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RESUMO 

 

Objetivo. Avaliar as dimensões ideais do instrumento endodôntico, em termos de 

conicidade e diâmetro da ponta, no preparo do terço apical dos canais das raízes 

mesiais de molares inferiores, incorporando mais paredes na modelagem final. 

Materiais e Métodos. Cento e oito raízes mesiais de molares inferiores, classe IV de 

Vertucci, escaneadas inicialmente por um microtomógrafo computadorizado, foram 

incluídas para avaliação neste estudo, totalizando 216 canais independentes. Após a 

obtenção das médias do maior diâmetro dos canais nos 4 mm apicais, esses valores 

foram equiparados com instrumentos acionados a motor com diferentes 

características geométricas, verificando qual instrumento teria o potencial de tocar 

na maior área da superfície do canal radicular. Foi realizada análise descritiva do 

cruzamento dos diâmetros dos instrumentos com o diâmetro anatômico das raízes. 

Resultados. Em ambos os canais mesiais, o instrumento 45/.02, nos 2 mm mais 

apicais, apresentou os melhores resultados na avaliação de paredes tocadas 

enquanto o instrumento 40/.06 apresentou-se melhor a 3 e 4 mm assim como na 

avaliação dos 4 mm apurados simultaneamente. Nos 4 mm reunidos, 168 canais 

não teriam suas paredes tocadas por nenhum instrumento listado, elevando o 

percentual de paredes não tocadas nos 4 mm acumulados (78%) quando 

comparado a 1 mm (31%), 2 mm (45%), 3 mm (49%) e 4 mm (56%). 

Conclusão. O instrumento endodôntico 40/.06 é o que apresenta melhor potencial 

de preparar os canais mesiais de molares inferiores no segmento apical, 

aumentando a possibilidade de tocar mais paredes. 

Palavras-chave. Áreas não tocadas; Diâmetro apical; Microtomografia 

computadorizada; Preparo apical. 
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ABSTRACT 

 

Aim. To evaluate the ideal size of the endodontic instrument, in terms of tip diameter 

and taper, in the preparation of the apical third of the mesial roots of lower molars, 

incorporating more canal surfaces in the final shape. 

Materials and Methods. One hundred and eight mesial roots of lower molars, type 

IV of Vertucci, were included for evaluation in this study, totaling 216 independent 

canals. The roots were scanned in a micro-computed tomography device. After 

obtaining the averages of the largest diameter of the canals in the apical 4 mm, these 

values were matched with instruments of different geometric characteristics, verifying 

which instrument would have the potential to maximize touching the surface area of 

the root canal. A descriptive analysis was performed of the matching of the diameters 

of the instruments with the anatomical diameter of the roots. 

Results. In both mesial canals, the 45/.02 instrument in the 2 mm most apical 

showed the best results in the evaluation of prepared areas, while the 40/.06 

instrument was better at 3 and 4 mm short as well as in the evaluation of the 4 mm 

simultaneously. Along the apical 4 mm, 168 canals would not have their walls 

touched by any listed instrument, increasing the amount of walls untouched along the 

apical 4 mm (78%) when compared to 1 mm (31%), 2 mm (45%), 3 mm (49%) and 4 

mm (56%) individually. 

Conclusions. The instrument 40/.06 has the best potential to prepare mesial canals 

of mandibular molars in the apical third, increasing the possibility of touching more 

walls. 

Key words. Unprepared surface; Apical diameter; micro-computed tomography; 

Apical preparation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Endodontia é a disciplina clínica envolvida com a prevenção e o 

tratamento das lesões perirradiculares, que são doenças inflamatórias de origem 

microbiana causada principalmente pela infecção do sistema de canais radiculares 

(SCR). Desta forma, a justificativa para o tratamento endodôntico é erradicar a 

infecção e/ou evitar que microrganismos infectem ou reinfectem o canal radicular e 

os tecidos perirradiculares (SIQUEIRA et al., 2012). 

Ainda que o sucesso do tratamento endodôntico seja dependente de 

múltiplas variáveis, é reconhecido que um dos fatores mais importantes é o preparo 

químico-mecânico (PQM) do canal radicular, pois este está diretamente relacionado 

à limpeza e à desinfecção para posterior obturação (SCHILDER, 1974; BYSTRÖM & 

SUNDQVIST, 1981). 

A complexidade anatômica do SCR pode interferir negativamente no PQM 

em virtude da não adaptação dos instrumentos endodônticos às paredes dos canais 

radiculares (BUCHANAN, 2000). Detalhes anatômicos, como istmos, deltas apicais e 

canais acessórios podem permanecer não tocados durante a instrumentação, 

mantendo assim remanescentes pulpares, detritos e microrganismos (HÜLSMANN 

et al., 2005). 

Diferentes procedimentos técnicos e instrumentos têm sido introduzidos com 

objetivo de contornar falhas de procedimento durante o PQM. Com a evolução das 

ligas de níquel-titânio (NiTi), o mercado apresentou diversos sistemas que diferem 

em conicidade, tipo e tamanho da ponta, seção transversal, ângulo de corte e área 

de escape. As propriedades mecânicas e o comportamento dos instrumentos variam 
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de acordo com a liga metálica e características de produção, bem como do seu 

modo de uso durante a instrumentação dos canais (PETERS, 2004). 

Entretanto, o PQM de canais radiculares ainda representa um desafio para 

os clínicos, pois nenhuma técnica de preparo tem promovido uma completa limpeza 

e desinfecção dos canais, deixando frequentemente paredes não tocadas (WU et al., 

2003; DE DEUS et al., 2010; TAHA et al., 2010; VERSIANI et al., 2013a; BUSQUIM 

et al., 2015). Esses espaços intocados podem abrigar bactérias, biofilmes e detritos 

e servir como fator causal do fracasso da terapia endodôntica (SIQUEIRA et al., 

2010; ALVES et al., 2011a; SIQUEIRA et al., 2018a). 

Preparos mais amplos excedem de forma satisfatória as irregularidades 

anatômicas ali presentes, promovendo uma melhor desinfecção do SCR (DALTON 

et al., 1998; SIQUEIRA et al., 1999; WEIGER et al., 2006). Porém, a quantidade de 

dentina removida durante o preparo pode influenciar diretamente a vulnerabilidade à 

fratura radicular, afetando as propriedades mecânicas dos elementos tratados 

endodonticamente (ADORNO et al., 2010; ZELIC et al., 2015). 

Muitas metodologias já foram propostas para avaliação da anatomia do SCR 

após preparo endodôntico, como injeção de silicone (DAVIS et al., 1972), canais 

simulados em blocos de resina (WEINE et al., 1975), cortes transversais em dentes 

extraídos (BRAMANTE et al., 1987), análises histológicas (WALTON, 1976), 

radiográficas (SOUTHARD et al., 1987) e métodos computadorizados (BERUTTI, 

1993). 

Mesmo sendo extensamente utilizadas ao longo dos anos, essas 

metodologias apresentam limitações. A procura por metodologias menos invasivas e 

mais confiáveis levou à utilização da microtomografia computadorizada (μCT). Essa 

metodologia possibilita ao pesquisador uma avaliação completa, detalhada e precisa 
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da anatomia dental, além de comparar o mesmo canal radicular antes e depois da 

instrumentação (NIELSEN et al., 1995). O uso dessa tecnologia para avaliação de 

diferentes parâmetros geométricos e a direção do preparo de canais antes e depois 

têm sido cada vez mais utilizados (PETERS et al., 2000; RHODES et al., 2000; 

BERGMANS et al., 2001; PETERS et al., 2001; PAQUÉ & PETERS, 2011; YOU et 

al., 2011; SIQUEIRA et al., 2013; ALVES et al., 2016; LACERDA et al., 2017; 

PÉREZ et al., 2018). 

O fracasso da terapia endodôntica está associado a diversas variáveis 

clínicas. Independente do estado pulpar, os molares inferiores apresentam as 

menores taxas de sucesso diante de todos os grupamentos dentários, em virtude da 

complexidade anatômica, a qual dificulta o processo de desinfecção do SCR 

(RICUCCI et al., 2011). 

Diante do exposto, foi a proposta deste trabalho usar dados do diâmetro 

anatômico dos 4 mm apicais obtidos por μCT de canais mesiais de molares 

inferiores classe IV de VERTUCCI, para avaliar qual o instrumento ou sistema tem o 

potencial de deixar um menor percentual de área não tocada na porção apical 

desses canais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Fundamentos do Preparo Químico-Mecânico 

 

O PQM tem por finalidade promover a limpeza, desinfecção e modelagem do 

canal radicular. A partir da associação da ação mecânica dos instrumentos 

endodônticos com o fluxo e refluxo das substâncias químicas auxiliares, esses 

objetivos são logrados, promovendo uma redução significativa da carga bacteriana 

nos casos infectados (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981; SIQUEIRA et al., 1999; 

HÜLSMANN et al., 2003). 

Segundo WU et al. (2000a), no tratamento de dentes com polpa viva, o 

preparo do canal, com a finalidade de se criar uma modelagem desejável para 

obturação, é o principal objetivo, visto que microrganismos não se encontram 

presentes no SCR. Por outro lado, os dentes que apresentam um quadro infeccioso 

instalado, com necrose pulpar e lesão perirradicular, os objetivos do PQM são 

remover restos necróticos de tecido pulpar os quais podem perpetuar com a 

infecção, eliminar microrganismos e não promover extrusão de detritos 

contaminados para além do forame apical, impedindo a manutenção do processo 

inflamatório (YOUNG et al., 2007). 

No decorrer da instrumentação do SCR, instrumentos seriados promovem a 

ampliação do canal, permitindo a modelagem e melhor limpeza e desinfecção. De 

forma diretamente proporcional, quanto maior o preparo, maior as chances do 

mesmo incorporar mais as irregularidades anatômicas, favorecendo assim, uma 

diminuição bacteriana substancial nos canais radiculares. O aumento do diâmetro 

apical permite maior remoção de dentina e detritos infectados, penetração mais 
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profunda da agulha irrigadora, com maior volume de irrigante e diminuição 

significativa do número de bactérias, aumentando as chances de reparo (CHOW, 

1983; FALK & SEDGLEY, 2005; BOUTSIOUKIS et al., 2010). O aumento do 

diâmetro do instrumento e consequentemente a ampliação do diâmetro apical são 

de suma importância para melhorar a desinfecção e limpeza dos canais radiculares. 

(DALTON et al., 1998; SIQUEIRA et al., 1999; WEIGER et al., 2006). 

De acordo com SPANÓ et al. (2009), a remoção de pré-dentina e dentina, 

contaminadas ou não, em quantidade que varie de 150 a 200 μm, promove um 

desgaste das paredes do canal, buscando uma parede isenta de microrganismos e 

de biofilme, o que significa a presença de um espaço sanificado, com a preservação 

da integridade e localização do forame. 

