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RESUMO 

Objetivos. Avaliação de trincas dentinárias e áreas não preparadas após o preparo 

dos canais radiculares com os instrumentos Reciproc e Mtwo utilizando a 

microtomografia computadorizada (micro-CT), e verificar a acurácia deste método 

Materiais e Métodos. Os canais radiculares de 12 incisivos inferiores foram 

instrumentados com Reciproc R40. Após o preparo, todas as raízes foram 

seccionadas a 5 e 10 mm do ápice. Os fragmentos foram analisados quanto à 

presença de defeitos dentinários, primeiramente por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) (padrão ouro), em segundo lugar pelo micro-CT e em terceiro pelo 

microscópio operatório (MO). A micro-CT foi realizada em duas resoluções: 10 μm e 

17 μm, sob condições secas e úmidas. O exame de MO foi realizado com e sem 

transiluminação. Onze segmentos mandibulares contendo os incisivos inferiores 

(n=44), foram obtidos e escaneados com uma resolução de 9.9 μm. Em seguida, os 

dentes foram distribuídos em 2 grupos (n = 22), de acordo com o protocolo de 

instrumentação: no grupo Reciproc, os canais foram preparados utilizando os 

instrumentos R40 e R50, enquanto no grupo Mtwo, os canais foram instrumentados 

até o instrumento Mtwo50. Após os procedimentos de instrumentação #40 e #50, os 

blocos ósseos foram novamente escaneados. As imagens pré e pós-operatórias 

foram analisadas para identificar a presença de trincas dentinárias, quantificar as 

áreas do canal radicular não preparadas e detritos dentinários.  

 Resultados. A precisão foi moderada para micro-CT 10 μm seco, micro-CT 10 μm 

úmido e MO com transluminação, ruim para MO sem transluminação e muito ruim 

para micro-CT 17 μm seco e úmido. Alguns defeitos dentinários visualizados nas 

imagens de MEV não puderam ser detectados por micro-CT e MO. A espessura do 

defeito dentinário influenciou significativamente sua detecção para micro-CT 10 μm 
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seco, micro-CT 10 μm úmido, micro-CT 17 μm seco e MO com transluminação (P 

<.05). A análise quantitativa mostrou defeitos dentinários novos somente em 5 

dentes dos 42 incluídos na pesquisa, 2 do grupo reciproc e 3 do grupo Mtwo. A 

instrumentação com Mtwo foi associada com um maior número de espécimes com 

microtrincas pós-preparo (n=3, 14,29%) em comparação com Reciproc (n=2, 9,52%). 

A porcentagem média de áreas não preparadas foi semelhante para os dois 

sistemas testados, considerando o comprimento total do canal (P < 0,05). Contudo, 

foi verificado um menor percentual de áreas não preparadas com Reciproc quando 

somente a avaliação apical foi realizada (P< 0,05). A porcentagem média de detritos 

dentinários foi semelhante para os dois sistemas, e revelou um aumento significativo 

comparando o tamanho final do preparo 40 com 50 para ambos os sistemas e nível 

de avaliação. 

Conclusões. A precisão da micro-CT na detecção de defeitos dentinários foi 

moderada na resolução otimizada, independentemente das condições de umidade e 

menor do que o MO com transluminação. O tamanho do defeito dentinário pode 

influenciar significativamente sua detecção por micro-CT e MO. A precisão da micro-

CT foi muito baixa quando foi utilizada uma resolução isotrópica de 17 μm. Existe 

relação de causa e efeito entre a instrumentação mecanizada do canal radicular e a 

formação de microtrincas dentinárias. Além disso, o aumento do diâmetro do 

instrumento pode aumentar a extensão da trinca. Algumas trincas dependendo do 

tamnho e da resolução utilizada, podem não ser detectadas pela micro-CT. Nenhum 

dos sistemas foi capaz de preparar todas as superfícies do canal radicular. Detritos 

dentinários foram detectados em todos os dentes, independentemente do sistema.  

Palavras-chave: microtomografia computadorizada; trincas dentinárias; incisivo 

inferior; instrumentação do canal radicular. 
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ABSTRACT 

 

Aim(s). Evaluation of dentin cracks after preparation of root canals with Reciproc and 

Mtwo instruments using computerized microtomography (micro-CT), and to verify the 

accuracy of this method  

Materials and Methods. The root canals of 12 human mandibular incisors were 

prepared with Reciproc R40. Afterthought, all roots were resected 5 and 10 mm from 

the Apex. The fragments were then analyzed for the presence of dentinal defects, 

firstly by SEM (gold standard), secondly by mCT, and thirdly by OM. The mCT scans 

were performed at two resolutions: 10 μm and 17 μm, under dry and damp 

conditions. The OM examination was performed with and without transillumination. 

Eleven mandibular segments containing the incisors (n = 44) were scanned with a 

resolution of 9.9 μm. The teeth were then divided into 2 groups (n = 22), according to 

the instrumentation protocol: in the Reciproc group, the root canals were prepared 

using the R40 and R50 instruments. the Mtwo group, the root canals were 

instrumented until the Mtwo50 instrument. The bone blocks were re-scanned, and 

the pre and postoperative images of the roots were analyzed to identify the presence 

of cracks dentin, check unprepared áreas and accumulated hard-tissue debris. 

Results. The analysis by SEM confirmed the formation of dentinal defects in 18 

samples (18/24). Dentinal defects were not identified in six samples (6/24). The 

thickness of the chosen defects varied from 1.90-25.93 μm (mean = 13.24 μm, 

median 12.50 μm). The accuracy was moderate for mCT_10_dry, mCT_10_damp, 

and OM_Transillum, poor for OM_NoTransillum, and very poor for mCT_17_dry and 

mCT_17_damp. Some dentinal defects visualized in the SEM images could not be 

detected by mCT and OM. The dentinal defect thickness significantly influenced its 
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detection for mCT_10_dry, mCT_10_damp, mCT_17_dry, OM_Transillum (P < .05). 

The quantitative analysis showed the presence of new dentinal defects in only 5 

teeth of the 42 included, two of the reciproc group and three of the Mtwo group. Mtwo 

(14.29%), showed an greater increase in the number of specimens with dentin 

microcracks than the reciproc (9.52%) when compared to the initial images. The 

mean percentage of unprepared areas was similar for the tested systems, 

considering the full canal length (P <0,05). On the other hand, there was a significant 

difference in percentages for the apical 4 mm: 4.19 % in the Reciproc group and 6.18 

% in the Mtwo group (P < .05). The mean percentage of accumulated hard-tissue 

debris was similar for the tested systems, and revealed a significant increase 

comparing the final preparation size 40 with 50 for both systems and evaluation level. 

Conclusion(s). The accuracy of mCT in detecting dentinal defects was moderate in 

optimized resolution independently of the moisture conditions and lower than 

OM_Transillum. The dentinal defect size can significantly influence its detection by 

mCT and OM. The accuracy of mCT was very poor when an isotropic resolution of 17 

μm was used. There is a cause and effect relationship between the mechanized 

instrumentation of the root canal and the formation of dentin microcracks. In addition, 

increasing the diameter of the instrument can increase the length of the cracks. 

Some cracks depending on the size and the resolution used may not be detected by 

the micro-CT. None of the systems was able to prepare the entire surface area of the 

root canal. accumulated hard-tissue debris were detected in all teeth independent of 

the system. 

Keywords: microcomputed tomography; dentinal crack; mandibular incisors; root 

canal treatment. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A remoção completa de tecido pulpar, detritos e microorganismos é um dos 

objetivos do tratamento endodôntico. Este objetivo é cumprido pelo preparo químico 

e mecânico (PQM) dos canais radiculares (SCHILDER, 1974). Durante o preparo, 

podem ocorrer injúrias aos tecidos dentinários, resultando em complicações pós-

operatórias (SIQUEIRA et al., 2002; SELTZER & NAIRDORF, 2004). Evidências 

apontam que as fraturas radiculares são oriundas principalmente de trincas 

dentinárias (SEO et al., 2012; SHEMESH et al., 2009), causadas por diversos 

fatores, como trauma, interferências oclusais, restaurações e procedimentos 

endodônticos, em especial o preparo mecanizado do sistema de canais radiculares 

(SCR) (BURKLEIN et al., 2013; SEO et al., 2012; LOPES et al., 2015b).  

 Estudos prévios demonstraram que o preparo com instrumentos mecanizados 

de níquel e titânio (NiTi) esta relacionado com uma maior incidência de trincas 

dentinárias (IMBENI et al., 2003; KRUZIC et al., 2005; LUBISICH et al., 2010; 

TSESIS et al., 2010; ASHWINKUMAR et al., 2013; BURKLEIN et al., 2013; ÇAPAR 

et al., 2014; KANSAL et al., 2014). Além disso, quanto mais estrutura dentinária for 

removida, maior a suscetibilidade à fratura (WILCOX et al., 1997). No entanto, pode-

se afirmar que não há um consenso quanto a formação de trincas relacionadas à 

instrumentação endodôntica. Enquanto alguns estudos em dentes extraídos 

encontraram forte associação entre a instrumentação mecanizada e a ocorrência de 

trincas (SHEMESH et al., 2009; KARATAS et al., 2015), outros identificaram trincas 

tanto no grupo instrumentado quanto no grupo controle (ONNINK et al., 1994; DE-

DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2015b). Um aspecto importante a ser 

ressaltado é que algumas metodologias de avaliação de trincas dentinárias utilizam, 
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na grande maioria das vezes, procedimentos traumáticos ou preparos de amostras, 

que podem contribuir de algum modo na indução desses defeitos dentinários, 

criando resultados falso-positivos. 

 Diante dos estudos sobre a formação de trincas dentinárias durante os 

procedimentos endodônticos, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de 

um modelo experimental que seja bem ajustado metodologicamente de modo a 

permitir um melhor entendimento dessa potencial correlação entre o PQM, e a 

criação trincas dentinárias. 

 Atualmente, a microtomografia computadorizada de raios x (micro-CT) tem 

sido utilizado em estudos endodônticos, um método tridimensional (3D) e não-

destrutivo (LANDRIGAN et al., 2010; PAQUÉ et al., 2011b; DE-DEUS et al., 2015b). 

Este método é baseado em cortes tomográficos de alta resolução e na reconstrução 

3D dessas imagens. Além da visualização 3D, este método possui a nítida vantagem 

de não necessitar de nenhum tipo de preparação prévia da amostra, associado ao 

fato de ser não-destrutivo, o que gera a possibilidade da utilização de uma mesma 

amostra em diversos ensaios, avaliando assim as diferentes etapas operatórias de 

um tratamento endodôntico. 

Dentro deste contexto, surge como objetivo do presente projeto, avaliar a 

acurácia da micro-CT na detecção de trincas dentinárias. E além disso, estudar os 

efeitos da instrumentação mecanizada com sistema de múltiplos instrumentos e 

sistema de instrumento único na formação de trincas dentinárias, áreas não 

preparadas, remoção de detritos e limpeza do canal radicular. Para uma 

aproximação máxima da realidade clínica, serão utilizados elementos dentários 

presentes em mandíbulas cadavéricas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Terminologia 

 

 Terminologia é o conjunto de termos peculiares de uma área de 

conhecimento. Abaixo serão apresentados alguns termos utilizados em endodontia: 

- Trincas dentinárias - Trincas são descontinuidades abertas na superfície ou 

internas, originadas de tensões localizadas, cujos valores excedem o limite de 

ruptura do material. Qualquer processo de fratura envolve duas etapas, a nucleação 

e a propagação de trincas, em resposta à imposição de uma tensão (LOPES et al., 

2015a). As trincas dentinárias são fraturas incompletas ou rachaduras sem perda de 

estrutura dentária (RICUCCI, 2015). São termos também comumente utilizados: 

microtrincas, cracks e microcracks.  

- Áreas não preparadas do canal radicular - em algumas regiões, o diâmetro ou o 

formato do instrumento empregado não corresponde a anatomia interna canal, 

fazendo com que o instrumento não toque as suas paredes internas, estas paredes 

não tocadas são chamadas de áreas não instrumentadas ou área não preparadas 

(LOPES et al., 2015a). 

- Detritos dentinários - substâncias orgânicas ou inorgânicas, presentes no canal 

radicular e/ou produzidas durante a instrumentação endodôntica, com presença ou 

não de microorganismos. Debris dentinários é também um termo comumente 

utilizado (ANDRADE-JUNIOR, 2016; TAHA et al., 2010). 

 

2.2. Preparo químico e mecânico dos canais radiculares 
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 O tratamento endodôntico consiste na associação entre a instrumentação 

mecânica e os efeitos químicos da irrigação e da medicação, finalizado pela 

obturação dos canais radiculares, com o objetivo de manter ou reestabelecer a 

saúde dos tecidos perirradiculares (NG et al., 2008). 

 Embora seja necessário conferir atenção especial a todos os procedimentos 

endodônticos, o PQM é considerado essencial para desinfecção do SCR (HAGA, 

1968; BYSTROM & SUNDQVIST,1981), pois a remoção dos detritos bacterianos 

e/ou dentinários do canal é conduzida por meio da ação mecânica dos instrumentos 

e pelo fluxo e refluxo da solução irrigadora (SIQUEIRA et al., 1997).  

 Durante a instrumentação, o canal radicular é ampliado por instrumentos, 

manuais ou mecanizados, para a modelagem, e a limpeza. Muitas técnicas de 

preparo atuais utilizam instrumentos de NiTi acionados a motor, capazes de modelar 

canais com formas mais adequadas (CHEUNG & LIU, 2009).  

 

2.3. Técnicas de instrumentação mecanizadas 

 

 Na Endodontia, considera-se como técnica mecanizada ou acionada a motor 

a instrumentação de canais radiculares por meio do movimento de alargamento 

contínuo ou oscilatório, obtido por dispositivo mecânico (LOPES et al., 2015b). Os 

instrumentos de NiTi acionados a motor são capazes de produzir canais mais 

centralizados e com menor quantidade de transporte do que operados 

manualmente, com instrumentos de aço inoxidável (CHEUNG & LIU, 2009).  

 

2.3.1.  Técnicas mecanizadas de interesse 
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2.3.1.1. Sistema Mtwo  

 

O sistema Mtwo (VDW, Munique, Alemanha), pertence a uma geração de 

instrumentos mecanizados de liga NiTi superelástica convencional. O fabricante 

propõe um protocolo básico para a maioria dos casos, no qual todos os instrumentos 

são utilizados no comprimento de trabalho (CT) e o instrumento antecessor cria um 

trajeto para o seguinte (MALAGINO et al., 2006). 

Os instrumentos Mtwo são 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 31 mm. A parte de trabalho se 

apresenta com 16 ou 21 mm de comprimento. A haste de fixação possui anéis que 

identificam a conicidade. Estes instrumentos são projetados para o alargamento de 

canais radiculares retos e curvos. As hélices são dispostas da direita para a 

esquerda, e possuem uma distância de 180 graus de um fio de corte para o outro. 

Isso pode aumentar a resistência ao corte da dentina, o que pode causar distorção 

(deformação plástica) das hélices durante o uso clínico (LOPES et al., 2015a). 

O protocolo básico do sistema Mtwo apresentado pelo fabricante, dispõe de 

quatro instrumentos com diâmetros em D0 variando de 0,10 mm a 0,25 mm e 

conicidades de 0,04 mm/mm a 0,06 mm/mm. Os instrumentos possuem os seguintes 

diâmetros e conicidades: 10/.04, 15/.05, 20/.06 e 25/.06. O sistema ainda permite 

outras três diferentes abordagens para o preparo final do canal radicular. A primeira 

sequência permite alcançar diâmetros apicais de 30/.05, 35/.04 ou 40/.04. A 

segunda sequência, aumenta a conicidade para 0,07 mm/mm, mas mantém o 

diâmetro apical em 0,25 mm. A terceira opção, denominada sistema MtwoA, é uma 

sequência especial de 3 instrumentos, desenhados especificamente para a 
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modelação da região apical, com variações no D0 e na conicidade. O instrumento 

A1 apresenta D0 de 0,20 mm com 15% de conicidade no primeiro milímetro, 

medindo 0,35 mm em D1. O instrumento A2 com D0 0,25 mm e 15% de conicidade, 

medindo 0,45 mm em D2 e A3 com D0 de 0,25 mm e 20% de conicidade no primeiro 

milímetro, medindo 0,45 mm em D3. O restante do corpo do instrumento apresenta 

uma conicidade padrão ISO de 0,02 mm/mm. O desenho dos milímetros apicais 

apresenta a forma de duas lâminas retas (MALAGINO et al., 2006). 

 

2.3.1.2. Sistema Reciproc 

 

O movimento reciprocante foi introduzido aos sistemas de instrumentos de 

NiTi acionados a motor por YARED (2008), utilizando o instrumento ProTaper F2 

(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA). O autor sugeriu um movimento 

com pequena rotação no sentido horário e e outro no anti-horário. O sistema 

Reciproc possui três instrumentos, que são escolhidos de acordo com o diâmetro do 

canal (#25.08, 40.05, 50.06 e de 21, 25 e 31 mm). É acionado por motor(es) de 

movimento reciprocante (VDW Silver ou Gold), com giro de 30° (horário) e 150° 

(anti-horário), além da cinemática de penetração e retrocesso até o CT. O 

instrumento R25, com D0 igual a 0,25 mm e conicidade de 0,08 mm/mm nos 

primeiros milímetros apicais, é recomendado para canais estreitos. O R40, com D0 

igual a 0,40 mm e conicidade de 0,06 mm/mm nos primeiros milímetros apicais, é 

indicado para canais médios, e o instrumento R50, com 0,50 mm em D0 e 

conicidade de 0,05 mm/mm nos primeiros milímetros apicais, é recomendado para 

canais largos. Estes instrumentos apresentam ponta não cortante, seção reta 

transversal em forma de “S”, com duas arestas de corte e conicidade variável ao 
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longo da parte ativa. A parte de trabalho desses instrumentos é fabricada com liga 

NiTi M-Wire. Essa liga é submetida a um processo de tratamento térmico resultando 

em maior flexibilidade e maior resistência à fadiga cíclica, em comparação com ligas 

convencionais de NiTi (YARED, 2012). Essa nova concepção, considera que um 

único instrumento Reciproc pode substituir a série de instrumentos manuais e 

rotatórios empregados para preparar um canal. Cada instrumento é de uso único, 

devendo ser descartado ao final, para prevenir fadiga em razão do uso excessivo, 

bem como reduzir a contaminação cruzada (ARIAS et al., 2012). A utilização de um 

único instrumento de NiTi para todo o preparo do canal radicular tornou-se atrativo 

para os profissionais. Contudo, vale a pena ressaltar, que o menor tempo 

despendido no preparo químico e mecânico representa também uma redução no 

tempo de ação da substância química auxiliar, diminuindo a ação solvente e 

antimicrobiana da solução irrigadora (LOPES et al., 2015b). 

