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RESUMO 

 

Objetivos. Comparar ex vivo, a remoção de material obturador do terço apical 

de canais radiculares, após desobturação e reinstrumentação com os sistemas 

Hyflex NT (HF) e Mani GPR (MN). Metodologia. Foram utilizadas 20 raízes 

mesiais de molares inferiores classe IV de VERTUCCI. Os canais radiculares 

foram inicialmente preparados com o sistema Mtwo até o instrumento 25/0,06 e 

obturados com material obturador e cimento com a técnica do cone único. Após 

a obturação, as raízes foram escaneadas em  microtomógrafo computadorizado 

(Micro-TC). Posteriormente, os canais de cada raiz foram desobstruídos e 

reinstrumentados, cada um com um sistema, terminando ambos com o 

instrumento 40/0,04. Posteriormente, as raízes foram novamente escaneadas 

em Micro-TC. O volume de material obturador antes e depois da reintervenção 

foi quantificado através de um programa computacional e o percentual de 

material obturador removida por ambos os sistemas foi calculado. Resultados. 

O percentual de material obturador removido, nos 5 mm apicais da obturação foi 

semelhante entre os grupos (P > 0,05). Com relação ao tempo total de 

desobturação e reinstrumentação dos canais radiculares, o grupo MN 

apresentou um tempo significativamente menor comparado ao grupo HF (P = 

0,001). Conclusão. Os sistemas MN e HF apresentaram resultados 

semelhantes na remoção de material obturador, contudo a técnica com o sistema 

MN é significativamente mais rápida. 

Palavras chave: Microtomografia computadorizada, Hyflex NT, Mani GPR, 

Retratamento endodôntico, sistemas rotatórios. 
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ABSTRACT 

 

Aim. To compare ex vivo, the filling material removal from the apical third of root 

canals after the retreatment with Hyflex NT (HF) and Mani GPR (MN) systems. 

Material and Methods. Twenty mesial roots of mandibular molars were used, 

both VERTUCCI’S class IV. The root canals were initially prepared with Mtwo 

system until the instrument 25/0,06 and filled with gutta-percha and sealer with 

the single cone technique. After filling, the roots were scanned in a micro 

computed tomography (Micro-CT). Subsequently, each canal from each root was 

clear and reinstrumented, each one with one of the tested systems. In the HF 

group, the retreatment instruments performed the gutta-percha removal and the 

reinstrumentation until the 40/0,04 instrument. In the MN group, the 

reinstrumentation and the gutta-percha removal were performed simultaneously 

with the MN system, starting with the 2S 50/0,04 instrument and finished with the 

3N 40/0,04 instrument. After the retreatment procedures, the root were again 

scanned in a Micro-CT. The filling material volume was quantified before and 

after the retreatment procedures using a computer software and the percentage 

of the gutta-percha removed was calculated. Results. The percentage of filling 

material removed from the last 5 mm of the filling was similar in both groups. 

Regarding the total time for retreatment, the MN group showed significantly less 

time compared to the HF group (P = 0.001). Conclusion. MN and HF system 

showed similar results in the removal of filling material as well as in the total 

preparation time. 
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Keywords: computed microtomography, Hyflex NT, Mani GPR, endodontic 

retreatment, rotatory systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso no tratamento endodôntico requer diversos cuidados e 

técnicas extremamente minuciosas. É extremamente importante para o sucesso 

do tratamento o correto diagnóstico, a manutenção da cadeia asséptica, o 

preparo químico mecânico de forma efetiva contemplando todos os detalhes 

morfológicos e uma obturação satisfatória (SIQUEIRA, 2011). 

Portanto o objetivo principal da terapia endodôntica é a prevenção ou a 

cura da lesão perirradicular. Podemos considerar sucesso no tratamento quando 

evidenciamos a normalidade tanto clínica, quanto radiográfica. A manutenção ou 

o surgimento destas lesões após o tratamento endodôntico é chamado de 

periodontite apical emergente ou persistente, esta condição, assim como demais 

sinais e sintomas clínicos, confirmam o fracasso. 

Nesse contexto, microrganismos resistentes à terapia endodôntica, ou 

mesmo aqueles que invadem o sistema de canais radiculares pós-tratamento 

são considerados os principais agentes a sustentar ou desenvolver uma lesão 

perirradicular (SIQUEIRA, 2011). 

Desse modo, torna-se evidente o fracasso endodôntico e as falhas do 

tratamento poderão ser revertidas com a realização do retratamento, que 

consiste na remoção do material obturador, reinstrumentação do sistema de 

canais radiculares, lançando mão de diversas técnicas de otimização da 

desinfecção e uma nova obturação do canal, com o objetivo de superar as 
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deficiências da terapia endodôntica anterior (LOPES & SIQUEIRA, 2010, ALVES 

et al, 2014). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Causas do fracasso dos tratamentos endodônticos, retratamento e 

suas indicações. 

 

A principal causa para o fracasso endodôntico é a infecção persistente ou 

secundária (NAIR et al., 1990; SIQUEIRA, 2001), resultante de falhas técnicas, 

que impossibilitam a conclusão adequada dos procedimentos endodônticos 

voltados para o controle e a prevenção das lesões perirradiculares.  No entanto, 

existem casos em que o tratamento seguiu os padrões mais elevados e, ainda 

assim, resultaram em fracasso. Evidências científicas indicam que em ambos os 

casos estão associados fatores de ordem microbiana, caracterizando uma 

infecção intrarradicular e/ou extrarradicular, que não foram sanadas pelo preparo 

químico e mecânico (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

NAIR et al. (1990), também afirmaram que a maioria dos casos tidos como 

fracasso, é determinada pela presença de microrganismos persistentes na 

região apical. Outro fator preponderante para o fracasso do tratamento 

endodôntico é a recontaminação do sistema de canais radiculares (SCR) 

decorrente da infiltração microbiana via coroa (WONG, 2004). 

Portanto deve-se indicar o retratamento em dentes com sintomas clínicos 

agudos ou persistentes, lesões de origem endodôntica, ou patologias do 

periodonto que se desenvolveram devido a um problema no tratamento 

endodôntico convencional (KVIST & REIT, 1999; SIQUEIRA et al., 2014). 
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O retratamento endodôntico consiste basicamente na realização de um 

novo tratamento, seja porque o anterior fracassou, ou para a realização de um 

tratamento mais adequado, melhorando a desinfecção e o debridamento do 

canal radicular e posteriormente obturá-lo de forma consistente e homogênea, 

sobretudo nos casos em que dentes envolvidos possam servir de suporte a 

trabalhos protéticos (LOPES & SIQUEIRA, 2010; RUDDLE, 2004). 

No retratamento não cirúrgico é realizada a remoção do material 

obturador do canal, seguido de limpeza, desinfecção, modelagem e uma nova 

obturação (AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS, 2003). 

Segundo BERGENHOLTZ et al. (2006), o dente tratado 

endodonticamente pode ser retratado utilizando-se uma abordagem 

convencional ou cirúrgica. Na abordagem convencional (retratamento não 

cirúrgico) o dente é acessado através da coroa, o material obturador é removido 

e o canal reinstrumentado, coloca-se então a medicação intracanal e 

posteriormente o canal é obturado. O principal objetivo do retratamento não 

cirúrgico é erradicar os microrganismos que permaneceram no interior do canal 

radicular, permitindo assim o reparo do tecido perirradicular. 

Para obtermos êxito no retratamento endodôntico é fundamental a 

máxima remoção do material obturador, porém especialmente na zona critica 

apical existe uma anatomia complexa, (SIMON, 1994), que dificulta esta tarefa 

(SELTZER et al., 1966; ALVES et al., 2005). 