PETTIETTE et al. (2001) e LIN et al. (2005) relataram que a instrumentação 

do canal radicular deve propiciar pouco ou nenhum detrimento ao resultado final da 

terapia endodôntica. Iatrogenias durante o preparo, como zips e perfurações estão 

associadas a maiores índices de fracasso, principalmente diante de quadros de 

necrose pulpar. 

O advento da liga de NiTi, promoveu o desenvolvimento de instrumentos 

endodônticos com mais flexibilidade e com diferentes conicidades, possibilitando a 

utilização dos sistemas acionados a motor (WALIA et al., 1988; THOMPSON & 

DUMMER, 1997b). Diversas mudanças conceituais no preparo do SCR foram 

inseridas com a aplicação do NiTi na Endodontia (WALIA et al., 1988; BUCHANAN, 

2000; BUCHANAN, 2001). Estes sistemas apresentam a capacidade de preparar o 

canal radicular no seu longo eixo axial com pouco ou nenhum transporte 

(THOMPSON & DUMMER, 1997a; THOMPSON & DUMMER, 1997b; BUCHANAN, 

2000) e extrema flexibilidade (WALIA et al., 1988). Segundo BARBIZAM et al. 
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(2002), estes instrumentos têm dificuldades em tocar as paredes dos canais 

radiculares de maneira regular e uniforme, principalmente em canais que 

apresentam achatamento, dificultando sua limpeza, razão pelo qual se utiliza a 

associação de soluções irrigadoras durante o PQM (BUCK et al., 2001). 

RIBEIRO et al. (2013) demonstraram que técnicas de instrumentação 

acionadas a motor não são 100% eficazes na desinfecção do SCR durante o PQM, 

mesmo diante da entrada dos instrumentos de NiTi no mercado. O movimento de 

rotação contínuo ou alternado dos instrumentos inclina-se a preparar o canal 

radicular principal em uma forma circular, o que favorece a retenção de tecidos 

pulpares remanescentes e microrganismos nas superfícies dentinárias não tocadas, 

especialmente nas extensões vestibulares e linguais. 

 

2.2. Limite e diâmetro do preparo apical 

 

Uma etapa essencial no processo de limpeza, saneamento e modelagem do 

SCR é o preparo do segmento apical do canal, caracterizado como segmento crítico 

no estágio da instrumentação (SIMON, 1994). Um dos objetivos desse preparo é 

eliminar bactérias do canal radicular e criar um ambiente favorável para reparação 

(MICKEL et al., 2007).  

O limite apical de trabalho tem sido um dos temas mais importantes e 

controversos na Endodontia. O tratamento endodôntico deve ser realizado no canal 

dentinário, 1 a 2 milímetros (mm) aquém do ápice radiográfico, evitando gerar 

injúrias aos tecidos perirradiculares (RICUCCI, 1998). Entretanto, sabe-se que esse 

espaço inatingido pode abrigar uma quantidade relevante de microrganismos, uma 
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vez que o segmento apical de canais com lesão perirradicular está profusamente 

infectado (BAUMGARTNER & FALKLER, 1991). 

O preparo apical em casos de polpa viva tem como objetivos remover tecido 

pulpar não infectado e modelar o canal. Assim, o limite conveniente para a formação 

de um batente apical durante a instrumentação, equivale de 0 a 3 mm do ápice 

radicular (KEREKES & TRONSTAD, 1979; SJÖGREN et al., 1990; NG et al., 2008). 

Por outro lado, o preparo de canais infectados propõe-se, além de remover restos de 

tecido pulpar necrótico e modelagem, a reduzir o número de bactérias, passo de 

substancial importância para o procedimento endodôntico (WU et al., 2000a). Nestes 

casos, a maior taxa de sucesso aconteceu quando o comprimento de trabalho foi 

determinado entre 0-2 mm finais do canal radicular (SJÖGREN et al., 1990) e a 

menor taxa de sucesso foi apontada quando o tratamento terminava 2 mm aquém 

ou além do ápice radiográfico (KEREKES & TRONSTAD, 1979; BYSTRÖM et al., 

1987).  

KEREKES & TRONSTAD (1977) investigaram qual seria o menor diâmetro 

necessário para um instrumento realizar um preparo circular em canais mésio-

vestibulares de molares inferiores. Em 14 dos 22 canais radiculares avaliados a 1 

mm do ápice anatômico, os diâmetros finais do preparo necessários para alcançar o 

objetivo foram entre #20 e #35. Uma variação considerável de 0,15 mm a 2,20 mm 

no diâmetro apical destes canais também foi relatada, revelando que ainda é 

necessária a busca por instrumentos e técnicas que ajudem a determinar quando o 

instrumento alcança o diâmetro apical de forma precisa e correta (BAUGH & 

WALLACE, 2005). 

WU et al. (2000b) determinaram a média dos diâmetros dos canais 

radiculares a 1, 2 e 5 mm do ápice anatômico. As médias foram determinadas a 
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partir da avaliação do diâmetro dos dois sentidos, vestíbulo-lingual e mésio-distal. O 

canal mésio-vestibular (MV) e o canal mésio-lingual (ML) das raízes mesiais dos 

molares inferiores, a 1 mm do ápice, apresentaram média equivalente a 0,40 mm e 

0,38 mm no maior diâmetro e no menor diâmetro 0,21 mm e 0,28 mm, 

respectivamente. Com os achados deste estudo anatômico, os autores concluíram 

que em aproximadamente 25% dos canais radiculares, o maior diâmetro é maior ou 

igual ao dobro que o menor diâmetro. Esta discrepância acaba por afetar a limpeza, 

modelagem e obturação do SCR. 

Uma vez que, o diâmetro apical dos canais radiculares apresenta uma 

grande variação em todos os grupos dentais (WU et al., 2000b), não há uma 

orientação padronizada sobre o alargamento apical. Historicamente, GROSSMAN 

(1970) sugeria ampliar três diâmetros sucessivos e superiores em relação ao 

primeiro instrumento ajustado, com o mesmo comprimento de trabalho. No entanto, 

esse conceito de alargamento apical, não apresentou um resultado satisfatório para 

todos os casos (WU et al., 2002). 

Segundo vários autores (SIQUEIRA et al., 1997; DALTON et al., 1998; 

CARD et al., 2002; ROLLISON et al., 2002; USMAN et al., 2004), os preparos 

apicais com diâmetros mais calibrosos apresentaram um reparo melhor e uma 

redução microbiana mais eficiente; entretanto ainda não há unanimidade quanto a 

uma técnica que resulte na completa limpeza desse segmento (WU & WESSELINK, 

1995; TAN & MESSER, 2002). 

FALK & SEDGLEY (2005) e FORNARI et al. (2010) observaram que taxas 

de sucesso foram mais elevadas quando houve aumento do diâmetro da 

instrumentação apical e, por conseguinte, uma irrigação mais adequada durante o 

preparo do segmento apical. Este resultado pode ser explicado pela melhoria da 
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limpeza das paredes do SCR e redução da carga bacteriana.  

Diferentes diâmetros apicais foram propostos para remoção eficaz de 

detritos dos canais radiculares durante a instrumentação, incluindo instrumentos #30 

e #40 (ALBRECHT et al., 2004; KHADEMI et al., 2006). Do mesmo modo, vários 

tamanhos de instrumentos, #45 até #80 demostraram reduzir significativamente a 

carga bacteriana durante o tratamento endodôntico (ØRSTAVIK et al., 1991; WU & 

WESSELINK, 1995).  

A relevância do alargamento do segmento apical foi avaliada por MICKEL et 

al. (2007) após o PQM de canais radiculares, contaminados previamente com 

suspensão de Enterococcus faecalis. A escolha do primeiro instrumento a ser 

utilizado no preparo apical foi realizada mediante sensação de travamento apical, 

após a realização do preparo do segmento cervical mediante uso de brocas de 

Gates-Glidden. O preparo era procedido por mais três instrumentos e, depois de 

cada um, uma coleta microbiana era realizada com pontas de papel esterilizadas. 

Concluiu-se que ao passo em que se aumentava o diâmetro do preparo do canal, 

maior era a desinfecção alcançada. 

Contrariando esses achados, YARED & DAGHER (1994) avaliaram a 

capacidade de redução de microrganismos através da instrumentação do SCR com 

os instrumentos #25 e #40 e medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio 

durante 7 dias. Os autores relataram que os diferentes diâmetros se comportaram 

de forma similar, sem diferença estatística, reduzindo o crescimento bacteriano 

durante o tratamento endodôntico.  

Em um estudo comparativo de cinco técnicas de preparo da porção apical 

com instrumentos de diâmetros diferentes, SIQUEIRA et al. (1997) não observaram 

diferença estatística entre as técnicas e os diâmetros dos instrumentos. Estes 
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variaram de #25 (técnica Step-back com instrumentos de aço inoxidável), #30 

(ultrassom), #35 (técnica Step-back com instrumentos de NiTi), #40 (Forças 

Balanceadas) e #50 (técnica Canal Master U). Embora os cinco métodos e 

diâmetros tenham sido eficazes no preparo apical das amostras, nenhum promoveu 

total limpeza do SCR, especialmente quando variações na anatomia interna estavam 

presentes. 

Os malefícios dos preparos apicais com diâmetros maiores incluem o desvio 

da forma original do canal, enfraquecimento da raiz e complicações durante a 

terapia endodôntica como transporte apical e perfurações (ALODEH & DUMMER, 

1989; ADORNO et al., 2010). Por conseguinte, BUCHANAN (2000) sugeriu que a 

instrumentação da porção apical deveria ser realizada com o menor diâmetro 

possível, assim, preparos com instrumentos diâmetro #20 seriam suficientes na 

maioria dos casos encontrados. Porém, preparos com instrumentos #20 e #25, são 

hipotéticos que tenham algum efeito mecânico sobre as paredes do sistema de 

canais radiculares, podendo inclusive não as tocar (SPANGBERG, 2001; PETERS & 

PAQUÉ, 2010). 

Para RUDDLE (2002) e WHITWORTH (2005) a ampliação do segmento 

apical do canal radicular deve ser mais moderada, visando diminuir o risco de fratura 

dos instrumentos, em particular os sistemas de instrumento único, e viabilizar o 

emprego de técnicas de obturação do SCR com guta-percha termoplastificada. 

Diante destas informações, AMINOSHARIAE & KULILD (2015), em uma 

revisão sistemática da literatura, concluíram que a melhor evidência clínica 

disponível preconiza que, para pacientes com necrose pulpar e lesões 

perirradiculares, a maior ampliação do preparo apical resulta em uma reparação 

melhor em termos clínicos e radiográficos. 



