sistemas Hyflex NT, Mani GPR, Mtwo e Reciproc 

no que diz respeito a ocorrência de transporte apical em canais mesiais de molares 

inferiores quando são utilizados no retratamento endodôntico. 
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5. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo in silico foi realizar análise quantitativa, por meio de 

microtomografia, da frequência e do nível de transporte apical em canais mesiais de 

molares inferiores, quando utilizados quatro instrumentos acionados a motor Hyflex 

NT, Mani GPR, Mtwo e Reciproc, no retratamento endodôntico. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Seleção dos Data-sets        

Este trabalho, de natureza in silico, foi realizado na Universidade Estácio de 

Sá (UNESA), através do programa de pós-graduação (PPGO), no laboratório de 

microtomografia. Foram selecionados e analisados 40 data-sets de raízes mesiais 

de molares inferiores de um banco de dados de dois estudos anteriores (ALVES et 

al. 2016; SILVEIRA et al. 2018). Em ambos os estudos, todos os elementos 

dentários foram extraídos por motivos alheios às pesquisas e os trabalhos foram 

previamente aceitos pelo Comitê de Ética em Pesquisa [CAAE nº 

53160915.1.0000.5176 (ALVES et al. 2016) e CAAE nº 42776815.3.00005284 

(SILVEIRA et al., 2018)]. Em ambos os estudos, os critérios de inclusão das raízes 

selecionadas foram confirmados através de inspeção visuale radiografias, através da 

visualização da completa formação radicular, ausência de traços de fratura ou 

fissura, ausência de calcificações ou reabsorções e, somente raízes classe IV de 

Vertucci (Figura 1) foram incluídas, ou seja, dois canais distintos, mésio-vestibular 

(MV) e mésio-lingual (ML), separados em toda extensão da raiz, desde a câmara 

pulpar até o ápice (VERTUCCI, 1984). Além disso, o comprimento de trabalho (CT) 

foi determinado a 1 mm do comprimento de patência (CP) e o grau de curvatura das 

raízes foi determinado segundo a classificação do grau de curvatura descrito por 

Schneider (1971), sendo 20 raízes com curvatura moderada (16°-20°; SILVEIRA 

2018) e severa (30°-40°; ALVES 2016). 
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Figura 1. Radiografia periapical ilustrando tipo morfológico para seleção e inclusão na amostra 
 
 

Previamente às análises dos data-sets das raízes mesiais, todos os 

procedimentos, desde a instrumentação até o retratamento endodôntico, foram 

realizados pelo mesmo profissional previamente treinado (ALVES et al. 2016; 

SILVEIRA et al. 2018). As etapas de instrumentação até obturação dos canais 

radiculares estão descritas na Tabela 1. Além disso, a obturação foi considerada 

adequada quando não havia espaço(s) vazio(s) no interior na massa obturadora e 

na interface com as paredes do canal.  

 

Tabela 1. Etapas do preparo químico-mecânico à obturação dos espécimes selecionados                          

(Alves et al., 2016; Silveira et al.,2018) 

 

PQM dos Canais Radiculares: 

Sistema Mtwo (VDW, Munique, Alemanha) 

• Motor VDW Silver - Velocidade 300rpm 

• 10/0,04 e 15/0,05 → Torque 1 N.cm 

• 20/0,06 e 25/0,06 → Torque 2 N.cm. 

• Cada conjunto usado em 4 canais 
 

Irrigação: 

• Durante e após a instrumentação 

• A cada troca de instrumento 
 

 
• 2ml NaOCl a 2,5% 

• Navitip 30G - 3mm aquém CT              
 
(Ultradent, Salt Lake City, UT, EUA) 
 

 
Submersão em EDTA: 

• 17% por 3minutos (Biodinâmica, Paraná, Brasil) 

 

Secagem e obturação dos canais: 

 
• Secagem: Cone de papel #25 (Dentsply) 

• Obturação: Cone único Mtwo 25.06 

• Cimento: Sealer 26® 

• Embocadura: Coltosol® 
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Posteriormente ao preparo, ocorreu a etapa de desobstrução e 

reinstrumentação, realizadas de maneira alternada nos canais, de forma a minimizar 

e homogeneizar as dificuldades anatômicas. Em ambos os estudos, os canais foram 

dividios de acordo com os grupos: no estudo de ALVES et al. (2016), divisão entre 

M2r e RC e, no estudo de SILVEIRA et al. (2018), canais divididos entre os grupos 

MN e HF (Figura 2). 

 

Figura 2. Sistemas utilizados na desobturação e reinstrumentação:                                                      
A) Mtwo; B) Reciproc; C) Hyflex; D) Mani 

 
 

Cada canal de uma mesma raiz foi retratado por um sistema diferente, ou 

seja, os sistemas foram alternados com relação aos canais mesiovestibular e 

mesiolingual. Além disso, nesta etapa, a irrigação ocorreu com 2ml de NaOCl a 

2,5% durante 30 segundos, após cada aumento de tamanho dos instrumentos e 

depois, do último instrumento de cada seqüência (Apêndice 1).  

 

6.1.1 Mtwo Retratamento e Reciproc - Desobstrução e Reinstrumentação 

(ALVES et al., 2016) 
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No grupo Mtwo retratamento, a desobstrução iniciou com o instrumento M2R 

15/0,05 e, em seguida, foi utilizado M2R 25/0,05, ambos empregados até 2/3 do CP 

com torque 1N-cm e velocidade 700rpm. A seguir, a reinstrumentação foi realizada 

com instrumentos Mtwo 20/0.06 até o CT seguido dos instrumentos 25/0,06, 30/0,05, 

35/0,04 e 40/0,04 (Figura 3). Nesta etapa de reinstrumentação, o torque foi o mesmo 

ao inicial, porém com velocidade de 300 rpm no motor VDW função Mtwo (VDW, 

Munique, Alemanha). Cada conjunto de instrumentos foi utilizado em apenas quatro 

canais. 