Segundo estudos prévios, o movimento reciprocante reduz a torção (GAVINI 

et al., 2012), invertendo a rotação (KIM et al., 2012). Quando o instrumento gira na 

no sentido anti-horário, este avança no canal cortando a dentina. Ao girar no sentido 

oposto, o instrumento é imediatamente desengatado. Como resultado, as rotações 

no sentido horário e anti-horário com ângulos precisos, promove o avanço do 

instrumento no canal. Desta maneira, apenas uma leve pressão apical deve ser 

aplicada ao instrumento, visto que seu avanço ocorre quase que automaticamente. 

Esta ação reduz o risco de fratura por fadiga cíclica, despendendo menor tempo de 

trabalho na fase de instrumentação do canal radicular (BÜRKLEIN & SHAFER, 

2012; GAVINI et al., 2012). 

O conceito de instrumentação com um único instrumento, com movimentos 

reciprocantes, tem demonstrado melhor desempenho mecânico, como maior 
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resistência à fratura por flexão rotativa, em comparação com sistemas rotatórios de 

NiTi multi-instrumentos, acionados em rotação contínua (GAVINI et al., 2012).  

 

2.4. Áreas não preparadas após instrumentação de canais radiculares 

 

A anatomia do canal radicular tem sido avaliada antes e após o PQM por 

diversos métodos (BRAMANTE et al., 1987). Recentemente, tem sido sugerido uma 

análise mais detalhada e não-destrutiva de imagens tridimensionais por meio da 

micro-CT, que oferece resultados mais precisos com a avaliação da superfície das 

paredes dentinárias (PAQUÉ et al., 2009a). Este método permite obter uma imagem 

tridimensional completa e analisar de forma mais precisa os efeitos do preparo do 

canal radicular sobre a anatomia inicial, além de ser uma técnica reproduzível e não 

invasiva do SCR, que permite a obtenção de imagens antes, durante e após o 

preparo dos canais, sem no entanto, degradar a amostra (RHODES et al., 1999; 

PETERS et al., 2000). Esta ferramenta permite ainda calcular a área do canal 

radicular que não está preparada e permanece como uma superfície não tocada 

(PAQUÉ & PETERS, 2011). Tem sido sugerido que o tamanho da área não 

preparada, pode estar diretamente relacionada com o sucesso da terapia 

endodôntica (RICUCCI et al., 2009; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). 

Diversos estudos têm sido realizados para detectar o percentual de paredes 

não preparadas após o PQM, com diferentes grupos dentários e com diferentes 

técnicas de instrumentação (PETERS et al., 2000; WEIGER et al. 2002; LOVE & 

JENKINSON, 2002; WEIGER et al., 2002; PAQUÉ et al., 2010a; PAQUÉ & PETERS, 

2011; BUSQUIM et al., 2014; COELHO et al. 2016a). 
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Um fato a ser observado é que o formato dos instrumentos atualmente 

disponíveis não permite preparar todas as paredes dos canais radiculares, 

dificultando a limpeza e a modelagem, especialmente de canais ovais (PARANJPE 

et al., 2012). Reentrâncias e istmos não preparados acabam abrigando 

remanescentes de tecido pulpar ou biofilmes bacterianos que podem interferir na 

qualidade da obturação e servir como fonte para uma infecção persistente (NAIR et 

al., 2005; SIQUEIRA et al., 2010; ALVES et al., 2011; SIQUEIRA et al., 2013; FILPO-

PEREZ et al., 2015). 

Dessa maneira, apesar dos avanços na área de instrumentos endodônticos, a 

qualidade do PQM radicular ainda é influenciada pela anatomia interna do canal 

radicular (RIBEIRO et al., 2013). Com o objetivo de superar essas limitações e 

conseguir uma limpeza e desinfecção mais previsível, algumas modificações em 

instrumentos e técnicas têm sido propostas (SIQUEIRA et al., 2013). Acessos e 

preparos menos invasivos associados a passos coadjuvantes ao PQM têm sido 

preconizados, com o intuito de reduzir as frequentes falhas do tratamento 

endodôntico, tais como o transporte apical, sobreinstrumentação, trincas dentinárias, 

paredes não preparadas, remanescentes pulpares e biofilme residual. Além disso, o 

uso de instrumentos mecanizados de NiTi mais flexíveis, com menor poder de corte 

e menores conicidades tem sido proposto, na tentativa de reduzir as possíveis 

injúrias durante a instrumentação do canal radicular (NIEME et al., 2016). 

 

2.5. Detritos dentinários 

 

Existe uma discussão quanto a quantidade de detritos dentinários formados 

durante a instrumentação do canal, que permanecem em istmos, em irregularidades 
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do canal e em canais colaterais, mesmo após o término do PQM (PAQUÉ et al., 

2011a). Imagens de micro-CT permitem quantificar o acúmulo e a remoção de 

estruturas radiopacas (detritos dentinários) no espaço principal do canal radicular, 

em recessos e istmos, (ROBINSON et al., 2012; ROBINSON et al., 2013; DE-DEUS 

et al., 2014b), preservando ao mesmo tempo a integridade da amostra (VERSIANI et 

al., 2013). 

O acúmulo de detritos dentinários tem sido considerado um efeito colateral 

indesejado os procedimentos endodônticos de instrumentação, e podem ser 

considerados clinicamente relevantes porque podem abrigar conteúdo bacteriano, 

dificultando assim a desinfecção do canal radicular (PAQUÉ et al., 2009b). Foi 

demonstrado que os sistemas e soluções de irrigação atualmente utilizados são 

incapazes de tornar os canais radiculares completamente livres de detritos 

dentinários (PAQUÉ et al., 2009b; ENDAL et al., 2011; PAQUÉ et al., 2011a; 

PAQUÉ et al., 2012; ROBINSON et al., 2012; ROBINSON et al., 2013; DE-DEUS et 

al., 2014a), o que aumenta a necessidade de protocolos de instrumentação que 

reduzam o acúmulo de detritos (ROBINSON et al., 2013). 

DE-DEUS et al. (2015c), comparando o volume de detritos dentinários 

acumulados nos canais radiculares mesiais dos molares inferiores preparados por 

sistemas de instrumento único e de múltiplos instrumentos, por meio de micro-CT, 

observaram que nenhum dos sistemas deixou os canais radiculares completamente 

livre de detritos dentinários.  

 

2.6. Limpeza dos canais radiculares 
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Desde que HATTON et al. (1928) aplicaram a metodologia de microscopia 

ótica para avaliar histológicamente canais radiculares após o PQM, esse método 

vem sendo amplamente utilizado e tem se mostrado eficaz na avaliação da limpeza 

de canais radiculares (WALTON & AUGUSTA, 1976; SIQUEIRA et al., 1997; TAHA 

et al., 2010).  

A eficácia da limpeza do terço apical de canais mesiais de molares inferiores, 

após a utilização de cinco técnicas de instrumentação, foi avaliada por SIQUEIRA et 

al. (1997). Dentes com vitalidade pulpar, recém extraídos de humanos foram 

divididos em cinco grupos de acordo com a técnica de instrumentação: A - técnica 

Step Back com limas de aço inoxidável, B - técnica Step Back com limas de NiTi, C - 

técnica ultrassônica, D - técnica da Força Balanceada, E- técnica Canal Master U. 

Após a instrumentação, os cinco milímetros apicais de cada dente, foram 

seccionados e processados histologicamente. Os autores concluíram que em 

nenhum dos cinco grupos a instrumentação foi totalmente eficaz na limpeza do canal 

radicular. Por outro lado, TAHA et al. (2010), também avaliaram diferentes técnicas 

de instrumentação quanto à eficácia de limpeza do canal após o PQM e observaram 

histológicamente que a instrumentação rotatória se mostrou mais eficaz que a 

instrumentação manual em relação a redução de detritos (pulpar e dentinário) nas 

paredes. No entanto, não houve diferença estatística entre os grupos quanto ao 

percentual de áreas não preparadas do canal radicular. 

Um fato a ser ressaltado é que a utilização de diferentes sistemas de 

instrumentação endodôntica pode resultar em diferentes áreas não preparadas, 

como observado por sobreposição de imagens de micro-CT (SIQUEIRA et al., 2013). 

Estas áreas podem abrigar biofilmes bacterianos e material orgânico remanescente, 

que são um risco para infecções persistentes (RICUCCI et al., 2009). Esta 
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possibilidade foi avaliada em estudos que correlacionaram achados de micro-CT 

com outros métodos de avaliação de limpeza dos canais radiculares. SIQUEIRA et 

al. (2013) avaliaram a eficácia, de três técnicas de instrumentação (Reciproc, SAF e 

Twisted File), na desinfecção e modelagem de canais radiculares, por meio de 

micro-CT e contagem bacteriológica. A análise correlativa não mostrou relação entre 

a redução bacteriana e as áreas não preparadas. Um outro estudo correlacionou os 

achados da análise de micro-CT com contagens bacteriológicas através de qPCR e 

criopulverização após a realização de técnicas de desinfecção coadjuvantes. Os 

resultados mostraram que não houve diferença significativa entre o percentual de 

paredes não tocadas e a redução microbiana (ALVES et al., 2016). Por outro lado 

quando correlacionados os achados de micro-CT com avaliação histológica e MEV, 

observa-se que as áreas que permanecem não atingidas pelo PQM, apresentam 

com frequência tecido pulpar remanescente, detritos e micro-organismos (SIQUEIRA 

et al., 2017) .  

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

micro-CT e avaliação histológica, não encontraram diferença significativa na limpeza 

e quantidade de áreas não preparadas entre os sistemas SAF, TRUShape e XP-

endo Shaper, exceto pela comparação entre o SAF e o XP-endo Shaper no 

segmento apical de 4 mm. Nenhum deles preparou 100% do paredes do canal 

radicular, e a capacidade de limpeza dos 3 sistemas foi semelhante.  

Com o objetivo de descrever a condição das paredes do canal radicular, de 

dentes com polpas vitais ou necrosadas, que permaneciam não preparadas após o 

PQM, SIQUEIRA et al. (2017), correlacionaram três métodos de avaliação: 

histologia, micro-CT e MEV. Os resultados de micro-CT que revelaram áreas não 

preparadas do canal foram correlacionados com análise histológica e MEV. Os 
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autores relataram que as áreas não preparadas pelos instrumentos, conforme 

revelado pela análise de micro-CT, apresentaram nas outras análises, detritos, sob a 

forma de restos de tecido pulpar, bactérias e raspas de dentina, especialmente na 

região apical dos canais. 

 

2.7. Formação de trincas durante a instrumentação endodôntica 

 

 A fratura vertical é um problema clínico difícil de diagnosticar e tratar, e é uma 

das razões mais comuns para a extração dentária (WALTON et al., 1984) Estas 

fraturas se originam a partir de microtrincas que começam na dentina radicular, e 

alguns trabalhos mostram relação entre a formação de trincas e procedimentos 

endodônticos de rotina, como o preparo do canal radicular, obturação e retratamento 

(VERSIANI et al., 2015). De acordo com estudos recentes, instrumentos 

mecanizados de rotação contínua ou reciprocantes são os mais propensos a 

provocar a formação ou propagação de microtrincas dentinárias (BURKLEIN et al., 

2013; KANSAL et al., 2014; USTUN et al., 2015). O preparo do canal radicular com 

instrumentos calibrosos, especialmente em dentes com raízes curvas ou canais 

ovais, pode levar ao desenvolvimento de forças laterais que induzem a tensão na 

parede do canal, formando ou propagando trincas (SHEMESH et al., 2008). 

 

2.7.1. Comportamento mecânico da dentina  

 

 A dentina é o tecido mineralizado que compreende a maior parte do dente 

humano e, portanto, determina sua integridade estrutural. Estudos em dentes 

humanos têm mostrado que as propriedades dentinárias dos dentes tratados 
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endodonticamente não diferem de forma significativa de dentina de dentes vitais 

(SEDGLEY & MESSER., 1992; HUANG et al., 1992; PAPA et al., 1994). A 

predominante razão para os dentes tratados endodonticamente serem mais 

propensos à fraturas está relacionada à perda estrutural. Contudo, a perda estrutural 

por si só não responde a todas as perguntas clínicas relacionadas à trincas 

dentinárias. Estudos têm se concentrado no impacto de fatores químicos, efeitos 

bacterianos, efeito das restaurações e das mudanças na dentina que ocorrem com a 

idade na resistência da dentina à fratura (GUTMANN, 1992; KISHEN, 2006). Existem 

alterações fisiológicas que ocorrem em dentes humanos com a idade, 

particularmente na estrutura física e química do tecido. Vários estudos concordam 

que a idade afeta negativamente a dureza do dente; quanto mais velho o dente, 

menor a resistência da dentina (AROLA & REPROGEL, 2005; KINNEY et al., 2005; 

BAJAJ et al., 2006; NAZARI et al., 2009; IVANCIK et al., 2012). De fato, a diferença 

em relação a resistência á fadiga entre dentina jovem (17 a 30 anos de idade) e 

dentina não jovem (50 a 80 anos) pode variar de 20% a 25% (NAZARI et al., 2009; 

IVANCIK et al., 2012) até 40% a 50% (AROLA & REPROGEL, 2005; KOESTER et 

al., 2008), respectivamente.  

Estruturalmente falando, a dentina é basicamente composta de microtúbulos 

rodeados por dentina intertubular e dentina peritubular. O depósito contínuo de 

dentina peritubular ao longo da vida leva a uma oclusão completa dos túbulos 

dentinários, conhecida como esclerose, que pode reduzir a permeabilidade 

dentinárias, diminuindo seu teor de água (TAGAMI et al., 1992), levando a 

mudanças nas propriedades mecânicas (KOESTER et al., 2008), tornando a dentina 

desidratada, e consequentemente, com menor tenacidade e maior fragilidade 

(KRUZIC et al., 2003; BAJAJ et al., 2006). Essencialmente, dentina esclerótica é um 
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fenômeno fisiológico comum, onde os túbulos se tornam escleróticos na direção 

ápice-coroa com o envelhecimento e apresentam um comportamento diferente dos 

dentes com pouca ou nenhuma dentina esclerótica (AROLA & REPROGEL, 2005; 

KINNEY et al., 2005; BAJAJ et al., 2006; NAZARI et al., 2009; IVANCIK et al., 2012). 

A quantidade e distribuição de dentina esclerótica parece desempenhar papel 

importante na formação de trinca dentinária. Um estudo mostrou ainda, que o efeito 

da desidratação da dentina pela remoção da polpa somente, não altera o 

comportamento mecânico quando comparadas a dentina de dentes vitais (HUANG 

et al., 1992),  

Outro fator a ser observado no comportamento mecânico da dentina está 

relacionado com a morfologia radicular. Canais ovais podem ser considerados mais 

propenso a trincas dentinárias durante o tratamento endodôntico. Em canais 

circulares, o padrão da dentina pode ser significativamente diferente (VERSIANI et 

al., 2015). 

  

2.7.2. Variáveis que devem ser consideradas nos estudos de trincas 

dentinárias provocadas pela instrumentação de canais 

 

2.7.2.1. Tipo de amostra  

 

A etapa de seleção da amostra representa um momento crítico para a 

realização de estudos de trincas dentinárias. Dentes humanos possuem uma 

enorme variação em relação à morfologia da raiz do canal radicular, estrutura 

dentinária, composição química, e propriedades mecânicas, o que torna difícil criar 

um parâmetro confiável para avaliação de fissuras em estudos ex vivo (VERSIANI et 
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al., 2015). Considerando que os canais radiculares possuem morfologia bem 

diversificada, uma seleção de amostra baseada somente na classificação quanto a 

quantidade de raízes ou grupos dentários (DANG & WALTON 1989; OBERMAYR et 

al., 1991; WILCOX et al., 1997; BARRETO et al., 2012), por exemplo, resulta em 

fraca padronização e os efeitos dos procedimentos endodônticos podem ser 

mascarados. Embora uma classificação rigorosa da morfologia dos canais 

radiculares pareça ser importante, o que inclui além das radiografias, a avaliação 

tridimensional por meio de micro-CT, exame que permite selecionar a amostra 

utilizando o método de reconstrução 3D, pareça ser uma abordagem quase ideal 

para um pareamento confiável das amostras (KELES et al., 2014; KELES et al., 

2015), nem todos os estudos de trincas dentinárias incluem esta etapa em sua 

metodologia. Muitos estudos utilizam apenas as imagens radiográficas, que 

apresentam a limitação de serem imagens bidimensionais de estruturas 

tridimensionais, não permitindo um pareamento preciso da amostra (VERSIANI et 

al., 2015).  