 11 

2.3. Complexidade anatômica 

 

No decorrer dos anos já foram propostas diversas classificações para o 

entendimento da anatomia interna dos elementos dentários humanos, derivadas da 

necessidade de se integrar as morfologias não corriqueiras, oferecendo melhores 

possibilidades para o sucesso da terapia endodôntica (BICALHO, 2015). 

A classificação mais presente na literatura, sendo inclusive considerada a 

mais aplicável em estudos laboratoriais (CLEGHORN et al., 2006), foi a proposta por 

VERTUCCI (1984), dividindo a anatomia interna em oito tipos: tipo I - um único canal 

com extensão da câmara pulpar ao ápice; tipo II - dois canais separados deixam a 

câmara pulpar que se juntam próximo ao ápice e formam um canal; tipo III - um 

canal deixa a câmara pulpar, se divide em dois e antes do ápice se junta novamente 

para um forame único; tipo IV - dois canais separados e distintos em toda extensão 

da câmara pulpar ao ápice; tipo V - um canal deixa a câmara pulpar e se divide 

antes do ápice em dois canais separados e distintos, terminando em forames apicais 

separados; tipo VI - dois canais separados deixam a câmara pulpar, se juntam e se 

dividem novamente aquém do ápice, terminando em dois forames distintos; tipo VII - 

um canal deixa a câmara pulpar, se divide e se juntam durante o trajeto, e finalmente 

se dividem novamente aquém do ápice em dois forames distintos; tipo VIII - três 

canais separados e distintos em toda extensão, da câmara pulpar ao ápice radicular 

(Figura 1). 

Segundo DE DEUS (1975), o SCR apresenta irregularidades anatômicas 

que podem prejudicar o sucesso da terapia endodôntica. Ramificações laterais e 

apicais, reentrâncias, istmos, túbulos dentinários, canal recorrente, ramificação 

intercanais fazem parte deste vasto complexo anatômico e estão associadas, na 



 12 

grande maioria das vezes, ao segmento apical de pré-molares e molares. 

 

 

Figura 1. Classificação esquemática de VERTUCCI. 

 

De acordo com WALTON & VERTUCCI (1997), a importância do 

conhecimento da anatomia e morfologia pulpar conquista destaque, considerando-se 

os princípios relacionados ao sucesso da terapia endodôntica em detrimento à 

complexidade do SCR. O conhecimento das variações mais comuns da anatomia 

interna é um auxiliar para que todo o protocolo de limpeza e modelagem seja 

realizado de forma correta e adequada. 

A complexidade da anatomia do SCR é um tema bem abordado na literatura, 

tais como grandes variações no número, comprimento, curvatura, diâmetro, 

presença de canais acessórios e ramificações, comunicações entre o espaço do 

canal e o periodonto lateral e área de bifurcação (GREEN, 1955; CUNNINGHAM & 

SENIA, 1992; KARTAL & CIMILLI, 1997; WALTON & VERTUCCI, 1997). Também é 
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importante ressaltar que dentes multirradiculares apresentam uma região conhecida 

como zona de risco ou perigo, uma área delgada de dentina, a qual apresenta 

ameaça de rasgo ou perfuração da dentina durante o preparo (ABOU-RASS et al., 

1980; BERUTTI & FEDON, 1992).  

O molar inferior é caracterizado por apresentar um grupamento complexo e 

desigual das variações anatômicas do SCR (VERTUCCI, 1984; GULABIVALA et al., 

2001; GULABIVALA et al., 2002; VILLAS-BOAS et al., 2011). Estes, 

majoritariamente, apresentam duas raízes e três canais (61,3%), sendo dois mesiais 

e um distal (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971; PINEDA & KUTTLER, 1972; 

VERTUCCI, 1984; GULABIVALA et al., 2001; GULABIVALA et al., 2002; GU et al., 

2009).  

Segundo SIQUEIRA et al. (1997), canais acessórios, deltas apicais e 

irregularidades nas seções transversais dos canais, são usualmente inacessíveis 

durante o preparo do SCR. O grau de curvatura também pode gerar dificuldade, 

tornando-se um obstáculo durante a instrumentação e consequentemente deixando 

o preparo irregular, levando ao transporte do canal em vários níveis. PETERS (2004) 

relatou que, em linhas gerais, a severidade da curvatura que a raiz apresenta é 

diretamente proporcional à dificuldade de instrumentação da mesma.  

Para RICUCCI & SIQUEIRA (2008), microrganismos localizados nessas 

complexidades anatômicas encontram-se protegidos dos efeitos dos instrumentos 

endodônticos e das substâncias químicas usadas durante o tratamento endodôntico, 

ilustrando a difícil missão de limpeza e desinfecção do SCR e gerando impacto 

direto no processo de cicatrização do tecido perirradicular. 
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2.4. Áreas não tocadas durante a instrumentação 

 

O fato de muitos canais não serem circulares, mas sim ovalados ou 

achatados em sua seção transversal, faz com que algumas áreas não sejam 

atingidas pelos os instrumentos endodônticos. A ocorrência de canais 

ovais/achatados é de aproximadamente 25% dos dentes, sendo que para alguns 

elementos este índice pode chegar a 50% (WU et al., 2000b). 

Diversos estudos têm focado nessa quantidade de superfícies não 

preparadas em canais mesiais de molares inferiores e foi encontrado uma variação 

de 16% a 48% (YANG et al., 2011; MARKVART et al., 2012; ZHAO et al., 2014). 

Está bem estabelecido na literatura que áreas de canais que não foram tocadas 

durante o PQM podem servir de abrigo para colonização bacteriana e contribuir para 

a persistência da infecção endodôntica (ALVES et al., 2011b; DIETRICH et al., 

2012).  

PETERS et al. (2001) verificaram que cerca de 35 a 40% das paredes do 

canal radicular permaneceram não tocadas pelos instrumentos. Foram utilizados 30 

molares superiores e a instrumentação foi realizada com instrumentos manuais e 

três sistemas acionados a motor. As amostras preparadas com limas manuais 

apresentaram a maior quantidade média de paredes não tocadas, porém não foi 

observada diferença significativa entre os grupos avaliados. 

PAQUÉ et al. (2010) analisaram por μCT, o percentual de paredes não 

tocadas após a instrumentação com instrumento manual tipo Hedströen em 

movimentos circunferenciais e instrumento acionado a motor Protaper com e sem 

movimento circunferencial. A média de paredes não tocadas após o uso dos 

diferentes grupos variou de 59,6% a 79,9% no longo eixo do canal e de 65,2% a 
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74,7% na porção apical. Os autores concluíram que o preparo de canais ovais de 

molares inferiores deixou uma grande porcentagem de superfície não preparada em 

todos os grupos. 

No estudo de YANG et al. (2011) foram avaliadas dez raízes mesiais de 

molares inferiores, com dois canais e saídas foraminais distintas. Foram utilizados 

dois sistemas automatizados para instrumentação e o escaneamento com 

microtomógrafo foi realizado antes e após o preparo. Constatou-se um percentual 

entre 39% e 42% de superfícies não tocadas após o preparo de ambos os sistemas. 

MARKVART et al. (2012) observaram que existe uma relação direta entre 

áreas não tocadas dos canais radiculares e o grau de complexidade anatômica dos 

mesmos. Nos canais com características anatômicas mais complexas e estreitos, 

apresentaram percentual significativamente menor de paredes não preparadas 

quando comparados com canais menos complexos e mais amplos. 

De acordo com SIQUEIRA et al. (2013) e ALVES et al. (2016), do ponto de 

vista microbiológico, não existe relação estatisticamente significante entre 

eliminação bacteriana e paredes não tocadas após a instrumentação do SCR. Isso 

pode ser justificado pela falta de uniformidade da colonização bacteriana ao longo 

das paredes do canal, ou por nestas áreas não instrumentadas terem sido limpas e 

desinfetadas pela ação do hipoclorito de sódio (NaOCl) durante o PQM. 

PETERS et al. (2015) avaliaram dois sistemas de instrumentação 

automatizados no preparo de vinte raízes mesiais de molares inferiores com canais 

independentes. Foi constatado que a instrumentação dessas raízes até um 

instrumento #20, não é suficiente para atingir uma elevada área das paredes do 

canal radicular, deixando até 43% de superfície não tocada nos 4 mm apicais.  
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Entretanto, utilizando um instrumento #30, 80% das paredes foram tocadas nos 4 

mm apicais, indicando uma diferença significativa no preparo radicular.  

COELHO et al. (2016) resolveram correlacionar o aumento de volume após 

o preparo e as áreas não tocadas por 3 sistemas acionados a motor, WaveOne 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça), One Shape (Micro Mega, Besançon, França) 

e Prodesign Logic (Easy Equipamentos Odontológicos, Belo Horizonte - MG, Brasil. 

Nenhum dos sistemas testados foi capaz de tocar todas as paredes dentinárias. O 

sistema WaveOne foi mais eficaz no aumento do volume de canal, porém, este fato 

não afetou o percentual de áreas não instrumentadas. 

LACERDA et al. (2017), correlacionando achados das análises de μCT e 

avaliação histológica, não encontraram diferença significativa na limpeza e 

quantidade de áreas não preparadas entre os sistemas Self-Adjusting File (SAF) 

(ReDent-Nova, Ra’anana, Israel), TRUShape (Dentsply Tulsa Dental Specialties - 

Tulsa, OK, EUA) e XP-endo Shaper (FKG Dentaire - LaChaux-deFonds, Suíça), 

exceto pela comparação entre o SAF e o XP-endo Shaper no segmento apical de 4 

mm. Nenhum deles preparou 100% das paredes do canal radicular e a capacidade 

de limpeza dos 3 sistemas foi semelhante. 

SIQUEIRA et al. (2018a) analisaram os aspectos morfológicos das áreas 

não preparadas de canais radiculares após o PQM. Foram selecionados para o 

estudo 10 pré-molares inferiores com necrose pulpar associada a lesão 

perirradicular e canais MV de 11 molares inferiores com polpas vitais. O preparo foi 

realizado com instrumentos Reciproc R40 e R25 respectivamente, e irrigados com 

NaOCl a 2,5%. Os canais foram escaneados antes e após o preparo e as áreas não 

preparadas foram identificadas e submetidas a análise histológica (polpas vitais) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) (necrose). Nos canais MV a quantidade 
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de áreas não preparadas foi de 18,1% em toda a extensão do canal e 9,6% na 

porção apical, enquanto que nos pré-molares, os números foram de 34,6% e 17,6%, 

respectivamente. A análise histológica de canais com polpas vitais revelou tecido 

pulpar remanescente principalmente na porção apical, enquanto que a análise por 

MEV dos canais com polpas necróticas revelou detritos em todos os segmentos 

avaliados. Concluíram que as áreas que permaneceram não atingidas pelos 

instrumentos apresentaram com frequência tecido pulpar remanescente, detritos e 

microrganismos, principalmente no segmento apical. 