 

Figura 3. Sequência do sistema M2 utilizado no retratamento segundo Alves et al.,2016 

 

Já com o sistema RC, a desobstrução foi contígua com a reinstrumentação. 

Com o auxílio do motor VDW na função reciprocante (VDW, Munique, Alemanha), o 

instrumento R25 (25/0,08) foi utilizado inicialmente, até 2/3 do CP e depois, até o 

CT. A reinstrumentação também ocorreu com R40 (40/0,06) (Figura 4). Cada 

conjunto de instrumentos foi utilizado em apenas um canal. 
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Figura 4. Sequência do sistema RC utilizado no retratamento, segundo Alves et al.,2016 

 

6.1.2 Mani GPR e Hyflex NT - Desobstrução e Reinstrumentação (SILVEIRA et 

al., 2018) 

 

No grupo Mani GPR, a desobstrução e reinstrumentação foram realizados 

conforme as recomendações do fabricante. Para a desobstrução inicial, foi utilizado 

o instrumento 2S 50/0,04 na parte reta do canal. Posteriormente, o instrumento 3N 

40/0,04 (Figura 5) foi usado na reinstrumentação até 2mm do CP e depois mantido 

no CT (1 mm aquém). Cada conjunto de instrumentos foi inserido em apenas três 

canais e o preparo foi realizado com torque 2 N-cm e velocidade 1.000 rpm com 

motor VDW Silver (VDW, Munique, Alemanha). 

 
Figura 5. Sequência do sistema MN utilizado no retratamento, segundo Silveira et al.,2018 
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E, no último grupo, Hyflex NT, a desobstrução e reinstrumentação também 

foram realizadas conforme as recomendações do fabricante. Com velocidade de 300 

rpm, torque superior a 2.4 N-cm e motor VDW Silver, as etapas de retratamento 

foram simultâneas, sendo iniciadas com o instrumento 25/.08 e 60/.04 até 1/3 do 

canal. Em seguida, foram utilizados os instrumentos 50/.04 e 45/.04 até 2/3 do canal. 

Por último, 40/.04 foi inserido até 1mm do CP (Figura 6). Cada conjunto de 

instrumentos foi utilizado em apenas um canal. 

 

Figura 6. Sequência do sistema HF utilizado no retratamento, segundo Silveira et al.,2018 

 

6.2. Análise microtomográfica: transporte após retratamento em canais curvos 

 

Os data-sets das raízes mesiais dos estudos de interesse (ALVES et al., 

2016 e SILVEIRA et al., 2018), foram obtidos através de escaneamentos por um 

microtomógrafo computadorizado SkyScan 1174 v2 (Bruker microCT, Kontich, 

Bélgica), no laboratório de micro-TC do Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da UNESA (Figura 7).  Os parâmetros utilizados, em ambos os 



32 

trabalhos, para a varredura incluíram rotação de 360º em torno do eixo vertical, com 

passos de 1º, voxel isotrópico de 19,9mm, 800 mA, 50kv e um filtro de alumínio de 

0,5 mm de espessura. As imagens obtidas foram reconstruídas com o software 

NReccon v. 1.6.9 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica), através de cortes axiais e 

transversais da estrutura interna, redução de artefatos, smoothing e beam hardening 

correction. A avaliação quantitativa por reconstrução tridimensional do volume de 

material obturador do canal radicular foi obtida usando a ferramenta de análise 

tridimensional plug-in software CTVol v. 2.2.1 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica). 

Todos os dados obtidos após a análise no CTAN, foram tabulados no programa 

Microsoft Office Excel 14.0 (Microsoft, Albuquerque – Novo México, EUA). 

Os escaneamentos foram realizados em dois momentos, a saber: 1) após a 

obturação; 2) E após a desobstrução e reinstrumentação, através da utilização dos 

instrumentos HF, MN, M2 e RC. 

 

Figura 7. Microtomógrafo (SkyScan 1174 V. 2; Bruker Micro-TC) do Laboratório de Microtomografia 

Computadorizada da Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro. 

 

6.2.1 Cálculo da variação do centro de gravidade do canal radicular 

 

 

Após a reconstrução das seções, a partir da marcação externa realizada 

com broca esférica, foram identificados os canais relativos aos grupos experimentais 

(Figura 8).  
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Figura 8.  Marcação de broca esférica em área vermelha demarcada para identificação e 

diferenciação dos canais mésio-vestibular e mésio-lingual dos grupos experimentais. Em vermelho, 

marca correspondente ao canal mésio-vestibular. 

No programa CTAn v1.5.4.0 (SkyScan N.V, Kontich, Bélgica), foram 

selecionados o top (referente ao extremo apical da região avaliada, ou seja, seção 

após o final da raiz) e o bottom (referente a porção mais coronária da região 

avaliada), sendo este o segmento de interesse no trabalho. Através de operações 

matemáticas para alterar valores de pixels do objeto tomografado em um processo 

denominado binarização, as imagens foram segmentadas por meio da técnica de 

linearização, a qual permite obter a separação dos segmentos que correspondem à 

dentina e ao canal radicular. Este processo permite a divisão da imagem em regiões, 

reconhecendo-as como objetos independentes uns dos outros e do fundo. Assim, foi 

obtida uma imagem binária onde os pixels pretos representaram o fundo e as 

regiões de pixels brancos, o objeto de análise. O segundo passo foi a execução do 

plug-in morphological operations visando à remoção de nódulos de calcificação que 

podem afetar a análise dos parâmetros estudados. A operação bitwise também foi 

utilizada para que um número de operações lógicas possa ser aplicado entre o 

conjunto de dados selecionado (objeto binarizado) e a região de interesse (ROI) 

definida. Estas operações foram realizadas com o objetivo de definir o contorno da 

ROI como sendo igual ao contorno o objeto binarizado. Ao final, por meio da 
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eliminação da imagem da dentina binarizada obtém-se a imagem real do canal 

radicular obturador (Figura 9). 