As variações morfológicas levam ao emprego da expressão “sistema de 

canais radiculares” (SCR) e, em razão deste estar em comunicação direta com 

os tecidos perirradiculares por meio de ramificações apicais, canais colaterais, 



 
 

5 
 

acessórios, deltas, conexões intercanal, a falta de conhecimento da diversidade 

anatômica também pode ser considerada uma das principais causas de 

insucesso do tratamento (KEREKES & TRONSTAD, 1977). 

 

2.2  Técnicas de retratamento endodôntico 

2.2.1  Técnica convencional manual: 

 

A técnica de retratamento endodôntico não cirúrgica é a mais comumente 

utilizada sendo necessários instrumentos manuais de aço inoxidável tipo Kerr 

(K) e Hedströem (H), empregando movimentos de limagem, complementadas ou 

não pelo uso de solventes. Esses instrumentos devem ser preferencialmente de 

21 mm de comprimento, o que lhes confere mais rigidez e consequentemente 

maior resistência a flexocompressão, facilitando o procedimento de remoção do 

material obturador no interior do canal radicular. O instrumento H deve ser usado 

apenas na porção reta do canal, pois é muito frágil, mesmo com o ângulo agudo 

de inclinação o da aresta lateral, o que somente potencializa sua ação de corte 

(LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

Em se tratando de canais com curvaturas, o advento da instrumentação 

mecanizada com rotação contínua, e dos instrumentos de Níquel Titânio (NiTi), 

tornou o retratamento mais rápido, diminuindo a fadiga do profissional e do 

paciente, otimizando a etapa da terapia endodôntica (SCHIRRMEISTER et al., 

2006).  
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2.2.2  Técnicas automatizadas de interesse: 

          2.2.2.1 Mani GPR 

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

retratamento dos canais radiculares que realiza a remoção e reinstrumentação 

simultânea do material obturador simultaneamente à reinstrumentação. A busca 

recente por estudos referenciando este sistema na base de dados PubMed 

resultou em apenas uma ocorrência (pesquisa realizada 10/01/2016), portanto, 

até a data do presente trabalho, ainda não foram identificadas evidências 

científicas sobre este sistema. Ademais, as informações prestadas pelo 

fabricante são escassas. O sistema Mani GPR é composto por 4 instrumentos, 

1S, 2S, 3N e 4N. Possui em seu conjunto, instrumentos iniciais utilizados na 

porção cervical do canal, confeccionados em aço inoxidável (1S e 2S) e 

instrumentos finais, utilizados no terço médio-apical confeccionados em NiTi (3N 

e 4N) (Figura 1). É um sistema mecanizado de movimento rotatório contínuo 

onde a velocidade  recomendada pelo fabricante é de 1.000 rpm e torque a 2.0 

N-cm. 
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Figura 1 - Instrumentos Mani GPR (www.mani.co.jp) 

 

MIURA e TSUJIMOTO (2013) realizaram testes de resistência à torção 

dos intrumentos Protaper Retratamento D1, D2 e D3, assim como os Mani GPR 

3N e 4N e chegaram à conclusão que o instrumento Protaper Retratamento D1 

fraturou mais rapidamente. A Mani GPR 4N levou mais tempo para fraturar. Já 

nos ensaios de torção por flexão, o ângulo de fratura foi maior para o Mani GPR 

4N, com uma diferença significamente para os demais instrumentos (p <0,01). 

Não houve diferenças significativas entre a Protaper Retratamento D1, D2 e D3. 

Os testes de torque e torção mostraram que a Protaper Retratamento D1, que 

tem o maior diâmetro, exigiu um torque maior para fratura. Intrumentos com 

maior diâmetro sofreram fratura quando submetidos ao torque elevado. 
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2.2.2.2 Hyflex NT 

Assim como a Mani GPR, os instrumentos Hyflex NT (Coltene, Nova 

Iorque, EUA) ainda não foram identificados em estudos anteriores a este trabalho 

(Pesquisa PubMed realizada em 10/01/2016). De acordo com o fabricante, o 

sistema Hyflex NT possui em seu conjunto instrumentos confeccionados em NiTi, 

para acionamento em movimento rotatório (Figura 2). O sistema foi projetado 

para trabalhar em situações clínicas específicas, como canais retos calcificados, 

retratamentos e remoção de material obturador. O sistema HyFlex NT 

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

comprimento de 21, 25 e 31mm. 

 

Figura 2 - Instrumentos Hyflex NT 
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2.2.3  Estudos comparando a eficácia de diferentes técnicas de 

retratamento: 

 

A etapa mais importante durante o retratamento é da remoção completa 

do material obturador, pois irá influenciar no sucesso do tratamento, permitindo 

maior limpeza e a desinfecção, condições necessárias para a reobturação do 

SCR (BERGENHOLTZ et al., 1979, HÜLSMANN & BLUHM, 2004). No entanto, 

as técnicas atuais ainda não garantem a completa remoção do material 

obturador dos canais radiculares (WILCOX et al., 1987; SAE-LIM et al., 2000; 

BARRIESH-NUSAIR, 2002;  ZMENER  et al.,  2006; TAKAHASHI  et al.,  2009; 

RACHED-JUNIOR et al., 2014). 

KOSTI et al. (2006), compararam em seu estudo, o desempenho dos 

instrumentos ProFile 0,06 e limas Hedströem manuais combinadas com brocas 

Gates-Glidden na remoção de material obturador, associada a quatro tipos de 

cimento específicos. Foram utilizados 48 dentes humanos unirradiculares. Os 

canais foram acessados e instrumentados com limas manuais na técnica 

stepback. Eles foram divididos aleatoriamente em quatro grupos e 

posteriormente preenchidos com uma combinação de compactação lateral e 

vertical da guta-percha e um dos seguintes cimentos: Roth 811, AH26, Endion  

e Roekoseal.  Em seguida o material obturador dos canais foi removido um ano 

mais tarde, usando limas manuais em combinação com alargadores Gates-

Glidden ou instrumentos do sistema rotatório ProFile. Os dentes foram clivados 

e a quantidade de guta-percha e cimento remanescentes nas paredes do canal 

radicular foram rastreadas e marcadas visualmente com o auxílio de um 
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estereomicroscópio. O resultado do estudo mostrou restos de cimento em ambas 

as técnicas, principalmente no terço médio e apical do canal radicular. O sistema 

ProFile e as limas manuais foram associados com quantidades semelhantes de 

material obturador remanescente (p> 0,05). No terço cervical do canal radicular, 

todos os restos de cimento foram removidos com ambas as técnicas. Nenhum 

dos métodos utilizados para a remoção das obturações das raízes foi totalmente 

eficaz, especialmente no terço apical dos canais radiculares. 

Em um estudo semelhante, GIULIANI et al. (2008) avaliaram a eficácia do 

Sistema ProTaper Universal para retratamento, do sistema ProFile 0,06 e dos 

instrumentos manuais (limas H), na remoção do material obturador radicular. 

Selecionaram 42 incisivos anteriores unirradiculares. Os canais foram alargados 

com instrumentos ProFile, e obturados com guta-percha e cimento por meio do 

sistema Obtura II (Obtura Corporation, Fenton, MO, EUA). Os materiais 

obturadores foram removidos com solvente em conjunto com os sistemas 

ProTaper Universal para retratamento (PTr), ProFile 0,06 e instrumentos 

manuais (limas tipo K). Após a remoção do material obturador, as raízes foram 

clivadas, e destas obtidas fotografias a fim de mensurar as áreas de material 

obturador remanescente. Os resultados mostraram melhor média de área limpa 

para PTr seguido por ProFile e pela lima H (p > 0,05). Ambos os sistemas 

mecanizados tiveram um tempo de trabalho mais curto do que as limas H, 

confirmando uma maior rapidez de trabalho, porém nenhum dos sistemas limpou 

completamente as paredes dos canais radiculares. 