PÉREZ et al. (2018) observaram que preparos apicais até quatro 

instrumentos acima do primeiro diâmetro que melhor se ajustou no comprimento de 

trabalho, proporcionou uma redução progressiva significante no que diz respeito a 

paredes não tocadas durante o preparo dos canais radiculares. O percentual de 

paredes não tocadas, após o preparo apical com o segundo, terceiro e quarto 

instrumento, foi de 30,3%, 23,9% e 15,9%, respectivamente, revelando que na 

avaliação dos 4 mm apicais, o aumento progressivo do diâmetro do preparo 

ocasiona uma redução siginificativa no percentual de paredes não tocadas. 

Em uma revisão da literatura, SIQUEIRA et al. (2018b) relataram que 

diferentes sistemas de instrumentação deixaram, aproximadamente, 10% a 50% de 

áreas não preparadas da superfície de canais radiculares pequenos e ou circulares. 

Já em canais ovais/achatados, o percentual de área não tocada durante o preparo 

do SCR pode variar de 10% a 80%. 
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2.5. Permanência de microrganismos no SCR 

 

Efetivamente, o propósito do tratamento endodôntico deveria ser alcançar a 

esterilização do SCR. Porém, a presença de uma complexa anatomia dos canais 

radiculares torna esse desfecho improvável através dos protocolos químicos-

mecânicos disponíveis na atualidade. Com isto, o objetivo do tratamento deve ser 

reduzir a carga bacteriana a um nível compatível com saúde, ou seja, abaixo da 

contagem necessária para causar ou manter a doença, sendo que o maior desafio é 

definir qual é o nível preciso compatível com a reparação perirradicular (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008; SIQUEIRA, 2011). 

A eliminação ou a redução significativa da carga bacteriana, bem como a 

prevenção da recontaminação do canal radicular são os elementos essenciais para 

o sucesso após a terapia endodôntica. Entretanto, estudos clínicos têm demonstrado 

que, mesmo após o sistemático PQM e obturação dos canais radiculares, 

microrganismos podem permanecer nas porções não instrumentadas e 

complexidades anatômicas do SCR (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; NAIR et al., 2005; 

VERA et al., 2012). 

Para que bactérias sejam detectadas em amostras pós-tratamento 

endodôntico, estas devem resistir aos processos de desinfecção e saneamento 

intracanal e se adaptar ao ambiente totalmente alterado. Mesmo diante destes 

ambientes limitantes encontrados nos canais radiculares, a sobrevivência e 

permanência bacteriana é previsível, sendo compreendida pelas diferentes 

estratégias utilizados pelas bactérias para permitir sua adaptação, como aderir as 

paredes do canal, proliferar, formar comunidades organizadas em biofilme, 

localização em istmos, reentrâncias e ramificações, escapando da ação mecânica 
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do PQM, capacidade de penetração em túbulos dentinários, troca de material 

genético aumentado a resistência e patogenicidade das bactérias (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008). 

MCGURKIN-SMITH et al. (2005) avaliaram a redução microbiana promovida 

pela instrumentação com limas Profile GT, irrigação com NaOCl 5,25%, ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) e o efeito antimicrobiano do hidróxido de cálcio. As 

amostras foram coletadas antes e após instrumentação e após 7 dias de medicação 

com hidróxido de cálcio. As coletas iniciais mostraram 93,55% dos casos positivos 

para a presença de microrganismos, após instrumentação 52,72% dos casos e após 

7 dias de medicação 14% dos casos. Os autores concluíram que a redução 

microbiana nos canais radiculares não foi suficiente para deixá-los livres de 

bactérias e que a utilização de medicação intracanal com hidróxido de cálcio auxiliou 

nesse processo de desinfecção dos canais radiculares. 

A redução da carga microbiana após o preparo químico-mecânico em canais 

radiculares de dentes humanos com polpas necrosadas e lesões periapicais, 

também foi avaliada por VIANNA et al. (2006). Foram selecionados 32 dentes 

unirradiculares, os quais foram instrumentados com auxílio da clorexidina gel (2%) 

ou NaOCl (2,5%). A redução microbiana foi avaliada pelo método da reação de 

polimerase em cadeia em tempo real (Real-time PCR) e a título de comparação a 

redução microbiana também foi avaliada pelo método tradicional de cultura. Os 

resultados mostraram que tanto o grupo da clorexidina como o do hipoclorito de 

sódio foram capazes de reduzir substancialmente a quantidade de microrganismos 

no interior dos canais radiculares, com um percentual acima de 96%. Entretanto, 

pelo método da cultura pôde-se verificar que o grupo instrumentado com NaOCl 

apresentou maior número canais livres de microrganismos (75% dos casos), 
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enquanto que o grupo da clorexidina 50% ainda apresentaram positivos para cultura. 

Os autores concluíram que o hipoclorito de sódio apresentou maior capacidade de 

eliminar microrganismos presentes nos canais radiculares de dentes com infecções 

primárias. 

RÔÇAS & SIQUEIRA (2011) analisaram os efeitos antimicrobianos do PQM 

em canais radiculares contaminados. Foram utilizados instrumentos manuais NiTi 

complementados pelo uso de medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio 

com e sem paramonoclorofenol canforado. A análise microbiana do material 

coletado dos canais antes e após o PQM e o uso da medicação intracanal, 

antecedendo à obturação, foi realizada através de métodos moleculares. Os autores 

observaram que a contagem bacteriana reduziu significativamente, todavia, níveis 

detectáveis de bactérias foram ainda observados após o protocolo de desinfecção 

dos canais radiculares. 

VERA et al. (2012) avaliaram o estado microbiológico do SCR de raízes 

mesiais de molares inferiores com lesão perirradicular após uma e duas sessões de 

tratamento endodôntico. Os canais foram instrumentados com sistemas acionados a 

motor, irrigação com hipoclorito de sódio a 5%, EDTA 17% e clorexidina 2%. No 

grupo de sessão única foi realizada obturação do SCR logo após o PQM e no grupo 

de duas sessões foi colocada medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio 

por sete dias. Os dentes foram extraídos uma semana após o procedimento e 

submetidos à análise histobacteriológica. Bactérias residuais se mostraram mais 

frequentes e abundantes em ramificações, istmos e túbulos dentinários no grupo de 

sessão única. O protocolo de duas sessões resultou em uma melhor redução 

microbiológica. Foi concluído que o uso de agente antibacteriano entre sessões é 

necessário para maximizar a redução bacteriana antes da obturação. 
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RÔÇAS et al. (2013), confrontaram a redução na contagem bacteriana após 

o preparo acionado a motor e manual com instrumentos de NiTi, através de análise 

por métodos moleculares. O diâmetro dos instrumentos foi padronizado entre #45 e 

#60, dependendo da anatomia radicular e do diâmetro inicial do canal. A redução 

bacteriana no grupo de instrumentação manual foi de 95,2%, enquanto que no grupo 

rotatório foi de 98,3%, não havendo diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos. A partir desses dados foi possível concluir que independentemente do 

tipo de técnica, a redução bacteriana é comparável quando os parâmetros de 

alargamento e irrigação são semelhantes. 

 

2.6. Microtomografia computadorizada em Endodontia 

 

De acordo com DE PABLO et al. (2010), diversas metodologias têm sido 

utilizadas no estudo da conformação anatômica do SCR, tais como injeção de resina 

plástica, radiografias, diafanização com e sem injeção de tinta, microscopia 

eletrônica de varredura, tomografia computadorizada, microtomografia 

computadorizada (μCT) e tomografia computadorizada de feixe cônico. A técnica de 

diafanização prevaleceu nos estudos in vitro até a primeira década dos anos 2000 e, 

mais recentemente, diversos estudos tem utilizado a tecnologia tomográfica para o 

desenvolvimento de imagens tridimensionais digitalizadas.  

NIELSEN et al. (1995) analisaram a capacidade de uso da μCT na pesquisa 

em endodontia, mais precisamente, na avaliação da morfologia dentária interna e 

externa, além da alteração volumétrica da cavidade pulpar produzida pelo PQM e/ou 

pela obturação do SCR. Os autores concluíram que a μCT é uma ferramenta 

inovadora e com grande potencial para pesquisa, principalmente pela capacidade de 
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reconstruir com detalhes e precisão os dentes antes, durante, e após diferentes 

procedimentos experimentais, sendo possível armazenar detalhes em todas as 

etapas. 

BJØRNDAL et al. (1999) analisaram qualitativamente a relação entre a 

morfologia externa e interna de molares superiores permanentes em diferentes 

estágios de desenvolvimento, utilizando a μTC. Foi observada uma forte 

concordância no que diz respeito a número, posição e secções dos canais 

radiculares em relação à morfologia externa do dente. De acordo com os autores, a 

μTC é uma excelente ferramenta com potencial de uso no processo de 

ensino/aprendizagem em endodontia, além de sua eficácia em analisar a estrutura 

dental. 

A técnica de μCT tem sido muito utilizada para análise de diversos 

procedimentos endodônticos, que incluem estudos anatômicos, de modelagem, 

obturação e retratamento do canal radicular (PLOTINO et al., 2006). Sua alta 

resolução tem se mostrado promissora para análises qualitativas e quantitativas em 

pesquisas laboratoriais (SWAIN & XUE, 2009). A abordagem não destrutiva da μCT 

torna possível estudar a anatomia de forma mais precisa e ao mesmo tempo superar 

as deficiências técnicas de estudos anteriores. Outra vantagem deste método é que 

a anatomia interna dos canais radiculares pode ser reconstruída e observada 

tridimensionalmente em vários ângulos (PETERS et al., 2000).  

A utilização gradativa da técnica de μCT para estudos relacionados à 

anatomia do SCR (MANNOCCI et al., 2005; FAN et al., 2008; VERSIANI et al., 2012; 

HARRIS et al., 2013; MARCELIANO-ALVES et al., 2016), análise de múltiplos 

instrumentos (MARKVART et al., 2012; SIQUEIRA et al., 2013; DE DEUS et al., 

2015; MARCELIANO-ALVES et al., 2015; LIU & WU, 2016) e avaliação da remoção 
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de detritos dentinários após diferentes protocolos de irrigação (ADCOCK et al., 2011; 

FREIRE et al., 2015), deve-se ao fato de se tratar de uma técnica reprodutível, 

capaz de ser aplicada para avaliações qualitativas e quantitativas de todo o SCR 

(VERSIANI et al., 2013b). 