                                                

 

      Figura 9. Janela do programa CTAn demonstrando o método de seleção da região de interesse 
mensurada. 

 

 
Em continuidade às avaliações, o transporte do canal foi avaliado a partir da 

obtenção e cálculo do centro de gravidade do canal através do software CTAn 

v1.5.4.0 (SkyScan N.V, Kontich, Bélgica). A partir da opção Binary Selection Preview 

e seleção de 255 na coordenada X, na Y no histograma, foi determinado o valor 

binário que apresentou a melhor imagem do canal, com a opção Morphometry 

analysis foi escolhida e, posteriormente, ativada a opção Save 2d analysis results.  

Em seguida, os arquivos salvos no CTAn e, convertidos para o formatoTxt, 

foram transferidos para planilhas no programa Microsoft Office Excel 14.0 (Microsoft, 

Albuquerque – Novo México, EUA). A fim de avaliar o transporte do canal radicular, 

foi considerado somente o valor do Centroid X. Este procedimento foi realizado nos 
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data-sets das raízes mesiais em dois momentos: após a obturação e após o 

retratamento endodôntico. Os espécimes foram registrados para que houvesse a 

mensuração dos canais na mesma posição especial. 

 

6.2.2 Transporte longitudinal em diferentes terços 

 
 

A mensuração do transporte longitudinal em diferentes níveis ocorreu 

através do software CTAN v1.14 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica), a partir da 

avaliação de seções transversais dos terços da raiz, a iniciar por marcação da broca 

esférica correspondente aos canais relativos dos grupos experimentais, conforme 

realizado no cálculo do centro de gravidade do canal radicular (Figura 8). Com o top 

selecionado (referente ao extremo apical da região avaliada, ou seja, seção 

imediatamente após o final da raiz), através de Raw Images  foi visualizado o line 

correspondente ao valor de Z-position inicial (Figura 10).  

 

Figura 10. Top da região de interesse selecionado e valor de Z Position inicial considerado 

para avaliação dos diferentes terços. 

 

A partir deste, foram subtraídos valores correspondentes aos diferentes 

terços de interesse, ou seja, 1, 3 e 5 (mm) apicais e, através da ferramenta Measure 

tool, na opção Line e em Autofill, foi possível medir a distância das paredes mesiais 

e distais, em milímetros, em relação à parede externa da raiz até o início do canal 

radicular (massa obturadora), correspondentes a cada terço. Este procedimento foi 
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realizado nos canais MV e ML, antes e após a desobstrução e reinstrumentação 

com os sistemas deste estudo (Figuras 11 e 12). Estes valores foram inseridos em 

uma planilha no programa Microsoft Office Excel 14 (Microsoft, Albuquerque – Novo 

México, EUA). 

 

Figura 11. Imagem representativa do método de mensuração do desvio em diferentes terços. Em 
amarelo, é possível visualizar a verificar a distância da parede mesial à massa obturadora.  
 
 
 

 

 

Figura 12. Avaliação do transporte em diferentes terços: Imagem representativa das distâncias 
encontradas nas paredes mesiais e distais, em milímetros 
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6.2.3 Variação do ângulo de curvatura do canal após retratamento 

 

 

Após a reconstrução das seções, as imagens foram covertidas para o 

formato NRRD no sofware Image J (Fiji Is Just Image) (National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland, EUA). O programa foi calibrado e as medidas foram 

consideradas em milímetros. Em seguida, através da opção angle tool, uma primeira 

reta foi traçada do orifício de entrada do canal, até a curvatura máxima e, deste 

ponto, uma segunda reta até a trajetória final do canal (Figura 13), o que permite 

gerar entre as retas um ângulo suplementar ao ângulo gerado pelo método de 

Schneider (SCHNEIDER, 1971). Este procedimento foi realizado nas raízes mesiais 

referentes aos 40 data-sets dos molares antes e após a desobstrução e 

reinstrumentação com os sistemas de interesse deste estudo. Em uma planilha no 

programa Microsoft Office Excel 14.0, todos os valores correspondentes ao ângulo 

dos espécimes analisados foram inseridos, através de fórmula (A° = 180º - valor do 

Ai) e, desta forma, o ângulo de curvatura foi encontrado. 
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Figura 13. Avaliação do ângulo de curvatura semelhante ao método de Schneider 
 
 

6.2.4 Proporção Raiz x Canal 

 

 

No software CTAN v1.14 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica), foi possível  

ainda avaliar a proporção raiz/canal dos canais mesiovestibulares e mesiolinguais, 

após obturação e após  retratamento endodôntico com  os sistemas mencionados. 

De forma semelhante ao método de avaliação do transporte longitudinal em 

diferentes terços, através da ferramenta Measure tool, na opção Line e, em Autofill, 

foi possível realizar a mensuração do diâmetro do canal e diâmetro raiz. Este 

procedimento foi realizado através de uma reta traçada de uma extremidade à outra 

correspondente ao diâmetro do canal e, uma segunda reta foi inserida da parede 

distal à parede mesial de forma a passar pelo centro do canal radicular (Figura 14), o 

que fornece o valor do diâmetro da raiz. Este procedimento foi realizado nos 

diferentes terços de interesse deste estudo. Todos os valores também foram 
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tabulados no programa Microsoft Office Excel 14.0 (Microsoft, Albuquerque – Novo 

México, EUA). 