Valendo-se da diafanização como método de avaliação, TASDEMIR et al. 

(2008b), investigaram a capacidade de três instrumentos de NiTi mecanizados, 
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e da instrumentação manual na remoção de guta-percha e cimento. Foram 

selecionados 60 dentes recém-extraídos, unirradiculares, com um único canal, 

instrumentados com limas tipo K e obturados pela técnica de compactação 

lateral a frio, com cones de guta-percha e cimento AH Plus. Os dentes foram 

divididos aleatoriamente em quatro grupos de 15 espécimes cada. A remoção 

de material obturador foi realizada com os seguintes dispositivos e técnicas: 

limas ProTaper, R-Endo, Mtwo e Hedströem. Os espécimes foram clarificados e 

a área restante do material de obturador sobre a parede do canal radicular foi 

mensurado por um programa de análise de imagem por computador. O grupo 

ProTaper teve menos quantidade de material obturador no interior dos canais 

radiculares em relação aos outros grupos, todavia, apenas foi encontrada uma 

diferença significativa entre os grupos ProTaper e Mtwo. O tempo de 

retratamento para Mtwo e ProTaper foi significativamente menor em comparação 

com R-Endo e com a instrumentação manual com limas H (P< 0,001). Endo-R 

foimais rápida que a instrumentação manual (P< 0,001). Com a metodologia 

aplicada, o ProTaper deixou significativamente menos guta-percha e cimento, do 

que o Mtwo no interior dos canais, porém nenhum dos instrumentos  foi capaz 

de remover completamente o material obturador. 

Em 2009, TAKAHASHI et al., avaliaram a efetividade do sistema PTr na 

remoção do material obturador, na presença e na ausência de solvente, em 

comparação com a técnica manual com limas tipo K. Para tal estudo, foram 

utilizados 40 dentes humanos, superiores anteriores, extraídos, instrumentados 

e obturados. Estes dentes foram divididos em quatro grupos de 10, de acordo 

com as técnicas de remoção do material obturador: limas tipo K e Gates-Glidden; 
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limas tipo K com clorofórmio; PTr; e PTr com clorofórmio. O tempo para remoção 

do material obturador foi registrado, sendo que ao final os dentes foram 

seccionados longitudinalmente, fotografados com aumento de 5x e as imagens 

analisadas em um software. Quanto ao material obturador remanescente, não 

foi detectada nenhuma variação significativa nos resultados, com ou sem 

solvente. Contudo, o sistema PTr sem o clorofórmio se mostrou mais rápido na 

remoção do material obturador. 

Em outro estudo, TASDEMIR et al. (2008a), avaliaram a capacidade de 

remoção de material obturador dos canais radiculares após o retratamento com 

instrumentos rotatórios. Setenta e dois dentes anteriores humanos recém-

extraídos com um único canal reto foram instrumentados com limas rotatórias 

MTwo. Os dentes foram divididos aleatoriamente em Quatro grupos de 

obturação de 18 espécimes cada: grupo 1, Resilon e Epiphany; grupo 2, sistema 

de obturação GuttaFlow; grupo 3, sistema de obturação EndoTwinn; grupo 4, 

guta-percha com cimento AH Plus (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany). Os 

canais obturados foram retratados por meio de instrumentos M2r e instrumentos 

M2. O tempo necessário para remover o material de obturação foi registrado. 

Após a separação das raízes, a quantidade de material obturador residual nas 

paredes do canal foi registrada e medida com o software. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre as 4 técnicas de obturação em relação à 

quantidade de material residual nos terços coronário, médio e apical, e dentro de 

toda a área do canal. Além disso, a remoção das obturações realizadas pelas 4 

técnicas, foi semelhante para ambos sistemas rotatórios. 
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No mesmo ano, ÇELIK  et al., compararam num estudo ex vivo, a eficácia 

de instrumentos para retratamento manuais e mecanizados na remoção de 

material obturador em canais radiculares curvos. Foram utilizadas 56 raízes de 

molares com curvaturas, preparadas com instrumentos ProFile e obturados com 

System B e Obtura II. A obturação foi removida com limas manuais tipo K e H 

(Dentsply Maillefer), ProFile (Dentsply Maillefer), R-Endo (Micro-Mega) ou 

ProTaper Universal retratamento (Dentsply Maillefer). O eucaliptol foi utilizado 

como um solvente em todas as técnicas. Radiografias vestíbulo-lingual e 

proximais foram realizadas e o percentual da área do material residual foi 

calculado dividindo a área do material obturador remanescente pela área da 

parede do canal usando um programa de software (autocad, 2000). Os 

resultados desse estudo mostraram que nenhuma das técnicas removeu o 

material obturador radicular completamente, e que os instrumentos R-Endo e 

ProTaper retratamento foram menos efetivos do que os instrumentos ProFile na 

remoção do material obturador dos canais radiculares. 

Em um estudo de BRAMANTE et al. (2010), foram avaliadas três técnicas 

de desobstrução do canal radicular no que diz respeito à qualidade de limpeza, 

tempo e aquecimento provocado pelos instrumentos no interior do canal. Os 

instrumentos/técnicas mecanizadas utilizadas foram PTr e M2r, além da 

instrumentação manual com limas H. Para tal estudo, foram selecionados 

sessenta dentes unirradiculares extraídos, que foram obturados com guta-

percha e cimento à base de óxido de zinco e eugenol, e em seguida 

acondicionados em estufa a 37°C, com 100% de umidade por um período de 30 

dias. Após esse período, os dentes foram distribuídos aleatoriamente em três 
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grupos contendo 20 dentes cada. Para cada grupo foi aplicada uma das técnicas 

mencionadas para desobstrução dos canais radiculares. As raízes foram 

clivadas e cada metade (hemiface) foi analisada em um estereomicroscópio com 

magnificação de 12,5x. As áreas contendo material obturador remanescente 

foram mensuradas e os dados submetidos à análise estatística. De acordo com 

os resultados nenhum dos grupos promoveu uma limpeza completa dos canais 

radiculares. Os instrumentos M2r foram os menos eficazes, deixando 

significativamente maior quantidade de material remanescente em comparação 

aos demais instrumentos. Entre os instrumentos PTr e a instrumentação manual 

não houve diferença significativa quanto à limpeza dos canais radiculares. O 

sistema PTr foi o mais rápido na remoção do material obturador, seguido pela 

técnica manual e M2r. 

Neste mesmo contexto, XU et al. (2012), avaliaram a variação na 

incidência e profundidade do material obturador residual nos túbulos dentinários 

após a remoção de guta-percha com limas-H, o Sistema ProTaper Universal 

(Dentsply,Tulsa Dental, Specialties, OK, EUA), e o Sistema K3 SybronEndo 

(SybronEndo, Orange, CA, EUA). Quarenta pré-molares inferiores humanos com 

canais únicos e retos foram preparados com limas tipo K até o diâmetro 40, com 

a técnica Step-Back e obturados pela compactação lateral a frio com guta-percha 

e cimentos AH Plus. Após um ano, os 40 dentes foram divididos em um grupo 

de controle e 3 grupos de retratamento (n = 10 cada). A massa obturadora foi 

removida utilizando limas H, PT, ou o Sistema K3. Os dentes foram seccionados, 

e a incidência e profundidade do material obturador residual nos túbulos 

dentinários foram medidos sob microscopia eletrônica de varredura. A 
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profundidade do material obturador nos túbulos dentinários não diferiu 

significativamente entre os grupos (P > 0,05). O material obturador residual foi 

significativamente mais presente no grupo PT (P = 0,043) e K3 (P = 0,001), do 

que nos grupos das limas H e controle. Os grupos PT e K3 deixaram material 

obturador em uma proporção maior nos túbulos dentinários do que as limas H. 