A porcentagem de paredes do SCR que foram tocadas durante a 

instrumentação é frequentemente avaliada pelo método de μCT (METZGER et al., 

2010a; ENDAL et al., 2011; PAQUÉ & PETERS, 2011; PETERS & PAQUÉ, 2011; 

VERSIANI et al., 2011; PÉREZ et al., 2018; SIQUEIRA et al., 2018a). Este critério 

assume que o resultado ideal seria 100% de paredes tocadas durante o preparo, 

considerado este fato um indicativo indireto de limpeza, pois todo o tecido pulpar ou 

biofilme bacteriano aderidos as paredes, foram removidos junto a camada de 

dentina excisada durante o PQM (METZGER et al., 2013). 

O método de μCT é o mais recomendado para medir a extensão do acúmulo 

de raspas de dentina em istmos e outros recessos após o preparo e avaliar a 

eficácia dos métodos de irrigação em remover tais detritos (PAQUÉ & PETERS, 

2011; PAQUÉ et al., 2012). Porém, a μCT sozinha é insuficiente para avaliar limpeza 

do canal radicular, uma vez que irá falhar na detecção de tecidos moles e smear 

layer. Para METZGER et al. (2013), a combinação dos métodos da μCT, do 

microscópio eletrônico de varredura e a avaliação histológica pode ocasionar uma 

análise mais completa. Enquanto a μCT permite a avaliação da remoção da dentina 

de toda a superfície do canal e fornece uma amostragem mais abrangente e 

objetiva, o microscópio eletrônico de varredura viabiliza a avaliação da superfície do 

canal para qualquer camada de detritos ou smear layer nas paredes do canal e o 

exame histológico propicia informações detalhadas sobre a natureza da superfície 

instrumentada e avalia a permanência de algo na parede do canal radicular. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O preparo químico-mecânico assume um papel de suma importância na 

busca pelo sucesso endodôntico. A procura por um instrumento ideal que realize o 

preparo e ampliação no segmento apical do complexo sistema de canais radiculares, 

promovendo uma adequada limpeza e desinfecção, é um dos desafios da 

Endodontia contemporânea. Muitos fabricantes têm disponibilizado um set mínimo 

de diâmetros de instrumentos, geralmente com base em observações clínicas. 

Diante desta constatação, se faz necessária a determinação do diâmetro e 

conicidade ideais para que um instrumento promova um adequado preparo apical, 

com maior potencial de incorporar maior percentual de paredes, tendo como base 

dados anatômicos obtidos a partir de μCT. 
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4. HIPÓTESE 

 

A determinação do diâmetro e conicidade anatômica do segmento apical de 

canais mesiais de molares inferiores tem o potencial de permitir o estabelecimento 

de um instrumento ideal ou pelo menos de um grupo de instrumentos que tenham o 

potencial de atingir mais paredes durante o preparo mecânico. 
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5. OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar as dimensões ideais do instrumento 

endodôntico, em termos de conicidade e diâmetro da ponta, a ser utilizado no 

preparo do segmento apical dos canais das raízes mesiais de molares inferiores, 

com o intuito de incorporar mais paredes na modelagem final.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atender às normas e diretrizes da Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, o projeto deste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Humana da Universidade Estácio de Sá sob o parecer número 

2.969.967 (Anexo 1).  

 

6.1. Seleção e processamento da amostra 

 

O presente estudo teve como base o banco de dados do laboratório de 

Microtomografia Computadorizada do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. 

Os critérios de inclusão das amostras foram: raízes mesiais de molares 

inferiores permanentes com completa formação radicular; sem tratamento 

endodôntico; ausência de traços de fratura ou trincas no longo eixo da raiz e na 

porção apical; e inexistência de reabsorção radicular apical. Após essa seleção 

inicial, foram incorporadas ao estudo as raízes mesiais as quais apresentaram 

características compatíveis com a configuração classe IV de VERTUCCI, ou seja, 

dois canais separados e distintos em toda extensão da câmara pulpar ao ápice 

radicular, denominados canal mésio-vestibular (MV) e canal mésio-lingual (ML) 

(Figura 2).  

Foi realizado um levantamento e análise de dados referente a 

escaneamentos prévios, realizados no microtomógrafo SkyScan 1174 v.2 (Bruker 

Micro-CT, Kontich, Bélgica) (Figura 3), operando com 50 kv e 800 μa, tendo uma 

resolução isotrópica de 19.9 μm, em 180° ao redor do eixo vertical, com passo de 
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rotação de 1.0°. Foi utilizado durante os escaneamentos um filtro de alumínio de 0,5 

mm de espessura. As reconstruções das imagens 3D das raízes foram realizadas 

pelo programa NRecon v.1.6.9 (Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica), e realizada a 

redução de artefatos em anel com correção de 5, beam hardening com correção de 

50% e smoothing de 5 para criar as fatias transversais e axiais das estruturas dos 

canais radiculares. 

 
 

Figura 2. Exemplo de configuração classe IV de VERTUCCI: (A) Modelo 3D evidenciando dois canais 
distintos; (B) Canais MV e ML; (C) Secção transversal. 

 

Após levantamento inicial e análise dos escaneamentos, uma amostra inicial 

de 185 raízes mesiais de molares inferiores foi alcançada, sendo 108 raízes 

incluídas para avaliação diante dos critérios previamente citados para seleção da 

amostra, totalizando 216 canais independentes. 

Para as análises morfométricas, foi utilizado o programa CTAn v.1.14.4 

(Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica). 
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Figura 3. Microtomógrafo SkyScan 1174 v.2. 

 

6.2. Aferição dos diâmetros dos canais radiculares e avaliação dos resultados 

 

Para análise dos diâmetros nos diferentes níveis, foi utilizado o comando 

individual 2D object analysis, do programa CTAn v.1.14.4 (Bruker Micro-CT, Kontich, 

Bélgica).  

A mensuração do canal radicular foi realizada através do maior diâmetro 

presente na seção transversal e ao longo dos 4 mm apicais, tendo como ponto de 

partida a fatia do escaneamento que corresponde ao fechamento completo do 

forame apical, o qual foi denominado ponto 0. Também foram avaliados os pontos a 

partir do forame em direção coronária, a 1 mm, 2 mm, 3 mm e 4 mm (Figura 4). O 

maior e menor diâmetros são determinados automaticamente pelo programa após a 

seleção da superfície do canal radicular em cada milímetro (Figura 5). 
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Figura 4. Seções onde foram determinados os diâmetros do segmento apical. 

 

Após a determinação destas medidas, obtendo as médias do maior e menor 

diâmetro dos canais MV e ML, esses valores foram equiparados com instrumentos 

acionados a motor com diferentes características geométricas. Os instrumentos 

foram pré-selecionados de acordo com as características, indicações do fabricante e 

viabilidade para utilização no preparo de raízes mesiais de molares inferiores, 

levando-se em consideração a ponta e o diâmetro do instrumento, independente da 

cinemática e do fabricante (Tabela 1). 

Dessa forma, foi verificado qual desses instrumentos teria o potencial de 

tocar na maior área da superfície do canal radicular. Foi realizada análise descritiva 

através do cruzamento de dados referente ao diâmetro dos instrumentos (D0, D1, 

D2 e D3) com o diâmetro anatômico dos 4 mm apicais das raízes MV e ML. 

Tendo como finalidade tocar 100% das paredes do canal radicular, os 

instrumentos indicados para cada canal apresentavam diâmetro superior, em cada 

mm, ao diâmetro aferido pela μCT.  
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  (B) 

Figura 5. Seleção da região de interesse (ROI) para determinação do maior e menor diâmetros: (A) 

Utilização da ferramenta Individual 2D object analysis do CTAn fornecendo os dados dos diâmetros 
do canal selecionado (B) 

 

 

Tabela 1. Diâmetro da ponta e conicidade dos instrumentos de NiTi acionados a motor pré-

selecionados 

   

Conicidade 2% 4% 5% 6% 8% 

D
iâ

m
e
tr

o
 d

a
 p

o
n

ta
 

25      

30      

35      

40      

45      

 



 32 

7. RESULTADOS 

 

 Os motivos da exclusão de 77 raízes, do total de 185 raízes pré-selecionadas, 

foram: não apresentavam canais independentes em toda sua extensão, reabsorção 

apical, instrumento fraturado no interior do canal radicular e traços de fratura e 

trincas no segmento apical. 

  Os diâmetros dos canais a 0, 1, 2, 3 e 4 mm do forame apical foram 

avaliados e mensurados (Anexo 2), obtendo desta forma a média, mediana, mínimo 

e máximo do maior diâmetro dos canais MV e ML (Tabela 2). Os diâmetros dos 

instrumentos em D0, D1, D2 e D3 foram calculados e detalhados para serem 

equiparados com os diâmetros dos canais radiculares (Anexo 3). 

 

Tabela 2. Média (mediana; mínimo-máximo) do maior diâmetro dos canais MV e ML (em mm) a 0,1, 
2, 3 e 4 mm do forame apical 

  

  

 O cruzamento de dados referente ao diâmetro dos canais nos seus 4 mm 

apicais com os instrumentos pré-selecionados levou ao potencial percentual de 

canais com 100% de suas paredes tocadas pelos instrumentos selecionados. Essa 

avaliação foi realizada em cada mm isoladamente e em toda extensão dos 4 mm 

 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

MV 
0.33        

(0.33) 
(0.12-0.72) 

0.39          
(0.37) 

(0.10-0.75) 

0.49        
(0.45)  

(0.19-1.30) 

0.56       
(0.49)  

(0.29-1.34) 

0.66 
(0.61)  

(0.24-1.73) 

ML 
0.36       

(0.33) 
(0.11-0.82) 

0.43         
(0.38) 

(0.21-0.77) 

0.50        
(0.46) 

(0.25-1.13) 

0.59       
(0.52) 

(0.23-2.12) 

0.68 
(0.64) 

(0.22-1.55) 
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(Tabela 3 e 4), de forma que o diâmetro de cada porção do instrumento fosse 

superior ao diâmetro de cada mm do canal radicular correspondente. 

 Em ambos os canais mesiais, o instrumento 45/.02, nos 2 mm mais apicais, 

apresentou os melhores resultados na avaliação de paredes tocadas enquanto o 

instrumento 40/.06 apresentou-se melhor a 3 e 4 mm, assim como na avaliação dos 

4 mm apurados simultaneamente. 