 

Figura 14.  Proporção raiz x canal avaliada na raiz mesial, canais MV e ML. Em amarelo: Diâmetro 
da raiz; Em vermelho: Diâmetro do canal    
 
 
                                                        

6.3 Tamanho amostral e análise estatística 

 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado utilizando o Programa 

G*Power 3.1. Para estimar o tamanho da amostra foram estabelecidos os seguintes 

parâmetros: tamanho do efeito (f) de 0,40 (escala do Teste de Cohen, referente ao 

item 7 da Figura 17) (COHEN, 1992), poder de 80% (Power = 0,8), probabilidade de 

erro α de 5% (α = 0,05), para a comparação de 4 grupos independentes. Os 

resultados sugerem um número total de 76 canais, divididos igualmente entre os 4 

grupos (19 para cada grupo) (Figuras 15 e 16). Tamanho do efeito é um conceito 

estatístico, que traduz a dimensão e magnitude do efeito relacionado com o evento 

estudado. Pode ser entendido como o grau que um evento está presente em uma 

determinada população. Dessa maneira, quanto maior o valor do tamanho do efeito, 
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maior será a manifestação do evento estudado na população. Como os eventos que 

serão estudados na presente investigação são bastante comuns (transporte do canal 

e remoção de dentina durante retratamento endodôntico), estabelecemos um 

tamanho do efeito alto [tamanho do efeito (f) alto = 0,40, médio = 0,25 e baixo = 

0,10] (COHEN, 1992).  

 

 

            Figura 15. Output do Programa G*Power 3.1. referente à análise do cáculo amostral 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico 

Statistical Package for Social Science (SPSS), version 21.0 (IBM, Armonk, NY, 

USA). Como as variáveis estudadas (centro de gravidade, transporte longitudinal, 

ângulo de curvatura e proporção raiz x canal) são quantitativas, foi investigada a 

normalidade dos dados utilizando os testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, 

além das análises gráficas. Os resultados destas análises demonstraram ausência 

de distribuição Gaussiana e, dessa maneira, a comparação entre os 4 grupos foi 
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realizada utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Na comparação dos 

grupos dois a dois, foi aplicado o teste U de Mann-Whitney, ajustado para múltiplas 

comparações pelo teste post hoc de Bonferroni (p ≤ 0,01). Os dados descritivos das 

variáveis foram apresentados como mediana, mínimo-máximo, média e desvio 

padrão. O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de 5% 

(p ≤ 0,05). 

 

Figura 16. Output do Programa G*Power 3.1. referente aos valores do tamanho amostral  
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Figura 17. Índices de tamanho do efeito da população e seus valores para efeito pequeno, médio e 

grande. A imagem refere-se a uma tabela com as fórmulas para o cálculo do tamanho do efeito 

(COHEN, 1992). Para o cálculo amostral do presente estudo, foi utilizado a fórmula do item 7 da 

tabela. Apesar desta fórmula ter sido desenvolviada para a ANOVA, é uma alternativa para o teste de 

Kruskal-Wallis. 
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7. RESULTADOS 

 

 

Os quatro sistemas estudados foram distribuídos em 40 raízes mesiais de 

molares inferiores, totalizando 80 canais mesiais (40 mésio-vestibulares e 40 mésio-

linguais). Entretanto, devido a necessidade de remoção de data-set de uma raiz 

mesial do estudo de SILVEIRA et al. (2018), por fratura de instrumento, o estudo foi 

realizado com 78 canais mesiais. Esta exclusão desta raiz reduziu o número de 

canais para os grupos Mani GPR e Hyflex NT.  As raízes, então, foram distribuídas 

pelos grupos da seguinte maneira: Mani GPR (n=19), Hyflex NT (n=19), Reciproc 

(n=20) e Mtwo (n=20). 

 

7.1 Centro de gravidade 

 

       A Tabela 2 apresenta os resultados referentes à variável centro de gravidade. O 

grupo Mtwo apresentou os menores valores da mediana e média [0,11 (0,01 – 0,36); 

0,13 (0,13)] de variação do centro de gravidade, em quanto grupo Mani [0,23 (0,07 – 

0,54); 0,23 (0,14)], os maiores valores. Na comparação entre os quatro grupos, foi 

observada diferença significativa quando estes instrumentos foram utilizados no 

retratamento (p=0,035). Além disso, o tamanho de efeito encontrado (f = 0,285) 

demonstra a magnitude moderada em ocorrer a mudança de posição desta variável.  
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Tabela 2. Comparação entre os quatro grupos referente à variação do centro de gravidade (CG)   

Variável¶ Hyflex  

(n = 19)  

Mani  

(n = 19)  

Mtwo   

(n = 20)  

Reciproc  

(n = 20) 

p f 

 

CGφ 

0,21 

(0,02 – 0,38); 

0,20  

(0,10) 

0,23  

(0,07 – 0,54); 

0,23  

(0,14) 

0,11 

 (0,01 – 0,36); 

0,13  

(0,13) 

0,13  

(0,03 – 0,62); 

0,17 

 (0,14) 

 

0,035 

 

0,285 

¶Dados apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). f = tamanho do 

efeito (COHEN 1992); p refere-se ao teste de Kruskal-Wallis. φA variação do CG foi medida em mm.  

 

 

Entretanto, na análise de comparação dos grupos dois a dois (Figura 18), 

somente entre os sistemas Mani [0,23 (0,07 – 0,54); 0,23 (0,14)]  e Mtwo [0,11 (0,01 

– 0,36); 0,13(0,13)]  foi possível observar diferença significativa (p = 0,01), 

demonstrando que o sistema Mani apresentou maior mudança do centro de 

gravidade quando comparado ao sistema Mtwo. 