 

2.7.2.1.1. Amostra cadavérica  

 

 Apesar dos recentes avanços tecnológicos no campo da imaginologia, como a 

introdução da micro-CT na pesquisa e de um entendimento mais abrangente sobre 

formação de trincas dentinárias, um número significativo de trincas preexistentes e 

defeitos nas raízes, provavelmente causados por forças excessivas durante a 

extração dentária ou condição de armazenamento dos dentes, tem sido relatado 

(DE-DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2015b). Estas condições não representam 

um modelo experimental próximo do ideal. Assim, vários aspectos relacionados à 



 

17 
 

formação de trincas durante procedimentos endodônticos permanecem 

inconclusivos. Um modelo cadavérico foi sugerido como um método ideal para uma 

avaliação mais abrangente da formação de microtrincas dentinárias causadas por 

procedimentos endodônticos convencionais (ARIAS et al., 2014), sendo possível a 

padronização das amostras com a utilização de dentes homólogos de um mesmo 

indivíduo, além das propriedades viscoelásticas do aparelho de fixação absorver as 

forças aplicadas aos tecidos dentais durante os procedimentos de preparação do 

canal e da presença de umidade nas peças anatômicas, em especial nas 

conservadas em fomol ou glicerina. 

A utilização de cadáveres já é aplicada em pesquisa odontológica a muito 

tempo. Diversos trabalhos avaliaram a formação de trincas dentinárias formadas 

durante o retro preparo e a instrumentação de canais radiculares utilizando 

cadáveres (CALZONETTI et al., 1998; GRAY et al., 2000; DE BRUYNE & DE 

MOOR, 2005; DEL FABBRO et al., 2010; DE-DEUS et al., 2017b) 

HUGES & WHITE (2009) avaliaram um novo método para a compreensão 

dos padrões de propagação de trincas induzidas pelo calor em dentes postmortem. 

Foram utilizados 36 dentes de porcos divididos em três grupos, os quais foram 

submetidos a faixa de calor entre 41-49°C durante nove horas, por dia, durante 14 

dias. Os dentes foram examinados em intervalos de três horas durante a exposição 

ao calor em microscópio de baixa potência. Quatro tipos de trincas foram 

observados após a exposição ao calor em todos os espécimes: transversa, 

longitudinal, contorno e esporádica. Os resultados demonstraram que os padrões de 

propagação das trincas induzidas pelo calor postmortem diferem dos padrões 

perimortem e antemortem induzidas por trauma. A estrutura dentária postmortem 

sofre desidratação levando a uma contração da dentina, tornando-a mais frágil. As 
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tensões na dentina intertubular são amplificados pela presença da cavidade pulpar, 

e inicia-se a propagação das trincas a partir da dentina interna através da junção 

dentina-esmalte e finalmente do esmalte. Em contraste, in vivo, perimortem e 

antemortem, a propagação das trincas induzidas por trauma iniciam-se a partir da 

superfície externa do esmalte para a junção dentina e esmalte. Estes padrões únicos 

de propagação de trincas podem ser usados para diferenciar a indução de dano 

antemortem e perimortem de dentes traumatizados. 

 

2.7.2.2. Condições de armazenamento da amostra  

 

Uma preocupação adicional em relação aos estudos sobre formação de 

trincas está relacionada com as condições de armazenamentoda amostra, uma vez 

que o grau de hidratação da amostra pode ser um fator importante na fratura dos 

dentes (KRUZIC et al., 2003; KINNEY et al., 2005). AGEE et al. (2015) 

demonstraram uma perda total de água de até 10% após a exposição de uma 

dentina a 0% de umidade relativa. Os autores não inspecionaram prazos adicionais, 

mas se a perda de água progridiu com o tempo a matriz orgânica dentinária pode se 

tornar alterada. LEE et al. (2004) afirmaram que efeitos deletérios à matriz orgânica 

podem iniciar uma contração da dentina, induzindo a formação de tensão e 

propagação de trincas. Isto que pode contribuir para uma redução na resistência à 

fratura. Além disso, RODIG et al. (2018) avaliaram a influência do teor de umidade 

da dentina radicular no desenvolvimento e identificação de trincas usando micro-CT. 

Os resultados demonstraram que o teor de umidade da dentina pode influenciar na 

detecção de trincas.  
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2.7.2.3. Métodos seccionais  

 

Como uma fissura dentária pode se estender até o interior da superfície 

dentinária, não se limitando somente à superfície, métodos que empregam o 

seccionamento de dentes, e permitem a visualização direta da superfície dentinária 

são, sem dúvida, os mais prevalentes neste campo de pesquisa (VERSIANI et al., 

2015). Os modelos seccionais destrutivos, utilizam um disco, para seccionar 

transversalmente o dente. Este disco é utilizado em baixa rotação e irrigação 

abundante com água, para minimizar o aquecimento e outros danos à estrutura 

dentária. O número de mecanismos de secção da amostra é vasto na literatura 

odontológica (ADORNO et al., 2010; MILANI et al., 2012; YOLDAS et al., 2012; 

USTUM et al., 2015) e varia desde uso de peças de mão simples e discos de 

carborundum, até o uso de máquinas de corte mais sofisticadas que usam lâminas 

de diamante com velocidade e controle de pressão precisos. No entanto, 

independentemente da abordagem técnica, parte da amostra é inevitavelmente 

perdida durante o processo de corte, o que para alguns, provoca perda de 

informação (VERSIANI et al., 2015). Além disso, para inspecionar uma seção 

transversal da raiz, o uso de microscópio é de suma importância para fornecer 

imagens de qualidade confiável e impedir resultados falsos negativos. Inúmeros 

trabalhos selecionam níveis específicos da raiz para serem seccionados 

transversalmente. Estes níveis variam muito na literatura e são em grande parte 

dependentes do objetivo do estudo (ADORNO et al., 2010; MILANI et al., 2012; 

YOLDAS et al., 2012; USTUM et al., 2015). Em alguns estudos, os espécimes são 

previamente incluídos em resina acrílica, a fim de permitir um melhor manuseio da 
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amostra e facilitar a realização da secção em 90º com o longo eixo do dente 

(ADORNO et al., 2009). 

Os métodos de secção têm uma grande desvantagem, uma vez que a 

condição pré-operatória do tecido dentinário é desconhecida. Outra limitação é que 

as técnicas convencionais de seccionamento permitiem avaliação de apenas 

algumas fatias por dente, com a possibilidade real de perder várias trincas ao longo 

da raiz. De fato, as técnicas de seccionamento são incapazes de avaliar 

microfissuras e trincas que se desenvolvem no eixo longitudinal da raiz, o que é uma 

importante limitação (VERSIANI et al., 2015). STRINGHETA et al. (2017) 

comparando a micro-CT e o método de secção transversal com estereomicroscópio, 

na avaliação de defeitos dentinários após instrumentação com diferentes sistemas 

mecanizados, observou que o número total de defeitos observados no 

estereomicroscópio, foi significativamente maior do que o observado por micro-CT. 

 

2.7.2.4. Métodos de avaliação  

 

2.7.2.4.1. Micro-CT  

 

Uma década depois da invenção do tomógrafo, ELLIOTT & DOVER (1982) 

desenvolveram o primeiro aparelho de alta resolução de micro-tomografia por raios 

X. O termo “micro” neste novo dispositivo é usado para indicar que o tamanho do 

pixel das seções transversais esta em alcance de micrômetros (STOCK, 2009). Hoje 

em dia, apesar da impossibilidade de empregar a micro-CT para imagiologia 

humana in vivo, ela tem sido considerada a ferramenta de pesquisa mais importante 

e precisa para o estudo da anatomia do canal radicular e avaliação de diferentes 
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procedimentos de tratamento endodôntico, como os efeitos da instrumentação, da 

obturação e do retratamento no tecido dentinários, além da avaliação de quantidade 

de paredes preparadas ou de material obturador removido (PETERS et al., 2000; 

VERSIANI et al., 2011; VERSIANI et al., 2012; VERSIANI et al., 2013). 

Como a tomografia médica convencional, a micro-CT usa raios X para obter 

seções transversais de um objeto 3D, que mais tarde podem ser usadas para recriar 

um modelo virtual, sem destruir o modelo original (STOCK, 2009). 

A aplicação da tecnologia de micro-CT na pesquisa em Endodontia foi 

reconhecida 13 anos após o seu desenvolvimento (NIELSEN et al., 1995). Com um 

maior desenvolvimento do scanner de micro-CT, melhorias na velocidade de coleta 

de dados, na resolução e na qualidade da imagem (BERUTTI, 1993; LYROUDIA et 

al., 2002), e tamanhos de voxel diminuídos para menos de 40 µm (DOWKER et al., 

1997; RHODES et al., 1999), a micro-CT ganhou crescente significância na pesquisa 

em Endodontia (PETERS et al., 2000). 

Um micro-CT típico consiste em uma fonte de raios X, um dispositivo 

motorizado de alta precisão para a rotação da amostra, uma matriz de detecção, um 

sistema de controle e softwares de computação, com recursos para reconstrução, 

visualização e análise (WANG & VANNIER, 2001). A fonte envia radiação através do 

objeto, e uma matriz de detectores, enquanto o objeto gira em seu próprio eixo, 

coletando os dados de projeção do objeto. Se muitas projeções forem registradas de 

diferentes ângulos de visão do mesmo objeto, cada imagem de projeção conterá 

diferentes informações sobre sua estrutura interna. Na micro-CT, o único cuidado 

necessário para a digitalização é garantir que o objeto se encaixe dentro do campo 

de visão e não se mova durante o escaneamento (KETCHAM & CARLSON, 2001). 

Toda a operação do scanner, incluindo exposição aos raios X, tipo de filtro, 
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resolução, passo de rotação, ângulo de rotação, número de quadros, coleta de 

dados, dentre outros, é controlada por um software, que é o sistema de controle que 

permite a configuração destes parâmetros, a fim de melhorar a futura reconstrução 

3D do dente. Depois de gravar as imagens de raios X, os dados do objeto são então 

usados para reconstrução (FELDKAMP et al., 1984). O resultado das imagens 

volumétricas é então submetido à segmentação de imagem usando um software 

dedicado. A segmentação é um procedimento manual ou automático que pode 

remover as estruturas indesejadas da imagem de acordo com a densidade do 

objeto. Quando aplicado a uma pilha de imagens, como no estudo da antomia 

interna dos dentes, os contornos resultantes após segmentação podem ser usados 

para criar modelos 3D com a ajuda de algoritmos, que podem ser visualizados ou 

analisados usando software diferente. 

BERMAN & KUTTLER (2010) investigaram 27 dentes, indicados para 

extração pela presença de uma fratura associada a um dente minimamente 

restaurado com necrose pulpar. Na avaliação macroscópica, uma fratura que se 

estendia da superfície oclusal até a câmara pulpar, progredindo para a superfície 

radicular externa, foi observada em todos os dentes. No entanto, considerando que 

radiografias e até mesmo tomografia de feixe cônico não puderam visualizar 

consistentemente estas fraturas, os dentes, após a extração, foram levados ao 

micro-CT, que demonstrou a presença de fraturas que se estendiam da superfície 

coronal até a raiz, progredindo mais apicalmente. Embora não fosse o principal 

propósito de artigo, os autores indiretamente demonstraram a viabilidade do uso de 

imagens de micro-CT para rastrear defeitos dentinários. 

Recentemente, DE-DEUS et al. (2015b) avaliaram a freqüência de trincas 

dentinárias observadas após a instrumentação do canal com dois sistemas de 
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preparação, ProTaper Next e Twisted File Adaptive, usando micro-CT, com uma 

resolução de 14 µm. Os autores utilizaram vinte raízes mesiais de molares inferiores 

apresentando canal classe II de Vertucci (VERTUCCI, 1984). As raízes foram 

distribuídas aleatoriamente em dois grupos de acordo com o sistema de 

instrumentação. As imagens dos espécimes antes e após a instrumentação do canal 

foram registadas, e milhares de imagens das seções transversais das raízes mesiais 

foram analisadas quanto à presença de trincas. Os autores observaram que todos 

os defeitos dentinários identificados nos exames pós-operatórios já estavam 

presentes nas imagens pré-operatórias correspondentes, concluindo que nenhuma 

nova microfissura foi formada após a instrumentação do canal radicular.  

A micro-CT oferece várias vantagens, pois permite avaliação tridimensional, 

não destrutiva de espécimes, antes e depois de procedimentos experimentais. Desta 

maneira, trincas pré-operatórias podem ser detectadas e espécimes servem como 

controle próprio (VERSIANI et al., 2015). Como já relatado anteriormente, resultados 

de estudos recentes de micro-CT revelaram que trincas observadas em imagens 

pós-operatórias já estavam presentes no pré-operatório, negando relação de causa 

e efeito entre a formação de trincas dentinárias e a instrumentação do canal 

radicular (DE-DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2017a; DE-DEUS et al., 2017b). 

Contudo, muitos estudos de micro-CT sobre formação de trincas dentinárias não 

relatou em que condições os espécimes foram escaneados, por exemplo, se o 

armazenamento dos espécimes foi úmido ou seco (DE-DEUS et al., 2014b; DE-

DEUS et al., 2015b; CEYHANLI et al., 2016). Essa informação é importante, pois foi 

especulado que as condições de armazenamento dos dentes, podem afetar o 

aparecimento de trincas dentinárias (BURKLEIN et al., 2013; DE-DEUS et al. 

2017a), uma vez que o grau de hidratação da amostra pode ser um fator importante 
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na formação, propagação e até mesmo na detecção de trincas dentinárias (KRUZIC 

et al., 2003; KINNEY et al., 2005, DE-DEUS et al. 2017a; RODIG et al., 2018). 

Existem poucos estudos relatando em que condições de umidade a microtomografia 

foi realizada (DE-DEUS et al., 2017a; DE-DEUS et al., 2017b; RODIG et al., 2018) 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Avaliação de trincas com micro-CT em artigos anteriores 

 

Autor Amostra Objetivo Instrumentos 
Grupo 

controle Armazenamento Resolução Resultados 

DE-DEUS et al. 
(2014b)  

30 molares 
inferiores 

comparar 3 técnicas de 

instrumentação na 
formação de trincas 

Reciproc, 

BioRaCe e 
Wave One 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) timol a 1% 14.16 µm 

nenhum sistema 

induziu a formação 
de trincas 

DE-DEUS et al. 
(2015b)  

20 molares 
inferiores 

comparar 2 técnicas de 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper Next e 
TF Adaptive 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) timol a 1% 14.25 µm 

nenhum sistema 

induziu a formação 
de trincas 

CEYHANLI et al 
(2016) 

30 molares 
inferiores  

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper, RaCe 
e Safesider 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) timol a 1% 18 µm 

ProTaper Universal 
provocou mais 
trincas que o 

sistema RaCe 

ZUOLO et al.  
(2017) 

40 

incisivos 
inferiores  

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

TRUShape, 

SAF, BioRace e 
Reciproc 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) timol a 1% 14.25 µm 

nenhum sistema 

induziu a formação 
de trincas 

BAYRAM et al. 
(2017a) 

40 

incisivos 
inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

HyFlex CM, 
HyFlex EDM, 
Vortex Blue e 
TRUShape 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) NR 30 µm 

nenhum sistema 

induziu a formação 
de trincas 

BAYRAM et al. 
(2017b) 

40 

incisivos 
inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper 

Universal, 
ProTaper Gold, 
SAF, XP endo 

Shaper 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) NR 30 µm 

ProTaper Universal 
aumentou o 

número de trincas; 
os outros sistemas 

não induziram a 
formação de trincas 

DE-DEUS et al. 30 molares verificar o efeito da  Reciproc e controle timol a 1% 14.25 µm nenhum sistema 

2
5
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(2017a) inferiores  obturação do canal na 
formação de trincas 

obturação  negativo 
(imagem 
inicial) 

induziu a formação 
de trincas 

DE-DEUS et al. 
(2017b) 

16 pré-

molares 
superiores  

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

Reciproc e 

ProTaper 
Universal 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) 

cadáver 
congelado 13.18 µm 

nenhum sistema 

induziu a formação 
de trincas 

 

OLIVEIRA et al. 

(2017)  

60 
incisivos 
inferiores 

verificar o efeito da 
instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper 
Universal 
manual, 

Reciproc e 
Hyflex CM 

controle 

negativo 
(imagem 
inicial) NR 14 µm 

nenhum sistema 
induziu a formação 

de trincas 

RODIG et al. 
(2018) 

20 pré-

molares 
inferiores  

avaliar o efeito do teor 

de umidade na dentina 
do canal radicular na 

detecção de 
microfissuras 

sem 
instrumentação NR timol a 1% 10.5 µm 

A umidade 
influencia na 
detecção das 

trincas 

        

 
DE-DEUS et al. 

(2018) 
 

 
178 

premolares 
e molares 

 
avaliar a prevalência de 
trincas pre-existentes 

ao tratamento 
endodôntico 

 

 
sem 

instrumentação 

 
controle 
negativo 
(imagem 
inicial) 

Cadáver 
congelado 
 
 

13.18 µm 
 
 

foram encontradas 
trincas após a 

extração e 
desidratação dos 

dentes 
 

LI et al. 
(2018) 

 

 
80 raizes 

mesiais de 
molares 

inferiores 

verificar o efeito da 
instrumentação na 
formação de cracks 

 

WaveOne, 
OneShape, 

Reciproc, sem 
instrumentação 

controle 
negativo 
(imagem 
inicial) e 
grupo não 
instrumentado 

solução salina 
0,9% a 5⁰C 

7.4 µm 
 

aumento do 
numero de trincas 

no grupo 
OneShape 

 
 

ABOUD et al. 
(2018) 

 
40 

incisivos 
verificar a influência da 

idade da dentina na 

 
Reciproc e 
ProTaper 

 
controle 
negativo saliva artificial 14.25 µm 

 
mais trincas foram 

encontradas na 

2
6
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 inferiores formação de trincas 
durante procedimentos 

endodônticos 

Universal (imagem 
inicial) 

dentina mais velha 

  

 

  
   

 

 

2
7
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2.7.2.4.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 O microscópio eletrônico de varredura (MEV) usa um feixe focado de elétrons 

de alta energia para gerar uma variedade de sinais na superfície de amostras 

sólidas, revelando informações sobre a morfologia externa, composição química e 

estrutura da amostra. Os dados são coletados, e uma imagem é gerada. A fim de 

melhorar o o exame topográfico no MEV, uma amostra não condutora ou má 

condutora, como um dente, geralmente requer fixação química, para preservar e 

estabilizar sua estrutura. Isso requer desidratação da amostra (procedimento de 

secagem em ponto crítico), o que pode causar colapso e encolhimento dos tecidos. 