 

Tabela 3. Canais mésio-vestibulares com 100% das paredes tocadas (n = 108), em cada mm 

isoladamente e em toda extensão dos 4 mm, por instrumentos de diferentes diâmetros e conicidades 
 
 

MV 
     

 
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 1-4 mm 

25/.06 10% (11) 9% (10) 12% (13) 10% (11) 0% 

25/.08 10% (11) 14% (15) 19% (20) 21% (23) 1% (1) 

30/.04 20% (22) 15% (16) 14% (15) 7% (8) 2% (2) 

35/.02 40% (43) 22% (24) 15% (16) 6% (7) 2% (2) 

35/.04 40% (43) 28% (30) 27% (29) 16% (17) 7% (8) 

35/.05 40% (43) 30% (32) 31% (34) 24% (26) 7% (8) 

40/.02 60% (65) 39% (42) 30% (32) 15% (16) 7% (8) 

40/.04 60% (65) 45% (49) 44% (47) 30% (32) 12% (13) 

40/.06 60% (65) 53% (57) 53% (57) 45% (49) 21% (23) 

45/.02 73% (79) 55% (59) 48% (52) 27% (29) 14% (15) 
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Tabela 4. Canais mésio-linguais com 100% das paredes tocadas (n = 108), em cada mm 

isoladamente e em toda extensão dos 4 mm, por instrumentos de diferentes diâmetros e conicidades 
 
 

ML 
     

 
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 1-4 mm 

25/.06 6% (6) 6% (6) 10% (11) 11% (12) 1% (1) 

25/.08 6% (6) 11% (12) 18% (19) 21% (23) 1% (1) 

30/.04 11% (12) 18% (19) 12% (13) 10% (11) 1% (1) 

35/.02 37% (40) 20% (22) 13% (14) 10% (11) 3% (3) 

35/.04 37% (40) 31% (33) 20% (22) 19% (21) 6% (6) 

35/.05 37% (40) 33% (36) 29% (31) 25% (27) 6% (7) 

40/.02 55% (59) 40% (43) 26% (28) 17% (18) 6% (7) 

40/.04 55% (59) 44% (48) 43% (46) 28% (30) 13% (14) 

40/.06 55% (59) 47% (51) 50% (54) 43% (46) 20% (22) 

45/.02 65% (70) 55% (59) 46% (50) 27% (29) 16% (17) 

 

  

Analisando os canais nos quais nenhum instrumento selecionado tocaria 

todas as paredes nos 4 mm isolados, verificou-se uma relação diretamente 

proporcional onde quanto mais distante do forame, maior o percentual de canais 

com paredes não tocadas pelos instrumentos estabelecidos. Do mesmo modo que, 

ao analisar os 4 mm reunidos, constatou-se que 168 canais (n= 216) não teriam 

suas paredes tocadas por nenhum instrumento listado, elevando ainda mais o 

percentual nos 4 mm acumulados (78%), quando comparado a 1 mm (31%), 2 mm 

(45%), 3 mm (49%) e 4 mm (56%) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Porcentagem de canais onde nenhum instrumento selecionado tocaria todas as paredes 

nos 4 mm isoladamente e em toda extensão dos 4 mm 

 

 
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 1-4 mm 

MV 27% (29) 45% (49) 47% (51) 55% (59) 78% (84) 

ML 35% (38) 45% (49) 50% (54) 57% (62) 78% (84) 

TOTAL 31% (67) 45% (98) 49% (105) 56% (121) 78% (168) 

 

  

 Em se tratando do instrumento de diâmetro ideal para o preparo dos canais 

das raízes mesiais de molares inferiores com configuração classe IV de VERTUCCI, 

foram propostos instrumentos com conicidade constante e conicidade variável 

considerando a média (Tabela 6 e 7) e mediana (Tabela 8 e 9) dos canais MV e ML.  

  

Tabela 6. Instrumento ideal para preparo 1 mm aquém do forame apical, com conicidade constante, 

considerando-se a média dos diâmetros dos canais MV e ML 
 
 
 

 
D0 D1 D2 D3 

MV 0.40 10% (0.50) 10% (0.60) 10% (0.70) 

ML 0.45 8% (0.53) 8% (0.61) 8% (0.69) 

 
 

 
Tabela 7. Instrumento ideal para preparo 1 mm aquém do forame apical, com conicidade variável, 

considerando-se a média dos diâmetros dos canais MV e ML 
 
 

 
D0 D1 D2 D3 

MV 0.40 10% (0.50) 7% (0.57) 10% (0.67) 

ML 0.45 6% (0.51) 9% (0.60) 9% (0.69) 
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Tabela 8. Instrumento ideal para preparo 1 mm aquém do forame apical, com conicidade constante, 

considerando-se a mediana dos diâmetros dos canais MV e ML 
 
 

 
D0 D1 D2 D3 

MV 0.40 8% (0.48) 8% (0.56) 8% (0.64) 

ML 0.40 9% (0.49) 9% (0.58) 9% (0.67) 

 
 
 
 
 

Tabela 9. Instrumento ideal para preparo 1 mm aquém do forame apical, com conicidade variável, 
considerando-se a mediana dos diâmetros dos canais MV e ML 

 
 

 
D0 D1 D2 D3 

MV 0.40 6% (0.46) 4% (0.50) 12% (0.62) 

ML 0.40 7% (0.47) 6% (0.53) 12% (0.65) 
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8. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo se propôs a avaliar o diâmetro apical dos canais mesiais 

de molares inferiores com configuração classe IV de VERTUCCI através da μCT e a 

partir dessa medida, tentar estabelecer o instrumento ideal para a confecção do 

preparo apical. Os dados obtidos dos 4 mm apicais destes canais foram 

correlacionados com instrumentos endodônticos que apresentam diferentes 

características nos quesitos diâmetro da ponta e conicidade. Desta forma, observou-

se qual o instrumento mais indicado para preparar os canais MV e ML, com maior 

potencial de tocar a maior área da superfície do canal radicular. 

 A utilização da μCT torna mais confiável a seleção das amostras com relação 

aos critérios de inclusão e dados morfométricos, reforçando a validade deste estudo 

e experimentos ex vivo (VERSIANI et al., 2013b; MARCELIANO-ALVES et al., 

2015). Soma-se ainda a vantagem de ser uma técnica reprodutível para a avaliação 

tridimensional e não invasiva dos SCR, onde qualquer constatação de erro ou 

artefato de imagens pode ser corrigida repetindo a análise do dente, sendo possível 

avaliar uma grande quantidade de seções por cada milímetro da raiz, diferentemente 

de outros métodos anteriormente descritos na literatura (MANNOCCI et al., 2005; 

PLOTINO et al., 2006). 

 Optou-se pela raiz mesial de molares inferiores pelo fato desse grupamento 

dentário apresentar as menores taxas de sucesso em virtude da sua complexidade 

anatômica, que pode abrigar microrganismos residuais que escaparam dos efeitos 

dos instrumentos endodônticos e das substâncias químicas utilizadas durante o 

PQM, ratificando a árdua missão de limpeza e desinfecção do SCR (RICUCCI & 

SIQUEIRA, 2008; RICUCCI et al., 2011). 
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 Tendo em vista que o diâmetro apical dos canais radiculares mesiais de 

molares inferiores apresenta uma ampla variação, se torna difícil estabelecer uma 

padronização do alargamento apical. KEREKES & TROSNTAD (1977), por meio do 

microscópio óptico equipado com uma ocular de medição e cortes horizontais, 

encontraram uma variação de 0,15 a 2,20 mm a 1 mm do ápice anatômico, sendo 

que foram avaliadas raízes mesiais com diferentes configurações e número de 

canais. No presente trabalho foi possível constatar uma variação menor, de 0,10 a 

0,77 mm; no entanto, somente raízes que apresentavam saídas foraminais distintas 

para os canais MV e ML foram avaliadas. 

 WU et al. (2000b), através de cortes horizontais e mensuração de diâmetro 

com microscópio óptico de medição, determinaram a mediana equivalente ao maior 

diâmetro das raízes mesiais de molares inferiores a 1, 2 e 5 mm do ápice anatômico. 

O canal MV apresentou mediana igual a 0,40 mm (variação de 0,20 a 0,52 mm), 

enquanto que no canal ML a mediana foi de 0,38 mm (variação de 0,32 a 0,67 mm) 

a 1 mm do ápice. Tais valores aproximam-se dos encontrados no presente estudo, 

no qual, a mediana do canal MV foi 0,37 mm (variação 0,10 a 0,75 mm) e no canal 

ML 0,38 mm (variação de 0,21 a 0,77 mm). 

 Ainda que existam conflitos com relação ao diâmetro do preparo apical, é de 

suma relevância considerar a melhor desinfecção possível dos canais radiculares 

infectados (PETERS, 2004). Segundo YARED & DAGHER (1994), a capacidade de 

redução de microrganismos do SCR com instrumentos #25 e #40 não apresentou 

diferença estatística e ambos os diâmetros se apresentaram de forma similar, 

quando associados a uma medicação intracanal durante 7 dias. 

 No entanto, em um estudo ex vivo, SIQUEIRA et al. (1999), constataram que 

a carga bacteriana no interior do canal radicular foi significativamente reduzida após 
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cada aumento sequencial do diâmetro do instrumento. Estes resultados foram 

posteriormente corroborados por CARD et al. (2002) e RODRIGUES et al. (2015), 

em ensaios clínicos utilizando métodos bacteriológicos mais sofisticados que os 

relatados por YARED & DAGHER (1994). Na verdade, sobre a perspectiva de 

redução bacteriana e limpeza do canal, diversos outros estudos têm demonstrado 

que um preparo final com maior diâmetro resulta em menor número de bactérias 

intracanal e maior remoção de detritos dentinários e pulpares (SIQUEIRA et al., 

1997; DALTON et al., 1998; ROLLISON et al., 2002; USMAN et al., 2004; MICKEL et 

al., 2007). 

 BUCHANAN (2000) sinalizou que o preparo apical deve ser mínimo, com o 

objetivo de impedir quadros de iatrogenias, sendo indicado preparos com 

instrumentos diâmetro #20 ou #25. De acordo com RUDDLE (2002) e WHITWORTH 

(2005), o alargamento do segmento apical deverá ser realizado de forma comedida, 

visando minimizar o risco de fratura dos instrumentos. Entretanto, sabe-se que o 

preparo apical final com instrumento #20 não oferece uma instrumentação 

conveniente no sentido de aumentar a eficácia antimicrobiana e não apresenta efeito 

mecânico significante sobre as paredes do SCR (SPANGBERG, 2001; PETERS & 

PAQUÉ, 2010). 

 Ao mesmo tempo que preparos apicais com diâmetros maiores exercem um 

significante impacto na limpeza, desinfecção e modelagem, principais objetivos do 

PQM, assume-se que o uso de instrumentos de maiores diâmetros pode estar 

associado a risco de complicações como bloqueios, degraus, perfurações e desvio 

da forma original do canal, bem como enfraquecimento da raiz por remoção 

excessiva de dentina (ADORNO et al., 2010).  
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 Uma das preocupações da endodontia contemporânea são as áreas não 

tocadas durante a instrumentação do SCR. A literatura aponta uma variação de 10% 

a 50% de superfícies não preparadas em canais mesiais de molares inferiores 

(YANG et al., 2011; MARKVART et al., 2012; ZHAO et al., 2014; SIQUEIRA et al., 

2018b). O presente estudo avaliou o percentual de canais onde nenhum instrumento 

selecionado tocaria todas as paredes nos 4 mm isolados e nos 4 mm acumulados. 

