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RESUMO 

_______________________________________________________________ 

 

Objetivos: Avaliar in vitro os efeitos do preparo apical com instrumentos de 

diferentes diâmetros no percentual das áreas do canal e do volume não 

instrumentados.  

Materiais e Métodos: Quinze incisivos centrais inferiores e quinze incisivos 

laterais inferiores humanos extraídos foram selecionados para este estudo, 

seguindo critérios rígidos de inclusão/exclusão. Os dentes foram escaneados 

em um microtomógrafo computadorizado antes do preparo e depois de 

aumentos sequenciais do diâmetro dos instrumentos. O preparo foi feito com 

instrumentos Hyflex CM (Coltene, Allstatten, Suíça) acionados a motor. Após a 

determinação do diâmetro inicial do canal, o canal foi ampliado até 4 

instrumentos acima. Foram realizadas comparações entre o 2o, 3o e 4o 

instrumentos. Análise estatística foi realizada através do teste não-paramétrico 

de Wilcoxon para amostras dependentes, com nível de significância 

estabelecido em 5%. 

Resultados: Houve diferença significativa em todas as comparações 

envolvendo o preparo com o 2o, 3o e 4o instrumentos acima do primeiro a se 

ajustar no canal, tanto para porcentagem de áreas não tocadas quanto para 

volume das regiões não-instrumentadas (p<0,05). 

Conclusões: A cada aumento de diâmetro do instrumento usado no preparo 

apical, houve redução significativa do percentual de áreas e volume não 

tocados. 

Palavras-chave: endodontia; preparo químico-mecânico; diâmetro apical; 

áreas não tocadas; microtomografia computadorizada. 
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ABSTRACT 
_______________________________________________________________ 
 

Aim: This in vitro study evaluated the effects of apical preparation using 

different instrument sizes on the percentage of unprepared canal surface and 

volume.  

Materials and Methods: Fifteen extracted lower central incisors and fifteen 

lower lateral incisors were selected for this study following strict 

inclusion/exclusion criteria. The canals were scanned in a micro-computed 

tomograph device before preparation and after each increase in instrument 

size. Preparation was done using rotary Hyflex instruments (Coltene, Allstatten, 

Switzerland). After determination of its initial diameter, the canal was enlarged 

up to 4 instruments larger than the first one to bind. Comparisons were made 

between preparation with the 2nd, 3rd and 4th instruments. Statistical analysis 

between groups was performed using the Wilcoxon matched pairs test, with 

significance level set at 5%. 

Results: There were significant differences in all comparisons involving the 

2nd, 3rd and 4th instrument larger than the 1st one to bind in terms of 

unprepared canal surface and volume (p<0.05). 

Conclusions: Each increase in instrument diameter resulted in significant 

reduction of the percentage of unprepared canal surface area and volume. 

 

Key Words: endodontics; chemomechanical preparation; apical diameter; 

unprepared surface; micro-computed tomograph.  
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1. INTRODUÇÃO 
  

 
 

O tratamento endodôntico (TE) pode ser definido como a combinação da 

instrumentação mecânica e os efeitos químicos da irrigação e medicação do 

sistema de canais radiculares, sendo finalizado com a obturação utilizando 

material inerte, com objetivo de manter ou restabelecer a saúde dos tecidos 

perirradiculares (NG et al., 2008). Os objetivos primários do procedimento são 

controlar micro-organismos e contaminantes do sistema de canais radiculares e 

evitar reinfecção (ØRSTAVIK et al., 1991; COLDERO et al., 2002). A 

instrumentação mecânica acompanhada da irrigação podem ser consideradas 

as principais etapas que auxiliam na concretização desses objetivos (HAGA, 

1968).  

O preparo químico-mecânico (PQM) com dispositivos de irrigação 

suplementar promovem maior redução microbiana, mas não são capazes de 

proporcionar completa eliminação destes micro-organismos (DALTON et al., 

1998; SHUPING et al., 2000; SUM et al., 2005; ALVES et al., 2011; PAIVA et 

al., 2012; SAINI et al., 2012). Tem sido demonstrado que o controle adequado 

da infecção aumenta a taxa de sucesso do tratamento (SJÖGREN et al., 1997). 

Embora pareça razoável conferir atenção especial para todos os 

procedimentos endodônticos, o PQM pode ser considerado um passo essencial 

para a desinfecção do sistema de canais radiculares (BYSTRÖM & 

SUNDQVIST, 1981). A remoção dos detritos do canal é conduzida por meio da 

ação mecânica dos instrumentos e pelo fluxo e refluxo da solução irrigadora 

(SIQUEIRA et al., 1997). 
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Durante o preparo, o canal é ampliado por instrumentos para permitir a 

modelagem e melhor limpeza e desinfecção. O aumento do diâmetro apical 

permite maior remoção de dentina e detritos infectados, penetração mais 

profunda da agulha irrigadora, com maior volume de irrigante e diminuição 

significativa do número de bactérias, aumentando as chances de reparo 

(CHOW, 1983; FALK & SEDGLEY, 2005, BOUTSIOUKIS et al., 2010). Alguns 

autores propuseram diferentes diâmetros apicais, variando de 25 a 45, para 

aumentar a eficácia da remoção de detritos ( ØRSTAVIK et al., 1991, YARED & 

DAGHER, 1994, WU & WESSELINK, 1995). O aumento do diâmetro apical é 

importante para melhorar a desinfecção e limpeza dos canais (DALTON et al., 

1998; SIQUEIRA et al., 1999; WEIGER et al., 2006). Preparos amplos podem 

incorporar melhor as irregularidades anatômicas e permitir remoção de um 

número substancial de células bacterianas dos canais radiculares. Além disso, 

preparos com instrumentos de maior diâmetro podem resultar em melhor 

renovação do irrigante no terço apical (RAM, 1977).  

O preparo do canal radicular deve ser realizado oferecendo pouco ou 

nenhum prejuízo para o resultado final do tratamento. Iatrogenias durante a 

instrumentação como zips e perfurações estão associadas a maiores índices 

de insucesso (PETTIETTE et al., 2001), principalmente em canais necrosados 

(LIN et al., 2005).  

Muitas técnicas de preparo atuais utilizam instrumentos de níquel-titânio 

(NiTi) acionados a motor, que promovem formas adequadas no canal 

(CHEUNG & LIU, 2009). Embora os sistemas rotatórios façam preparos sem 

grandes erros, eles não são capazes de realizar completamente a 
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instrumentação dos canais que não possuam secções transversais circulares. 

Algumas vezes, as paredes dos canais radiculares são preparadas de forma 

incompleta tanto no sentido vestibular como lingual (WU & WESSELINK, 2001). 

Outro problema que tem recebido maior atenção recentemente é a quantidade 

de dentina removida durante o preparo, que pode influenciar no aumento da 

susceptibilidade a fratura (ZELIC et al., 2015). Ampliações demasiadas podem 

afetar adversamente as propriedades mecânicas dos dentes tratados 

endodonticamente (ALODEH & DUMMER, 1989; ADORNO et al., 2010) e 

causar complicações; por isso, devem ser evitadas. 

Embora estudos sugiram que quanto maior o preparo apical, maior a 

limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, não há trabalhos 

avaliando os efeitos do diâmetro do preparo no volume e superfície das regiões 

tocadas e não tocadas pelos instrumentos. Tais avaliações têm sido feitas para 

vários outros parâmetros do preparo usando microtomografia computadorizada 

(CT). Estas informações podem ser importantes na determinação do diâmetro 

final ideal do preparo apical.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1. Objetivos Do Preparo Químico-Mecânico 

O principal objetivo do TE é prevenir ou controlar a lesão perirradicular 

(TROPE, 2003). Em dentes com pulpite irreversível (polpa vital), micro-

organismos não estão presentes no canal radicular; nestes casos o tratamento 

seria dirigido principalmente para o preparo do canal, com a finalidade de criar 

uma configuração apropriada para obturação (WU et al., 2000a). Em dentes 

com necrose pulpar e lesão perirradicular, há infecção bacteriana do canal, a 

qual pode atingir o terço apical (WALTON & ARDJMAND, 1992) e, 

ocasionalmente, os tecidos perirradiculares (SUNDQVIST & REUTERVING, 

1980). Do ponto de vista biológico, os objetivos do PQM são eliminar micro-

organismos do sistema de canais radiculares, remover o tecido pulpar que 

poderia manter o crescimento microbiano e não promover extrusão de detritos 

para além do forame apical (FA), para evitar uma possível manutenção da 

inflamação (YOUNG et al., 2007).  