Em um estudo mais recente, ALVES et al. (2014) compararam a eficácia 

dos sistemas rotatórios de NiTi, com ou sem os instrumentos de retratamento na 

remoção de material obturador do terço apical. 60 incisivos inferiores foram 

tratados com uma técnica coroa-ápice e obturados com guta-percha e cimento. 

Os sistemas utilizados para remoção da obturação foram os seguintes: PT, PTr, 

M2 and M2r. O diâmetro apical foi padronizado em 0,30 mm, a 1 mm do ápice. 

Os dentes foram divididos em quatro grupos experimentais: PT, PTr, M2 e M2r. 

Nos grupos PTr e M2r, os materiais obturadores foram removidos por PTr/M2r 

seguido da preparação dos canais radiculares com o sistema PT ou M2 até o 

instrumento F4 / M2 40; nos grupos PT / M2, os materiais obturadores foram 

removidos e os canais radiculares foram preparados até PT F4 / M2 40. As raízes 

foram clivadas e foto micrografadas. A porcentagem de área limpa nos 5 mm 

apicais foi calculada utilizando um software. Os resultados revelaram material 

residual em todas as hemisseções, sem diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. Considerando a superfície das paredes de todos os canais, a 

média da percentagem de área limpa foi de 54%. Com a metodologia aplicada, 

independentemente da técnica de retratamento os instrumentos M2 e PT foram 

tão eficazes quanto PTr / PT ou M2r / M2. 



 
 

16 
 

A maioria dos estudos realizados para avaliar a permanência do material 

obturados após o retratamento são realizados por clivagem da raiz, o que pode 

ou não demonstrar a integridade do material remanescente, pode ser 

tendencioso e ainda ter como consequência a perda do espécime. Assim a 

microtomografia tem sido considerada para avaliação, uma vez que permite a 

avaliação em 3D do canal e mantém o espécime intacto. (Zuolo et al., 2016; 

Rodig et al., 2014; Fruchi et al., 2014. 

 

 

2.3 Microtomografia computadorizada e sua aplicação para a quantificação 

de material obturador remanescente. 

 

A microtomografia computadorizada de alta resolução (Micro-TC) é um 

tipo de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) utilizada para avaliar 

as formas tridimensionais e o volume dos canais radiculares na endodontia 

experimental (IKRAM et al., 2009; MOORE et al., 2009).  

Permite a obtenção de imagens em menor tempo e com boa resolução 

geométrica, mediante procedimentos operacionais simples, protocolos de 

varredura rápidos (SCHAMBACH et al., 2010). Ainda devemos destacar a 

possibilidade de observar ex vivo, fraturas dentais, lesões cariosas, secções do 

esmalte e da dentina (NAGASAWA et al., 2010) e estudar as técnicas de preparo 

do canal radicular, porém com a limitação de amostras experimentais reduzidas 

(PAQUÉ et al, 2011).  
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Utilizando o microtomógrafo em estudos sobre o retratamento 

endodôntico, essa tecnologia permite uma avaliação quantitativa tridimensional 

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

2010; RODIG et al., 2012; SOLOMONOV et al., 2012). Permite também a 

mensuração de remoção da dentina durante o procedimento de retratamento 

(RODIG et al., 2012), que é um fator importante, já que o excesso de remoção 

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

Apresenta como vantagem o fato de não exigir preparação dos dentes avaliados, 

com destaque para a natureza não destrutiva do processo (SOMMA et al., 2011).     

No estudo de HAMMAD et al. (2008), foram mensuradas as áreas de 

material obturador remanescente após o procedimento de desobstrução e 

reinstrumentação com diferentes técnicas. Selecionaram 80 dentes 

unirradiculares permanentes extraídos, que foram divididos aleatoriamente em 

quatro grupos. Os dentes foram inicialmente preparados usando instrumentos 

ProTaper rotatório, e posteriormente cada grupo foi obturado com materiais e 

técnicas distintas. O Grupo 1 foi preenchido com cones de guta-percha e cimento 

TubliSeal, o grupo 2 foi obturado com cones e cimento EndoRez, grupo 3 foi 

preenchido com cones e cimento RealSeal, e o Grupo 4 foi preenchido com um 

cone de guta-percha e cimento GuttaFlow. Concluída a etapa de obturação, os 

dentes foram levados à estufa a 37°C e mantidos em 100% de umidade por um 

período de 72 horas até a completa presa do material obturador. Passado este 

período, todos os dentes foram escaneados em Micro-TC, onde em seguida 

procedeu-se a desobstrução dos canais radiculares. Nesta etapa, os quatro 

grupos foram divididos em dois subgrupos cada, que foram reinstrumentados ou 
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por limas rotatótrias PTr ou manuais tipo K, associadas ao eucaliptol na porção 

coronária, além da constante irrigação com NaOCl a 0,5%, durante a 

desobstrução. Os dentes foram escaneados novamente, e as medidas de 

volume foram realizadas com softwares específicos. A análise estatística 

mostrou diferenças significativas entre as duas técnicas de remoção de material 

obturador e para ambas as técnicas entre guta-percha e os outros grupos de 

material obturador. O estudo revelou que nenhum dos materiais obturadores 

testados foram completamente removidos durante o processo de retratamento, 

tanto pelas limas manuais, quanto as rotatórias. Os canais desobstruídos pelo 

sistema PTr apresentaram maior quantidade de material obturador 

remanescente, independente do material obturador utilizado, em comparação à 

desobstrução realizada com limas manuais. A guta-percha foi mais 

eficientemente removida usando limas manuais. 

FRUCHI et al. (2014), avaliaram a eficácia de técnicas de instrumentos de 

NiTi reciprocantes e irrigação ultrassônica passiva (PUI) para o retratamento de 

canais curvos  obturados com cones únicos correspondentes . A análise foi 

realizada através da Micro-TC. Para este estudo foram selecionados 20 molares 

com canais mesio-vestibular, com curvaturas entre 20° e 40°, e eles foram 

instrumentados com Reciproc (RC) # 25 (VDW) em movimento reciprocante e 

obturados com cones únicos e cimento AH Plus . Os dentes foram divididos em 

2 grupos (n = 10) de acordo com o instrumento utilizado para a remoção do 

material obturador: grupo 1: RC R# 25 e do grupo 2: WaveOne #25/0,08. A 

análise do material obturador remanescente foi realizada através da Micro-TC 

após a instrumentação e após a PUI com xileno, e registrado o tempo efetivo de 
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retratamento. O material obturador do canal radicular foi removido efetivamente, 

mas não completamente (p < 0,05) por ambos os grupos. A percentagem de 

remoção do material obturador foi de 93% para o grupo RC e 92% para 

WaveOne. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

em relação à capacidade de remoção do material obturador e ao tempo para o 

procedimento. O tempo eficaz para a remoção de material obturador foi de 78,7 

e 89,5 segundos, para os grupos RC e Waveone, respectivamente. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Diversas técnicas e/ou instrumentos têm sido propostos para a realização 

da remoção de material obturador durante o retratamento endodôntico. Neste 

contexto, é importante a realização de estudos comparativos a fim de avaliar a 

capacidade de remoção deste material em canais radiculares curvos, 

principalmente na região do terço apical, que é considerada a zona mais crítica. 