 
Figura 18. Boxplot apresentando a comparação entre os quatro grupos referente a variável centro de 

gravidade do canal todo.  Na comparação entre os grupos dois a dois, somente houve diferença 

significativa entre os sistemas Mani [0,23 (0,07 – 0,54); 0,23 (0,14)] e Mtwo [0,11 (0,01 – 0,36); 0,13 

(0,13)] (p = 0,01); teste U de Mann-Whitney ajustado para múltiplas comparações). Dados 

apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). 
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7.2 Transporte longitudinal 

 

Os dados da comparação entre grupos referente à variável transporte 

longitudinal estão apresentados na Tabela 3. Para todas as comparações realizadas 

entre os instrumentos em diferentes terços e paredes (PM e PD), só houve diferença 

estatisticamente significante na parede mesial a 1mm do ápice (p = 0,013), com   

tamanho do efeito (f = 0,342) entre os valores médio (f = 0,25) e alto (f = 0,40) 

(COHEN, 1992). 

 Na parede distal a 1mm do ápice, os grupos Hyflex e Reciproc 

apresentaram a menor média de transporte do canal (1mmPD = 0,06mm), seguidos 

dos grupos Mtwo (1mmPD = 0,08mm) e Mani (1mmPD = 0,09mm). Além disso, nos 

terços a 3 e 5mm do ápice na parede distal, menor média de transporte foi 

encontrada no grupo Mani (3mmPD = 0,05; 5mmPD = 0,11) e, maior média 

observada no grupo Mtwo (3mmPD = 0,12; 5mmPD = 0,14). 
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Tabela 3. Comparação entre os quatro grupos referente à variável transporte longitudinal 
 

¶Dados apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). PM = parede mesial; 
PD = parede distal; LRAR = localização (em mm) referente ao ápice radicular; f: tamanho do efeito 
(COHEN 1992); p refere-se ao teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

A Figura 19 apresenta os dados da comparação entre os quatro grupos 

referente à variável transporte longitudinal na parede mesial a 1mm do ápice. Na 

comparação entre os grupos dois a dois, somente houve diferença significativa entre 

os sistemas Hyflex e Mani (p = 0,006) e entre Mani e Mtwo (p = 0,004). 

 

LRAR¶ 

 

 

Hyflex 

 (n = 19) 

 

Mani  

(n = 19) 

 

Mtwo  

(n = 20) 

 

Reciproc 

 (n = 20) 

 

p 

 

f 

 

1mmPM 

0,07 

(0 – 0,22); 

 0,07 

 (0,07) 

0,14  

(0,01 – 0,27); 

0,13  

(0,08) 

0,01 

 (0 – 0,68);  

0,09  

(0,17) 

0,08 

 (0 – 0,35); 

0,11  

(0,11) 

 

0,013 

 

0,342 

 

3mmPM 

0,04 

(0 – 0,20);  

0,05 

 (0,06) 

         0,00  

    (0 – 1,08); 

        0,14  

       (0,25) 

0,05  

(0 – 0,28);  

0,08  

(0,08) 

0,05  

(0 – 0,24);  

0,06  

(0,06) 

 

0,925 

 

0,188 

 

5mmPM 

0,03 

(0 – 0,29);  

0,08  

(0,10) 

0,07  

(0 – 0,43);  

0,10  

(0,13) 

0,04  

(0 – 0,38);  

0,10  

(0,12) 

0,04  

(0 – 0,28);  

0,08  

(0,09) 

 

0,907 

 

0.185 

 

1mmPD 

0,00 

(0 – 0,23);  

0,06  

(0,08) 

0,05  

(0 –0,35);  

0,09  

(0,10) 

0,01  

(0 – 0,29);  

0,08 

 (0,11) 

0,02 

 (0 – 0,26); 

0,06 

 (0,09) 

 

0,738 

 

0.155 

 

3mmPD 

0,03 

(0 – 0,24);  

0,08  

(0,09) 

0,01  

(0 – 0,31);  

0,05 

 (0,08) 

0,06  

(0 – 0,41);  

0,12  

(0,14) 

0,07 

 (0 – 0,40); 

0,11  

(0,11) 

 

0,397 

 

0,021 

 

5mmPD 

0,005 

(0 – 0,50); 

 0,12 

 (0,16) 

0,09  

(0 – 0,46);  

0,11  

(0,12) 

0,08  

(0 – 0,52);  

0,14  

(0,16) 

0,09 

 (0 – 0,71); 

0,12 

 (0,16) 

 

0,912 

 

0,186 
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Figura 19. Boxplot apresentando a comparação entre os quatro grupos referente à variável transporte 

longitudinal, na LRAR = 1mmPM. Na comparação entre os grupos dois a dois, somente houve 

diferença significativa entre os sistemas Hyflex [0,07(0 – 0,22); 0,07 (0,07)] e Mani [0,14 (0,01 – 0,27); 

0,13 (0,08)] (p = 0,006; teste U de Mann-Whitney ajustado para múltiplas comparações), e entre Mani 

e  Mtwo [0,01 (0 – 0,68); 0,09 (0,17)] (p = 0,004; teste U de Mann-Whitney ajustado para múltiplas 

comparações). Dados apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). 