Então, o espécime precisa ser revestido, por pulverização sob alto vácuo, com uma 

camada ultrafina de metal eletricamente condutor. Após este processo de 

preparação, não é possível diferenciar defeitos dentinários genuínos daqueles 

artificialmente criados durante o vácuo (DE MUNCK et al., 2005). Uma maneira de 

superar esse problema seria usar a microscopia eletrônica de varredura ambiental 

(GONDIM et al., 2002), que não requer metalização para amostras não condutoras, 

e a observação pode ser realizada em baixo vácuo, minimizando os danos causados 

pelos procedimentos de preparação das amostras. Embora a MEV tenha sido usada 

para avaliar a formação de trinca dentinária (NALLA et al., 2003; IVANCIK et al., 

2011; KUBO et al., 2013), apenas poucos estudos utilizaram este método para 

avaliar microtrincas após preparo do canal radicular (ASHWINKUMAR et al., 2014; 

CIÇEK et al., 2015) e obturação (DANG & WALTON et al., 1989). 

DANG & WALTON (1989) encontraram fraturas incompletas após 

procedimentos de obturação do canal, em apenas 2 de 40 amostras, usando análise 

com MEV. Os autores relataram que nenhum material obturador foi encontrado 
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dentro da linha de fratura, indicando que a fratura não ocorreu antes ou durante a 

obturação. Portanto, eles concluíram que as fraturas podem ter ocorrido durante o 

corte ou a preparação para a análise de MEV. 

 

2.7.2.4.3 Microscopia óptica 

  

 Muitos estudos seccionais sobre trincas dentinárias, por observação direta, 

utiliza algum tipo de microscópio como ferramenta (ADL et al., 2015; JEMLEH et al., 

2015; USTUN et al., 2015). Um microscópio, é um instrumento óptico que usa uma 

lente, ou uma combinação de lentes, para produzir imagens ampliadas de pequenos 

objetos. O uso de ampliação como um meio de reforço visual na avaliação, e 

diagnóstico das condições dentárias e dos tecidos de suporte tornou-se, 

progressivamente, mais prevalente nos últimos 15 a 20 anos (CARR, 1992). Um 

estudo mostrou maior precisão na identificação de trincas em dentes humanos 

extraídos com uso de microscópio (SLATON et al., 2003).  

A maioria dos estudos experimentais sobre formação de trincas utilizou um 

microscópio do tipo estereomicroscópio, para avaliar superfícies radiculares apicais 

ADORNO et al., 2011; LIU et al., 2013a; LIU et al., 2013b), raízes seccionadas após 

procedimentos de instrumentação (BIER et al., 2009; ADORNO et al., 2010; AL-

ZAKA et al., 2012; YOLDAS et al., 2012; MILANI et al., 2012; BURKLEIN et al., 

2013; HIN et al., 2013; LIU et al., 2013a; LIU et al., 2013b; ARIAS et al., 2014; 

ARSLAN et al., 2014; PRIYA et al., 2014; ABOU et al., 2014; ÇAPAR et al., 2014; 

KANSAL et al., 2014; ÇAPAR et al., 2015a; ÇAPAR et al., 2015b; KARATAS et al., 

2015; USTUN et al., 2015; ADL et al., 2015), de obturação (HOLCOMB et al., 1987; 

DANG et al., 1989; OBERMAYR et al., 1991; WILCOX et al., 1997; SHEMESH et al., 
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2009; BARRETO et al., 2012) e de retratamento (SHEMESH et al., 2011; 

TOPÇUOGLU et al., 2014). Estes estudos foram realizados utilizando ampliação 

original variando de 8X até 100X, sob intensa iluminação. No geral, dois fatores, 

podem dificultar a visualização das trincas: o reflexo da luz e as irregularidades na 

superfície dentinária (CLARK et al., 2003), o que pode gerar grandes divergências 

nos resultados dos estudos (Tabela 2).   
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Tabela 2. Avaliação de trincas por métodos seccionais em artigos anteriores 

Autor Magnificação Amostra Objetivo Instrumento Grupo controle Resultados 

BIER et al.         
(2009) 12 260 pré-molares 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper, GT, 

ProFile e S-
ApeX 

40 dentes não 

preparados e 20 
preparados com 

instrumento 
manual 

ProTaper causou mais 

trincas que os outros 
grupos 

SHEMESH et al. 
(2010) 12 

80 pré-molares 
inferiores 

verificar o efeito da 

obturação na formação 
de trincas 

Condensação 

lateral com e 
sem espaçador 

20 dentes não 
preparados e 20 

dentes pré 
alargados 

O grupo com espaçador 
causou mais trincas 

ADORNO et al. 

(2011) 100 

108 incisivos 

inferiores, 
incluídos em 

resina 

verificar o efeito da 
instrumentação na 

formação de trincas 

Profile, K3 e 

Endowave 

controle 

negativo 
(imagem inicial 

do corte) 

mais craks nos dentes 
instrumentados além do 

forame, não houve 
diferença entre os 

sistemas 

AL-ZAKA et al.   

(2012) 40 
40 molares 

inferiores 

verificar o efeito da 
instrumentação na 

formação de trincas 

Manual, 

ProTaper, 
WaveOne, 

EndoSequence NR 
Maior número de trincas 

no grupo ProTaper 

MILANI et al.     
(2012) 40 

57 incisivos 
inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

Manual e 
ProTaper 

19 dentes não 
preparados 

manual causou mais 
trincas que a ProTaper 

YOLDAS et al.  
(2012) 40 

140 molares 
inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

Manual, Hero 
Shaper, Revo-S, 
TF, ProTaper e 

SAF 
20 dentes não 
instrumentados 

Todos os grupos 

produziram trinca, 
exceto SAF 

BURKLEIN et al. 25 100 incisivos verificar o efeito da ProTaper, 20 dentes não Reciproc e WaveOne 

3
1
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(2013) inferiores instrumentação na 
formação de trincas 

Reciproc, 
WaveOne e 

Mtwo 

preparados produziram mais trincas 

LIU et al.         
(2013a) 20 

240 incisivos 
inferiores 

incluídos em 
resina 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

k3, protape, 
manual não informado 

instrumento manual 

causou menos crak que 
os acionados a motor 

LIU et al.          

(2013b) 20 
100 incisivos 

inferiores 

verificar o efeito da 
instrumentação na 

formação de trincas 

PrpTaper, SAF, 

Reciproc 

20 dentes não 

preparados 

ProTaper causou mais 
trincas que os outros 

grupos 

ARIAS et al.      

(2014) 
25 

18 incisivos 

inferiores em 
cadáver 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProFile GT 

manual e 
WaveOne 

6 dentes não 
preparados 

não houve diferença 
entre os grupos 

ARSLAN et al.   
(2014) 

15 
108 molares 

inferiores 

verificar o efeito do pré-
alargamento na 

formação de trincas 

Gates Glidden, 

ProTaper SX, 
EndoFlares, 

Revo-S e Hyflex 

18 dentes não 

preparados 

Números de trincas 
similares ao grupo 

controle, GG provocou 
mais trincas que os 

outros grupos 

AYDIN et al.      

(2015) 20 
70 pré-molares 

inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 
com e sem EDTA 

Reciproc, 

WaveOne e TFA 

10 dentes não 

preparados 

não houve diferença 
entre os grupos, o uso 

do EDTA não influenciou 

PRIYA et al.        
(2014) 25 

100 incisivos 
inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper, 
ProTaper Next, 

Reciproc e 
OneShape 

10 dentes não 

preparados e 10 
dentes com 
instrumento 

manual 
Sistema de lima única 
provocou mais trincas 

TOPÇUOGLU et al. 
(2014) 20 

80 pré-molares 
inferior  

verificar o efeito do 

retratamento na 
formação de trincas 

ProTaper, Mtwo 
e manual 

controle 
negativo 

instrumento manual 
provocou menos trinca 

que os acionados a 
motor 

3
2
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ADL et al.          
(2015) 20 

100 incisivos 
inferiores 

verificar a influência do 

RC Prep na formação 
de trincas 

ProTaper e 
WaveOne 

5 dentes não 
preparados 

RC Prep foi incapaz de 
reduzir o risco de trincas 

ÇAPAR et al.     

(2015a) 40 60 pré-molares 

verificar o efeito da 
instrumentação, 

obturação e 
retratamento na 

formação de trincas ProTaper 
30 dentes não 

preparados 

A instrumentação 
causou mais trincas que 
os outros procedimentos 

KARATAS et al. 
(2015) 25 

75 incisivos 
inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper, 

ProTaper Nexte, 
WaveOne e TF 

15 dentes não 
preparados 

não houve diferença 
entre os grupos 

USTUN et al.     
(2015) 

8 
120 incisivos 

inferiores 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

Manual, 
ProTaper F2 

Reciprocante, 
Reciproc, 

ProTaper Next e 
ProTaper U 

20 dentes não 
preparados 

Não houve diferença 
entre os grupos 

LI et al.              
(2015) 60 60 molares  

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

ProTaper 
Universal, 

ProTaper next e 
WaveOne 

controle 
negativo 

ProTaper next provocou 

menos trincas, em 
canais curvos 

ROSE & SVEC 
(2015) 30 

40 molares 

inferiores de 
porcos 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

wave one, 

ProTaper e 
manual 

controle 
negativo e 

controle positivo 
K80 além do 

ápice até trincas 
audíveis 

ProTaper, wave one e 

manual não produziram 
trincas 

KARATAS et al.  
(2015) fotografia (0) 

90 incisivos 
central inferior 

verificar o efeito da 
instrumentação na 

formação de trincas 

ProTaper 
Universal, 

ProTaper Gold, 
ProFile Vortex, 

controle 
negativo 

Todos os grupos exceto 
F360 produziram mais 
trincas que o controle 

negativo 

3
3
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F360 e Reciproc 

ÇAPAR et al.     

(2015b) 40 160 dentes  

verificar o efeito da 
instrumentação na 

formação de trincas 

ProTaper 

Universal, 
obturação, 

preparo para 
pino intra 
radicular 

controle 

negativo 

formação de trincas 

relacionadas a F2, 
propagação relacionada 

com F4 

USTUN et al.     
(2015) 25 120 dentes 

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

instrumento 

manual, 
ProTaper, 

ProTaper next, 
Reciproc 

controle 
negativo 

todos os instrumentos 

mecanizados formaram 
trincas 

GERGI et al.     
(2015) 

 90 dentes 

verificar o efeito da 
instrumentação na 

formação de trincas 

Reciproc, 

WaveOne e TFA 

controle 

negativo 

Reciproc provocou mais 
trincas que os outros 

instrumentos 

PEDULLA et al. 

(2017) 

  

24 / 80 

  

84 dentes 

  

verificar o efeito da 

instrumentação na 
formação de trincas 

One Shape, F6 

ProTaper, Hiflex 
EDM, WaveOne, 

Reciproc e 
WaveOne Gold 

controle 

negativo 

  

Hyflex EDM e WaveOne 
Gold causaram menos 

tricas que os outros 
instrumentos 

3
4
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A formação de trincas dentinárias oriundas do tratamento endodôntico é 

relatada em diversos estudos. No entanto, as metodologias utilizadas na maioria 

desses utilizam secções de dentes humanos extraídos, secos, e a microscopia como 

método de avaliação. Desenhos metodológicos como estes, além de não 

reproduzirem adequadamente as condições in vivo, podem apresentar inúmeros 

outros vieses, como aqueles oriundos da desidratação das amostras para MEV. A 

microtomografia de raio x pode eliminar a maioria destes vieses, por não necessitar 

de nenhum tipo de preparo prévio da amostra. Apesar de já ter sido utilizada em 

diversos estudos, nenhum deles avaliou a acurácia do método na detecção de 

microtrincas dentinárias. A utilização de peças cadavéricas, onde os dentes estão 

inseridos em osso alveolar e ligamento periodontal, conservados, certamente simula 

melhor as condições in vivo, além de possibilitar a obtenção de dentes homólogos 

de um mesmo indivíduo, possibilitando melhor pareamento entre os grupos. 
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4. HIPÓTESE 

  

 A hipótese é que não há diferença entre os sistemas Reciproc e Mtwo na 

formação de trincas dentinárias, na quantidade de área não preparada do canal 

radicular e no acúmulo de detritos dentinários. Além disso, se espera confirmar que 

a micro-CT é acurada na detecção de trincas dentinárias. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo geral 

 

 Analisar a correlação entre a formação de trincas dentinárias e o preparo 

mecânico utilizando os sistemas Reciproc e Mtwo, em incisivos inferiores de 

cadáveres humanos. E validar a micro-CT como método de avaliação na detecção 

de trincas dentinárias de tamanho conhecido. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar a acurácia da micro-CT na detecção de trincas dentinárias de tamanho 

conhecido; 

Comparar a frequência de trincas radiculares após o preparo de canais 

radiculares com os instrumentos Reciproc e Mtwo usando micro-CT; 

Comparar a porcentagem de área não instrumentada após o preparo de 

canais radiculares com os instrumentos Reciproc e Mtwo usando micro-CT; 

Comparar a porcentagem de detritos dentinários acumulados após o preparo 

de canais radiculares com os instrumentos Reciproc e Mtwo usando micro-CT; 

Avaliar a precisão e confiabilidade da tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC) na aferição do diâmetro apical do canal radicular. 
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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 presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa Humana da Universidade Estácio de Sá e aprovado sob o parecer número 

1.696.413 (ANEXO A). 

 

6.1. Seleção da amostra 

 

Foram inspecionados 26 cadáveres humanos, com idade entre 60 e 80 anos 

e tempo de preparo com formol de no máximo 18 meses, do Departamento de 

Anatomia Humana da Universidade Iguaçu (UNIG, Nova Iguaçu, RJ). Após 

avaliação inicial foram selecionados, dos vinte e seis, dezesseis cadáveres, que 

possuíam dentes inferiores anteriores, com seus respectivos homólogos e sem 

sinais aparentes de trincas, fraturas e restaurações extensas. Foram removidos dos 

cadáveres incluídos no estudo, segmentos das mandíbulas contendo os pré-

molares, caninos e incisivos. Para isso, foram utilizados disco carborundum marrom 

Dentorium (Labordental, Indianópolis, São Paulo, Brasil) acionado a motor de baixa 

rotação, e serra (Platinum Saw, Hong Kong, China), os cortes foram feitos na altura 

dos pré-molares e à 1 cm da base da mandíbula (Figura 1). Os segmentos 

mandibulares foram mantidos em formol a 10% enquanto não estavam sendo 

utilizados. 
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  Figura 1. Remoção das peças anatômicas com auxílio de disco de baixa rotação e serra 

 

6.2. Escaneamento inicial em tomografia computadorizada de feixe cônico 

 

Todos os segmentos mentonianos foram escaneados por meio de tomografia 

computadorizada de feixe cônico, utilizando o equipamento Kodak 9000 Cone Beam 

(Carestream Dental Kodak Dental Systems, Rochester, NY, EUA), com 70 KVP, 6,3 

mA, campo de visão 18,4 x 20,6 cm, resolução de 0,076 mm e tempo de 

escaneamento de 10,8 segundos. Para estabilização das peças anatômicas no 

tomógrafo, foi utilizada uma plataforma de acrílico confeccionada para esta 

finalidade (Figura 3).  

 

 
Figura 2. Escaneamento no tomógrafo de feixe cônico 
com estabilização da peça na plataforma de acrílico 



 

40 
 

As imagens obtidas na tomografia computadorizada de feixe cônico foram 

utilizadas para verificar a presença de incisivos inferiores com apenas um canal 

radicular, sem sinais de tratamento endodôntico prévio e/ou sinais de fratura. Além 

disso, foi realizada a aferição do diâmetro do canal radicular dos incisivos inferiores, 

1 mm aquém do ápice radicular, para posterior correlação com o primeiro 

instrumento endodôntico que se ajustou nesta medida, com base na percepção táctil 

do operador. Essa medida foi obtida por um operador utilizando o software 

OnDemand3D (OnDemandeDApp 1.0.9.2225; Cybermed, Inc, Coréia do Sul), 

diretamente nas seções axiais, perpendicularmente ao canal. Esta avaliação foi 

realizada em monitores LCD com resolução de 1366x768 pixels, em ambiente 

escuro. Contraste e brilho das imagens não foram modificados (Figura 3). As 

análises foram realizadas duas vezes por um operador, em dois momentos 

diferentes, e uma média das duas medidas foi calculada para cada dente. 