A instrumentação mecânica é uma das fases importantes para a redução 

bacteriana nos canais infectados (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981). A 

utilização de soluções irrigadoras, com atividade antimicrobiana durante o 

preparo mecânico, é essencial para reduzir ainda mais o número de bactérias 

(BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1985). No entanto, a instrumentação mecânica 

associada a irrigação, somente, não promovem desinfecção de forma confiável 

dos canais radiculares infectados (ALVES et al., 2011; PAIVA et al., 2012). 
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2.2. Importância Do Preparo Apical 

Instrumentação completa da porção apical do canal tem sido 

considerada um componente essencial no processo de limpeza e modelagem. 

Já foi discutido como sendo um passo crítico do tratamento desde 1931 por 

GROVE.  Mais tarde SIMON (1994) reconheceu a porção apical como zona 

crítica para instrumentação. Outros autores (COHEN, 1998; SPANGBERG, 

2001) concluíram que os últimos milímetros (mm) que se aproximam do FA são 

críticos durante o processo de instrumentação. 

 

2.2.1. Constrição apical 

A anatomia do terço apical do canal radicular é importante para entender 

os princípios do TE. Alguns conceitos sobre essa anatomia foram descritos por 

KUTTLER (1955). Ele encontrou que geralmente, o canal estreita em direção 

ao ápice e expande para formar o FA. No entanto, DUMMER et al. (1984) 

descreveu que a "tradicional" constrição apical (CA) única foi encontrada em 

menos da metade dos dentes. Frequentemente, a porção apical do canal 

radicular é cônica ou paralela. Outros autores (COOLIDGE, 1929; SIMON, 

1994) sugeriram que muitas vezes a CA não está presente, particularmente 

quando há patologias perirradiculares e reabsorção. A CA é comumente 

defendida como região de encerramento ideal para o TE, sendo um 

estreitamento natural do canal radicular. RICUCCI (1998) defendeu o preparo 

até a região da CA porque instrumentar além pode retardar o reparo ou resultar 

em efeitos adversos no sucesso da terapia endodôntica. RICUCCI & 

LANGELAND (1998) mostraram que instrumentar e obturar na CA ofereceu 
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melhor prognóstico enquanto que o pior foi observado quando o material 

obturador se estendeu para além da CA. Uma revisão de literatura realizada 

por WU et al. (2000a) concordou com os principais achados de RICUCCI & 

LANGELAND. No entanto, é interessante notar que a CA em alguns casos, 

pode não estar presente ou ser facilmente identificada  (DUMMER et al., 1984; 

SIMON, 1994). O FA pode ser um marco mais útil. A distância entre a CA 

(quando presente) e o FA varia de 0,5 a 1,0 mm para dentes de diferentes 

idades (KEREKES & TRONSTAD, 1977; MAUGER et al., 1998; WU et al., 

2000a). De fato, é difícil localizar a CA e o FA clinicamente. Normalmente a 

estrutura visível radiograficamente é o ápice radicular. Apesar de 0,5 a 1 mm 

aquém do ápice radiográfico ser comumente utilizado como ponto de término 

da instrumentação, este é apenas uma estimativa (WU et al., 2000a). 

 

2.2.2. Forma da Constrição apical 

A CA tem sido estudada por diversos autores (KUTTLER, 1955; 

DUMMER et al., 1984; MIZUTANI et al., 1992). KUTTLER (1955) e MIZUTANI 

et al. (1992) mostraram irregularidades na forma da junção cementodentinária. 

Estas formas têm sido descritas como: oval, oval longa, em forma de fita, ou 

circular. DUMMER et al. (1984) mostraram irregulares na CA em direção 

longitudinal, 25% das CA em dentes avaliados por WU et al. (2000) 

apresentaram formas ovais longas. Na verdade, os dados demonstraram que 

na maior parte dos dentes a junção cementodentinária nunca foi 

completamente circular, mas tende a ser oval. A maioria dos dentes (51-78%) 

examinados por MIZUTANI et al. (1992) ou MAUGER et al. (1998) não 
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possuíam CA circular. Portanto, os relatos da literatura demostram que a CA 

não é uniformemente circular, mas geralmente oval ou irregular. Clinicamente, 

isto significa que o maior diâmetro do canal deve ser levado em consideração, 

pois essa região deve ser cuidadosamente debridada para permitir maior 

redução dos micro-organismos (BAUGH & WALLACE, 2005).  

 

2.2.3. Limite do preparo apical  

Em uma pulpite irreversível (polpa vital), bactérias (se presente) estão 

geralmente limitadas a câmara pulpar (SIQUEIRA et al., 2012). A 

instrumentação apical nesse caso tem como objetivos remover tecido não 

infectado e modelar o canal. Assim, o ponto favorável para determinar a 

instrumentação, de modo a formar um batente apical, parece ser 0 a 3 mm do 

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

al., 2008). Canais infectados diferem dos dentes com vitalidade pulpar pois 

aliado a remoção da polpa necrosada e detritos, um importante objetivo é 

reduzir ou eliminar as bactérias (WU et al., 2000). O maior índice de sucesso 

no TE de dentes com polpa necrosada e canais infectados com patologia 

perirradicular (SJÖGREN et al., 1990) aconteceu quando o comprimento de 

trabalho foi determinado entre os dois milímetros finais do canal radicular (0-2 

mm). No entanto, a menor taxa de sucesso estatisticamente significante foi 

registrada quando o tratamento encerrava aquém dos 2 mm, ou além do ápice 

radiográfico (KEREKES & TRONSTAD, 1979; BYSTRÖM et al., 1987). Assim, 

é preferível que a instrumentação seja realizada no comprimento total do canal 

para eliminar ou reduzir significativamente o número de micro-organismos (WU 
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et al., 2000). 

 

2.2.4. Métodos para avaliar o preparo do canal 

 Alguns critérios têm sido propostos para determinar clinicamente se a 

limpeza do canal radicular obtida pelo preparo foi adequada, incluindo: 

obtenção de raspas dentinárias limpas após o último instrumento; presença de 

solução irrigadora límpida quando colhida em uma gaze, durante a irrigação 

final; ou o sentido tátil das paredes dentinárias lisas e uniformemente 

preparadas (LOPES et al., 2015). Todavia, nenhum deles é confiável, já que 

canais contendo remanescentes teciduais contaminados podem preencher os 

requisitos citados, ocasionando um falso resultado. Outra abordagem 

tradicional envolve o preparo com instrumentos de 3 diâmetros maiores que 

aquele que se adaptou a porção apical do canal (WEINE, 1982). No entanto, os 

resultados desta técnica no sentido de assegurar remoção uniforme e 

suficiente da dentina de todas as paredes do canal tem sido questionada (WU 

et al., 2002). Estudos histológicos demonstram que 15 a 30% das paredes dos 

canais radiculares permanecem não tocadas pelos instrumentos durante o 

preparo manual, mesmo quando os seus diâmetros seguiam essa 

recomendação (WALTON, 1976; BOLANOS & JENSEN, 1980).  

A exatidão na determinação do primeiro instrumento que se adapta, 

depende do grau de pre-flaring e do tipo de instrumento utilizado. WU et al. 

(2002) não detectaram qualquer diferença entre instrumentos Kerr e Lightspeed 

na determinação do diâmetro apical pré-operatório. Os autores conseguiram 

demonstrar que em 75% dos canais radiculares, o instrumento teve contato 
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com a parede do canal apenas de um lado e em 25% a ponta do instrumento 

não fazia contato com a parede.  

KEREKES & TRONSTAD (1977), em estudos histomorfométricos, 

investigaram o menor diâmetro do instrumento necessário para realizar preparo 

circular em canais mésio-vestibulares de molares inferiores. Em 12 dos 19 

canais radiculares, os diâmetros finais do preparo necessários para alcançar o 

objetivo foram de #40 a #55. Além disso, como as dimensões apicais dos 

canais radiculares tiveram grande variação nos seus diâmetros, devemos 

procurar instrumentos e técnicas que ajudem o profissional a determinar 

quando o instrumento alcança o diâmetro apical correto. Embora já tenha sido 

discutido nesta área, estudos futuros são claramente necessários (BAUGH & 

WALLACE, 2005). 