 

 

7.3 Ângulo de curvatura 

 

A comparação entre os quatros grupos referente à variável ângulo de 

curvatura está apresentada na Tabela 4. Os menores valores da mediana e média 

de antes e depois foram observados nos grupos Hyflex [1,12 (0,07 – 6,56); 1,75 

(1,80)] e Mani [1,06 (0,36 – 6,15); 2,30 (2,05)] na raiz mesial, enquanto os maiores 

foram detectados no grupo Mtwo [3,52 (0,85 – 9,95); 4,16 (2,68)]. Na comparação 

entre os grupos, foi demonstrado uma diferença estatisticamente significativa (p = 

0,006), com tamanho do efeito (f = 0,659) bastante elevado. 
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Tabela 4. Comparação entre os quatro grupos referente à variável ângulo de curvatura (AC) 

Variável¶ Hyflex§  

(n = 18)  

Mani  

(n = 19)  

Mtwo§   

(n = 19)  

Reciproc  

(n = 20) 

p f 

 

ACφ 

1,12 

(0,07 – 6,56); 

 1,75  

(1,80) 

1,06 

(0,36 – 6,15); 

2,30 

(2,05) 

3,52 

 (0,85 – 9,95);  

4,16 

(2,68) 

2,90 

(0,28 – 7,26);  

3,03 

 (1,92) 

 

0,006 

 

0,659 

¶Dados apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). f = tamanho do 

efeito (COHEN, 1992); p refere-se ao teste de Kruskal-Wallis. φA variação do AC foi medida em mm. 
§Valores extremos (outliers) foram excluídos da análise dos grupos Hyflex e Mtwo (valores 10,91 e 

13,71, respectivamente).     

  

Na comparação entre os grupos dois a dois, houve diferença 

estatisticamente significante somente entre os grupos Hyflex e Mtwo (p = 0,002), 

bem como entre os grupos Mtwo e Mani (p = 0,010) (Figura 20).  

 

 
 

Figura 20. Boxplot apresentando a comparação entre os quatro grupos referente à variável ângulo de 

curvatura. Na comparação entre os grupos dois a dois, somente houve diferença significativa entre os 

sistemas Hyflex [1,12 (0,07 – 6,56);1,75 (1,80)] e Mtwo [3,52 (0,85 – 9,95); 4,16 (2,67)] (p = 0,002; 

teste U de Mann-Whitney ajustado para múltiplas comparações), e entre Mani [1,06 (0,36 – 6,15); 

2,30 (2,04)] e  Mtwo (p = 0,010; teste U de Mann-Whitney ajustado para múltiplas comparações). 

Dados apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). 
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7.4 Proporção Raiz x Canal 

 
 

A Tabela 5 apresenta os resultados da comparação entre os grupos 

referente à variável proporção raiz mesial x canal.  Embora não haja diferença 

significativa entre os grupos (p > 0,05), o grupo Hyflex apresentou os menores 

valores da mediana e média na variação entre o diâmetro do canal e o diâmetro da 

raiz após o retratamento nas localizações 1mm [4,75 (0,30 – 13,66); 5,40 (3,51)] e 

3mm [3,88 (0,08 – 9,98); 4,44 (2,77)] do ápice radicular, enquanto o grupo Reciproc, 

os maiores valores [6,29 (1,52 –13.15); 6,96 (3,81) e 6,18 (0,93 – 10,88); 6,16 (3,27); 

respectivamente]. A 5mm do ápice radicular, o grupo Mtwo [5,73 (0,91 – 12,99); 5,74 

(3,51)] apresentou os maiores valores da mediana e média, enquanto o grupo 

Reciproc apresentou a menor média [3,98 (3,58)].  

 

 

Tabela 5. Comparação entre os quatro grupos referente à variável proporção raiz e canal 

LRAR¶ Hyflex 

(n = 19) 

Mani 

(n = 19) 

Mtwo 

(n = 20) 

Reciproc 

(n = 20) 

P f 

 

1mm 

4,75 

(0,30 – 13,66); 

5,40 

(3,51) 

5,20 

(2,50 – 16,57); 

6,39 

(3,59) 

5,51 

(0,64 – 17,66); 

6,81 

(4,46) 

6,29 

(1,52 –13.15); 

6,96 

(3,81) 

 

0,657 

 

0,139 

 

3mm 

3,88 

(0,08 – 9,98); 

4,44 

(2,77) 

4,29 

(0,36 - 15,63); 

5,47 

(3,98) 

5,73 

(0,91 – 12,99); 

5,74 

(3,51) 

6,18 

(0,93 – 10,88) 

6,16 

(3,27) 

 

0,367 

 

0,048 
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5mm 

3,88  

(0,21 – 18,77); 

4,84  

(3,93) 

3,42 

 (0,03 – 11,15); 

4,41  

(3,89) 

4,12 

 (0,10 – 23,87); 

5,25  

(6,15) 

3,54  

(0,06 – 11,36) 

3,98 

 (3,58) 

 

0,818 

 

0,170 

¶Dados apresentados como mediana (mínimo-máximo) e média (desvio padrão). LRAR = localização 

(em mm) referente ao ápice radicular; f = tamanho do efeito (COHEN 1992); p refere-se ao teste de 

Kruskal-Wallis. 
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8. DISCUSSÃO 

 

O retratamento endodôntico não cirúrgico deve ser a primeira escolha em 

casos de fracasso no tratamento primário (LOPES et al., 2015). Entretanto, 

variações no índice de sucesso do retratamento endodôntico podem estar 

associadas a diversos fatores, destacando-se: o tipo de dente a ser tratado, a 

complexidade anatômica do SCR e a técnica utilizada para desobstrução e 

reinstrumentação dos canais (GIULIANI et al., 2008).  

No presente estudo, a opção pela análise de data-sets de raízes mesiais de 

molares inferiores, classe IV de Vertucci, ocorreu devido à dificuldade anatômica de 

canais curvos e estreitos, bem como pela possibilidade de redução de viés através 

da escolha dos grupos por similaridade anatômica. Além disso, nossos resultados 

obtidos por análise de micro-TC, foram divididos em parâmetros morfológicos a fim 

de permitir melhor compreensão dos eventos estudados (transporte do canal e 

retratamento endodôntico). 

No que diz respeito à comparação entre os quatros sistemas, o sistema 

Mani demonstrou maior variação do centro de gravidade do canal radicular, bem 

como maior transporte longitudinal quando comparado com os demais instrumentos. 