 

 
Figura 3. Medições de TCFC do 
menor diâmetro do canal radicular 
1mm aquém do ápice 
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6.3. Escaneamento inicial no micro-CT 

 

Todos os segmentos anteriores foram escaneados em um SkyScan 1173 v.2 

de 800 µA (Brucker Micro-CT, Kontich, Bélgica) com uma fonte de corrente de 70 µA 

e 114 Kv. Os espécimes foram montados em suporte de alumínio para permitir a 

estabilização durante a varredura (Figura 04). Os parâmetros utilizados para o 

escaneamento foram: passo de rotação de 0,5º, 360º em torno do eixo vertical, 

resolução isotrópica de 9,9 μm e filtro de alumínio de 1,0 mm de espessura. O tempo 

médio de escaneamento de cada mandíbula foi de 70 min. A imagem de cada 

espécime foi reconstruída utilizando o software NRecon v.1.6.9 (Bruker-microCT) 

com os seguintes parâmetros: smoothing 0, ring artifact correction 5 e bean 

hardening correction 50%.  

 

'  
Figura 4. Peça anatômica posicionada no equipamento de micro-CT 

 

Para avaliação do menor diâmetro 1mm aquém do ápice, a imagem de cada 

dente foi cortada da imagem inicial da mandíbula e salva em arquivos individuais 

.NRRD. Esses arquivos foram transformados em .bmp para edição no software 
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Datavewer (Bruker-microCT), no qual foi realizada uma reformatação multiplanar 

para permitir uma visão transaxial do longo eixo do canal radicular. As imagens 

obtidas no Dataviewer foram transferidas para o software CTAn (Bruker-microCT), 

para permitir a visualização das imagens axiais de cada incisivo inferior do bloco 

mandibular. Em seguida, o menor diâmetro do canal de cada incisivo, a 1 mm do 

ápice radicular, foi medido diretamente nas seções axiais, perpendiculares ao canal 

(Figura 5). As análises foram realizadas duas vezes por um operador (cego para os 

outros métodos), em dois momentos diferentes, e uma média das duas medidas foi 

calculada para cada dente. 

 

 
Figura 5. Medições de micro-CT 
do menor diâmetro do canal 
radicular 1mm aquém do ápice 

 
 

6.4. Radiografia inicial 

 

Todos os dentes de cada peça antômica foram radiografados utilizando um 

sensor digital Kodak RGV 6100 (Kodak Dental Systems, GA, EUA) e uma fonte de 
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raio x Spectro 70X Seletronic (Dabi Atlante Ltda., Ribeirão Preto, SP), com potência 

de 70 Kvp e 8 mA. O tempo de exposição foi de 0,3 segundos (Figura 6). A partir 

destas imagens, foi verificado o comprimento aparente do dente que foi utilizado na 

obtenção do CT, simulando a condição clínica, usando o software do fabricante. 

Além da confirmação de ausência de sinais aparentes de fraturas e tratamentos 

endodônticos prévios. Dentes com alguma dessas condições foram excluídos do 

trabalho, nesta etapa. Foram excluídas nesta etapa cinco mandíbulas, 

permanecendo no total onze mandíbulas.   

 

   
Figura 6. Radiografia digital inicial da mandíbula 3 

 

6.5. Obtenção do comprimento de trabalho dos canais radiculares 

 

Quarenta e quatro incisivos foram identificados nos segmentos mandibulares. 

Todos apresentavam canal único, ápices formados completos e nenhuma evidência 

radiográfica de reabsorção radicular ou fratura. Os quatro incisivos inferiores de 

cada mandíbula foram acessados, de maneira convencional, pela face palatina, 

utilizando broca diamantada esférica de alta rotação FG 1012/1013 e broca tronco 

cônica diamantada de alta rotação FG 3082 (KG SORENSE, São Paulo, SP), sob 
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refrigeração. O teto da câmara pulpar foi totalmente removido. Isolamento absoluto 

com leçol de borracha e grampos nº 209, 2011, 2012 ou 00, foi realizado antes dos 

procedimentos de instrumentação com o objetivo de evitar contado do NaOCl com 

os tecidos adjacentes e simular a condição clínica (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Isolamento absoluto da peça 
anatômica utilizando grampos 209 e 0 

 

O canal foi irrigado com 2 mL de NaOCl. Os dentes foram explorados com 

instrumento K #8 (Dentsply Maillefer) até o comprimento total do dente. Um dente foi 

excluído, uma vez que a patência não foi obtida e os procedimentos a seguir foram 

realizados nos 43 dentes restantes. Um cursor metálico (Figura 8), confeccionado 

exclusivamente para garantir a precisão e manutenção da medida durante a 

instrumentação, foi então ajustado na borda incisal do dente, e o instrumento 

removido do canal. Com o instrumento em posição, outra radiografia foi obtida 

usando os mesmos parâmetros. O instrumento retirado do canal e a distância da 

ponta do instrumento ao cursor foram medidos com régua milimétrica (Odous DE-

DEUS, Belo Horizonte, MG, Brasil). O CT foi estabelecido a 1 mm do ápice 

radiográfico. Depois disso, seguindo uma ordem crescente, instrumentos K maiores 

foram passivamente introduzidos no canal até que o operador sentisse o primeiro 
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instrumento adaptado ao canal no CT e o próximo instrumento não pudesse 

alcançar o CT. O instrumento que se adaptou ao canal foi registrado para cada 

canal. Durante o PQM, a cada troca de instrumento, uma lima tipo K #10 / K #15 foi 

utilizada para manter a patência foraminal. Na sequência, os dentes foram 

instrumentados por um único operador, especialista em endodontia.  

 

 
Figura 8. Cursores metálicos 

 
 

6.6. Preparo dos canais radiculares 

  

Os quatro incisivos pertencentes às onze mandíbulas incluídas no trabalho, 

foram divididos em dois grupos. Desta forma, dentes homólogos foram preparados 

com sistemas diferentes, possibilitando uma comparação mais precisa, uma vez que 

os dentes pertencem ao mesmo indivíduo. Os dentes pertencentes ao lado esquerdo 

foram instrumentados com o sistema Reciproc e os dentes pertencentes ao lado 

direito foram instrumentados com o sistema Mtwo.  

Antes da utilização de cada instrumento, o canal radicular foi irrigado com 

NaOCl a 2,5% (Água Sanitária Super Globo, Rio de Janeiro, RJ), por 30 segundos 
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com agulha de irrigação NaviTip (Ultradent, South Jordan, UT), com fluxo de 4 

ml/min e aspiração simultânea, sendo a profundidade de irrigação padronizada em 3 

mm aquém do CT. 

Para garantir que o instrumento não ultrapasse o comprimento de trabalho 

foram utilizados os mesmos cursores metálicos previamente mencionados.  

 

6.6.1. Grupo Mtwo  

 

No grupo Mtwo, os instrumentos foram acoplados a um contra-ângulo e 

acionados por um motor VDW Silver (VDW, Munique, Alemanha), em rotação 

contínua, a 280 rpm e torque recomendado pelo fabricante para cada instrumento. 

Seguindo a recomendação do fabricante, os instrumentos Mtwo foram utilizados até 

o CT, com pequenos movimentos de penetração e retrocesso, combinados com o 

movimento de pincelamento das paredes dos canais (brushing). Os instrumentos 

foram utilizados nos canais radiculares na seguinte ordem: 10.04 e 15.05, com 

torque de 1 N.cm, 20.06 e 25.06, com torque de 2 N.cm, e os instrumentos 30/05, 

35/05 e 40/04 e 50/04 com torque de 1 N.cm. Foram realizados mais dois 

escaneamentos, um após o instrumento 40/04 e outro após o instrumento 50/04, 

conforme fluxograma (Figura 9). 

 

6.6.2. Grupo Reciproc 

 

No grupo Reciproc, foram utilizados os instrumentos Reciproc R40 e R50. Os 

instrumentos foram acionados no motor VDW Silver no modo ‘RECIPROC ALL’. 

Primeiro foi utilizado o instrumento R40, em seguida realizado um segundo 
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escaneamento de micro-CT, depois o instrumento R50 e realizado o terceiro 

escaneamento de micro-CT, conforme fluxograma (Figura 10). O preparo foi 

realizado, introduzido o instrumento em cada canal, com uma leve pressão apical e 

movimentos de penetração e retrocesso, não excedendo 3 mm de amplitude de 

entrada e saída do canal. Após cada três investidas, o instrumento foi limpo com 

uma gaze, e verificada a patência com instrumento K # 10. O ciclo da R40 foi 

repetido cinco vezes, mesmo quando o instrumento alcançou o CT antes dos cinco 

ciclos, para padronização de volume e tempo de irrigação com NaOCl. Para o 

instrumento R50 só foi necessário um ciclo de três investidas para o instrumento 

alcaçar o CT.  

 

6.6.3. Condições de irrigação 

 

Todo o preparo dos canais radiculares foi realizado por um único operador e 

cada instrumento foi usado para preparar apenas dois canais. 

Para todos os dentes, a cada troca de instrumento, foi confirmada a patência 

do canal com uma lima K #10 e realizada irrigação com uma agulha NaviTip, 3 mm 

aquém do CT com o auxílio de uma bomba peristáltica, VATEA (ReDent-Nova, 

Ra’nana, Israel). O fluxo de irrigante foi de 4 ml/min e a aspiração simultânea 

realizada através de cânula de aspiração posicionada na coroa do dente.  

Após a conclusão dos procedimentos de instrumentação, cada canal foi 

irrigado com 5 ml de EDTA 17% (Biodinâmica Química e Farmacêutica, Ibiporã, PR) 

seguido por NaOCl 2,5%. Posteriormente, os canais radiculares foram secos com 

cones de papel #40 e #50 (Dentsply Sirona, Pirassununga, SP), antes serem 

submetidos ao segundo e terceiro escaneamento de micro-CT. Ao final do preparo 
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40 e 50, todas as peças anatômicas foram submetidas a um novo escaneamento e 

reconstrução aplicando os parâmetros já mencionados. O volume e tempo total de 

irrigação foi padronizado em 19 ml e 260 segundos para o preparo até o instrumento 

#40 dos sistemas utilizados, e 26 ml e 340 segundos para o preparo até o 

instrumento #50 dos sistemas utilizados, conforme fluxogramas (Figuras 9 e 10).  
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Figura 9. Fluxograma do grupo Mtwo 
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Figura 10. Fluxograma do grupo RECIPROC 

 

6.7. Análises microtomográficas de trincas dentinárias  
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Após a reconstrução com os parâmetros anteriores, cada mandíbula foi 

aberta no programa ImageJ (Fiji Is Just Image J) e cada dente foi cortado da 

imagem inicial da mandíbula e salva em arquivos individuais .NRRD, cada arquivo 

de cada dente gerou uma média de 1500 fatias. Os arquivos, inicial e final, de cada 

dente foram abertos simultaneamente para adequação de dimensão e quantidades 

de fatias no programa ImageJ (Fiji Is Just Image J), utilizando as ferramentas crop e 

slice remover. O conjunto de imagens pré e pós-operatórias, de cada dente, 

separadamente, foram registrados por meio da sobreposição automática, utilizando 

o software 3D Slicer (disponível em http:// www.slicer.org) (FEDOROV et al., 2012). 

Esse registro tem como objetivo alinhar as imagens pré e pós-instrumentação, para 

que elas mantenham a mesma posição espacial, permitindo assim uma 

sobreposição precisa para futura análise dos efeitos da instrumentação.  

As imagens pré e pós-operatórias foram examinadas por 2 avaliadores pré-

calibrados para identificar a presença de trincas radiculares. Primeiro, as imagens 

pós-operatórias foram analisadas e o número da fatia da imagem transversal em que 

uma trinca for observada foi registrado. Posteriormente, a imagem transversal pré-

operatória correspondente também foi examinada para verificar se já havia uma 

trinca dentinária radicular pré-existente. Para validar o processo, as análises das 

imagens foram repetidas duas vezes, em intervalos de 2 semanas. Os casos 

divergentes foram decididos por um terceiro avaliador. Os dentes em que foram 

observadas trincas dentinárias foram novamente radiografados, com os parâmetros 

já mencionados, para verificar se as trincas identificadas eram visíveis 

radiograficamente. 
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6.8. Análises microtomográficas da superfície não preparada 

 

Para a análise da superfície preparada pelo instrumento, foram utilizados os 

arquivos em .NRRD já registrados no software 3D Slicer (disponível em http:// 

www.slicer.org) (FEDOROV et al., 2012), conforme descrito anteriormente. Cada 

arquivo foi aberto individualmente, duplicado e com as ferramente fill holles e 

subtrat, no programa ImageJ (Fiji Is Just Image J), foi obtido um arquvo somente 

com a imagem do canal. Nesta etapa era necessário inspecionar individualmente 

cada fatia, para verificar a presença de artefatos ósseos e removê-los. Após a 

separação do canal de todos os dentes das imagens iniciais e finais e remoção dos 

artefatos, foi realizada, no programa ImageJ a sobreposição das imagens antes e 

após o preparo. Após a sobreposição, foi feita a análise da superficie não tocada 

através da ferramenta 3D objects conter e gerado um arquivo.txt com os dados 

morfométricos, do qual foi anotado na planilha o valor de object volumen (mm3) e de 

object surface (mm2).  

 

6.9. Análises microtomográficas da quantidade de detritos dentinários  

 

A quantificação dos detritos acumulados foi realizada conforme descrito 

previamente por VERSIANI et al. (2016), e expresso como volume percentual do 

volume inicial do canal radicular de cada espécime. Foram considerados detritos 

todos os materiais com densidade similar à da dentina, presentes em regiões 

previamente ocupadas por polpa no espaço do canal hígido, e essa variável foi 

quantificada pela intersecção entre as imagens pré e pós-operatórias (ROBINSON et 

al. 2012, DE-DEUS et al. 2014a; NEVES et al., 2015). Todos os procedimentos de 
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análise foram feitos usando um software de análise de imagens (Fiji Is Just Image J). 

Em seguida, as imagens obtidas foram renderizadas tridimensionalmente e 

qualitativamente avaliadas usando os plug-ins 3D Viewer e 3D Object Counter do 

software ImageJ (Fiji Is Just Image J), respectivamente. 

 

6.10. Acurácia dos métodos de detecção de trincas dentinárias 

  

Para avaliação da acurácia na detecção de trincas dentinária, foram utilizados 

12 incisivos inferiores humanos, secos, extraídos de mandíbulas secas obtidas no 

Departamento de Anatomia Humana da Universidade Iguaçu – UNIG – Nova Iguaçu, 

RJ.  

Esses dentes foram acessados com brocas diamantadas esféricas 1012/1013 

(FG KG Sorense, São Paulo, SP) acionadas em alta rotação sob refrigeração e, em 

seguida, os dentes tiveram suas coroas removidas, na junção amelocementária, 

com o auxílio de um disco diamantado de baixa rotação, sob refrigeração. Os canais 

foram explorados com um instrumento manual tipo K #10 (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suiça) até que a ponta deste fosse visualizada no forame apical (Figura 

11 A), com o auxílio de uma lupa com aumento de 5x. Este procedimento foi 

realizado para medir o comprimento dos canais, verificar a presença de apenas um 

canal e confirmar sua patência. O CT foi determinado e estabelecido a 1 mm aquém 

do comprimento de patência. Todos os canais foram alargados manualmente até o 

instrumento K #20 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), e na sequência foram 

preparados com o instrumento Reciproc R40 (40.05 mm/mm) no modo “RECIPORC 

ALL” do motor VDW Silver. Os canais foram copiosamente irrigados com NaOCl a 

2,5% e a patência checada com instrumento tipo K #15 durante toda 
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instrumentação. Na irrigação, foi utilizada agulha Navitip 30-G à 3 mm do 

comprimento de trabalho. Após a instrumentação, a smear layer foi removida com 

irrigação de 2 ml de EDTA a 17%, durante 3 min, com uma irrigação final de 2ml de 

NaOCl à 2,5%. 

Os dentes foram então seccionados a 5 e 10 mm do ápice radicular utilizando 

um disco diamantado de baixa rotação sob refrigeração (Figura 11 B), gerando 3 

segmentos por raiz (cervical, médio e apical). Apenas os segmentos médio e apical 

das raízes foram incluídos no estudo. Os fragmentos foram então analisados quanto 

à presença de trincas, primeiramente por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

em segundo lugar por tomografia computadorizada (mciro-Ct) e, em terceiro lugar, 

por microscopia operatória (MO). Para evitar confundir definições, microfraturas, 

microfissuras e rachaduras incompletas, todos foram considerados defeitos 

dentinários (SHEMESH et al., 2009; TAWIL 2016). 

As varreduras do micro-CT foram realizadas em duas resoluções isotrópicas: 

10 μm e 17 μm, sob condições secas e úmidas. O exame de MO foi realizado com e 

sem transiluminação. Nas amostras com defeitos dentinários, apenas uma foi 

escolhida para a análise comparativa da acurácia entre os métodos de avaliação e 

sua espessura foi medida no MEV. Como critério para sua escolha, apenas defeitos 

dentinários com mais de 400 µm de extensão foram selecionados. Quando mais de 

um defeito atingiu esse critério, a escolha levou em consideração o tipo de defeito, 

seguindo a ordem: trinca completa (estendida do espaço do canal até a superfície 

externa da raiz), trinca interna (estendida do canal até a dentina, sem atingir a 

superfície externa da raiz), trinca intradentinária (confinada à dentina) e trinca 

externa (estendida da superfície externa da raiz até a dentina sem conexão com o 

canal ou limitada ao cemento) (BELING et al., 1997). 
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As outras amostras serviram como controle negativo. As seguintes 

abreviaturas foram usadas para os diferentes métodos e condições avaliadas: 

mCT_10_dry (microtomografia com resolução espacial de 10 µm, amostra seca), 

mCT_10_damp (microtomografia com resolução espacial de 10 µm, amostra úmida), 

mCT_17_dry (microtomografia com resolução espacial de 17 µm, amostra seca), 

mCT_17_damp (microtomografia com resolução espacial de 17 µm, amostra úmida), 

OM_NoTransillum (microscópio operatório sem transluminação) e OM_Transillum 

(microscópio operatório com transluminação). 