 

2.2.5. Diâmetro do preparo apical 

A ampliação da região apical é preconizada para assegurar adequada 

profundidade de penetração do irrigante, para uma melhor limpeza (SHUPING 

et al., 2000). No entanto, a dimensão do alargamento apical permanece 

controverso. Preparos com diâmetros maiores na porção apical foi sugerido 

como técnica eficaz de limpeza e desinfecção dos canais. Maiores diâmetros 

apicais permitem melhora na remoção da dentina infectada (CARD et al., 

2002), reforçam a ação de lavagem dos irrigantes na região apical (CHOW, 

1983), e reduzem significativamente a carga bacteriana no sistema de canais 

radiculares (SJÖGREN et al., 1991; ROLLISON et al., 2002; MCGURKIN-

SMITH et al., 2005). A instrumentação com diferentes diâmetros apicais, 
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incluindo #30 e #40, tem sido sugerida para remoção eficaz de detritos do 

canal (ALBRECHT et al., 2004; KHADEMI et al., 2006). Da mesma forma, 

vários tamanhos de preparo, #45 e #60 até #80 demostraram reduzir 

significativamente a carga bacteriana durante o TE (ØRSTAVIK et al., 1991; 

WU & WESSELINK, 1995). Taxas de sucesso mais elevadas foram observadas 

quando houve aumento do diâmetro da instrumentação apical, que pode ser 

explicado pela melhoria da limpeza das paredes dos canais e redução da carga 

bacteriana (FALK & SEDGLEY, 2005; FORNARI et al., 2010). Contrariamente 

esses achados, YARED & DAGHER (1994) relataram que um instrumento #25 

pode ser tão eficiente como um #40 com relação a capacidade de reduzir 

micro-organismos.  

Em um estudo comparativo de cinco técnicas de preparo da porção 

apical com instrumentos de diâmetros diferentes, variando de #25 (técnica 

Step-back com instrumentos de aço inoxidável) #30 (ultra-som), #35 (Step-

back, instrumentos de NiTi; Canal Master U) ou #40 (Forças Balanceadas), não 

foram observadas diferenças em relação aos remanescentes de tecido mole, 

ou detritos (SIQUEIRA et al., 1997).  

Os inconvenientes dos preparos apicais com diâmetros maiores incluem 

o desvio indesejável da forma original do canal; enfraquecimento da raiz; e 

complicações durante o TE como transporte apical e perfurações (ALODEH & 

DUMMER, 1989; ADORNO et al., 2010). A conservação da estrutura dentária 

tem sido citada como principal vantagem dos preparos apicais conservadores 

(BUCHANAN, 1996; BUCHANAN, 1998). YU & SCHILDER (2001) propuseram 

que o preparo deveria possuir conicidade contínua e que o FA fosse o menor 
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possível. BUCHANAN (2000) sugeriu que a instrumentação da porção apical 

deveria ser realizada com o menor diâmetro possível; assim, preparos com 

instrumentos #20 seriam suficiente na maioria dos casos encontrados. No 

entanto, preparos com instrumentos #20 e #25, são improváveis que tenham 

algum efeito mecânico sobre as paredes do canal, podendo até mesmo não 

tocá-las (SPANGBERG, 2001).  

Para reduzir o risco de fratura do instrumento, especialmente com 

sistema de lima única e para permitir a utilização de técnicas de obturação do 

canal radicular que envolvem termoplastificada guta-percha, um alargamento 

conservador da porção apical do canal é indicado por alguns autores 

(RUDDLE, 2002; WHITWORTH, 2005). 

 Os objetivos biológicos do debridamento químico-mecânico do canal 

radicular são, portanto, ignorados e comprometidos para realização de um 

determinado método de obturação do canal radicular (MCGURKIN-SMITH et 

al., 2005). Com informações limitadas disponíveis no momento, a melhor 

evidência clínica disponível sugere que, para pacientes com necrose pulpar e 

lesões perirradiculares, maior ampliação do preparo apical resulta em melhora 

do reparo (AMINOSHARIAE & KULILD, 2015 ). 

 

2.2.6. Efeitos da limpeza: redução bacteriana  

Estudos anteriores, que não utilizaram nenhum irrigante antibacteriano, 

relataram que a ação mecânica dos instrumentos e irrigação com solução 

salina foram eficazes na redução do número de células bacterianas no canal 

radicular (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981;  ØRSTAVIK et al., 1991). No 
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entanto, eliminação total de bactérias não foi encontrada na maioria dos casos. 

INGLE & ZELDOW (1958) observaram que, imediatamente após a 

instrumentação, utilizando água estéril como irrigante, 80% dos canais 

radiculares inicialmente infectados ainda produziram culturas positivas. Na 

segunda consulta, 48 horas mais tarde, este número aumentou para 95,4%. 

BYSTRÖM & SUNDQVIST (1981), utilizando soro fisiológico durante a 

instrumentação concluíram que bactérias persistiram em cerca de metade dos 

casos, apesar do tratamento em cinco consultas sucessivas. Os dentes onde a 

infecção persistiu, possuíam os maiores números de bactérias na amostra 

inicial. SIQUEIRA et al. (1999) compararam a redução bacteriana intracanal 

fornecida por preparos com instrumentos de NiTi tipo Kerr manuais e rotatórias, 

GT e Profile conicidade 0.06 série 29. Utilizaram 35 pré-molares inferiores 

humanos extraídos com um único canal radicular, infectados com Enterococcus 

faecalis. Os resultados do estudo mostraram que instrumentação e irrigação 

podem remover mecanicamente mais de 90% das células bacterianas do canal 

radicular. No entanto, o preparo do canal com Nitiflex #30 conicidade 0,02 foi 

significativamente mais eficaz do que GT conicidade 0,12 (diâmetro da ponta 

equivalente a um instrumento #20) na redução das bactérias intracanal. Assim, 

fica evidente que a quantidade de bactérias no canal radicular foi 

significativamente reduzida após cada aumento sequencial do diâmetro do 

instrumento. Deste modo, quanto maior o preparo do canal, maior a eficácia da 

desinfecção.  

Preparos com dimensões amplas podem incorporar maiores 

irregularidades anatômicas e permitir remoção substancial de células 
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bacterianas do canal radicular (SIQUEIRA et al., 1999). Áreas de recesso 

menores podem ser incorporadas durante o preparo, porém áreas como istmos 

e ramificações que, possivelmente, não são detectas pelas radiografias, podem 

abrigar micro-organismos (SIQUEIRA et al., 1999). Estas áreas comumente 

não são afetadas pelos instrumentos e irrigação durante o preparo do canal 

(SIQUEIRA et al., 1997).  

RÔÇAS et al. (2013), compararam a redução nas contagens bacterianas 

após instrumentação rotatória ou manual de NiTi, através de análise por 

métodos moleculares. O preparo foi realizado com instrumentos de #45 à #60, 

dependendo da anatomia radicular e do diâmetro inicial do canal. Amostras 

microbiológicas foram realizadas a partir do canal antes da instrumentação 

(amostra S1) e pós-preparo (S2). Eles observaram que ambas as técnicas 

foram altamente eficazes na redução dos níveis de bactérias intracanal. A 

redução das contagens bacterianas no grupo de instrumentação manual foi de 

95,2%, enquanto que no grupo rotatório foi de 98,3%, não havendo diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. Esses achados demonstraram 

que independentemente do tipo de instrumento, a redução bacteriana é 

comparável quando os parâmetros de alargamento e irrigação são 

semelhantes.  

Em canais contaminados in vitro por Streptococcus sanguinis, CHUSTE-

GUILLOT et al. (2006), compararam 3 sistemas rotatórios de NiTi (GT, Hero 

642 e ProFile) com instrumentos manuais de aço inoxidável Flexofile e 

concluíram que o preparo com os instrumentos de aço inoxidável manuais 

foram tão eficientes quanto os instrumentos de NiTi rotatórios.  
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DALTON et al. (1998) relataram que instrumentação pela técnica step-

back com limas de aço inoxidável comparada a instrumentação rotatória com 

NiTi ProFile conicidade 0,04 não foram significativamente diferentes na 

redução do número de bactérias intracanal. Poucos estudos in vitro mostram 

superioridade antibacteriana de instrumentos rotatórios comparados a manuais 

(SINGLA et al., 2010; GORDUYSUS et al., 2011), essas diferenças estão 

provavelmente relacionadas a comparação entre instrumentos de ligas 

diferentes e/ou com diferentes diâmetros, que resultam em canais maiores e 

possivelmente melhor desinfetados pelos grupos de NiTi rotatórios.  