Em contraposição, o sistema Mtwo apresentou menor variação do centro de 

gravidade e o instrumento Hyflex, menor transporte apical. Os fatos relevantes 

encontrados podem ser explicados por variáveis como: o tamanho do 

instrumento/diâmetro da ponta utilizada, o tipo de liga e outras características 

geométricas dos instrumentos (RUBINO et al., 2018). O instrumento Mani, em 

particular, além de possuir diâmetro inicial maior que os demais grupos de interesse, 

tem sequência evidenciada por mudança de instrumentos com ligas diferentes, ao 
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iniciar a desobstrução com 2S (50/0.04; aço inoxidável) e terminar a 

reinstrumentação com 3N (40/0.04; NiTi).  

Para LOPES et al. (2015), quanto maior o diâmetro e a rigidez do 

instrumento, maior será o deslocamento da parede externa do canal radicular em 

relação a sua posição original. Do mesmo modo, para KUHN et al. (1997), quanto 

menor o tamanho do instrumento, mais centralizado o instrumento permanecerá no 

canal, uma vez que um aumento catastrófico no transporte e a relação de 

centralização foi observada quando instrumentos de tamanho 40 foram usados em 

comparação ao tamanho 25.  

Por outro lado, sabendo que a infecção é a principal causa de doença pós-

tratamento, a utilização de um instrumento de maior D0 ao instrumento usado 

anteriormente, até a região apical, justifica a promoção de uma desinfecção 

adequada (SIQUEIRA et al., 1999; MICKEL et al., 2007; RODRIGUES et al., 2017), 

embora o aumento excessivo deva ser evitado para não enfraquecer a raiz e 

predispor a fratura.  

Nessa perspectiva de diâmetro e liga, alguns trabalhos têm demonstrado a 

incidência do transporte apical relacionado ao uso conjunto de instrumentação com 

NiTi e aço inoxidável (SCHÄFER et al., 2003; SONG et al., 2004). Este 

comportamento pode ser atribuído à maior resistência à deformação elástica 

(rigidez) do instrumento com liga de aço inoxidável (SONG et al., 2004). Ainda 

assim, a utilização de ligas de aço inoxidável e NiTi apresentam controvérsias 

quanto à adequada remoção de material obturador (RODIG et al., 2012; RODIG et 

al., 2014; FARINIUK et al., 2017). 

Cabe lembrar ainda que a menor variação do centro de gravidade do 

sistema Mtwo pode ser atribuído à passagem da ponta do instrumento para a haste 
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helicoidal. Enquanto Mani GPR possui a presença de ângulo de transição acentuado 

(SILVEIRA et al., 2018), o sistema Mtwo possui alteração do ângulo de transição 

para curva de transição), a partir do momento que avança da etapa de desobstrução 

para reinstrumentação. Segundo SIQUEIRA et al. (2014), o ângulo de transição 

confere capacidade de corte à base da ponta do instrumento endodôntico. A sua 

presença durante a instrumentação de um canal radicular curvo, por meio do 

movimento de alargamento, pode provocar o transporte apical de um canal radicular 

curvo, além de favorecer a imobilização da ponta do instrumento induzindo a fratura 

por torção. Ao contrário, a curva de transição da base da ponta permite o giro e o 

avanço do instrumento com menor carregamento no sentido apical de um canal 

radicular.  

Enfatizando o resultado de transporte longitudinal nas paredes mesiais a 

1mm do ápice, o resultado pode estar atribuído à presença de um ângulo de ataque 

positivo de corte do instrumento Mani (maior média de desvio), enquanto os 

instrumentos HyFlex NT (menor média) possuem um ângulo neutro. Sendo assim, 

por causa da menor flexibilidade de aço inoxidável e maior capacidade de corte 

fornecida pelo ângulo de ataque positivo, este achado torna-se de relevância clínica 

(SILVEIRA et al., 2018). Além disso, o instrumento Hyflex NT possui baixa 

percentagem de peso de níquel (52,1%) (ZINELIS et al., 2010) e fabricação por um 

processo específico que controla a memória do instrumento , tornando-o mais 

flexível que os demais instrumentos com liga NiTi convencional e aço inoxidável 

(BURKLËIN et al., 2014). Dessa forma, PETERS et al. (2012) relacionaram a boa 

capacidade de manuteção de trajetória de Hyflex NT, atribuído à flexibilidade e 

torque de trabalho consideravelmente menor em comparação com outros 

instrumentos NiTi.   
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Quanto à variação do ângulo de curvatura, na comparação entre os grupos, 

foi demonstrado uma diferença significativa (p = 0,006), com tamanho do efeito (f = 

0,659) bastante elevado, sendo HyFlex NT com menor variação e Mtwo com maior 

variação, o que pode talvez ser explicado pelo design da ponta dos instrumentos. 

Enquanto o instrumento Hyflex NT apresenta ponta cônica circular, o sistema Mtwo 

apresenta uma ponta cônica piramidal na fase de retratamento (desobstrução). A 

ponta do instrumento D1 é facetada para favorecer o avanço do instrumento na 

massa obturadora presente no interior de um canal radicular. Somente na fase de 

reinstrumentação, Mtwo atua com ponta cônica circular (KHEDMAT et al., 2016), 

semelhante aos demais grupos estudados. 

De acordo com MISERENDINO et al. (1986) e LOPES et al. (2011) e, em 

virtude da atividade de corte, pontas piramidais mostram-se superiores às pontas 

cônicas circulares quando a velocidade de avanço do instrumento endodôntico no 

interior de um canal radicular é comparada. Porém, em canais radiculares curvos e 

atresiados, pode ocorrer maior incidência de iatrogenias.  