 

6.10.1. Microscópio eletrônico de varredura 

 

Para a investigação da criação das trincas, as fatias dentinárias foram levadas 

ao MEV (FEI Inspect S50 - FEI, República Tcheca) (Figura 11 C), filamento de 

tungstênio, sob a condição de baixo vácuo e 10 Kv. As amostras não sofreram 

qualquer tipo de preparo prévio à análise no MEV. A face das amostras foi analisada 

com aumentos de até 3000 X. As trincas identificadas foram medidas em µm e 

fotografadas no próprio microscópio eletônico. A espessura do defeito dentinário 

escolhido foi medida no ponto central, em micrômetros. Nos casos de superfícies 

transversais com mais de um defeito, um deles foi selecionado e medido 

aleatoriamente. Duas micrografias foram então obtidas, um do defeito dentinário 

(600-3000x) e outro de toda a superfície transversal (35-50x).  
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Figura 11. A - Visualização da ponta do instrumento no limite 
do forame apical; B- Marcação para corte dos fragmentos; C - 
Amostras posicionadas no MEV FEI Inspect S50 
 
 

6.10.2. Microtomografia computadorizada 

 
 

Na sequência, as amostras foram escaneadas em um SkyScan 1173 v.2 de 

800 µA (Brucker Micro-CT, Kontich, Bélgica) com uma fonte de corrente de 70 µA e 

114 Kv. Os espécimes foram montados em suporte de alumínio para permitir a 

estabilização durante a varredura. Os parâmetros utilizados para o escaneamento 

foram: passo de rotação de 0,5º, 360º em torno do eixo vertical, e filtro de alumínio 

de 1,0 mm de espessura. O tempo médio de escaneamento de cada fragmento foi 

de 50 min. As varreduras foram realizadas em duas resoluções isotrópicas: 10 μm e 

17 μm, nas condições seco e úmido. O primeiro escaneamento foi dos espécimes 

secos. Para o escaneamento dos espécimes molhados, os fragmentos eram 
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mantidos em armazenamento úmido por 2 h antes do escaneamento. Desta maneira 

cada fragmento foi escaneado 4 vezes. A imagem de cada espécime foi 

reconstruída utilizando o software NRecon v.1.6.9 (Bruker-microCT) com os 

seguintes parâmetros: smoothing 0, ring artifact correction 5 e bean hardening 

correction 50%. A aquisição produziu de 400 a 600 seções transversais por 

fragmento. 

As imagens da seção transversal de cada segmento (n=24) radicular foram 

cuidadosamente inspecionadas quanto à presença de defeitos dentinários utilizando 

CTAn v.2.3 (Bruker-microCT). As imagens foram examinadas por dois endodontistas 

experientes de forma independente, previamente calibrados (Cohen’s Kappa = 0.98) 

e cegos para os achados das análises de MEV. Casos discordantes foram decididos 

por outro endodontista, com vasta experiência no uso de micro-CT. 

 

6.10.3. Microscopia 

 

A superfície transversal de cada segmento radicular foi examinada com um 

microscópio cirúrgico ZEISS Pico (Carl Zeiss AG, Oberkochen, Alemanha) com 

varioskop 200-300 mm, com magnificação máxima de 23 X de aumento, iluminação 

LED 120.000 lux. Micrografias foram obtidas a partir da superfície transversal com o 

maior diâmetro, com câmera Canon T7i, nas condições com e sem transluminação. 

A transiluminação foi realizada com fotopolimerizador LED com potência de 1200 

mW/cm² (UltraLight III, Sanders, Minas Gerais). Todas as amostras foram 

padronizadas com distância objeto-objetiva de 27 cm. As imagens foram 

cuidadosamente inspecionadas quanto à presença e localização de defeitos 

dentinários. O exame foi realizado por dois endodontistas experientes de forma 
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independente, previamente calibrado e cegos para os achados das análises do MEV 

(Cohen's Kappa = 1,0, 100% de concordância). Outro endodontista decidiu casos 

discordantes. 

 

6.10.4. Análises correlativas 

 

As análises correlativas foram realizadas para abordar quatro questões: 1. 

Qual é a eficácia da micro-CT e da MO na detecção correta de defeitos dentinários? 

2. A espessura do defeito dentinário pode influenciar sua detecção? 3. As duas 

resoluções de micro-CT testadas poderiam afetar a detecção de defeitos 

dentinários? 4. As duas condições de umidade testadas poderiam afetar a detecção 

de defeitos dentinários pela micro-CT? 

A superfície transversal de cada amostra foi avaliada e diagnosticada como 

tendo o defeito dentinário identificado ou não (SLATON et al., 2003). Sensibilidade, 

especificidade e precisão foram comparados usando respostas corretas e incorretas, 

levando em conta o padrão ouro (MEV). No presente contexto, sensibilidade é a 

proporção das amostras contendo um defeito dentinário que foram corretamente 

diagnosticadas como tendo o defeito dentinário (taxa positiva verdadeira). 

Especificidade é a proporção das amostras sem defeito dentinário que foram 

corretamente diagnosticadas como não tendo defeito (taxa negativa verdadeira). 

Precisão é a proporção dos diagnósticos que concordaram com a condição de 

amostra conhecida. 

 

6.11. Análise Estatística 
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6.11.1. Correlação instrumento inicial e diâmetro apical 

 

A diferença entre as medidas repetidas com o micro-CT e a TCFC 

(confiabilidade intraoperador) foi avaliada por meio do Coeficiente de Correlação 

Intraclass (CCI). A precisão e o nível de concordância (confiabilidade) do primeiro 

instrumento e da TCFC foram determinados usando o teste de correlação de 

Pearson (TCP) e CCI, respectivamente, considerando os dados da micro-CT como o 

padrão ouro. 

Além disso, o erro absoluto foi calculado subtraindo os valores de micro-CT 

pelos valores encontrados na TCFC ou primeiro instrumento. Análises estatísticas 

foram realizadas e gráficos criados usando a versão SPSS 17,0 (SPSS Inc, Chicago, 

IL) com um nível de significância estabelecido em 5%. 

 

6.11.2. Avaliação das trincas 

 

Os dados foram tabulados e o grau de concordância entre os dois avaliadores 

para as análises de presença de trincas, foi calculado por meio do Coeficiente 

Kappa. Foi realizada uma análise descritiva dos dados obtidos. 

 

6.11.3. Análises microtomográficas da superfície não preparada 

 

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados. O 

teste t dependente foi utilizado para comparar o percentual de áreas não preparadas 

entre Reciproc e Mtwo, considerando o comprimento total do canal, ambos com 

tamanho final de preparo de 50 (comparação intergrupos) e análise intragrupo 
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comparando o percentual de áreas não preparadas considerando os diferentes 

tamanhos finais de preparação (40 e 50 em ambos os sistemas) e o comprimento 

total do canal. O teste dos pares pareados de Wilcoxon foi utilizado para as demais 

comparações intergrupos e para a análise intragrupo, comparando a porcentagem 

de áreas não preparadas considerando os diferentes tamanhos de preparo final (40 

e 50 em ambos os sistemas) e os 4 mm apicais. O nível de significância foi 

estabelecido em 5% para todos os testes estatísticos (P <0,05). 

 

6.11.4. Análises microtomográficas de detritos dentinários 

 

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados. O 

teste t dependente foi usado para comparar a porcentagem de detritos dentinários 

acumulados entre Reciproc e Mtwo, considerando o comprimento total do canal, 

ambos com um tamanho final de preparo de 40 (comparação intergrupos). O teste 

de pares combinados de Wilcoxon foi usado para outras comparações entre grupos 

e para análise intragrupo. O nível de significância foi estabelecido em 5% para todos 

os testes estatísticos (p <0,05). 

 

6.11.5. Acurácia dos métodos de detecção de trincas dentinárias 

 

Precisão 

 

Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, e precisão 

foram calculados usando o Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft, Washington, DC). 
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Uma curva ROC foi criada usando o software SPSS (versão 18.0; SPSS Inc, 

Chicago, IL). 

 

A influência da espessura do defeito dentinário na sua detecção 

 

Como a espessura dos defeitos dentinários medidos nas imagens de MEV 

variou de 1,9-25,93 µm, esses dados foram divididos em duas categorias: ≤ 12,5 μm 

e> 12,5 μm e a influência do tamanho do defeito dentinário em sua detecção foi 

comparada para todos os métodos de avaliação. O teste exato de Fisher unilateral 

foi utilizado para comparar os dados de cada método com o padrão-ouro (MEV). O 

nível de significância foi estabelecido em a = 0,05 para todos os testes estatísticos. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Correlação instrumento inicial e diâmetro apical 

 

O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi considerado excelente para 

as medidas repetidas com o micro-CT e bom com o TCFC (0,967 e 0,683, 

respectivamente) (P <0,01). O teste de correlação de Pearson (TCP) e CCI foram 

significativos quando a TCFC foi comparada com a micro-CT (P <0,01), 

demonstrando acurácia moderada (r = 0,606) e boa confiabilidade (0,738) da TCFC, 

com valores idênticos encontrados em 4 dentes (Figura 12). Por outro lado, o TCP e 

o CCI não foram significativos para a comparação entre as medidas do primeiro 

instrumento que se adaptou e as medidas da micro-CT (P> 0,05), indicando a falta 

de precisão e confiabilidade do primeiro instrumento que se adapta ao canal na 

determinação do diâmetro do canal radicular a 1 mm de o ápice (Figura 13). 

Houveram  três correspondências idênticas entre as medições do instrumento inicial 

e micro-CT. 
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Figura 12. Gráfico de dispersão mostrando a correlação entre 
as medidas na TCFC e na micro-CT do menor diâmetro do 
canal radicular a 1 mm do ápice radicular 
 

 
Figura 13. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de 
correlação entre FABF e medições de micro-CT do menor 
diâmetro do canal radicular a 1 mm da ápice radicular 

 

A média do menor diâmetro do canal radicular obtido para micro-CT e TCFC 

foi de 0,22 ± 0,05 mm (mediana = 0,21 e variação = 0,14-0,34) e 0,23 ± 0,05 mm 
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(mediana = 0,23 e variação = 0,13-0,37 mm), respectivamente . A média do diâmetro 

do primeiro instrumento que se ajustou foi de 0,15 ± 0,05 mm (mediana = 0,15 e 

variação = 0,08-0,30 mm). A média do erro absoluto para o primeiro instrumento e 

TCFC foi de 0,08 (variação de 0-0,24) e 0,03 (variação de 0-0,09) para mais ou 

menos. 

 

7.2. Análises microtomográficas de trincas dentinárias 

 

 Dos 44 dentes incluídos inicialmente na pesquisa, dois foram excluídos 

durante o experimento, um incisivo lateral do grupo Mtwo (sem patência) e um 

incisivo lateral do grupo Reciproc (instrumento fraturado).  

Foram analisadas um total de 78738 fatias do grupo Reciproc e 76398 fatias do 

grupo Mtwo. A análise quantitativa mostrou a presença de defeitos dentinários novos 

somente em 5 dentes dos 42 incluídos na pesquisa, 2 do grupo reciproc e 3 do 

grupo Mtwo. Em percentual o preparo com instrumento Mtwo (14,29%) apresentou 

um aumentou maior no número de espécimes com microtrincas dentinárias do que o 

instrumento reciproc (9,52%), quando comparadas com as imagens iniciais. Dois 

dentes apresentaram trincas completas (estendida do espaço do canal até a 

superfície externa da raiz), um incisivo central no grupo reciproc e um incisivo lateral 

no grupo Mtwo. 

Não foram encontradas novas trincas após o preparo com o instrumento 50 em 

ambos os grupos, apesar da extensão das trincas apresentarem aumento, conforme 

indica o número de fatias nas quais as trincas puderam ser observadas R40 (n=339), 

R50 (n=362), Mtwo40 (n=655) e Mtwo50 (n=735) (Tabelas 3 e 4).  
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Tabela 3. Trincas encontradas no grupo RECIPROC 

Grupos 

(n=dentes/fatias) 

Dentes com trincas 

(%) 
Nº de trincas (%) Fatias com trincas 

(%) 

Inicial (n=21/26246) 3 (14,29) 3 (14,29) 85 (0,32) 

R40 (n=21/26246) 5 (23,81) 6 (28,57) 339 (1,29) 

R50 (n=21/26246) 5 (23,81) 6 (28,57) 362 (1,38) 

    

 
Tabela 4. Trincas encontradas no grupo Mtwo 

Grupos 
(n=dentes/fatias) 

Dentes com trincas 
(%) 

Nº de trincas (%) Fatias com trincas 
(%) 

Inicial (n=21/25466) 1 (4,76) 1 (14,76) 53 (0,21) 

Mtwo 40 
(n=21/25466) 

4 (19,05)  5 (23,81) 655 (2,57) 

Mtwo 50 
(n=21/25466) 

4 (19,05) 5 (23,81) 735 (2,89) 

 

As trincas encontradas na mico-CT não foram observadas nas imagens 

radiográficas digitais iniciais e finais (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14. A – imagem tomográfica inicial; B – 
imagem tomográfica final R40; C – Imagem 
radiográfica inicia (seta vermelha indicando o 
dente da tomografia); D- imagem radiográfica 
final R40 (seta vermelha indicando o dente da 
tomografia) 

 

 
Figura 15. A – imagem tomográfica inicial; B 
– imagem tomográfica final Mtwo40; C – 
Imagem radiográfica inicial (seta vermelha 
indicando o dente da tomografia); D- imagem 
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radiográfica final Mtwo40 (seta vermelha 
indicando o dente da tomografia) 

 

7.3. Análises microtomográficas da superfície não preparada 

 

A porcentagem média de áreas não preparadas foi semelhante para os 

sistemas testados, considerando o comprimento total do canal, quando o tamanho 

final do preparo foi de 40: 8,06% no grupo Reciproc e 7,65% no grupo Mtwo (P> 

0,05) (Tabela 5). Por outro lado, houve diferença significativa nas porcentagens para 

os 4 mm apicais: 4,19% no grupo Reciproc e 6,18% no grupo Mtwo (P <0,05) 

(Tabela 5). 

Quando o tamanho final do preparo foi de 40, áreas não preparadas foram 

detectadas em todos os dentes independente do sistema, com média de 7,86 ± 2,39 

e 5,19 ± 3,46 para o comprimento total do canal e os 4 mm apicais, respectivamente. 

A porcentagem de áreas  não preparadas foi semelhante para os sistemas 

testados quando o tamanho final do preparo era de 50, considerando não apenas o 

comprimento total do canal, mas também os 4 mm apicais (P> 0,05). As médias para 

o canal total foram: 4,09% (mediana = 3,61%) no grupo Reciproc e 3,86% (mediana 

= 4,21%) no grupo Mtwo (Tabela 5). As médias para os 4 mm apicais foram: 1,92% 

(mediana = 1,41%) e 1,83% (mediana = 1,25) (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Áreas não preparadas para cada sistema de instrumentos e nível avaliado (%) 

Grupo Segmento Média ± SD Mediana Variação 

Reciproc 

R40 

Full canal 8.06 ± 2.59 8.52 4.21-12.22 

4 mm apicais 4.19 ± 2.91 4.24 0.46-12.07 

Mtwo 40 Full canal 7.65 ± 2.21 7.35 4.21-11.7 
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4 mm apicais 6.18 ± 3.75 6.39 0.12-15.74 

Recproc 

R50 

Full canal 4.09 ± 2.10 3.61 0.88-9.50 

4 mm apicais 1.92 ± 1.70 1.41 0.19-6.76 

Mtwo 50 

Full canal 3.86 ± 1.77 4.21 0.42-7.35 

4 mm apicais 1.83 ± 1.55 1.25 0.02-4.46 

 

Quando o tamanho final do preparo era 50, áreas não preparadas foram 

detectadas em todos os dentes, independente do sistema, com média de 3,97 ± 1,92 

e 1,88 ± 1,61 para o comprimento total do canal e os 4 mm apicais, respectivamente. 

Análises intragrupo revelaram uma diminuição significativa (P < 0,01) na 

porcentagem de áreas não preparadas comparando o tamanho final do preparo 40 

com 50 para ambos os sistemas e nível de avaliação (comprimento total do canal ou 

apical 4 mm) (Figura 16). 
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Figura 16. Modelos tridimensionais de micro-CT das áreas não preparadas com os 
sistema Reciproc e Mtwo. Em vermelho e azul áreas preparadas, em verde áreas não 
preparadas 
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7.4. Análises microtomográficas da quantidade de detritos dentinários 

 

A porcentagem média de detritos dentinários acumulados foi semelhante para 

os sistemas testados, considerando o comprimento total do canal e os 4 mm apicais, 

quando o tamanho final do prepararo foi de 40 (P> 0,05). As médias para o 

comprimento total do canal foram: 14,05% no grupo Reciproc e 15,32% no grupo 

Mtwo (Tabela 6). As médias para os 4 mm apicais foram: 5,12% no grupo Reciproc e 

5,08% no grupo Mtwo (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Detritos dentinários acumulados após o preparo com cada sistema de instrumentação / 
diâmetro e nível avaliado (%) 

Grupo Segmento Média ± SD Mediana Variação 

Reciproc R40 

Full canal 14.05 ± 8.76 15.51 1.49-29.53 

Apical 4 mm 5.12 ± 4.87 4.38 0.00-17.53 

Mtwo 40 

Full canal 15.32 ± 8.09 16.28 2.04-31.13 

Apical 4 mm 5.08 ± 5.10 3.36 0.85-21.77 

Recproc R50 

Full canal 31.62 ± 17.73 25.52 7.60-82.98 

Apical 4 mm 14.61 ± 11.73 10.34 0.00-39.56 

Mtwo 50 

Full canal 42.50 ± 18.73 39.08 6.79-80.73 

Apical 4 mm 18.99 ± 20.36 12.47 0.00-83.67 

 

 

Quando o tamanho final do preparo foi de 40, os detritos dentinários 

acumulados foram detectados em todos os dentes independentemente do sistema, 

com uma média de 1,08 ± 0,60 e 0,48 ± 0,26 mm3 para o comprimento total do canal 

e 4 mm, respectivamente. 