Para os sistemas Mani GPR e Hyflex NT, a literatura ainda carece de 

informações quanto à sua eficácia no retratamento, portanto justifica-se a 

investigação da sua efetividade na remoção de material obturador durante o 

retratamento endodôntico. 
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4. HIPÓTESE 

 

Os pressupostos teóricos indicam que a técnica de retratamento com o 

sistema Hyflex NT é mais eficaz quando comparado ao sistema Mani GPR, na 

remoção de material obturador do terço apical de canais radiculares curvos. 
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5. PROPOSIÇÃO 

 

Comparar a eficácia das técnicas de retratamento com os sistemas Mani 

GPR e Hyflex NT, quanto a remoção de material obturador no terço apical de 

canais radiculares curvos de molares inferiores, valendo-se da Micro-TC como 

método de avaliação. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1  Seleção das raízes  

  

Neste estudo, foram selecionadas 20 raízes mesiais de dentes molares 

inferiores humanos permanentes, obtidos no Banco de Dentes da Universidade 

Estácio de Sá, e o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da mesma instituição através do Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE nº 42776815.3.00005284). Uma inspeção minuciosa 

das superfícies radiculares foi realizada como auxílio de uma lupa clínica Glass 

(Itajaí, Santa Catarina, Brasil), com uma magnificação de 5 X a fim de verificar a 

completa formação radicular, e a ausência de traços de fratura ou fissura.   

 

Para inclusão das raízes no estudo, foram consideradas as que 

apresentarem classificação morfológica IV de Vertucci, ou seja, apresentarem 

dois canais separados e distintos em toda extensão da raiz, desde a câmara 

pulpar ao ápice, anatomia presente em cerca de 43% dos casos (VERTUCCI, 

1984). Este padrão morfológico foi verificado durante a exploração dos canais 

e a radiografia das raízes, conforme descrição a seguir. Raízes enquadradas 

em outra classificação foram descartadas e substituídas. 

As raízes consideradas adequadas à pesquisa também tiveram suas 

radiografias avaliadas a fim de determinar o padrão de curvatura de seus 
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canais, utilizando a técnica de classificação do grau de curvatura descrita por 

SCHNEIDER (1971). De acordo com este método, mede-se na radiografia o 

ângulo de duas retas, uma paralela ao eixo do canal e outra que passa pelo 

forame apical, até a interseção com a primeira, onde a curvatura começa a 

ocorrer. Após a obtenção de seus valores, as curvaturas são classificadas em 

suaves até 5 graus, moderadas até 20 graus e severas quando superiores. 

Realizada as análises como descrito, todos os canais apresentaram 

seus ângulos de curvatura classificados como suaves. 

Foi realizada uma marcação com broca esférica diamantada 1012 

(KGSorensen) na superfície externa da raiz a fim de facilitar a identificação 

dos canais durante a avaliação, ora essa marca foi realizada no canal mésio-

vestibular e ora no mésio-lingual a fim de balancear a amostra. Após, os 

dentes tiveram as suas coroas removidas e suas raízes separadas com o 

auxílio de um disco diamantado de aço-inoxidável dupla face (Brasseler, 

Savannah, Georgia, EUA) acionado no micro-motor. 

Os canais mésio-vestibular e mésio-lingual foram explorados com um 

instrumento manual tipo K #10 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça) até que 

a ponta deste seja visualizada no forame apical, com o auxílio de uma lupa 

com aumento de 5x. O CT foi determinado e estabelecido a 1 mm aquém do 

comprimento de patência. Um paquímetro digital (DIGIMESS, São Paulo, 

Brasil) foi utilizado para a mensuração e ajuste do comprimento dos 

instrumentos nesta e em todas as etapas seguintes.  
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As raízes foram radiografadas, com as limas tipo K#10 nos respectivos 

canais, com sua face distal posicionada sobre filmes radiográficos oclusais 

(Kodak Insight, Nova York, NY, EUA), obtendo-se assim uma imagem que 

permitiu distinguir os canais MV e ML separadamente. Este procedimento foi 

necessário para confirmar radiograficamente as duas saídas foraminais 

independentes, e a ausência de calcificações ou reabsorções.  

 

Figura 3 - Radiografia periapical ilustrando o tipo morfológico para a seleção e 

inclusão na amostra. 

 

6.2  Preparo químico e mecânico inicial dos canais radiculares  

  

O preparo químico e mecânico inicial de ambos os canais de cada raiz 

foi realizado com instrumentos rotatórios do sistema Mtwo (VDW, Munique, 

Alemanha), de 21 mm de comprimento (Figura 4).  
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Figura 4 - Instrumentos Mtwo 10/0,04 até 25/0,06 

 

Os instrumentos foram acoplados a um contra-ângulo e acionados pelo 

motor (VDW Silver, Munique, Alemanha), em rotação contínua, a uma 

velocidade de 300 rpm e torque recomendado pelo fabricante para cada 

instrumento. Seguindo a recomendação, os instrumentos Mtwo foram 

utilizados até alcançar o CT, com pequenos movimentos de penetração e 

retrocesso, combinados com o movimento de pincelamento das paredes dos 

canais (brushing). Os instrumentos Mtwo foram utilizados nos canais 

radiculares na sequência: 10/0,04 e 15/0,05, com torque de 1 N.cm, seguido 

por 20/0,06 e 25/0,06, com torque de 2 N.cm. Cada conjunto de instrumentos 

foi utilizado apenas em quatro canais.  

Antes e após a utilização de cada instrumento, o canal radicular foi 

irrigado com 2 ml de NaOCl a 2,5% (Água Sanitária Super Globo, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil). O total de 10 ml foi utilizado durante esta etapa. A irrigação 

foi realizada com uma seringa hipodérmica de 5 ml (descartável) e agulha 
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NaviTip de 30 G (Ultradent, South Jordan, UT, USA), sendo a profundidade de 

irrigação padronizada em 3 mm aquém do forame apical.   

Após a instrumentação inicial, foi realizada a remoção da smear layer 

com 3 ml de EDTA a 17% (Biodinâmica Química e Farmacêutica, Paraná, 

Brasil) por 3 min e lavagem final com 2 ml de NaOCl a 2,5%. Posteriormente, 

os canais radiculares foram secos com cones de papel absorvente #25 

(Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil), e obturados com cones de guta-percha Mtwo 

25/0,06, (VDW,Munique, Alemanha), pela técnica do cone único, com cimento 

Sealer 26® (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brasil). Temporariamente a embocadura 

dos canais foi selada com Coltosol® (Vigodent, Rio de Janeiro, RJ, Brasil).   

Na sequência, as raízes foram armazenadas em estufa, a uma 

temperatura de 37º C, em 100% de umidade por 24 h, para o total presa do 

material obturador, onde permaneceram quando não estavam em uso. 

Para confirmação da qualidade da obturação dos canais radiculares, 

simulando a clínica, as raízes foram radiografadas da mesma forma aplicada 

distribuição dos espécimes dentre os grupos experimentais. A obturação foi 

considerada adequada quando não houve espaço(s) vazio(s) no interior tanto 

da massa obturadora e na interface com as paredes do canal. Todas as 

obturações tiveram de atender a esse requisito. Essa constatação foi realizada 

com o auxílio de uma lupa com aumento de 5x.   
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6.3 Escaneamento microtomográfico inicial  

  

O microtomógrafo utilizado no experimento foi o SkyScan 1174 v.2 

(Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica) (Figura 5), do Laboratório de 

Microtomografia Computadorizada da Universidade Estácio de Sá – Rio de 

Janeiro. Para permitir o escaneamento das raízes foi utilizado um anel de aço 

inoxidável AISI 316, com 26 mm de diâmetro interno (Figura 6A), com a 

mesma circunferência da mesa giratória do aparelho (porta-amostra).  