 Nenhuma técnica pode previsivelmente eliminar todas as bactérias 

detectáveis do canal radicular principal, a melhor escolha deve ser pela técnica 

que promova significativamente maior redução dos níveis bacterianos (RÔÇAS 

et al., 2013). 

 

2.3. Fatores Anatômicos 

Estudos têm demonstrado a complexidade da anatomia do sistema de 

canais radiculares, incluindo grandes variações no número, comprimento, 

curvatura e diâmetro; complexidades como canais acessórios e ramificações, 

comunicações entre o espaço do canal e o periodonto lateral e área de 

bifurcação (GREEN, 1955; CUNNINGHAM & SENIA, 1992; KARTAL & 

CIMILLI, 1997). Além disso, em dentes multirradiculares existe uma área 

delgada de dentina chamada zona de risco ou perigo, devido ao risco 

aumentado de perfuração da dentina nesta região durante a instrumentação 

(ABOU-RASS et al., 1980; BERUTTI & FEDON, 1992). HARRIS et al. (2013) 
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observaram que a espessura mínima da dentina ao longo da bifurcação da raiz 

mesial de primeiros molares inferiores é 1,28 mm o que sugere que toda a raiz 

mesial pode ser considerada ''zona de perigo'' quando realizado o PQM.  

Irregularidades nas seções transversais dos canais, canais acessórios e 

deltas apicais são, na maior parte das vezes, inacessíveis durante o PQM 

(SIQUEIRA et al., 1997). A curvatura do canal pode também ser um empecilho, 

resultando em instrumentação assimétrica das paredes durante o preparo, 

levando ao transporte do canal em vários níveis. Embora a maioria dos canais 

radiculares sejam curvos, os instrumentos endodônticos são fabricados a partir 

de peças de metal em linha reta, isto resulta em uma distribuição desigual das 

forças em certas áreas de contato (ROANE et al., 1985) e uma tendência do 

instrumento a retificar-se no interior do canal (KYOMEN et al., 1994). Em geral, 

quanto mais severa a curvatura e o seu raio, mais difícil a instrumentação 

(PETERS, 2004). 

A quantidade de superfícies não preparadas tem sido foco de diversos 

estudos em canais mesiais de molares inferiores e foi encontrado muita 

variação,  entre 16% a 48% (YANG et al., 2011; MARKVART et al., 2012; 

ZHAO et al., 2014). PETERS et al. (2015) observaram que instrumentar até 

uma lima #20 não é suficiente para atingir uma elevada área de superfície, no 

entanto, com instrumento #30, 85% ou mais das superfícies do canal mesial de 

molares inferiores foram instrumentadas em seu estudo. 

Os canais possuem diferentes secções transversais, incluindo formas 

ovais. Dificuldades têm sido observadas na limpeza destes canais ovais 

(LUMLEY et al., 1993; WU & WESSELINK, 2001). MAUGER et al. (1998) 
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classificaram incisivos inferiores em quatro grandes categorias: circular, oval, 

oval longo, e em forma de fita. Os canais longos ovais e em fita são aqueles 

que podem ser caracterizados como tendo um istmo. A forma do canal nem 

sempre permanece constante; e geralmente possui forma de fita ou oval longa 

nas seções 3 mm aquém do ápice e tornam-se circulares ou ovais 1 mm 

aquém . Aumentar a conicidade do preparo de 0,05 para 0,10 mm/mm pode ser 

benéfico para a limpeza no sentido vestíbulo-lingual desses canais. No entanto, 

isso irá aumentar o diâmetro no sentido mésio-distal, reduzindo assim a 

espessura da parede dentinária (WU et al., 2000). 

Tem sido sugerido que a presença de canais ovais promove dificuldades 

durante a instrumentação e obturação, o que pode diminuir a qualidade do TE 

(MAUGER et al., 1998). Um preparo completo utilizando apenas instrumentos 

de aço inoxidável possui um risco elevado de perfuração. Por outro lado, 

parece questionável se instrumentos de NiTi flexíveis permitem total controle 

do preparo de tais extensões. Devido à limitada eficácia da irrigação em tais 

recessos, detritos e smear layer podem se acumular e permanecer nessas 

paredes não instrumentadas do canal radicular, diminuindo a qualidade da 

obturação e comprometendo o sucesso do tratamento a longo prazo (DE-

DEUS et al., 2008).  

 

2.4. Microtomografia Computadorizada  

O método de análise através de TC tem sido amplamente utilizado nos 

últimos anos para avaliar os resultados da instrumentação dos canais 

radiculares (PETERS et al., 2003; PAQUÉ et al., 2010; VERSIANI et al., 2011) 
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e é considerado a ferramenta de pesquisa mais importante e precisa para o 

estudo da anatomia do canal radicular (VERSIANI et al., 2013; PETERS et al., 

2015). A TC é um método não destrutivo, pois não requer divisão da raiz e 

nenhum preparo dos espécimes. e pode ser aplicado em qualquer tipo de 

configuração anatômica (METZGER et al., 2013).  

Atualmente, é limitado a avaliar apenas alterações ocorridas na estrutura 

mineralizada do canal permitindo a avaliação tridimensional computadorizada 

de toda a parede do canal e portanto, menos vieses por amostragem, seleção 

de campo, e interpretação do operador (METZGER et al., 2013).  

NIELSEN et al. (1995) avaliaram a confiabilidade da μTC na 

reconstrução da anatomia externa e interna de quatro primeiros molares 

superiores, observando as alterações morfológicas do canal radicular após 

instrumentação e obturação. Os autores concluíram que a μTC tinha potencial 

como um sistema avançado de pesquisa e fornece uma base como ferramenta 

interativa educacional. O critério que é mais comumente usado em tais 

avaliações é a porcentagem de paredes do canal que foram tocadas pelo 

preparo (METZGER et al., 2010; PAQUÉ & PETERS, 2011; PETERS & 

PAQUÉ, 2011). Este critério assume que o resultado ideal deva ser 100% das 

paredes do canal tocadas durante o preparo e pode ser considerado um critério 

indireto de limpeza: se todas as superfícies do canal radicular forem alteradas 

pela instrumentação, presumisse que tecido pulpar ou biofilme bacteriano que 

pudessem estar aderidos as paredes, sejam removidos junto a camada de 

dentina da superfície (METZGER et al., 2013a). Em determinadas áreas em 

que o instrumento não removeu camada da dentina, pode-se supor que a 
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limpeza foi totalmente dependente da ação do irrigante.  

MARKVART et al. (2012) compararam a eficácia de duas técnicas 

híbridas de instrumentação rotatória na ampliação apical de molares superiores 

e inferiores através de μTC, a fim de quantificar e visualizar detalhes espaciais 

da eficácia da instrumentação e não houve diferenças entre as duas técnicas 

em termo de área não preparada.  

YANG et al. (2011) comparou os efeitos de Mtwo e ProTaper Universal 

(PTU) em relação a geometria tridimensional do canal radicular e não foi 

observado diferenças significativas entre os dois grupos experimentais. 

Aproximadamente 39%-42% das áreas das superfícies do canal foram 

encontradas não instrumentadas em ambos os grupos após o preparo.  