 

71 
 

Por outro lado, houve diferença significativa nos percentuais para os 10 mm 

apicais, quando o tamanho final do preparo foi de 50: 31,61% no grupo Reciproc e 

42,50% no grupo Mtwo (P <0,05) (Tabela 6).  

A percentagem de detritos dentinários acumulados foi semelhante para os 

sistemas testados quando o tamanho final do preparo foi 50, considerando os 4 mm 

apicais (P> 0,05). As médias foram: 14,61% (mediana = 10,34%) no grupo Reciproc 

e 18,99% (mediana = 12,47%) no grupo Mtwo (Tabela 6). 

Quando o tamanho final do preparo foi de 50, os detritos dentinários 

acumulados foram detectados em todos os dentes independentemente do sistema, 

com média de 2,22 ± 1,17 e 7,48 ± 10,91 mm3 para o comprimento total do canal e 

os 4 mm apicais, respectivamente. 

Análises intragrupos revelaram um aumento significativo na porcentagem de 

detritos dentinários acumulados comparando o tamanho final de preparação 40 com 

50 para ambos os sistemas e nível de avaliação (comprimento de canal completo ou 

apical 4 mm) (P <.01) (Figura 17, e tabela 6). 
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Figura 17. Modelos tridimensionais de micro-CT de detritos dentinários acumulados 
após preparo com os sistema Reciproc e Mtwo  
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7.5. Acurácia dos métodos de detecção de trincas dentinárias 

 

A análise por MEV confirmou a formação de defeitos dentinários em 18 

amostras. Seis amostras permaneceram intactas, sem qualquer defeito dentinário 

detectável, e serviram como controle negativo. A espessura do defeito dentinário 

medido foi de 13,24 µm em média (mediana = 12,50 µm). Sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos e precisão de micro-CT e MO são mostrados na 

tabela 7.  
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Tabela 7. Dados da precisão para todos os métodos e condições de avaliação 

Método de 
avaliação 

Tamanho da 
amostra (n) 

Prevalência 
% 

Sensibilidade 
% 

Especificidade 
% 

PPV 
% 

NPV 
% 

LR+ LR- Acurácia 
% 

MEV (padrão 
ouro) 

24 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

OM_NoTransillum 24 9 50 100 100 40 - 0.50 62.50 

OM Transillum 24 13 68.42 100 100 50 - 0.32 76 

Micro-CT 10 µm 
dry 

24 11 61.11 100 100 46.15 - 0.39 70.83 

Micro-CT 10 µm 
damp 

24 11 61.11 100 100 46.15 - 0.39 70.83 

Micro-CT 17 µm 
dry 

24 7 38.89 100 100 35.29 - 0.61 54.17 

Micro-CT 17 µm 
damp 

24 4 22.22 100 100 30 - 0.78 41.67 

PPV, valor preditivo positivo; NPV, valor preditivo negativo; LR+, positive likelihood ratio; LR-, negative likelihood ratio. 

7
4

 



 

75 
 

 
A precisão foi moderada para mCT_10_dry, mCT_10_damp e OM_Transillum, 

ruim para OM_NoTransillum e muito ruim para mCT_17_dry e mCT_17_damp. A 

área sob a curva ROC, que é outro indicador de precisão, foi de 0,83, 0,78, 0,78, 

0,75, 0,69 e 0,61 para OM_Transillum, OM_NoTransillum, mCT_10_dry, 

mCT_10_damp, mCT_17_dry e mCT_17_damp, respectivamente (Figura 17).  

Quanto maior a área sob a curva ROC, maior a precisão. Alguns defeitos 

dentinários visualizados nas imagens do MEV não puderam ser detectados pela 

micro-CT e pelo microscópio operatório. 

 

 
Figura 18. Curva ROC, indicador de precisão das condições avaliadas 

 

O tamanho do defeito dentinário influenciou significativamente sua detecção 

em mCT_10_dry, mCT_10_damp, mCT_17_dry, OM_Transillum (P <.05). Em 

contraste, o tamanho não teve influência significativa para mCT_17_damp e 

OM_NoTransillum (Figuras 18 e 19). 
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Figura 19. Imagens avaliando defeito dentinário de 22,29 µm de espessura. A. Imagem de MEV toda 
a superfície transversal (36x); B. Imagem de MEV do defeito dentinário (1200x); C. Imagem de MO 
sem transluminação; D. Imagem de MO com transluminação; E. Imagem de micro-CT com resolução 
de 10 µm na condição seco; F. Imagem de micro-CT com resolução de 10 µm na condição úmido; G. 
Imagem de micro-CT com resolução de 17 µm na condição seco; H. Imagem de micro-CT com 
resolução de 17 µm na condição úmido 
 

 
Figura 20. Imagens avaliando defeito dentinário de 15,42 µm de espessura A. Imagem de MEV toda 
a superfície transversal (45x); B. Imagem de MEV do defeito dentinário (1200x); C. Imagem de MO 
sem transluminação; D. Imagem de MO com transluminação; E. Imagem de micro-CT com resolução 
de 10 µm na condição seco; F. Imagem de micro-CT com resolução de 10 µm na condição úmido; G. 
Imagem de micro-CT com resolução de 17 µm na condição seco; H. Imagem de micro-CT com 
resolução de 17 µm na condição úmido 
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8. DISCUSSÃO 

 

 

8.1. Correlação instrumento inicial e diâmetro apical 

 

A importância do aumento do canal radicular para obter uma limpeza dequada 

e a desinfecção está bem estabelecida (USMAN et al., 2004; MICKEL et al., 2007; 

RODRiGUES et al., 2017). No entanto, devido a grande variabilidade anatômica dos 

canais radiculares, é importante verificar o diâmetro apical antes dos procedimentos 

endodônticos, com o objetivo de personalizar o preparo e evitar desgaste escessivo. 

Este estudo ex vivo usou espécimes de mandíbulas de cadáveres humanos para 

avaliar a precisão e a confiabilidade de duas abordagens – primeiro instrumento que 

se adapta ao canal e TCFC - na determinação do menor diâmetro apical do canal 

radicular, com dados da análise de micro-CT de alta resolução como padrão ouro. A 

TCFC foi, pela primeira vez, testada na aferição do diâmetro apical do canal 

radicular com possível aplicação no planejamento do tratamento. Os menores 

diâmetros dos canais radiculares obtidos por micro-CT foram semelhantes aos 

descritos em estudos anteriores (WU et al., 2000; LEONI et al., 2014). Os presentes 

achados estão em acordo com estudos anteriores que concluíram que o primeiro 

instrumento que se ajusta ao canal não é preciso em determinar o verdadeiro 

diâmetro apical do canal (WU et al., 2002; PAQUÉ et al., 2010b). Interferências ao 

longo do canal no terço médio ou coronal, como estreitamento das paredes e restos 

pulpares, foram apontados como as possíveis explicações para a falta de precisão 

deste método (HECKER et al., 2010). No entanto, o primeiro instrumento que se 

ajusta ao canal não foi preciso mesmo quando pré-alargamento foi realizado (WU et 

al., 2002 ; PECORA et al., 2005; PAQUÉ et al., 2010b) ou o tecido pulpar foi retirado 
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antes da calibração (WU et al., 2002). Além disso, instrumentos rígidos em canais 

curvos podem levar a sensação táctil de estarem ajustados ao canal radicular (JOU 

et al., 2004). A baixa concordância dos dados do primeiro instrumento com dados de 

micro-CT pode também estar relacionada à padronização +0,02 mm na fabricação 

de instrumentos. Por outro lado, as medidas na TCFC do diâmetro apical do canal 

foram significativamente mais confiáveis. Quando a TCFC foi comparada ao micro-

CT, observou-se uma grande semelhança no diâmetro do canal radicular. Da 

mesma forma, o erro absoluto foi muito baixo. A resolução ótima usada no presente 

estudo parece ser a melhor explicação para esses resultados. Na endodontia, alta 

resolução deve ser sempre usada para melhorar as chances de detectar alterações 

como fraturas radiculares e alterações na espessura do espaço do ligamento 

periodontal (AAE & AAOMR, 2011). 

A TCFC pode ser obtida usando um pequeno campo de visão, concentrando 

a radiação em uma área específica, contribuindo para uma ótima resolução e baixa 

dose de radiação para os pacientes (ADIBI et al., 2012). Mesmo assim, a dose de 

radiação da TCFC pode ser equivalente a utilizada em 4 a 15 radiografias 

panorâmicas (SCARFE et al., 2006). Portanto, é importante enfatizar que a TCFC 

não deve ser indicada apenas com o único objetivo de aferição do canal radicular. 

No entanto, se disponível, pode ser muito útil e confiável para este propósito. Os 

benefícios da imagem tridimensional da TCFC já estão bem estabelecidos em 

Endodontia.  

Embora a TCFC tenha sido freqüentemente usada para medir a espessura da 

dentina para diferentes propósitos (SEO et al., 2012; ELNAGHY & ELSAKA, 2014; 

LINSUWANONT et al., 2017; XU et al., 2017), seu potencial em determinar o 

diâmetro inicial do canal e, conseqüentemente, planejar o alargamento do canal 
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radicular, não foi explorado. A micro-CT tem uma resolução muito maior que TCFC, 

que é a razão pela qual foi utilizada como padrão ouro aqui. No entanto, por se 

basear em uma dose de radiação muito maior, a micro-CT é restrita a estudos ex 

vivo ou in vitro. A TCFC parece ser a melhor opção, atualmente disponível, para 

medições de estruturas anatômicas in vivo, fornecendo boa resolução espacial, alta 

qualidade de diagnóstico e curto tempo de varredura (PETERS et al., 2000; 

ESTRELA et al., 2008).  

A medição horizontal do sistema de canais radiculares é de difícil 

investigação, pois varia em cada nível vertical do canal, nos eixos vestibulolingual e 

mesiodistal. Por esta razão, o plano da secção deve ser exatamente perpendicular 

ao longo eixo do canal para uma aferição correta. Neste estudo, os softwares, 

utilizados para análise da TCFC e micro-CT, permitiram um alinhamento adequado 

dos eixos vestibulolingual e mesiodistal. Levando em consideração estes desafios, 

as radiografias intraorais não são adequadas para a aferição do canal radicular (JOU 

et al., 2004). Enquanto o primeiro instrumento que se ajustou ao canal, não refletiu 

com precisão o diâmetro apical do canal no CT, a TCFC apresentou razoável 

precisão e boa confiabilidade. A TCFC pode ser usada para determinar o diâmetro 

apical inicial do canal, com aplicação no planejamento do alargamento do canal 

radicular. 

 

8.2. Acurácia dos métodos de detecção de trincas dentinárias 

 

Um padrão de referência válido (padrão-ouro) é sempre necessário para 

comparar a precisão de qualquer método de diagnóstico, pois é essencial conhecer 

o verdadeiro estado do espécime examinado (KURSE et al., 2018). Apesar de 
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muitos estudos publicados utilizarem o micro-CT para avaliar a presença de defeitos 

dentinários (ZUOLO et al., 2017; DE-DEUS et al., 2018; LI et al., 2018; ABOUD et 

al., 2018), a acurácia diagnóstica desse método ainda não foi testada. O presente 

estudo avaliou a acurácia diagnóstica de defeitos dentinários pela micro-CT, em 

duas condições diferentes de resolução e umidade, e MO com e sem 

transluminação. O MEV foi usado como padrão ouro. Além disso, a influência da 

espessura do defeito dentinário na detecção também foi avaliada. 

Existem alguns aspectos positivos relacionados ao uso da micro-CT na 

detecção de defeitos dentinários, uma vez que permite uma avaliação tridimensional 

e não destrutiva dos espécimes, antes e após os procedimentos experimentais. 

Desta forma, os defeitos pré-operatórios podem ser detectados, e os espécimes 

servem como controle próprio (VERSIANI et al., 2015). Resultados de recentes 

estudos de micro-CT revelaram que as trincas observadas em imagens pós-

operatórias já estavam presentes no período pré-operatório, negando uma relação 

de causa e efeito entre a formação de fissuras dentinárias e a instrumentação do 

canal radicular (DE-DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2015b; DE-DEUS et al., 

2017b). Por outro lado, outros estudos observaram a formação de fissuras após o 

preparo com diferentes sistemas, utilizando também imagens pré-operatórias como 

controle (POP et al., 2015; CEYHANLI et al., 2016; BAYRAM et al., 2017b). Esses 

resultados inconsistentes se somam aos presentes achados, que mostraram que 

alguns defeitos dentinários visualizados nas imagens de MEV não puderam ser 

detectados pela micro-CT, colocando em dúvida sua eficácia na detecção de 

defeitos dentinários. 

A acurácia do micro-CT foi considerada moderada para detecção de defeitos 

dentinários apenas com alta resolução de 10 µm, independentemente das condições 
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de umidade. Por outro lado, a precisão foi inaceitável para 17 µm de resolução em 

ambas as condições de umidade. Esses achados mostraram que a precisão do 

micro-CT na detecção de defeitos dentinários não é boa como esperado, mesmo em 

resoluções otimizadas. 

Uma das possíveis explicações para esses resultados está relacionada à 

dimensão do defeito dentinário, como observado no presente estudo. Verificou-se 

que a espessura do defeito dentinário pode influenciar na detecção pela micro-CT. 

Isso foi observado para mCT_10_dry, mCT_10_damp e mCT_17_dry. Nenhum 

defeito dentinário com tamanho inferior a 10 µm foi detectado por mCT com 10 µm 

de resolução, independentemente das condições de umidade. Alguns defeitos 

dentinários com tamanhos menores que a resolução espacial dos micro-CT foram 

detectados: um com 15,42 µm foi detectado por mCT17_dry e mCT_10_damp e 

outro com 16,63 µm foi detectado por mCT17_dry. Como esperado, defeitos 

dentinários não foram detectados em todas as amostras com dentina intacta 

(negativa para MEV), independentemente da condição e método de avaliação. 

Alguns estudos de micro-CT sobre defeitos dentinários não relataram as 

condições de hidratação em que as amostras foram escaneadas (DE-DEUS et al., 

2014b; DE-DEUS et al., 2015b; CEYHANLI et al., 2016). Essa informação é 

essencial, pois especula-se que as condições de armazenamento dos dentes 

possam afetar o aparecimento de trincas dentinárias (BURKLEIN et al., 2013; 

RODIG et al., 2018). Há poucos estudos relatando quais condições de umidade a 

microtomografia foi realizada (DE-DEUS et al., 2017b, RODIG et al., 2018). O 

presente estudo constatou que as condições de umidade não afetaram a detecção 

de defeitos dentinários pela micro-CT quando uma resolução otimizada (10 µm) foi 

utilizada. Em contraste, houve uma pequena redução na precisão da micro-CT 
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comparando mCT_17_dry e mCT_17_damp. Em resumo, quando a resolução foi 

otimizada, as condições de umidade não afetaram a detecção de defeitos 

dentinários pela micro-CT. Este resultado contradiz um estudo anterior, no qual o 

teor de umidade da dentina influenciou na detecção de defeitos dentinários pela 

micro-CT (RODIG et al., 2018). Não há explicação aparente para essa diferença, 

mas alguns pontos devem ser observados. Uma é que ambos os estudos 

concordam que a visibilidade do defeito dentinário é prejudicada pela umidade, 

apesar de não prejudicar a detecção de defeitos no presente estudo. O segundo 

ponto é o fato de que apenas cinco amostras com defeitos dentinários foram 

avaliadas no estudo anterior, que é um pequeno tamanho de amostra, mesmo para 

estudos de micro-CT. O ponto final é o fato de que a espessura do defeito dentinário 

pode influenciar sua detecção. A ausência de informações sobre a espessura dos 

defeitos dentinários no estudo anterior dificulta a comparação. 

Os parâmetros de aquisição poderiam afetar significativamente não apenas 

os resultados quantitativos, mas também os resultados qualitativos da análise de 

micro-CT, especialmente o tamanho do pixel (CENGIZ et al., 2017). Um aumento no 

tamanho do pixel fornece imagens relativamente desfocadas, o que pode 

comprometer a detecção do defeito dentinário, e isso pode levar a resultados falso-

negativos, como observado no presente estudo. 

Por outro lado, a precisão do OM_transillum foi ligeiramente superior ao 

micro-CT na resolução otimizada. Além da visão direta do defeito dentinário, outra 

vantagem do MO é a possibilidade de transportar seus resultados diretamente para 

a clínica. A transiluminação melhorou a precisão do MO, o que já era esperado 

(COELHO et al., 2016b). Uma limitação crítica da MO é a impossibilidade de avaliar 

defeitos dentinários que se desenvolvam no eixo longitudinal. Por sua vez, os 
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estudos de micro-CT analisando fatias individuais têm outro problema relacionado 

ao fato de que fatias na sequência da mesma amostra podem ser afetadas pelo 

defeito em diferentes seções horizontais (POP et al., 2015). No presente estudo, 

ambos os métodos de avaliação foram utilizados para analisar a mesma seção (a 

superfície transversal externa). 

A precisão da micro-CT na detecção de defeitos dentinários foi moderada na 

resolução otimizada, independentemente das condições de umidade e menor do que 

a microscopia óptica com transluminação. O tamanho do defeito dentinário pode 

influenciar significativamente sua detecção por micro-CT e MO. A precisão do micro-

CT foi muito baixa quando foi utilizada uma resolução isotrópica de 17 µm. 