Esse anel serviu de molde para confecção de um apoio em resina 

Duralay® (Polidental - São Paulo, Brasil) (Figura 6B) para um adequado 

posicionamento das amostras, de modo que a incidência dos feixes de raios-

X seja perpendicular a elas. 
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Figura 5 - Microtomógrafo (SkyScan 1174 V. 2; Bruker Micro-TC) do Laboratório de 

Microtomografia Computadorizada da Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro. 

 

   

Figura 6 – Imagem Ilustrativa. A: Anel em aço inoxidável. B: Apoio para os dentes em 

resina Duralay, fixo na mesa giratória do aparelho SkyScan 1174. 

O SkyScan-1174 v.2 é composto por um tubo de raios-X de microfoco 

com fonte de alta tensão (50Kv, 800 µA), amostra com manipulador de precisão 

e um detector baseado em uma câmera Charge Couple Device (CCD) de 1.3 

B 
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Mp (1304 x 1024 pixel). O sistema SkyScan-1174 v.2 está conectado a um 

computador Dell Precision T5500 Workstation (Dell Inc., São Paulo, Brasil), 

equipado com sistema operacional Windows 7 de 64 bits. Para o escaneamento, 

foi utilizado um filtro de alumínio de 0,5 mm de espessura em frente à câmera CCD. 

Inicialmente foi acionada a fonte de raios-X, e então realizada a correção do campo 

de aquisição por meio da ferramenta flat-field corretion no programa de controle 

SkyScan 1174 v.2. Para todos os escaneamentos foi utilizada a resolução espacial 

isotrópica de 17 µm (6-30 µm).  

 Após cada posicionamento de um espécime com cera utilidade (Artigos 

Odontológicos Clássico – São Paulo – SP) e fechamento da câmara do aparelho, 

a fonte de raios-X foi novamente acionada e a posição da raiz foi verificada pelo 

uso da ferramenta Video Image do programa de controle do SkyScan 1174 v.2. 

 Obtido a confirmação do posicionamento, as projeções do espécime foram 

iniciadas em diversas angulações ao longo de uma rotação de 360°, com passos 

de rotação de 1°. Para o trabalho, foi definido o tamanho de voxel isotrópico de 17 

µm, o que permite calcular a média dos sinais e assim melhorar a definição final 

de cada imagem, o que resulta em um tempo de escaneamento de 

aproximadamente 14 minutos por espécime. As imagens bidimensionais foram 

salvas simultaneamente. Ao final do escaneamento, as raízes foram armazenadas 

em estufa, a uma temperatura de 37º C, em 100% de umidade, permanecendo 

sempre que não estiverem em uso. 

Na sequência, foi realizada a reconstrução a partir das imagens das 

projeções angulares, por meio do algoritmo de reconstrução de feixe cônico de 
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Feldkamp modificado, que é uma ferramenta do programa NRecon v1.6.10.2 

(SkyScan N.V, Kontich, Bélgica). Nesta etapa foi realizada a redução de artefatos 

em forma de anel (ring artifact, escala de 0-20) no valor de cinco, endurecimento 

de feixe de 15% (beam hardening, escala de 0-100%), suavisação de 5 

(smoothing, escala de 0-10), e com histograma de contraste no modo logarítmico 

variando de 0,015 (mínimo) a 0,025 (máximo). Este processo resulta em uma 

média de 794 fatias por espécime (amplitude de 636 a 918 fatias), do ápice ao 

nível da junção amelocementária, o que forneceu a completa reapresentação da 

microestrutura interna de cada espécime. 

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

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

experimentais. No programa CTAn v1.5.4.0 (SkyScan N.V, Kontich, 

Bélgica),foram selecionados o top (referente ao extremo apical da região 

avaliada, ou seja seção após o final da raiz) e o bottom (referente a porção mais 

coronária da região avaliada, o ponto equivalente aos 5 mm da obturação do 

canal) sendo este o segmento de interesse no trabalho.  

O processamento das imagens pelo programa CTAn consiste na 

utilização de operações matemáticas para alterar valores de pixels do objeto 

tomografado em um processo denominado binarização ou segmentação. 

Inicialmente, as imagens foram segmentadas por meio da técnica de linearização 

ou threshold interativo a qual permite obter a segmentação dos valores de cinza 

de maneira interativa, separando os segmentos que correspondem à dentina e ao 

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

reconhecendo-as como objetos independentes uns dos outros e do fundo. Assim, 
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foi obtida uma imagem binária onde os pixels pretos representaram o fundo e as 

regiões de pixels brancos, o objeto de análise.  

O segundo passo foi a execução do plug-in morphological operations 

visando à remoção de nódulos de calcificação que podem afetar a análise dos 

parâmetros estudados. A operação bitwise também foi utilizada para um número 

de operações boleanas ou lógicas possa ser aplicado entre o conjunto de dados 

selecionado (objeto binarizado) e a região de interesse (ROI) definida. Estas 

operações foram realizadas com o objetivo de definir o contorno da ROI como 

sendo igual ao contorno o objeto binarizado. Ao final, por meio da eliminação da 

imagem da dentina binarizada obtém-se a imagem real do canal radicular (Figura 

7).  

A partir da opção Binary Selection Preview e seleção de 255 na 

coordenada X, na Y no histograma, foi determinado o valor binário que 

apresentará a melhor imagem do canal. Esse valor da coordenada Y (73) foi 

utilizado como padrão para todos os espécimes, nos dois momentos avaliados, 

para cálculo do volume de material obturador antes e após a desobturação, em 

ambas as técnicas. 
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Figura 7 – Janela do programa CTAn demonstrando o método de seleção da região de 

interesse mensurada. 

 

Com o uso do programa CTAn por meio do plug-in 3D analysis foi 

realizada a análise quantitativa 3D de volume (mm3), sendo considerado os 5 

mm apicais de cada canal radicular. (Figura 8). Ao final, os modelos 3D dos 5 

mm apicais dos canais radiculares e da dentina foram obtidos por meio do 

algoritmo Double Time Cubes no formato P3G e visualizados no programa CTVol 

2.3.1.0 (SkyScan N.V, Kontich, Bélgica). Todos os dados obtidos após analise no 

programa CTAn foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 14.0 

(Microsoft, Albuquerque – Novo México, EUA).  
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Figura 8 – Imagem microtomográfica de uma raiz, após a obturação dos canais e a 

demarcação da região avaliada. 

 

 

6.4 Técnicas para desobstrução e reinstrumentação dos canais 

 

Os canais já obturados foram distribuídos aleatoriamente compondo dois 

grupos de 20 canais cada. Lembrando que como se trata de raízes com dois 

canais e saídas foraminais independentes, cada um deles foi retratado por um 

dos sistemas em teste de forma a balancear a instrumentação. 

No grupo Mani GPR, a desobstrução e reinstrumentação foram realizados 

conforme as recomendações do fabricante. São duas etapas, iniciando com a 

seleção do instrumento 1S 70/0,04 OU 2S 50/0,04 dependendo da forma do 

canal. Para este experimento foi selecionado o instrumento 2S 50/0,04, este foi 

posicionado sobre o material obturador e acionado em rotação contínua 

movendo suavemente pela parte reta do canal, até a curvatura, mantendo por 1 
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ou 2 segundos nesta posição. Então foi retirado o instrumento do canal ainda em 

movimento. Seguindo com a utilização do instrumento 3N 40/0,04 neste 

momento, o instrumento trabalhou até dois milímetros aquém do ápice. Após, foi 

utilizado a lima manual K#0.15 até o comprimento de trabalho e o elemento foi 

radiografado para avaliação. Com a confirmação do CT, retornamos com o 

instrumento 3N 40/0,04, este foi mantido no CT (1 mm aquém do ápice) por 1 – 

2 segundos e retirado.  