Diante do total de 216 canais, 31%, 45%, 49% e 56% dos canais não teriam todas 

suas paredes tocadas durante a instrumentação a 1, 2, 3 e 4 mm do forame, 

respectivamente. Esse percentual cresce de forma significativa quando se pensa em 

toda extensão dos 4 mm, onde 78% dos canais apresentariam áreas não 

instrumentadas durante o preparo apical.  

 PAQUÉ et al. (2010) apontaram uma média de paredes não tocadas, após 

instrumentação manual e acionada a motor, de 65,2% a 74,7% na porção apical de 

canais de molares inferiores. Fica evidente na literatura que nenhum instrumento ou 

sistema é capaz de preparar 100% das paredes dos canais radiculares (FORNARI et 

al., 2010; YANG et al., 2011; SIQUEIRA et al., 2013; PETERS et al., 2015; ALVES et 

al., 2016; LACERDA et al., 2017; PÉREZ et al., 2018; SIQUEIRA et al., 2018a). 

 Também é sabido que microrganismos podem permanecer nas porções não 

alcançadas pelos instrumentos durante o preparo dos canais radiculares, podendo 

levar ao fracasso endodôntico (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004; NAIR et al., 2005; VERA 

et al., 2012). SIQUEIRA et al. (2018a) apontaram que as áreas que permaneceram 

não atingidas pelo PQM apresentaram com frequência tecido pulpar remanescente, 

detritos e microrganismos, principalmente no segmento apical.  

 Diferentes diâmetros e conicidades já foram propostos na literatura para 

preparo da raiz mesial de molares inferiores. CARD et al. (2002) empregaram os 
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instrumentos #45 conicidade 0.04 e #60. USMAN et al. (2004) utilizaram 

instrumentos #20 conicidade 0.06 e #40 conicidade 0.06. YANG et al. (2011) usaram 

instrumentos #30 com conicidades diferentes, 0.05 e 0.09. Já ALVES et al. (2016) 

realizaram o preparo com instrumentos #35 conicidade 0.04. 

 É importante ressaltar e deixar claro que o instrumento não toca todas as 

paredes do canal radicular pois não apresenta diâmetro suficiente para alcançar 

toda a superfície radicular, tendo como base instrumentos viáveis para o preparo de 

canais com complexidades anatômicas diversas. A dimensão do instrumento é 

menor que a dimensão do canal radicular, impossibilitando o mesmo de atingir toda 

a área almejada durante o preparo radicular. Além disso, curvatura e irregularidades 

do canal podem direcionar o instrumento para algumas paredes enquanto evita 

outras (SIQUEIRA et al., 2018b). 

 A μCT tem sido amplamente utilizada para avaliar o percentual de paredes 

não tocadas após a instrumentação do SCR com diferentes técnicas (METZGER et 

al., 2010a; ENDAL et al., 2011; PAQUÉ & PETERS, 2011; PETERS & PAQUÉ, 

2011; VERSIANI et al., 2011; PÉREZ et al., 2018; SIQUEIRA et al., 2018a). A 

sobreposição exata assegurada pelos programas disponibiliza uma técnica não 

invasiva para avaliação tridimensional quantitativa e qualitativa dos preparos (LIU & 

WU, 2016).  

 O presente estudo apresenta como diferencial inovador, além de avaliar os 

diâmetros dos 4 mm apicais através de μCT, recomendar qual o instrumento seria o 

mais indicado para instrumentação dos canais MV e ML das raízes mesiais de 

molares inferiores, diante da problemática de paredes não tocadas durante o 

preparo apical. A avaliação de cada mm foi correlacionada com o diâmetro dos 

instrumentos selecionados, de maneira que o instrumento aumente o maior diâmetro 
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do canal radicular e consequentemente toque todas as paredes do segmento apical 

durante o tratamento endodôntico. Os resultados mostraram que a medida que o 

diâmetro do preparo se torna maior através de instrumentos com maiores 

dimensões, maior será o número de paredes tocadas, diminuindo assim o percentual 

de áreas não preparadas. 

 Os instrumentos #40 conicidade 0.06 mm/mm e #45 conicidade 0.02 mm/mm, 

apresentaram os melhores resultados no nosso estudo na avaliação dos 4 mm 

isolados, corroborando com os achados de estudos anteriores que afirmam que, ao 

aumentar o diâmetro do preparo apical, ocorre uma redução progressiva significante 

no que diz respeito a paredes não tocadas no decorrer da instrumentação do SCR 

(PETERS et al., 2015; PÉREZ et al., 2018). 

 Tendo como foco a avaliação de toda extensão dos 4 mm, o instrumento #40 

conicidade 0.06 assume o papel de melhor instrumento para preparo deste 

grupamento dentário, apresentando a possibilidade de tocar todas as paredes em 45 

canais (n=216), o que corresponde, aproximadamente, a 20% do total de canais 

avaliados. 

 Dentro deste contexto, vale mencionar que o presente trabalho propôs indicar 

instrumentos ideais para o preparo dos canais MV e ML, tendo como parâmetros os 

diâmetros dos 4 mm apicais dos canais radiculares. Instrumentos com conicidade 

constante de D0 até D3, como por exemplo #45 conicidade 0.08, atingiriam toda a 

superfície do canal ML de acordo com a média dos diâmetros. É importante frisar 

que estes são instrumentos hipotéticos, porém teriam a capacidade de tocar todas 

as paredes nos 4 mm mais apicais dos canais MV e ML.  

 Deve-se salientar que vivemos, atualmente, um período de preparos 

conservadores dentro da Endodontia, onde a indicação de um instrumento #40 
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conicidade 0.06 para instrumentação da raiz mesial de molares inferiores, pode ser 

considerada excessiva.  

 Embora este seja o instrumento projetado como ideal, outros parâmetros não 

menos relevantes e que acabam por limitar o presente trabalho, devem ser 

observados, como trincas, fraturas, desvios, descentralização do preparo e desgaste 

desmoderado de dentina, provenientes de preparos mais amplos, como já relato em 

outros estudos (PETTIETTE et al., 2001; BRASIL et al., 2017).  Acrescenta-se ainda 

que, mesmo os resultados sugerindo o instrumento #40/0.06 como o mais eficaz no 

preparo destas raízes, o ideal é que cada preparo fosse planejado de forma 

individualizada, porém, nos dias atuais, esse processo ainda não é exequível.  

 O sistema de instrumentação Self-Adjusting File (SAF), produzido a partir de 

uma haste de NiTi, é uma malha de superfície abrasiva e flexível que se adapta 

tridimensionalmente às paredes dos canais radiculares. Em virtude disso, o 

instrumento SAF remove uniformemente uma fina camada de dentina, ampliando o 

preparo sem, no entanto, alterar a configuração original do canal e tocando, 

consequentemente, um percentual maior de paredes do canal radicular (METZGER 

et al., 2010b; SIQUEIRA et al., 2013).  

 Além disso, para contornar as limitações dos instrumentos em tocar todas as 

paredes, é necessário que se viabilize melhorias na capacidade do irrigante de 

atingir, limpar e desinfetar áreas não afetadas pelos instrumentos. 

Nessa abordagem, o desafio futuro fica para execução de novos trabalhos 

onde os diâmetros e conicidades citados anteriormente sejam testados ex vivo, 

avaliando a centralização do preparo, transporte apical, perfurações, incidência de 

fratura dos instrumentos e percentual de paredes não tocadas durante o preparo 

apical. Também é importante estabelecer um meio termo entre o aumento do 
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diâmetro do preparo e o risco de fratura radicular em decorrência de excessiva 

remoção de dentina. Paralelamente a está situação, idealizar trabalhos que realizem 

a correlação das áreas tocadas com a redução da carga bacteriana.  
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9. CONCLUSÃO 

 

O instrumento endodôntico com características geométricas D0= 0,40mm e 

conicidade 0,06 mm é o que apresenta melhor potencial de preparar os canais 

mésio-vestibular e mésio-lingual de molares inferiores no segmento apical, 

aumentando a possibilidade de tocar mais paredes, tendo como base dados 

anatômicos obtidos por μCT. São necessários mais estudos, no futuro, para 

comprovar esses dados, tanto com prova de conceito, ex vivo, e com estudos 

clínicos avaliando o índice de sucesso de molares inferiores tratados com este tipo 

de instrumento. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Maior diâmetro dos canais MV e ML a 0, 1, 2, 3 e 4 mm do forame apical 
da raiz mesial de molares inferiores com configuração classe IV de VERTUCCI 

 

 0 1 2 3 4 

Dente MV ML MV ML MV ML MV ML MV ML 

           

1 0,45 0,25 0,42 0,52 0,53 0,54 0,73 0,95 0,83 1,14 

2 0,33 0,45 0,38 0,50 0,45 0,82 0,48 1,24 1,10 1,55 

3 0,28 0,35 0,27 0,28 0,33 0,38 0,37 0,48 0,45 0,57 

4 0,18 0,11 0,24 0,33 0,26 0,51 0,34 0,83 0,54 0,95 

5 0,28 0,66 0,26 0,62 0,64 0,39 0,50 0,52 0,51 0,49 

6 0,36 0,27 0,48 0,36 0,55 0,77 1,02 1,29 1,25 1,05 

7 0,43 0,44 0,50 0,56 0,58 0,49 0,95 0,51 0,97 0,59 

8 0,31 0,30 0,33 0,26 0,45 0,30 0,44 0,25 0,24 0,42 

9 0,39 0,52 0,46 0,58 0,42 0,56 1,14 1,11 1,40 1,25 

10 0,53 0,62 0,27 0,38 0,29 0,45 0,34 0,46 0,31 0,49 

11 0,23 0,33 0,49 0,63 0,81 0,77 1,07 0,76 0,84 0,67 

12 0,72 0,54 0,44 0,63 0,58 1,13 0,59 0,55 0,62 0,73 

13 0,40 0,31 0,31 0,68 0,27 0,33 0,34 0,62 0,42 0,79 

14 0,34 0,48 0,33 0,32 0,29 0,35 0,42 0,38 0,76 0,45 

15 0,32 0,30 0,58 0,68 0,61 0,35 0,63 1,08 0,50 0,90 

16 0,31 0,32 0,31 0,32 0,47 0,53 0,42 0,47 0,38 0,40 

17 0,26 0,19 0,38 0,39 0,41 0,41 0,45 0,46 0,48 0,46 

18 0,23 0,26 0,35 0,31 0,36 0,33 0,43 0,43 0,58 0,52 

19 0,26 0,24 0,28 0,31 0,45 0,33 0,45 0,40 0,54 0,65 

20 0,59 0,52 0,66 0,53 0,89 0,37 0,71 0,54 0,61 0,61 

21 0,24 0,24 0,30 0,38 0,30 0,38 0,39 0,43 0,55 0,39 

22 0,40 0,56 0,44 0,55 0,34 0,75 0,52 0,76 0,64 0,55 

23 0,26 0,23 0,58 0,66 0,72 0,56 0,81 0,65 0,87 0,85 

24 0,32 0,25 0,20 0,33 0,37 0,49 0,47 0,45 0,49 0,51 

25 0,25 0,41 0,37 0,40 0,39 0,38 0,49 0,39 0,51 0,49 

26 0,27 0,20 0,40 0,37 0,45 0,33 0,30 0,39 0,67 0,52 

27 0,42 0,26 0,34 0,34 0,48 0,31 0,65 0,36 0,69 0,91 

28 0,52 0,34 0,31 0,48 0,49 0,54 0,43 0,61 0,48 0,52 

29 0,57 0,14 0,39 0,51 0,38 0,51 0,70 0,54 0,56 0,68 

30 0,37 0,31 0,37 0,34 0,67 0,39 0,60 0,45 0,42 0,45 

31 0,36 0,42 0,30 0,38 0,79 0,64 0,80 0,64 0,79 0,69 

32 0,33 0,17 0,36 0,31 0,47 0,31 0,47 0,42 0,52 0,52 

33 0,26 0,30 0,14 0,30 0,56 0,60 0,90 0,57 0,37 1,09 
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 0 1 2 3 4 