 

8.3. Efeitos da instrumentação: trincas, áreas não preparadas e detritos 

 

No presente estudo, um modelo cadavérico foi usado para estudar o efeito da 

instrumentação do canal radicular com dois Sistemas de NiTi (Reciproc e Mtwo) no 

desenvolvimento de defeitos dentinários, áreas não preparadas e detritos dentinários 

acumulados por meio de imagens de micro-CT. A seleção do diâmetro #40 para o 

preparo dos canais radiculares baseou-se na média do diâmetro do canal radicular 1 

mm aquém do ápice, obtida nas imagens de micro-CT (0,22 mm) das amostras. 

Uma abordagem tradicional propõe que seja realizado o preparo do canal radicular 

com instrumentos 3 diâmetros maiores que aquele que se adaptou ao canal 

(WEINE, 1982). A ampliação do canal radicular durante a instrumentação é 

preconizada principalmente para garantir adequada profundidade de penetração do 

irrigante, e melhor limpeza do SCR (SHUPING et al., 2000). Preparos maiores na 

porção apical foram sugeridos como método capaz de melhorar a limpeza e 
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desinfecção do SCR. Maiores diâmetros permitem maior remoção de dentina 

infectada (CARD et al., 2002), melhoram a penetração dos irrigantes (CHOW, 1983), 

e contribuem significativamente na redução microbiana (SJÖGREN et al., 1991; 

ROLLISON et al., 2002; MCGURKIN-SMITH et al., 2005). Além disso, taxas mais 

elevadas de sucesso foram observadas quando diâmetros maiores de 

instrumentação foram utilizados, o que pode ser explicado pela melhoria na limpeza 

das paredes dentinárias e maior redução da carga bacteriana (FALK & SEDGLEY, 

2005; FORNARI et al., 2010). Além do diâmetro #40, foi utilizado o diâmetro #50 

para avaliar se o aumento do diâmetro e da conicidade do instrumento influencia na 

formação de trincas dentinária, área não preparada do canal radicular e acumulo de 

detritos dentinários pós-instrumentação (BIER et al., 2009; DE-DEUS et al., 2015a; 

DE-DEUS et al., 2015c).   

 

Áreas não preparadas 

 

Este estudo avaliou o efeito de diferentes sistemas e do aumento do diâmetro 

do instrumento quanto a diminuição de paredes não tocadas no canal radicular. Os 

resultados mostraram que a medida que o diâmetro do preparo aumenta, a 

porcentagem de áreas não tocadas diminui.  

No presente trabalho, um novo escaneamento dos dentes foi feito após os 

instrumentos #40 e #50 de cada sistema (Reciproc e Mtwo). E os resultados 

revelaram uma diminuição significativa (P <0,01) na porcentagem de áreas não 

preparadas comparando o tamanho final do preparo 40 com 50 para ambos os 

sistemas (comprimento total do canal ou apical 4 mm). Isto indica que quanto maior 

o diâmetro do preparo, mais paredes são tocadas e as chances de limpeza e 
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desinfecção são substancialmente aumentadas. Com o aumento do diâmetro, 

menos áreas permaneceram não tocadas e estes resultados estão de acordo com 

estudo anterior em que os autores observaram que preparos apicais de até 4 

instrumentos maiores do que o primeiro a se ajustar ao canal promoveram uma 

redução progressiva significativa na área não preparada do canal radicular (PEREZ 

et al., 2018). 

 USMAN et al. (2004) demonstraram que instrumentos com maiores 

diâmetros limparam melhor o terço apical do canal radicular do que diâmetros 

menores. Estudos mais específicos sustentam que um preparo apical amplo reduz a 

contagem bacteriana (WU & WESSELINK, 1995; SIQUEIRA et al., 1997; CARD et 

al., 2002).  

O presente estudo apontou uma capacidade de modelagem semelhante entre 

os sistemas de instrumento único (Reciproc) e múltiplos instrumentos (Mtwo) em 

relação à porcentagem de área não preparada. A porcentagem média de áreas não 

preparadas foi semelhante para os sistemas testados, considerando o comprimento 

total do canal, independente do tamanho do instrumento. Esse achado está de 

acordo com estudos anteriores (BURKLEIN et al., 2012; VERSIANI et al., 2013).   

Por outro lado, houve diferença significativa nas porcentagens para os 4 mm 

apicais: 4,19% no grupo Reciproc e 6,18% no grupo Mtwo, quando o preparo 40 foi 

avaliado. Este resultado pode ser explicado pela influência da conicidade do 

instrumento na quantidade de superfície não preparada do canal radicular. O 

instrumento R40 possui conicidade 0,06 e o instrumento Mtwo conicidade 0,04, 

estes achados estão em desacordo com um estudo anterior que não encontrou 

diferença na quantidade de áreas não prepadas comparando instrumentos de 

conicidades diferentes (DE-DEUS et al., 2015a).  
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No entanto, em concordância com estudos anteriores (PAQUÉ et al., 2009a; 

DE-DEUS et al., 2015a) a porcentagem de áreas  não preparadas foi semelhante 

para os sistemas testados quando o tamanho final do preparo era de 50, 

considerando não apenas o comprimento total do canal, mas também os 4 mm 

apicais (P> 0,05), mesmo com instrumentos com conicidades diferentes. Esse 

resultado pode ser explicado pela proximidade das conicidades dos instrumentos 

R50 (0,05) e Mtwo50 (0,04), indicando que pequenas diferenças na conicidade 

podem não ser um fator crítico para sistemas mecanizados de NiTi relativos à 

quantidade de área não preparada. 

 

Detritos dentinários 

 

O presente estudo foi incapaz de detectar diferenças significativas na 

quantidade de detritos dentinários acumulados nos canais radiculares de incisivos 

inferiores preparados pelos dois sistemas testados (Reciproc e Mtwo), considerando 

o comprimento total do canal e os 4 mm apicais, quando o tamanho final do preparo 

foi de 40 (P > 0,05). No entanto, esses resultados não estão de acordo com 

Robinson et al. (2013), que relataram que um sistema de instrumentos múltiplos e 

rotação contínua produz canais mais limpos e com menos acúmulo de detritos do 

que um sistema reciprocante.  

Por outro lado, os resultados do presente estudo estão de acordo com DE-

DEUS et al. (2015c), que avaliando o acúmulo de detritos dentinários após a 

instrumentação com sistemas de rotação contínua e sistemas reciprocantes, 

observaram que os sistemas de instrumentação por si, não influenciaram na 

quantidade de detritos dentinários acumulados.  
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É importante notar também que, apesar do volume de irrigante ter sido maior 

no presente estudo (19 a 26 ml) do que o utilizado por Robinson et al (2013), parece 

que a quantidade de detritos acumulados, principalmente em reentrâncias e istmus 

permaneceu, em grande parte, não afetada. Isso ressalta a necessidade de 

sistemas de agitação das soluções irrigadoras dentro do canal, a fim de melhorar a 

remoção dos detritos dentinários (PAQUÉ et al., 2009b; PAQUÉ et al., 2011a; 

PAQUÉ et al., 2012). Sem dúvida, o acúmulo de detritos dentinários é um efeito 

indesejado da instrumentação dos canais radiculares, pois podem abrigar bactérias 

dentro do sistema de canais radiculares (NAIR et al., 2005). Várias estratégias para 

remoção dos detritos dentinários foram propostas para melhorar a limpeza final do 

canal radicular, algumas estão relacionadas ao uso de agentes quelantes ou 

protocolos de irrigação (PAQUÉ et al., 2011a; PAQUÉ et al., 2012) e outros à 

modelagem mecânica do próprio canal radicular (PAQUÉ et al., 2012). Em relação 

ao último, o aumento apical e aumento da conicidade do canal têm sido 

recomendadas pois se espera que essas abordagens otimizem a remoção da 

dentina infectada (FORNARI et al., 2010; DE MELO RIBEIRO et al., 2013) e 

melhoram a eficiência da irrigação (BOUTSIOUKIS et al., 2010a; BOUTSIOUKIS et 

al., 2010b). Os resultados do presente estudo mostraram que o aumento do 

diâmetro do canal radicular aumentou significativamente a quantidade total de 

detritos dentinários acumulados para ambos os sistemas testados (P < 0.01). Parece 

que quanto maior o número de instrumentos utilizados para o preparo do canal 

radicular, maior a quantidade de detritos produzidos e acumulados dentro do canal 

radicular, especialmente em istimus e reentrâncias dentinárias. Estes achados estão 

em desacordo com DE-DEUS et al. (2015b) onde os autores afirmam que uma maior 

ampliação resulta em quantidades menores de detritos dentinários acumulados.  
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Entretanto, no presente estudo mesmo após aumento apical, nenhum dos sistemas 

testados produziu canais radiculares completamente livre de detritos dentinários, 

pelo contrário, maior ampliação resultou em maior acúmulo de detritos. 

 

Trincas Dentinária 

 

O uso de incisivos inferiores homólogos de cadáveres humanos tentou 

diminuir problemas metodológicos de estudos que utilizaram dentes extraídos secos 

para avaliação de microtrincas. SHEMESH et al. (2018) relataram o impacto, no 

tecido dentinário, das condições de armazenamento e demonstraram que a perda de 

água produz tensões que são suficientes para induzir defeitos dentinários 

espontâneos, demonstrando experimentalmente que a resposta biomecânica da 

dentina radicular é altamente influenciada pelo seu grau de hidratação. Por esta 

razão as peças anatômicas foram mantidas em formaldeído solução 10%, enquanto 

não estavam sendo utilizadas. 

DE-DEUS et al. (2015b) utilizaram a micro-CT para estabelecer a relação 

entre instrumentação do canal radicular e a formação de microtrincas e observaram 

que já haviam trincas nos dentes não instrumentados. Além disso, BURKLEIN et al. 

(2013) demonstraram defeitos dentinários em dentes não preparados em seu estudo 

com estereomicroscópio. Em concordância com esses estudos, existiam 

microtrincas dentinárias nas imagens iniciais do presente estudo. 

DE-DEUS et al. (2017b), usando um modelo cadavérico, relataram 2,46% de 

defeitos dentinários nas imagens microtomográficas de dentes não tratados 

endodonticamente. Esses achados estão de acordo com o presente estudo que 

também encontrou defeitos dentinários nas imagens iniciais (0,53%; n=138). Esse 
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resultado estabelece uma prevalência mais baixa de microtrincas dentinárias 

preexistentes, em contraste com o número elevado de defeitos iniciais relatados em 

estudos anteriores de micro-CT usando dentes secos (DE-DEUS et al., 2014a, DE-

DEUS et al., 2015b, BAYRAM et al., 2017a, ZUOLO et al., 2017). 

Instrumentos mecanizados de rotação contínua e alternada geram estresse 

nas paredes dos canais radiculares que podem levar a formação de microtrincas 

(YOLDAS et al., 2012; BURKLEIN et al., 2013; CAPAR et al., 2014; USTUN et al., 

2014; KARATAS et al., 2015). Ao contrário dos achados de alguns trabalhos (DE-

DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2015b), no presente estudo, todos os sistemas 

de instrumentação produziram novas microtrincas comparadas com as amostras 

pré-operatórias. A instrumentação com Mtwo (14,29%) apresentou um aumentou 

maior no número de espécimes com microtrincas dentinárias do que o reciproc 

(9,52%), quando comparadas com as imagens iniciais. Esses achados estão de 

acordo com estudos que observaram a formação de trincas após o preparo com 

diferentes sistemas, utilizando também imagens pré-operatórias como controle (POP 

et al., 2015; CEYHANLI et al., 2016; BAYRAM et al., 2017b). Além disso o aumento 

do diâmetro do instrumento não aumentou o número de novas trincas, mas 

aumentou a extensão das trincas causadas pela instrumentação endodôntica. Este 

resultado está de acordo com BIER et al. (2009), que observou que um aumento na 

conicidade pode contribuir para a formação de defeitos dentinários devido ao 

aumento do estresse nas paredes do canal.  

Um estudo recente em cadáveres humanos sugere que a ocorrência de 

microtrincas pode estar relacionada à manipulação pós-extração ou às condições de 

armazenamento dos dentes experimentais (DE-DEUS et al., 2018). Esse achado 

sugere que tais microtrincas dentinárias, observáveis em imagens transversais das 
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raízes, podem não existir no cenário clínico. De fato, em muitos estudos, esse tipo 

de defeito dentinário tem sido observável apenas sob condições experimentais pós-

extração (DE-DEUS et al., 2014b; BAYRAM et al., 2017; ZUOLO et al., 2017). Por 

outro lado, nenhum estudo anterior verificou a acurácia do método de micro-Ct na 

detecção de microtrincas dentinárias. No presente estudo a precisão da micro-CT na 

detecção de defeitos dentinários foi verificada com a avaliação de trincas dentinárias 

de tamanho conhecido, correlacionando os achados microtomográficos com 

resultados de MEV (padrão ouro). A precisão da micro-CT para detecção de trincas 

dentinárias foi considerada moderada na resolução espacial de 10 µm, 

independentemente das condições de umidade testadas. Outro fator a ser 

considerado é o tamanho do defeito dentinário, que de acordo com os resultados do 

presente estudo pode influenciar significativamente na sua detecção pelas imagens 

de micro-CT. Nenhum estudo anterior mediu a espessura das trincas para confirmar 

a confiabilidade do método de micro-Ct na detecção de trincas dentinárias. Desta 

maneira apesar das trincas não estarem sendo detectadas (DE-DEUS et al., 2017b), 

não significa, necessariamente, que elas não existam. É preciso acrescentar que a 

precisão da micro-CT foi muito baixa quando foi utilizada uma resolução isotrópica 

de 17 µm.  

Em estudos anteriores a resolução espacial utilizada variou muito (30 µm a 

7,4 µm) (DE-DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2015b; CEYHANLI et al., 2016; 

ZUOLO et al., 2017; BAYRAM et al., 2017a; BAYRAM et al., 2017b; DE-DEUS et al., 

2017a; DE-DEUS et al., 2017b; OLIVEIRA et al., 2017; RODIG et al., 2018; DE-

DEUS et al., 2018; LI et al., 2018; ABOUD et al., 2018), o que pode explicar a 

grande divergência entre os resultados. Dentre os estudo que negam relação de 

causa e efeito entre os procedimentos endodônticos e a formação ou propagação de 
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trincas dentinárias (DE-DEUS et al., 2014b; DE-DEUS et al., 2015b; DE-DEUS et al., 

2017b), a melhor resolução espacial utilizada foi de 13,18 µm (DE-DEUS et al., 

2017b). No presente estudo a melhor resolução utilizada foi de 10 µm, e ainda assim 

várias trincas, que sabidamente existiam, não puderam ser detectadas pela micro-

CT, o que reforça a possibilidade de existirem trincas não detectáveis 

microtomograficamente nas amostras cadavéricas do presente estudo e de estudos 

anteriores.  

Da mesma forma os parâmetros de aquisição podem ter afetado 

significativamente não apenas os resultados quantitativos, mas também os 

resultados qualitativos de estudos anteriores, em especial o tamanho do pixel 

(CENGIZ et al., 2017). A variação no tamanho do pixel pode comprometer ou 

favorecer a detecção de defeitos dentinários, e isso pode levar a resultados falso-

negativos, como observado no presente estudo, na fase de verificação da acurácia 

da micro-CT na detecção de trincas dentinárias.  

Trincas completas foram observadas em dois dentes após o preparo com 

instrumento #40, um do grupo Reciproc e um do grupo Mtwo. O menor/maior 

diâmetros apicais do canal radicular 1 mm aquém do ápice, obtidos por imagens de 

micro-CT, para esses dentes foram 0,23/0,34 e 0,24/41 respectivamente. Com esse 

diâmetro inicial, a instrumentação com instrumento de diâmetro #40 está de acordo 

com a proposta de que o preparo do canal radicular deve ser realizado com 

instrumentos 3 diâmetros maiores que o inicial (WEINE, 1982). Por outro lado, 

apesar de terem sido utilizadas mandíbulas de cadáveres, onde os dentes se 

encontram inseridos em osso alveolar e ligamento periodontal, conservados, o que 

possibilita a absorção das forças aplicadas aos tecidos dentais durante a preparação 

dos canais, a idade dos cadáveres (entre 60 e 80 anos) (AROLA & REPROGEL, 
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2005; KINNEY et al., 2005; BAJAJ et al., 2006; NAZARI et al., 2009; IVANCIK et al., 

2012) e o tempo de permanência em conservantes (WIEDING et al., 2015) podem 

ter afetado a qualidade da dentina, favorecendo desta meneira a formação de trincas 

prós-intrumentação.  
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9. CONCLUSÕES 

 

 

Foi possível observar uma relação de causa e efeito entre a instrumentação 

mecanizada do canal radicular e a formação de microtrincas dentinárias. Além disso, 

o aumento do diâmetro do instrumento aumentou a extensão das trincas. 

Nenhum dos sistemas foi capaz de preparar todas as áreas da superfície do 

canal radicular. O aumento do diâmetro do instrumento resultou em uma diminuição 

de áreas não preparadas para todos os sistemas.  

Nenhum dos sistemas produziu canais radiculares completamente livre de 

detritos dentinários. O aumento do tamanho final do preparo resultou em 

significativamente mais acúmulo de detritos para ambos os sistemas testados. 

A precisão da micro-CT na detecção de defeitos dentinários foi moderada na 

resolução otimizada, independentemente das condições de umidade e menor do que 

a MO com transluminação. O tamanho do defeito dentinário pode influenciar 

significativamente sua detecção por micro-CT e MO. A precisão da micro-CT foi 

muito baixa quando foi utilizada uma resolução isotrópica de 17 μm. 

A TCFC pode ser usada para determinar o diâmetro apical do canal radicular, 

que tem aplicação potencial no planejamento do alargamento do canal radicular. 
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11.3. ANEXO C  – Artigos publicados 
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