ZHAO et al. (2014) descreveram a modelagem do canal radicular 

realizado por ProTaper Next, PTU e WaveOne em primeiros molares inferiores 

e demostraram que os canais distais (52% - 56%) possuíam significativamente 

mais áreas não tocadas do que os canais mesiais, que são mais estreitos (35% 

- 41%). A TC é o método mais eficaz para medir a extensão do acúmulo de 

raspas de dentina em istmos e outros recessos, quando instrumentos rotatórios 

são usados, e avaliar a eficácia dos métodos de irrigação em remover tais 

detritos (PAQUÉ et al., 2011; PAQUÉ et al., 2012). No entanto, a TC sozinha 

é insuficiente para avaliar limpeza do canal radicular, uma vez que irá falhar na 

detecção de qualquer detrito e smear layer não mineralizada (METZGER et al., 

2013). Portanto, parece que a combinação da CT, microscópio eletrônico de 

varredura e avaliação histológica pode resultar em uma avaliação mais 

completa (METZGER et al., 2013). A TC pode permite a avaliação da 
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remoção da dentina de toda a superfície do canal, fornecendo também 

amostragem mais abrangente e objetivas; o microscópio eletrônico de 

varredura pode permitir a avaliação da superfície do canal para qualquer 

camada de detritos ou smear layer nas paredes do canal; e exame histológico 

pode fornecer informações detalhadas sobre a natureza da superfície 

instrumentada e avaliar se algo permaneceu na parede do canal radicular 

(METZGER et al., 2013). 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

O preparo químico-mecânico constitui uma das etapas mais importantes 

do tratamento endodôntico para obtenção do sucesso. Há uma clara 

necessidade de se determinar o limite apical de ampliação apical durante a 

instrumentação de canais radiculares, que promova adequada limpeza e 

desinfecção sem comprometer a integridade e sobrevivência do dente. Não há 

estudos prévios utilizando a microtomografia computadorizada para a avaliação 

do percentual de áreas e do volume não tocados após preparo apical utilizando 

instrumentos de diferentes diâmetros.  
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4. HIPÓTESE 
 
 

O aumento progressivo do diâmetro do preparo apical resultará em 

gradativo e significativo menor percentual de áreas não tocadas e volume. A 

partir de um determinado aumento, não haverá mais diferença significativa.  
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5. OBJETIVOS 

 

  Avaliar in vitro os efeitos do preparo apical utilizando instrumentos 

acionados a motor de diferentes diâmetros sequenciais no percentual de áreas 

e do volume do canal radicular não instrumentados. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

6.1. Seleção e preparo da amostra 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ (#084190/2015). A partir de 

uma amostra inicial de 112 incisivos humanos, foram selecionados 15 centrais 

inferiores e 15 laterais inferiores, extraídos por motivos não relacionados a este 

estudo e previamente armazenados no Banco de Dentes da Universidade 

Estácio de Sá. Os critérios de inclusão foram: dentes sem TE, sem 

calcificações, com canal único e reto. Os dentes tiveram suas superfícies 

externas limpas com curetas periodontais e ultrassom (Profi Class, Dabi Atlante 

Ltda, Ribeirão Preto, SP) e foi realizada cirurgia de acesso com brocas 

diamantadas 1013 e 1014 (KG Sorensen, Barueri, SP) e broca Endo-Z 

(Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça) em alta rotação. Em seguida, foi feita 

exploração dos canais com lima #10 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça) e 

realizada radiografias no sentido mésio-distal, no aparelho Spectro 70X 

Seletronic (Dabi Atlante Ltda., Ribeirão Preto, SP) com potência de 70 Kvp e 8 

mA e película radiográfica E-speed (Ekta-speed, Eastman Kodak Co., 

Rochester, NY, Estados Unidos), com tempo de exposição de 0,3 segundos e 

distância filme-objeto de 10 cm. As radiografias foram processadas, secas e 

posteriormente digitalizadas em escâner HP (Scanjet Professional 1000, Palo 

Alto, CA, Estados Unidos).  

O limite apical final foi estabelecido a 1 mm do forame por meio de 

observação em estereomicroscópio S8 APO (Leica, Wetzlar, Germany). 

Posteriormente, foi mensurado o CT com auxílio de paquímetro digital 
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(DIGIMESS, São Paulo, SP). Foi confeccionado para o estudo um anel de aço 

inoxidável (Figura 1A), com as dimensões da mesa giratória para escaneamento 

no microtomógrafo (SkyScan 1174 v.2, Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica). O 

anel serviu de molde para confecção de apoio em resina Duralay (Polidental, 

São Paulo, SP) (Figura 1B) para os dentes e ainda para seu posicionamento 

perpendicular ao feixe de raios-X.  

      

Figura 1: A: Anel em aço inoxidável. B: Apoio para os dentes em resina Duralay fixo na mesa 
giratória do aparelho SkyScan 1174. 

 

6.2. Escaneamento microtomográfico inicial 

Para avaliação morfométrica tridimensional (3D) quanto ao volume e à 

área de superficie, os dentes foram digitalizados no microtomógrafo do 

Laboratório de Microtomografia da Universidade Estácio de Sá, com resolução 

isotrópica de 26,7 µm, 50Kv, 800 µA. Para o escaneamento, cada dente foi fixado 

no suporte com cera utilidade (Technew, Rio de Janeiro, RJ), (Figura 2). 
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Figura 2: Dente fixo no suporte e no apoio de resina acrílica Duralay na câmara do 
microtomógrafo. 

 

Depois do posicionamento do espécime e o fechamento da câmara do 

aparelho, a fonte de raios-X foi acionada e a posição da raiz verificada pelo uso 

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

(Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica). Após a confirmação da posição, as 

projeções dos espécimes foram iniciadas em diversas angulações, ao longo de 

uma rotação de 180°, com passos de rotação de 1.0°. Foi definido o tamanho de 

voxel isotrópico de 26,7 µm, que permitiu estabelecer um tempo de 

escaneamento de, aproximadamente, 14 minutos por espécime. Ao final da 

aquisição das imagens das projeções angulares, os dentes foram armazenados 

em água destilada e dispostas em estufa a 37°C por 72 horas, para 

reidratação. Na sequência foi realizada a reconstrução das imagens 3D das 

raízes pelo programa NRecon v1.6.6.0 (Bruker Micro-CT, Kontich, Bélgica), e 

realizada a redução de artefatos. Esse processo resultou em uma média de 794 

fatias por espécime (amplitude de 636 a 918 fatias), do ápice ao nível da junção 
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amelocementária, o que permitiu a visualização de sua microestrutura interna.  

 Após a fase de reconstrução das seções dos incisivos inferiores, as 

imagens foram convertidas para o formato NRRD no software Image J (Fiji Is 

Just Image J) e depois foi realizado o registro dos espécimes em três etapas no 

programa Slicer v1.5.1.2 (www.slicer.org, Artificial Intelligence Laboratory of 

Massachusetts Institute of Technology and Surgical Planning Laboratory at 

Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School) de acordo com o 

fluxograma descrito na figura 3.  

 

 

Figura 3: Esquema de registro dos espécimes no Slicer.  

 

6.3. Preparo químico-mecânico dos canais radiculares 

Após o escaneamento inicial, os dentes foram identificados por meio de 

números arábicos e depois fixados em um torno de alumínio nº 0, com o 

objetivo de garantir a padronização e o controle dos movimentos de 

instrumentação (Figura 4A). Cada canal foi então irrigado com 1 mL de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,5% (Fórmula & Ação, São Paulo, SP) com a 

agulha NaviTip 31 Gauge (Ultradent Products, Inc., South Jordan, UT, Estados 

Unidos) adaptada em seringa descartável de 5 mL e com bomba suctora com 

potência de 90 ml/seg. 

1º realinhamento 

 

•Escaneamento inicial X 
segundo 

2º realinhamento 

 

•Escaneamento inicial X 
terceiro 

3º realinhamento 

 

•Escaneamento inicial X 
quarto 
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Figura 4: Esquema para padronização do preparo dos canais radiculares. A: Raiz fixa no 
torno. B: Motor Reciproc Silver. C: Contra-ângulo Sirona. 

 

A instrumentação dos canais foi realizada por um único operador 

especialista em Endodontia, previamente treinado com o sistema. Para os dois 

grupos, os canais tiveram o preparo cervical e médio realizado com o 

instrumento 25/.08 do sistema Hyflex CM (Coltene, Allstatten, Suíça), 

padronizado em 2/3 do CT. Em seguida, foi determinado o diâmetro inicial do 

canal por meio de um instrumento manual (limas tipo K #10, #15 ou #20) que se 

ajustasse passivamente a 1 mm aquém do forame, medida esta considerada 

como comprimento de trabalho (CT). Em seguida, o preparo foi realizado 

utilizando-se os instrumentos HyFlex CM acoplados ao contra-ângulo redutor 

6:1 Sirona conectado ao motor VDW Silver (SN 25185; VDW GmbH, Munique, 

Alemanha) (Figura 4B e C). Os instrumentos foram acionados com cinemática 

contínua e princípio coroa-ápice a 500 rpm, em movimento de penetração e 

retrocesso. De acordo com o instrumento apical inicial, o preparo do canal foi 

realizado em três etapas (Figura 5), sendo realizado o escaneamento 

microtomográfico após cada preparo, utilizando os mesmos parâmetros iniciais. 