O preparo foi realizado com os instrumentos acionados a uma velocidade 

de 1.000 rpm e torque a 2.0 N-cm, com o auxílio do motor VDW Silver (VDW, 

Munique, Alemanha). 

Após o uso, os instrumentos foram inspecionados e limpos com o auxílio 

de uma gaze embebida em NaOCl 2,5%. Cada conjunto de instrumentos foi 

utilizado em apenas três canais e depois substituído por um novo. O padrão de 

irrigação adotado está descrito adiante. (Anexo). 
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Figura 9 – Instrumentos Mani GPR - 2S, 3N e K#0.15, dispostos na sequência 

empregada no presente estudo. 

 

No grupo Hyflex NT a desobstrução e reinstrumentação também foram 

realizadas conforme as recomendações do fabricante. Como existem diversos 

conjuntos de Hyflex NT, foi utilizado o mais apropriado para os canais radiculares 

utilizados para o presente estudo (Figura 10). 

A instrumentação foi coroa – ápice, os instrumentos acionados a uma 

velocidade de 300 rpm e Torque superior a 2.4 N-cm, com o auxílio do motor 

VDW Silver. 

A desobstrução com instrumentação simultânea foi iniciada com o 

instrumento 25/08 (1/3 do canal) para desobstrução do terço cervical, em 
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seguida foram utilizados em sequência e de forma escalonada os instrumentos 

60/.04 (1/3 do canal), 50/.04 (2/3 do canal), 45/.04 (2/3 do canal). Após, foi 

utilizado a lima manual K#0.15 até o CT e o elemento foi radiografado para 

avaliação. Obtendo a confirmação do CT, o preparo foi finalizado com o 

instrumento 40/.04 a 1 mm apical. 

 

 

Figura 10 – Instrumentos Hyflex NT e K#0.15, dispostos na sequência empregada no 

presente estudo. 

 

Um único operador realizou o preparo dos canais de ambos os grupos, 

incluindo o preparo químico e mecânico inicial, a desobstrução e a 

reinstrumentação. Cumpre ressaltar que o trabalho com cada instrumento foi 

considerado completo quando o mesmo atingiu o CT, e não houve nenhum 

material obturador no canal helicoidal dos instrumentos.  



 
 

38 
 

Essa etapa foi realizada com auxílio de uma lupa com aumento de 5x. 

Durante a reinstrumentação para os dois grupos, foi estabelecido um padrão de 

irrigação com 6 ml de NaOCl a 2,5% a cada ciclo de instrumentação.  

A irrigação foi realizada com uma seringa hipodérmica de 10 ml com 

agulha NaviTip de 30 gauge (Ultradent, South Jordan, UT, EUA), sendo a 

profundidade de irrigação padronizada em 3 mm aquém do forame apical.  

Em seguida foi realizada a remoção da smear layer com 5 ml de EDTA a 

17% e uma irrigação final com 5 ml de NaOCl a 2,5%. 

 

6.5 Escaneamento microtomográfico final 

 

Após a desobstrução e reinstrumentação dos canais radiculares, as raízes 

foram novamente escaneadas em Micro-TC, seguindo os mesmos parâmetros 

do primeiro escaneamento. Foi realizada a mensuração do volume em mm3 do 

material obturador remanescente nas paredes de cada canal. Os volumes foram 

registrados e convertidos em porcentagens relativas ao volume inicial do material 

obturador. 
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6.5 Análise Estatística 

 

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov revelou que a amostra 

apresenta uma distribuição normal para os volumes iniciais de material obturador 

e para os percentuais de material obturador removido. Portanto, o teste T de 

Student foi utilizado para verificar se os volumes iniciais de material obturador 

diferiram significativamente nos dois grupos e para comparar os percentuais de 

material obturador removido pelas duas técnicas (análise intergrupo).  

Com relação ao tempo total de preparo, que incluiu tanto a desobstrução 

quanto a reinstrumentação, como a amostra apresentou uma distribuição 

normal, foi aplicado o teste T de Student. 

Foi utilizado o programa SPSS 95% de significância, versão 17 (IBM, 

Armonk, NY, EUA), para todas as análises estatísticas. 
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7. RESULTADOS 

 

O volume de material inicial de obturador nos 5 mm apicais da obturação 

não apresentou diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, 

comprovando que as técnicas foram testadas em canais com volumes similares 

de material obturador (P = 0,620). O percentual de material obturador removido, 

nos 5 mm apicais da obturação, pela técnica HF foi similar a técnica MN, ambas 

com instrumento final de ponta 0,40 (P = 0,274) (Tabela 1 e Figura 11 gráfico).  

Dos 20 canais da amostra, 15 canais do grupo HF e 16 do grupo MN ainda 

apresentaram material obturador remanescente após os procedimentos de 

retratamento, embora em quantidades mínimas.  

Considerando todos os canais radiculares (n = 40), independente da 

técnica utilizada, a média do percentual de material obturador removido foi 

94,10%, variando de 66,90% a 100,00% (mediana = 96,80% e DP = 7,87%).  

Com relação ao tempo total de preparo dos canais radiculares, o grupo 

MN apresentou um tempo significativamente menor comparado ao grupo HF (P 

= 0,001). Os valores de media, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão estão 

expressos na tabela 2. 
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Tabela 1. Percentuais de material obturador removido nos 5 mm apicais da obturação pelas 

técnicas HF e MN: média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão de cada grupo 

Grupo Canais Média Mediana Mínimo Máximo DP 

Grupo HF 20 92,72 96,80 66,90 100,00 10,00 

Grupo MN  20 95,47 96,85 82,50 100,00 4,81 
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Figura 11. Gráfico tipo Box Plot dos percentuais de material obturador removido nos 5 mm 

apicais da obturação pelas técnicas HF e MN. 

 

Tabela 2. Tempo total (em minutos) de preparo dos canais radiculares pelas técnicas HF e MN: 

média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão de cada grupo 

Grupo Canais Média Mediana Mínimo Máximo DP 

Grupo HF 20 4,28 4,11 3,00 6,25 0,94 

Grupo MN  20 2,50 2,43 2,17 3,07 0,29 
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8. DISCUSSÃO 

 

Apesar da alta taxa de sucesso alcançada atualmente nos tratamentos 

endodônticos, muita das vezes ainda se faz necessária uma segunda 

intervenção pelo profissional. A primeira opção para os casos de insucesso tem 

sido o retratamento endodôntico não cirúrgico (BARLETTA et al.,2007).  

O objetivo principal do retratamento é a total remoção do material 

obturador, (SCHIRRMEISTER et al., 2006), visto que restos pulpares necróticos, 

microrganismos e seus subprodutos podem estar aderidos ao próprio material 

obturador ou abrigados por este, constituindo assim uma infecção persistente, 

que deve ser eliminada a contento. 

Variações no índice de sucesso do retratamento endodôntico podem estar 

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

anatomia dos canais, e a técnica utilizada para desobstrução e reinstrumentação 

dos canais (GIULIANI et al., 2008). 

O tipo do elemento dentário, assim como a sua complexidade anatômica 

podem afetar significativamente o resultado do retratamento endodôntico. Dois 

estudos demonstraram que o índice de sucesso no retratamento de dentes 

multirradiculares foi significativamente menor comparado ao retratamento de 

pré-molares e dentes anteriores (IMURA et al., 2007; FRIEDMAN et al., 1995).  