Dente MV ML MV ML MV ML MV ML MV ML 

           

34 0,27 0,82 0,66 0,62 0,82 0,73 0,85 0,81 0,86 0,89 

35 0,39 0,53 0,58 0,66 0,92 0,86 1,03 1,12 0,91 1,46 

36 0,42 0,71 0,72 0,70 0,46 0,53 0,57 0,92 0,61 0,85 

37 0,52 0,48 0,56 0,51 0,60 0,50 0,53 0,77 0,48 0,77 

38 0,36 0,45 0,71 0,35 0,45 0,51 0,52 0,78 0,62 0,80 

39 0,33 0,48 0,33 0,51 0,40 0,69 0,59 0,65 0,36 0,67 

40 0,34 0,37 0,44 0,54 0,57 0,51 0,80 0,68 0,96 0,74 

41 0,24 0,33 0,40 0,40 0,41 0,49 0,49 0,53 0,57 0,74 

42 0,30 0,50 0,54 0,52 0,50 0,58 0,41 0,45 0,95 0,67 

43 0,37 0,44 0,58 0,51 0,47 0,37 0,41 0,32 0,48 0,58 

44 0,25 0,43 0,40 0,46 0,28 0,45 0,33 0,54 0,41 0,54 

45 0,21 0,33 0,45 0,63 0,41 0,54 0,41 0,47 0,62 0,71 

46 0,46 0,47 0,75 0,77 0,90 0,98 1,10 1,13 0,66 0,98 

47 0,29 0,14 0,25 0,49 0,28 0,25 0,42 0,48 0,43 0,22 

48 0,46 0,39 0,36 0,65 0,47 0,98 0,46 0,99 0,49 0,54 

49 0,22 0,27 0,47 0,58 0,65 0,65 0,78 0,88 0,99 0,98 

50 0,17 0,24 0,22 0,37 0,54 0,46 0,55 0,67 0,51 0,38 

51 0,43 0,34 0,10 0,38 0,47 0,41 0,53 0,55 0,53 0,58 

52 0,34 0,67 0,38 0,55 0,23 0,85 0,75 0,69 1,12 0,90 

53 0,42 0,38 0,31 0,24 0,19 0,37 0,32 0,26 0,44 0,62 

54 0,28 0,43 0,47 0,21 0,24 0,27 0,36 0,31 0,54 0,65 

55 0,46 0,30 0,36 0,30 0,46 0,56 0,56 0,39 0,65 0,52 

56 0,31 0,43 0,24 0,56 0,42 0,70 0,41 0,33 0,55 0,47 

57 0,12 0,24 0,24 0,33 0,31 0,50 0,52 0,43 0,45 0,46 

58 0,21 0,20 0,39 0,22 0,56 0,48 0,59 0,76 0,56 0,56 

59 0,12 0,33 0,25 0,40 0,41 0,51 0,56 0,65 0,67 0,45 

60 0,42 0,30 0,36 0,30 0,56 0,54 0,65 0,55 0,68 0,64 

61 0,39 0,18 0,40 0,27 0,38 0,46 0,52 0,45 0,30 0,48 

62 0,46 0,34 0,57 0,67 0,79 0,67 0,77 0,58 0,61 0,39 

63 0,43 0,23 0,27 0,29 0,62 0,54 0,45 0,23 0,47 0,38 

64 0,21 0,27 0,37 0,23 0,51 0,27 0,48 0,52 0,58 0,43 

65 0,43 0,37 0,55 0,32 0,74 0,33 0,42 0,42 0,74 0,43 

66 0,45 0,56 0,40 0,64 1,08 0,98 1,34 2,12 1,68 1,21 

67 0,48 0,62 0,60 0,42 0,53 0,31 0,58 0,58 0,49 0,50 

68 0,26 0,58 0,54 0,59 0,63 0,65 0,53 0,49 0,82 0,98 

69 0,14 0,20 0,36 0,41 0,57 0,46 0,56 0,54 0,96 0,65 

70 0,33 0,59 0,46 0,59 0,73 0,71 0,40 0,88 0,56 0,88 
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 0 1 2 3 4 

Dente MV ML MV ML MV ML MV ML MV ML 

           

71 0,30 0,29 0,26 0,32 0,41 0,32 0,41 0,32 0,52 0,25 

72 0,19 0,26 0,20 0,21 0,32 0,29 0,29 0,36 0,42 0,50 

73 0,31 0,24 0,25 0,40 0,32 0,46 0,31 0,75 0,70 0,99 

74 0,23 0,38 0,30 0,31 0,42 0,31 0,35 0,35 0,50 0,33 

75 0,25 0,19 0,28 0,34 0,57 0,43 0,93 0,53 0,62 0,52 

76 0,21 0,30 0,46 0,30 0,41 0,31 0,38 0,45 0,46 0,49 

77 0,50 0,54 0,61 0,65 1,04 0,81 0,33 0,79 0,64 0,57 

78 0,46 0,72 0,52 0,76 0,63 0,89 0,48 1,25 0,55 1,40 

79 0,30 0,27 0,33 0,31 0,38 0,40 0,46 0,46 1,14 0,84 

80 0,21 0,25 0,23 0,25 0,32 0,33 0,61 0,47 0,75 0,55 

81 0,45 0,44 0,43 0,42 1,30 0,60 1,27 0,66 1,31 1,07 

82 0,20 0,49 0,61 0,65 0,56 0,53 1,08 0,88 1,73 1,36 

83 0,42 0,47 0,33 0,40 0,45 0,54 0,59 0,63 1,00 0,87 

84 0,36 0,35 0,37 0,56 0,57 1,12 0,85 0,35 0,79 0,40 

85 0,16 0,33 0,23 0,58 0,35 0,48 0,35 0,85 0,44 0,36 

86 0,44 0,37 0,30 0,28 0,54 0,50 0,43 0,69 0,52 0,95 

87 0,22 0,28 0,24 0,22 0,35 0,26 0,37 0,33 0,67 0,39 

88 0,35 0,35 0,33 0,31 0,35 0,37 0,44 0,37 0,53 0,57 

89 0,37 0,32 0,40 0,37 0,43 0,40 0,47 0,45 0,55 0,60 

90 0,34 0,31 0,36 0,33 0,39 0,37 0,45 0,43 0,47 0,46 

91 0,25 0,30 0,27 0,35 0,32 0,38 0,36 0,44 0,38 0,45 

92 0,28 0,33 0,33 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,55 

93 0,36 0,35 0,40 0,40 0,43 0,46 0,52 0,55 0,60 0,65 

94 0,27 0,25 0,34 0,33 0,36 0,39 0,40 0,44 0,70 0,82 

95 0,30 0,32 0,32 0,35 0,40 0,44 0,50 0,52 0,75 0,78 

96 0,24 0,22 0,30 0,36 0,36 0,42 0,45 0,50 0,65 0,72 

97 0,32 0,30 0,37 0,35 0,46 0,41 0,52 0,48 0,73 0,68 

98 0,40 0,35 0,38 0,33 0,44 0,36 0,50 0,42 0,75 0,70 

99 0,37 0,32 0,43 0,36 0,47 0,42 0,55 0,48 0,68 0,60 

100 0,26 0,31 0,33 0,36 0,38 0,43 0,45 0,50 0,60 0,72 

101 0,34 0,28 0,37 0,32 0,43 0,38 0,48 0,44 0,70 0,68 

102 0,25 0,26 0,31 0,33 0,38 0,40 0,43 0,45 0,63 0,69 

103 0,31 0,32 0,36 0,37 0,44 0,46 0,52 0,55 0,74 0,77 

104 0,29 0,28 0,32 0,30 0,35 0,33 0,40 0,39 0,55 0,50 

105 0,34 0,33 0,41 0,42 0,47 0,48 0,57 0,60 0,77 0,79 

106 0,37 0,35 0,43 0,40 0,48 0,46 0,54 0,52 0,65 0,63 

107 0,32 0,30 0,36 0,35 0,42 0,40 0,48 0,46 0,68 0,65 
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 0 1 2 3 4 

Dente MV ML MV ML MV ML MV ML MV ML 

           

108 0,34 0,28 0,37 0,33 0,40 0,38 0,45 0,43 0,70 0,67 
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ANEXO 3 – Diâmetros, em mm, dos instrumentos selecionados em D0, D1, D2 e D3 

 

 
D0 D1 D2 D3 

25.06 25 31 37 43 

25.08 25 33 41 49 

30.04 30 34 38 42 

35.02 35 37 39 41 

35.04 35 39 43 47 

35.05 35 40 45 50 

40.02 40 42 44 46 

40.04 40 44 48 52 

40.06 40 46 52 58 

45.02 45 47 49 51 
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ANEXO 4 – Artigo 1 

A.F. Campello, B.M. Almeida, M.A. Franzoni, F.R.F. Alves, M.F. Marceliano-Alves, 
I.N. Rôças, J.F. Siqueira Jr, J.C. Provenzano (2019). Influence of solvent and a 
supplementary step with a finishing instrumento n filling material removal from canals 
connected by an isthmus. Int Endod J 52: 716-724. 
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ANEXO 5 – Artigo 2 

Almeida BM, Provenzano JC, Marceliano-Alves MF, Rôças IN, Siqueira Jr JF 
(2019). Matching the dimensions of current available instruments with the apical 
diameters of mandibular molar mesial root canals obtained by microcomputed 
tomography. J Endod 45: 756-760.  
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