Cada instrumento foi usado para preparar quatro canais. 

A                                                  B                               C       
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Figura 5: Fluxograma de instrumentação e escaneamento dos dentes preparados com o 
sistema HyFlex CM. 

  

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

patência do canal com lima K #10 e realizada irrigação a 3 mm aquém do CT e 

aspiração simultânea. 

 

6.4. Avaliação no µTC da superfície não tocada pelo instrumento e 

diâmetro apical após o preparo                                                                         

 

 A análise da superficie não tocada pelo instrumento, foi realizada no 

programa ImageJ a sobreposição antes e após o preparo, (Figura 6 A-B).        

     

Figura 6: Janela demonstrando a sobreposição dos canais radiculares antes e após o preparo. 
A: Antes. B: Após. C: Sobreposição  
 

 Após a sobreposição, foi feita a análise da superficie não tocada. Foram 

abertas as secções do canal referentes à superficie não tocada (Figura 6 C) e o 

Determinação do 
diâmetro apical inicial 

com lima tipo K 

1º Escaneamento µCT 

Preparo com HyFlex 
CM  2 diâmetros 

maiores que o inicial 

2º Escaneamento µCT 

Preparo com HyFlex 
CM 1  diâmetro maior 

que o segundo 
 

3º Escaneamento µCT 

Preparo com HyFlex 
CM 1 diâmetro maior 

que o terceiro 
 

4º Escaneamento µCT 

          A                                      B                                   C       
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arquivo.txt com os dados morfométricos, do qual foi anotado na planilha o valor 

de object volumen (mm3) e de object surface (mm2).  

 Como foram realizadas três fases de instrumentação, a avaliação da área  

não tocada pelo instrumento foi efetuada a partir da comparação da 

sobreposição e dos dados obtidos após as três fases do preparo em relação a 

inicial, de acordo com o fluxograma descrito na figura 7. Após esta análise foi 

possível determinar o aumento da área das paredes tocadas,.  

 

Figura 7: Fluxograma de avaliação do preparo dos canais de acordo em cada momento. 

 

6.5. Análise estatística 

Após o final da avaliação, foi realizada análise com o intuito de verificar 

se existiam diferenças significativas entre as médias. Foi considerado como 

nível de significância 5%, o que sugere a hipótese alternativa de que as médias 

não são iguais ou que, pelo menos, uma média é diferente das demais. 

 

 

  

1º µCT 

2º µCT 

 
3º µCT 

 
4º µCT 
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6.6. Fluxograma 

 

 
 

Figura 8: Fluxograma do desenvolvimento do trabalho. 
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7. RESULTADOS 
 
  

Durante o experimento nenhum instrumento Hyflex fraturou. Não houve 

arrombamentos ou perfurações das amostras avaliadas. Em 66,7% dos canais 

o primeiro instrumento que travou foi a lima K #20 e em 33,3%, a lima K #15. 

 

Tabela 1. Dados da avaliação por μTC de 10 mm de comprimento do canal dos 

incisivos centrais e laterais inferiores quanto à área (mm2) e volume (mm3) 

totais antes e depois do preparo com instrumentos de diferentes diâmetros 

 

Amostra Canal inicial 2 instrumentos acima 3 instrumentos acima 4 instrumentos acima 

  Volume Área Volume Área Volume Área Volume Área 

 
Média 

 
3,22 

 
32,74 

 
3,98 

 
35,05 

 
4,56 

 
36,88 

 
5,11 

 
38,57 

Mediana 2,81 30,12 3,55 32,51 4,33 34,11 4,90 35,26 

Des.padrão 1,75 15,31 1,94 15,43 2,03 16,03 2,06 16,22 

Valor máx 7,21 68,49 8,88 70,99 9,12 72,63 9,99 74,66 

Valor mín 0,61 8,92 1,07 10,98 1,71 12,41 2,24 13,21 

 
 

A Tabela mostra os dados de volume e área totais dos canais dos 

incisivos inferiores antes e após o preparo com os diferentes instrumentos. 

Houve aumento de todos os parâmetros avaliados à medida que o diâmetro do 

instrumento usado no preparo apical foi aumentado. 
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Tabela 2. Dados da área (mm2) e volume (mm3) não instrumentados de 

incisivos centrais e laterais inferiores após preparo com instrumentos de 

diferentes diâmetros 

 
 

Amostra 2 instrumentos acima 3 instrumentos acima 4 instrumentos acima 
  Volume Área Volume Área Volume Área 

MÉDIA 2,41 28,43 1,77 25,14 1,49 21,96 

MEDIANA 2,18 26,85 1,44 24,57 1,16 22,57 
DES.PADRÃO 1,52 14,87 1,31 14,18 1,17 13,94 
VALOR MÁX 7,09 62,03 5,97 57,71 4,95 56,11 
VALOR MÍN 0,59 3,48 0,12 1,45 0,04 0,72 

 

 

Tabela 3. Porcentagens das áreas e volume não tocados após preparo apical 

com instrumentos de diferentes diâmetros 

 

Amostra 2 instrumentos acima 3 instrumentos acima 4 instrumentos acima 

  
Volume 
não inst. 

Área não 
inst. 

Volume 
não inst. 

Área não 
inst. 

Volume 
não inst. 

Área não 
 inst. 

MÉDIA 76,42 83,63 55,05 72,70 44,33 60,98 
MEDIANA 78,97 87,65 54,99 78,29 45,81 68,83 
DES.PADRÃO 20,19 15,32 23,62 19,99 22,94 23,29 
VALOR MÁX 99,23 99,26 98,68 96,68 88,10 89,90 
VALOR MÍN 22,93 39,03 19,44 16,28 2,29 8,04 

 

 

O percentual de área e volume não tocados reduziu após cada aumento 

de diâmetro do instrumento usado no preparo apical. Foi utilizado teste não-

paramétrico de Wilcoxon para amostras dependentes, com nível de 

significância estabelecido de 5%. Houve diferença significante para todas as 
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comparações de área e volume não tocados envolvendo o 2o, 3o e 4o 

instrumentos acima do primero a se ajustar às paredes do canal na medida do 

CT (p<0,05). Abaixo podem ser observadas as ilustrações qualitativas das 

áreas tocadas e não tocadas por cada instrumento (Figura 9). 

 
 
 

 
FIGURA 9. Representação esquemática antes e depois de cada etapa da instrumentação de 
um Incisivo central inferior.  
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8. DISCUSSÃO 
 

Este estudo in vitro avaliou o efeito de diferentes diâmetros apicais em 

incisivos centrais e laterais inferiores quanto a diminuição do volume da dentina 

e paredes não tocadas no canal radicular. Os resultados mostraram que a 

medida que o diâmetro do preparo aumenta, a porcentagem de volume não 

instrumentado e de áreas não tocadas diminui.  

Embora existam controvérsias sobre o diâmetro do preparo apical, sua 

importância é significativa quando se considera o melhor debridamento 

possível dos canais radiculares infectados (PETERS, 2004). SIQUEIRA et al. 

(1999), em um estudo in vitro, demonstraram que a quantidade de bactérias no 

interior do canal radicular foi significativamente reduzida após cada aumento 

sequencial do diâmetro do instrumento. Seus resultados posteriormente foram 

confirmados através de um ensaio clínico realizado por CARD et al. (2002), que 

observaram também maior redução bacteriana ao utilizar instrumentos de 

maiores diâmetros. Sobre a perspectiva de redução bacteriana, um preparo 

final com maior diâmetro resulta em menor número de bactérias intracanal.  

Assim, um preparo mais amplo parece ajudar na desinfecção eficaz do 

canal radicular (ØRSTAVIK et al., 1991). A literatura também tem evidenciado 

que o canal radicular precisa de ampliação suficiente que permita irrigação 

adequada do terço apical (CHOW, 1983; BOUTSIOUKIS et al., 2010). 

SALZGEBER & BRILLIANT (1977) demonstrou que os canais precisam ser 

ampliados pelo menos com um instrumento #35 para que haja irrigação 

adequada do terço apical. RAM (1977) concluiu que os canais precisam ser 

ampliados com um instrumento #40 no mínimo para que a irrigação esteja em 
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contato máximo com o debris na porção apical. Quando foram utilizados 

instrumentos de menor diâmetro, o debris não foi eliminado pela irrigação. 