A raiz mesial de molares inferiores apresenta dois canais radiculares 

muito semelhantes em termos de anatomia, o que a torna particularmente 

interessante para estudos comparando técnicas de instrumentação. No presente 
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estudo, a opção pelas raízes mesiais de molares inferiores, classe IV de 

VERTUCCI, foi primeiro pela dificuldade anatômica dos canais curvos e 

estreitos, e segundo pela possibilidade de pareamento dos grupos pela 

similaridade anatômica. 

Para obter resultados confiáveis, o presente estudo foi realizado a permitir  

análise de dois sistemas de retratamento endodôntico voltados para a remoção 

de material obturador e reinstrumentação dos canais, valendo do Micro-TC como 

método de análise. Uma inovação foi o fato de que ambos os sistemas foram 

avaliados na mesma raiz, alternando o canal a cada espécime, o que permitiu 

testar as técnicas em condições anatômicas semelhantes. Além disso, é 

importante ressaltar que os volumes iniciais de material de obturador foram 

semelhantes entre ambos os grupos. 

No presente estudo não foi utilizado qualquer solvente, pois o seu uso 

quando da utilização de sistemas mecanizados para retratamento, pode dificultar 

a remoção do material obturador. Estudos demonstraram que a guta-percha 

dissolvida pelo solvente gera uma smear layer de difícil remoção (RIOS et al., 

2014; BRAMANTE et al.,2010; FRUCHI et al., 2014). 

Através de diversos estudos foi evidenciado que as características 

geométricas dos instrumentos de NiTi mecanizados, seja de giro contínuos ou 

reciprocantes, interferem significativamente na remoção do material obturador 

nos casos de retratamento endodôntico não cirúrgico (Al HADLAQ et al., 2010; 

PLOTINO et al., 2011; DE DEUS et al., 2010).   
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Ainda é oportuno enfatizar que o tempo não deve ser um fator 

determinante na escolha por um sistema de retratamento. No presente estudo, 

o desempenho dos dois sistemas testados foi avaliado nas mesmas condições 

de irrigação, inclusive no que diz respeito ao tempo. Portanto, o tempo maior 

para desobstrução e preparo com Hyflex NT certamente reflete a dificuldade do 

sistema no avanço pela guta-percha, fato notado durante a execução do 

experimento, além da sua menor velocidade de rotação quando comprado a 

utilizada no sistema Mani GPR. 

A inexistência de estudos utilizando ambos os sistemas testados em 

retratamentos endodônticos impossibilita a comparação dos resultados da 

presente pesquisa com a literatura, o que estimula a realização de estudos 

futuros. Este fato, aliado às limitações comuns a todos os estudos in vitro, 

sugerem cautela na extrapolação desses resultados para a clínica.  

Também não esta registrada na literatura informações específicas sobre 

cada sistema, sendo necessário demais estudos. 

No presente estudo, ambas as técnicas retratamento foram eficazes na 

remoção do material obturador do segmento apical de canais curvos, removendo 

mais de 90% do total de material obturador dos canais. 

A obtenção destes resultados provavelmente deve-se ao fato do 

instrumento final de ambos os sistemas serem de dimensões semelhantes, 

serem compostos por multiplos intrumentos e além disso, é importande enfatizar 

que ambos foram empregados ao retratamento de canais circulares. 

Características como estas compensaram as possíveis diferenças técnicas entre 

estes sistemas. 
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Nos canais de ambos os grupos que demonstraram a presença de 

material obturador remanescente, mesmo após a reintervenção, procedimentos 

endodônticos suplementares podem ser adotados para maximizar sua remoção,   

como a PUI (BERNARDES et al., 2015). 

Na literatura já foi descrita a utilização do Micro-TC como método de 

avaliação de remanescentes de material obutrador pós retratamento 

endodôntico como podemos observar nos estudos seguintes. 

RÖDIG et al. (2014), compararam a eficácia de instrumentos de NiTi 

reciprocantes e rotatórios para a remoção do material obturador de canais 

radiculares curvos utilizando o Micro-TC como método de avaliação. Sessenta 

canais de molares curvos foram instrumentados e obturados com guta-percha e 

cimento. Após a determinação do grau de curvatura e do raio do canal radicular 

em dois sentidos, assim como o volume do material obturador, os dentes foram 

divididos em três grupos (n= 20). Para o retratamento foram empregados 

instrumentos RC, PTr e limas H. Os percentuais de remoção dentinária e  

material obturador residual, foram avaliados por meio de imagens de Micro-TC.   

O tempo de trabalho e os erros de procedimentos também foram 

computados. Por meio da análise de variância, não foram detectadas diferenças 

significativas entre as três técnicas de retratamento, relativas ao material 

obturador residual (P> 0,05). As limas H removeram significativamente mais 

dentina do que o PTr (P< 0,05), porém a diferença de remoção dentinária entre 

os sistemas de NiTi não foi significativa (P> 0,05). Com relação ao tempo, o RC 

e PTr Universal foram significativamente mais rápidos do que as limas H 
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(p=0,0001). Restos de material obturador foram observados em todas as 

amostras, sem diferenças significativas entre as técnicas. As limas H removeram 

significativamente mais dentina do que o PTr, mas não foram detectadas 

diferenças significativas entre os dois sistemas de NiTi. Erros de procedimentos 

puderam ser observados com PTr e RC. 

FRUCHI et al. (2014), avaliaram a eficácia de técnicas de instrumentos de 

NiTi reciprocantes  e irrigação ultrassônica passiva (PUI) para o retratamento de 

canais curvos  obturados com cones únicos correspondentes . A análise foi 

realizada através da Micro-TC. Para este estudo foram selecionados vinte 

molares com canais mesio-vestibular, com curvaturas entre 20° e 40°, e eles 

foram instrumentados com um instrumento RC # 25 (VDW) em movimento 

reciprocante e obturados com cones únicos e cimento AH Plus. Os dentes foram 

divididos em 2 grupos (n = 10) de acordo com o instrumento utilizado para a 

remoção do material obturador: grupo 1: RC R# 25 e do grupo 2: WaveOne 

#25/0,08. A análise do material obturador remanescente foi feita através de 

imagem por Micro-TC após a instrumentação e após a PUI com xileno, e 

registrado o tempo efetivo de retratamento. O material obturador do canal 

radicular foi removido eficientemente, mas não completamente (P< 0,05) por 

ambos os grupos. A percentagem de remoção do material obturador foi de 93% 

para o grupo RC e 92% para WaveOne. Não houve diferença estatisticamente 

significante (P> 0,05) entre os grupos em relação à capacidade de remoção do 

material obturador e ao tempo para o procedimento. O tempo eficaz para a 

remoção de material obturador foi de 78,7 e 89,5 segundos, para os grupos RC 

e Waveone, respectivamente. 
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Sendo evidenciada a capacidade semelhante da remoção de material 

obturador de forma eficiente e sem diferenças significativas com a utilização de 

sistemas composto com único ou múltiplos instrumentos. 

É cabível a sugestão da realização de novos estudos para obtenção de 

maiores informações sobre as características dos instrumentos utilizados na 

pesquisa, permitindo a realização de protocolos de tratamento com maior 

embasamento científico. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Não foram observadas diferenças significativas entre os sistemas Hyflex 

NT e Mani GPR na remoção de material obturador apical dos canais radiculares 

de raízes mesiais de molares inferiores classificados como classe IV de Vertucci, 

porém com relação ao tempo de procedimento, os instrumentos Mani GPR 

necessitaram de um tempo significativamente menor quando comparado ao 

sistema Hyflex NT. 
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Anexo II

 

Fluxograma – Grupo Hyflex NT 
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Fluxograma – Grupo Mani GPR 
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