Ressalta-se ainda que, mesmo com a diferença da liga entre os 

instrumentos Mtwo e Reciproc e, apesar da conicidade diferente (Mtwo: 40/0,04; 

Reciproc: 40/0,06), não houve diferença significativa nos parâmetros avaliados entre 

os dois instrumentos. 

Nota-se ainda que a instrumentação durante os procedimentos de 

retratamento pode levar a alterações no volume de dentina e no transporte de canais 

radiculares e, quando evitados, impedem o enfraquecimento da raiz e o 

consequente risco de fratura vertical da raiz e/ou perfuração (HÜLSMANN et al., 

2011). Diante disso, quanto à proporção raiz x canal, embora não haja diferença 

significativa entre os grupos (p > 0,05), o resultado controverso de Reciproc, em 
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diferentes terços, quanto a variação de espessura de dentina junto à remoção de 

material obturador, pode ser explicado pela seção transversal deste instrumento 

que, em formato de “S” com duas arestas cortantes e dois canais helicoidais, 

demonstra maior influência na eficiência de corte do que o movimento recíproco 

(GIANSIRACUSA et al., 2014). No estudo de SCHÄFER & OITZING (2008) foi 

observado a relação entre os instrumentos de seção em “S” com 2 arestas cortantes 

afiadas (Mtwo e Reciproc) e maior associação a uma eficiência de corte aprimorada. 

Por outro lado, ZUOLO et al. (2013) enfatizaram que a utilização do movimento 

recíproco, através de um movimento mais amplo no sentido horário e mais curto no 

sentido oposto, aliado a conicidade acentuada, faz com que Reciproc tenha maior 

área de contato entre o instrumento e o canal, permitindo uma maior remoção de 

material obturador e, consequentemente, dentina. Para WAN et al. (2011), um 

instrumento sujeito a movimento reciprocante também é submetido a tensões 

alternadas, embora em menor magnitude, devido à menor distância angular 

percorrida pelo instrumento em cada ciclo, o que permite uma atuação com maior 

eficácia e menos falhas. 

Destaca-se ainda que, os resultados da proporção raiz x canal, vão de 

encontro ao estudo de NEVARES et al. (2016) que, ao comparar Reciproc e 

Protaper Next quanto à remoção de material obturador e remoção de dentina, 

também não demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre as 

médias obtidas nos diferentes terços 1, 3 e 5 mm (P> 0,05), além de utilizar método 

de avaliação similar por micro-TC. 

Ressalta-se também que a seleção da micro-TC como método de análise 

deveu-se ao fato de ser uma metodologia consideravelmente precisa (SWAIN & 

XUE, 2009), que tem sido utilizada com eficácia e sucesso, em diversos estudos na 
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Endodontia, por reconstruções tridimensionais de alta precisão (HAMMAD et al., 

2008; SOLOMONOV et al., 2012; SIMSEK et al., 2014).  

Sendo evidenciado diferenças estatísticas significativas entre os sistemas 

estudados quanto a frequência de transporte no retratamento endodôntico e, diante 

da escassez de informações na literatura endodôntica disponível a cerca deste 

assunto, é cabível a sugestão de realização de novos estudos para obtenção de 

maiores informações sobre a correlação do transporte no retratamento e 

características dos instrumentos, permitindo a realização de protocolos de 

retratamento com maior embasamento científico.  
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9. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos através de micro-CT, é possível concluir que:  

  

1. O transporte longitudinal acontece mais nas paredes mesiais a 1mm do 

ápice e o instrumento Mani apresentou maior média de transporte 

longitudinal, bem como maior variação do centro de gravidade. 

2. O instrumento Mtwo teve melhor relação de centro de gravidade, porém 

maior variação do ângulo de curvatura. 

3. O instrumento Hyflex demonstrou menor transporte apical. 

4. A proporção canal e dentina não demonstrou diferença significativa entre 

os sistemas. 
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11. ANEXOS 

 

APÊNDICE 1 – Fluxograma apresentando uma síntese metodológica do estudo 
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¶Obs.: 1 raiz do estudo anterior de Silveira et al. (2018) foi excluída devido a presença de instrumento fraturado. 

 

ESTUDO IN SILICO                                                                                          
DATA-SETS DE 2 ESTUDOS SOBRE RETRATAMENTO ENDODÔNTICO                                                                                     

(SILVEIRA et al., 2018; ALVES et al., 2016) 

SILVEIRA et al. 2018 (n = 20) 

 

  

 

ALVES et al. 2016 (n = 20) 

 

  

 

40 raízes mesiais de molares inferiores (n = 40) 

 
80 canais mesiais de molares inferiores (n = 80) 

40 canais MV e ML 

preparados com M2 

e obturados 

              Desobstrução e Reinstrumentação 

19 MV – MANI GPR 20 MV – RECIPROC 

20 ML – M2R 19 ML – HYFLEX 

78 Avaliações micro-TC em 2 momentos 
Datasets: 1) Antes do retratamento (obturados)  

2) após desobstrução e reinstrumentação 
 

 

Parâmetros avaliados: 

1) Centro de gravidade do canal radicular; 2) Variação do ângulo de curvatura da raiz;  

3)Transporte longitudinal do canal em diferentes terços;  4) Proporção Raiz x Canal 

em diferentes terços 

78 Avaliações x 4 parâmetros distintos (2 momentos) =  

624 datasets analisados 

               OBS.: Parâmetros 3 e 4, visto ainda em 3 terços diferentes → 1, 3 e 5 

mm 
 

 

38 canais MV e ML 

preparados com M2 e 

obturados 

78 canais mesiais de molares inferiores (n = 78) 

1 raiz excluída¶ 
grupo                   

Silveira et al., 

2018 

1ª 

avaliação 

micro-TC 

2ª 

avaliação 

micro-TC 