CHOW (1983) também demonstrou que o canal radicular deveria ser pelo 

menos preparado com instrumentos #40 para que haja irrigação adequada. 

SHUPING et al. (2000) e SIQUEIRA et al. (1999) mais tarde, confirmaram os 

achados que diâmetros maiores são necessários para permitir que a solução 

irrigadora atinja a porção apical. Existem evidências suficientes que 

demonstram que instrumentação e irrigação (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981;  

ØRSTAVIK et al., 1991; ROLLISON et al., 2002) dos canais radiculares nem 

sempre remove todos os micro-organismos. Bactérias são capazes de penetrar 

em túbulos dentinários in vitro e in vivo, ficando protegidas durante o PQM, 

tornando sua remoção ou erradicação difícil. Preparos amplos podem 

incorporar maiores irregularidades anatômicas e permitir a remoção de um 

número substancial de células bacterianas do canal radicular (SIQUEIRA et al., 

1999).  

No entanto, recentemente uma atenção especial tem sido tomada 

quanto a quantidade de dentina removida do canal, pois esse pode ser um fator 

relacionado com aumento da susceptibilidade à fratura (ZELIC et al., 2015). 

Ampliações demasiadas podem afetar negativamente a estrutura e função dos 

dentes tratados endodônticamente (ALODEH & DUMMER, 1989; ADORNO et 

al., 2010) e torná-los mais suscetíveis a fraturas. O aumento do diâmetro do 

canal pode causar iatrogênias como transporte apical e zips (BUCHANAN, 

2000). Acentuados transportes do canal (por exemplo, perfurações, rasgos) 
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estão relacionados com maior taxa de fracasso do TE (PETTIETTE et al., 

2001).  

No presente trabalho, um novo escaneamento dos dentes foi feito após 

cada aumento de diâmetro de 2, 3 e 4 instrumentos acima do primeiro a se 

ajustar no CT. Quando o preparo foi feito com o primeiro instrumento rotatório 

#25 ou #30 para os diferentes grupos de dentes, percebeu-se que a 

porcentagem de áreas não tocadas foi de 83,63% e volume de 76,42%. Estes 

resultados são contrários aos relatados por outros trabalhos (YANG et al., 

2011; MARKVART et al., 2012; ZHAO et al., 2014; PETERS et al., 2015). No 

entanto, é importante salientar que estes autores trabalharam com molares. Os 

incisivos inferiores possuem anatomia do canal radicular diferente, 

apresentando na maioria dos casos canais ovais. Esta é a provável explicação 

para observarmos maior percentual de áreas e de volume não tocados, 

levando em consideração que os instrumentos rotatórios utilizados executam 

preparos circulares. Além disso, foram avaliados apenas os 10 mm apicais, 

enquanto outros estudos examinaram toda a extensão do canal radicular ou 

apenas a porção apical (PAQUÉ & PETERS, 2011; ZHAO et al., 2014; GERGI 

et al., 2015). 

BUCHANAN (2000) defendeu um preparo apical mínimo (por exemplo, 

#20 ou #25) com o objetivo de prevenir iatrogenias. No entanto, muitas técnicas 

e manobras são baseadas em impressões clínicas e empíricas. Já é de 

conhecimento que o preparo apical final com instrumento #20 não fornece uma 

instrumentação suficientemente adequada no sentido de aumentar a eficácia 

antimicrobiana do PQM (PETERS & PAQUÉ, 2010).  



37 

O sistema Hyflex foi escolhido por possuir diferentes diâmetros, 

permitindo análise de cada preparo separadamente. Quando o preparo foi 

realizado com dois instrumentos acima do primeiro utilizado, já observou-se 

diferença estatisticamente significante na redução de áreas não tocadas. 

Estudos demostraram que os canais precisam ser ampliados até no mínimo o 

instrumento #35 para que a solução irrigadora possa atingir o terço apical 

(SALZGEBER & BRILLIANT, 1977; HSIEH et al., 2007; BOUTSIOUKIS et al., 

2010). A penetração do irrigante na porção apical depende da ampliação 

adequada dessa região durante o PQM (RAM, 1977; CHOW, 1983; KAHN et 

al., 1995). Um aumento no diâmetro apical, além de permitir maior penetração 

da agulha de irrigação (ABOU-RASS & PICCININO, 1982), possui efeito direto 

sobre o fluxo do irrigante nessa região (BOUTSIOUKIS et al., 2010).  

A tendência geral é que preparos amplos resultem em maior renovação 

do irrigante e debridamento do canal radicular (CHOW, 1983; ALBRECHT et 

al., 2004; USMAN et al., 2004). Ocorre também diminuição da pressão do 

irrigante em preparos apicais mais amplos. A pressão relativamente menor 

nesses casos pode ser traduzida como diminuição importante do risco de 

extrusão do irrigante para os tecidos perirradiculares (BOUTSIOUKIS et al., 

2010).  

Após o preparo com o 4º instrumento acima do primeiro a travar, foram 

observadas diferenças significativas em relação ao 2º e 3º. Isto indica que 

quanto maior o diâmetro do preparo, mais paredes são tocadas e as chances 

de limpeza e desinfecção são substancialmente aumentadas. A cada aumento 

do diâmetro, menos áreas permaneceram não tocadas. USMAN et al. (2004) 
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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). Também é possível afirmar que canais mais limpos podem promover 

maior sucesso do tratamento. Falhas durante a limpeza dos canais, 

especialmente na região apical, podem resultar em falhas da terapia 

endodôntica (SJÖGREN et al., 1990).  

O escaneamento de cada dente foi realizado nas diferentes etapas do 

preparo do canal radicular. Este método permite avaliar separadamente o 

desempenho de cada instrumento com diâmetros diferentes, em cada fase do 

preparo. Observou-se que mesmo quando utilizamos um sistema de 

instrumentação com diferentes diâmetros, a fim de buscar melhor adaptação ao 

canal radicular, a porcentagem de áreas não tocadas e volume foram bastante 

elevadas. Com o intuito de facilitar a instrumentação, tornando-a mais simples, 

a maioria dos fabricantes sugere ampliação apical pré-determinada, na forma 

de kits, usualmente com instrumentos #20 ou #25 como último na série, dando 

a impressão errônea de que os diâmetros apicais dos canais radiculares são 

uniformes na população (BAUGH & WALLACE, 2005).  

 Técnicas que utilizam um único instrumento têm sido recentemente 

preconizadas na Endodontia e os novos instrumentos foram lançados em sua 

maioria baseados na opinião e conveniência em vez de eficácia comprovada 

(SIQUEIRA et al., 2013). Como foi demonstrado em nosso estudo, 

provavelmente, um único diâmetro apical não é suficiente para preparar a 
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grande maioria dos canais radiculares que o clínico lida no dia a dia de 

consultório. O nosso trabalho apresenta algumas limitações pois trata-se de um 

trabalho de natureza in vitro, que deve ser extrapolado com cautela para a 

situação clínica até a confirmação por estudos consecutivos. Do mesmo modo, 

a precisão e reprodutibilidade de μTC já foram anteriormente verificadas 

(PETERS et al., 2000; BERGMANS et al., 2001), sendo este método aceito 

como ferramenta científica importante para análise de diferentes técnicas de 

instrumentação (PAQUÉ & PETERS, 2011; PETERS & PAQUÉ, 2011; 

VERSIANI et al., 2011). No entanto, é importante observar que a μTC é uma 

ferramenta que pode ser apenas aplicada em dentes extraídos e a utilização in 

vivo é impossível até o momento. 

O desafio futuro fica para os novos trabalhos realizarem a correlação 

das áreas tocadas com a limpeza e redução da carga microbiana. É importante 

aliar otimização da desinfecção, com máximas áreas tocadas nas paredes do 

canal radicular e manutenção dos dentes restauráveis e funcionais. Os dados 

obtidos no presente estudo indicam que o método de estabelecer o diâmetro 

final do preparo de acordo com 3 ou 4 instrumentos acima do primeiro a se 

ajustar no canal tem grande potencial de maximizar a limpeza e desinfecção 

por reduzir significativamente o percentual de paredes não tocadas, além de 

considerar cada canal como uma unidade individual tendo um preparo 

customizado. Além disso, uma vez que mesmo o quarto instrumento 

apresentou regiões não tocadas, estudos futuros são necessários para 

estabelecer até que diâmetro os canais podem ser instrumentados de forma 

que todas as paredes sejam efetivamente tocadas. Também é importante 
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estabelecer um meio termo entre o aumento do diâmetro do preparo e o risco 

de fratura radicular em decorrência de excessiva remoção de dentina. Para 

isto, estudos futuros de correlação são requeridos. 
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9. CONCLUSÃO 
 

 

Através deste estudo foi possível verificar que a cada aumento do 

diâmetro do instrumento usado no preparo apical, houve redução significativa 

do percentual de volume e de áreas não tocados.  
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11. ANEXOS 
 
  

Tabela 1. Dados da avaliação por μTC de 10 mm de comprimento dos incisivos 

centrais e laterais inferiores da área e do volume, antes e depois do preparo 

com instrumentos de diferentes diâmetros do sistema Hyflex 

 

Amostra Canal inicial 2 instrumentos acima 3 instrumentos acima 4 instrumentos acima 

  Volume Área Volume Área Volume Área Volume Área 

4 5,80 58,64 7,05 66,09 8,92 69,86 9,31 72,67 

13 6,20 63,05 6,97 64,23 7,23 69,85 7,68 74,6 

14 5,03 58,71 6,25 61,13 6,93 63,08 8,35 63,58 

22 5,16 49,56 5,75 50,66 6,20 53,02 6,85 55,66 

36 4,71 38,36 5,43 39,98 5,98 40,33 6,21 40,46 

40 2,60 29,49 2,90 30,91 3,53 33,35 3,96 34,05 

41 1,96 24,14 2,94 25,46 3,25 26,72 3,68 27,44 

42 7,21 68,49 8,88 70,99 9,12 72,63 9,99 73,75 

44 3,26 38,46 3,95 39,98 4,92 40,96 5,63 42,51 

46 0,61 12,93 2,29 18,58 3,33 18,24 3,57 26,66 

48 2,89 30,94 3,63 32,17 4,37 33,27 4,62 34,06 

49 2,89 26,16 3,28 29,86 3,55 31,06 3,98 33,00 

54 1,86 25,15 2,04 25,75 2,51 28,32 2,91 27,35 

56 3,84 34,43 4,28 36,11 5,61 37,80 5,95 39,50 

57 2,74 24,50 3,80 25,98 4,96 27,77 5,25 28,56 

62 1,81 18,06 2,18 20,51 2,23 22,10 3,00 21,44 

63 2,08 30,12 2,81 32,86 3,30 34,88 3,99 36,47 

65 3,17 36,62 4,43 39,34 4,91 40,35 5,89 42,53 

66 2,29 8,92 2,59 10,98 2,80 12,41 3,30 13,21 

71 5,21 33,85 6,55 34,93 6,96 35,32 7,22 36,62 

75 0,78 15,08 1,07 17,83 1,71 19,55 2,24 22,89 

79 3,87 41,38 4,47 43,83 4,45 46,70 5,17 47,87 

90 1,94 18,36 1,59 20,18 2,23 22,63 2,95 23,14 

92 2,61 29,40 2,84 31,52 3,25 32,19 3,92 33,34 

104 3,10 33,81 4,35 34,29 4,93 37,01 5,30 38,73 

106 1,99 30,12 3,48 35,98 4,29 40,07 5,17 42,99 

111 1,66 15,05 2,27 18,51 3,53 19,34 3,74 23,76 

116 1,34 21,69 2,26 22,16 2,11 23,66 2,74 24,57 

125 6,35 47,48 6,94 49,17 7,41 51,23 7,68 52,38 
126 1,58 19,23 2,19 21,59 2,33 22,81 2,93 23,16 
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Tabela 2. Dados brutos da área e volume não instrumentados de incisivos 

centrais e laterais inferiores após preparo com instrumentos de diferentes 

diâmetros do sistema Hyflex 

 

 

Amostra 2 instrumentos acima 3 instrumentos acima 4 instrumentos acima 

  Volume Área Volume Área Volume Área 

4 4,95 43,20 2,51 45,81 1,97 40,90 

13 5,10 62,03 5,06 48,75 4,95 36,49 

14 2,71 57,30 2,16 55,51 1,42 51,22 

22 2,58 39,77 2,11 23,12 2,82 23,11 

36 4,56 36,23 2,03 34,58 1,37 32,24 

40 2,49 26,60 2,39 22,59 1,26 22,45 

41 1,57 20,54 1,51 18,35 0,62 16,06 

42 7,09 60,05 5,97 57,71 3,47 56,11 

44 1,64 36,38 0,86 35,92 0,95 34,58 

46 0,59 5,90 0,12 5,90 0,04 2,59 

48 2,74 27,10 2,12 26,20 2,04 22,91 

49 2,22 22,91 0,90 21,30 0,34 17,77 

54 0,93 24,65 0,78 21,10 0,53 21,04 

56 3,51 26,20 1,13 26,03 2,25 25,89 

57 2,37 22,09 0,85 20,57 2,41 14,44 

62 1,80 16,09 1,79 15,24 0,79 5,27 

63 1,63 28,93 1,08 26,68 0,86 21,57 

65 2,35 35,08 2,30 32,41 2,19 31,61 

66 2,15 3,48 1,70 1,45 1,22 0,72 

71 3,89 32,69 3,53 26,56 3,18 24,18 

75 0,68 11,18 0,62 4,30 0,58 2,00 

79 3,74 37,62 3,17 34,55 3,31 33,14 

90 1,49 12,64 1,38 8,85 0,76 6,79 

92 0,81 29,13 0,52 28,42 0,50 22,69 

104 2,36 33,56 2,11 29,28 1,49 24,94 

106 1,34 20,66 1,25 16,02 1,07 12,25 

111 1,21 9,02 0,51 7,54 0,04 4,17 

116 0,84 16,46 0,51 15,68 0,32 10,21 

125 1,46 38,54 1,30 30,27 1,09 28,96 

126 1,43 16,80 0,92 13,42 0,81 12,55 
 



61 

Tabela 3. Porcentagens das áreas não tocadas e volume não instrumentado de 

incisivos centrais e laterais inferiores após preparo com instrumentos de diferentes 

diâmetros do sistema Hyflex 

 

Amostra 2 instrumentos acima 3 instrumentos acima 4 instrumentos acima 

  
Volume não 

inst. 
Área não 

inst. 
Volume não 

inst. 
Área não 

inst. 
Volume não 

inst. 
Área não 

 inst. 

4 85,37 73,68 43,22 78,12 33,95 69,75 

13 82,37 98,39 81,66 77,32 79,94 57,88 

14 53,88 97,59 42,90 94,55 28,16 87,24 

22 50,02 80,24 40,98 46,64 54,73 46,63 

36 96,86 94,44 43,02 90,16 29,14 84,06 

40 95,65 90,21 91,96 76,59 48,50 76,12 

41 79,68 85,10 76,93 76,02 31,42 66,52 

42 98,36 87,69 82,91 84,26 48,11 81,93 

44 50,40 94,60 26,44 93,39 29,27 89,90 

46 96,41 45,66 19,44 45,65 6,54 20,01 

48 94,91 87,61 73,32 84,70 70,62 74,05 

49 76,83 87,56 31,07 81,42 11,67 67,91 

54 50,13 98,02 42,17 83,88 28,35 83,65 

56 91,38 76,12 29,45 75,62 58,62 75,20 

57 86,31 90,16 31,06 83,94 88,10 58,93 

62 99,23 89,04 98,68 84,35 43,52 29,15 

63 78,26 96,08 51,92 88,58 41,07 71,61 

65 73,98 95,80 72,56 88,52 68,97 86,32 

66 94,05 39,03 74,45 16,28 53,46 8,04 

71 74,76 96,59 67,80 78,46 61,17 71,45 

75 86,61 74,11 78,57 28,48 73,85 13,23 

79 96,59 90,91 81,96 83,51 85,60 80,09 

90 76,99 68,84 70,95 48,23 39,22 36,96 

92 30,83 99,10 19,99 96,68 19,03 77,18 

104 76,16 99,26 68,02 86,61 48,26 73,78 

106 67,35 68,61 62,74 53,18 53,51 40,66 

111 72,89 59,92 30,86 50,11 2,29 27,68 

116 62,57 75,90 37,81 72,29 24,01 47,09 

125 22,93 81,17 20,43 63,75 17,23 60,98 

126 90,93 87,38 58,06 69,79 51,59 65,28 
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