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RESUMO

Silva LJM. Eficácia de remoção da medicação intracanal de hidróxido de cálcio com
o uso do ultrassom associado ou não ao instrumento adicional, avaliada através da
microtomografia computadorizada [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2013. Versão corrigida.

Objetivos: avaliar a eficácia do uso da irrigação ultrassônica passiva (IUP), do
instrumento adicional e da associação de ambos na remoção da medicação
intracanal de hidróxido de cálcio através da microtomografia computadorizada
(micro-CT). Material e métodos: foram selecionados 32 dentes humanos
unirradiculares, preparados pela técnica de instrumentação rotatória com o sistema
Protaper® universal até a lima final Finishing File 4 (F4). As amostras foram
preenchidas com medicação intracanal de Ca(OH)2 associada ao propilenoglicol
400. Após 30 dias, os dentes foram divididos em quatro grupos, de acordo com a
técnica de remoção da medicação. Nos grupos em que foi utilizada a IUP, esta foi
realizada através da irrigação-aspiração com 5 mL de NaOCl 1%, 3 mL de EDTA
17% com agitação ultrassônica por um minuto a 2 mm do CRT e 5 mL de NaOCl
1%. O instrumento adicional utilizado foi a lima F5. No grupo controle, a remoção da
medicação foi feita apenas com o instrumento final (F4) e com o uso do EDTA 17%,
mantido por um minuto no interior do canal, sem ativação ultrassônica. As amostras
foram avaliadas por meio da micro-CT, em três momentos distintos do procedimento
endodôntico: 1) após preparo químico-cirúrgico do canal, 2) 30 dias após aplicação
da medicação intracanal de Ca(OH)2 e 3) após remoção da medicação intracanal. As
imagens microtomográficas foram avaliadas utilizando o software CTan (SkyScan).
O canal foi dividido em terços apical, médio e cervical. Os conjuntos de dados foram
analisados usando a escala de cinza do software CTan para quantificar o volume
(em mm3) do canal após o preparo, o volume da medicação após 30 dias, o volume
de resíduos de medicação e o volume do canal após remoção da medicação. A
porcentagem de resíduos também foi calculada em relação ao volume do canal e ao
volume de medicação após 30 dias. Finalmente, o aumento de volume do canal
após a remoção também foi avaliada. Os dados foram analisados através de
ANOVA de três fatores/teste de Tukey ou Kruskal-Wallis/Student-Newman-Keuls,

com nível global de significância de 5%. Resultados: Independentemente da região
do canal, o uso do ultrassom resultou em um menor volume de resíduos de MIC, em
termos absolutos e em relação ao volume do canal. Em relação ao volume de
medicação após 30 dias, o uso do ultrassom foi marginalmente significante. O uso
do instrumento adicional não apresentou influência significante sobre a eficácia da
remoção da MIC. A porcentagem de resíduos foi maior na região apical, quando o
ultrassom não foi utilizado. Em números absolutos, a região cervical apresentou
maior volume de resíduos. Em relação ao grupo controle, o uso do ultrassom
resultou em um volume final maior do canal cirúrgico no terço cervical. Em termos
percentuais,

todas

as

técnicas

resultaram

em

aumentos

estatisticamente

semelhantes do volume do canal cirúrgico para os terços cervical e médio. No terço
apical, o grupo controle apresentou aumento percentual estatisticamente inferior aos
demais. Conclusões: houve diferenças estatisticamente significantes na eficácia de
remoção da MIC entre as técnicas testadas, sendo que o uso do ultrassom resultou
em um menor volume de resíduos de MIC, em todos os grupos para um dado terço.

Palavras-chave: Hidróxido de cálcio. Irrigantes do canal radicular. Ultrassom.
Microtomografia por raio-X.

ABSTRACT

Silva LJM. Effectiveness of intracanal calcium hydroxide removal with the use of
ultrasound with or without an additional instrument, evaluated by computed
microtomography [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2013. Versão Corrigida.

Objectives: To evaluate the efficacy of passive ultrasonic activation (PUI), an
additional instrument and the combination of both for removal of intracanal calcium
hydroxide using computerized microtomography (micro-CT). Methods: 32 singlerooted human teeth were prepared using the universal Protaper® rotary
instrumentation system, with Finishing File 4 (F4) as the final file. The samples were
filled with intracanal Ca(OH)2 plus propyleneglycol 400. After 30 days, the samples
were divided into four groups according to the medication removal technique. In the
groups where PUI was used, it was done by suction-irrigation with 5 mL of 1%
NaOCl, 3 ml 17% EDTA with ultrasonic agitation for one minute at 2 mm from the
working length and 5 ml of 1% NaOCl. The additional instrument used was the F5
file. In the control group, removal of the medication was performed only with the final
instrument (F4) and using 17% EDTA, kept for one minute in the canal without
ultrasonic activation. The samples were evaluated by micro-CT, at three different
stages of the endodontic procedure: 1) after chemical-surgical preparation of canal 2)
30 days after application of the Ca(OH)2 medication 3) after removal of the
medication. Microtomography images were evaluated using the CTan (SkyScan)
Software. The root was divided in apical, middle and cervical. Each data set was
analyzed using the CTan software gray scale to determine the volume (mm3) of the
canal after the preparation, the volume occupied by the medication after 30 days, the
medication residue volume and the volume of the canal after medication removal.
The residue percentage was also calculated in relation to the volume of the canal
and the volume of medication found after 30 days. Finally, the volume increase of the
canal after medication removal was also assessed. Data were analyzed using threefactor ANOVA/Tukey test or Kruskal-Wallis/Student-Newman-Keuls with overall
significance level of 5% Results: Regardless of the region, the use of ultrasound
resulted in a smaller volume of residue in absolute terms and in relation to the

volume of the canal. In relation to the volume of medication after 30 days, the use of
ultrasound was only marginally significant. The use of an additional instrument
showed no statistically significant influence on the effectiveness of MIC removal. The
percentage of residue was higher in the apical region, when the ultrasound was not
used. In absolute numbers, the cervical region showed the highest volume of
residue. In relation to the control group, the use of ultrasound resulted in a higher
final volume in the cervical third. All techniques resulted in statistically similar
increases in the volume of the surgical canal for the cervical and middle thirds. In the
apical third, the control group showed a statistically lower increase in volume than the
others thirds. Conclusions: Statistically significant differences were found among the
tested techniques, the use of ultrasound resulted in a smaller volume of residue in all
groups for a particular third.

Keywords:

Calcium

microtomography.

Hydroxide.

Root

canal

irrigants.

Ultrasonic.

X-Ray
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1 INTRODUÇÃO

Bactérias e os produtos do seu metabolismo desempenham um papel
fundamental no desenvolvimento das patologias pulpo-periapicais. Embora as
técnicas de preparo químico-cirúrgico associadas ao uso de substâncias químicas
auxiliares tenham melhorado consideravelmente ao longo dos anos, não é possível
se obter a antissepsia completa do sistema de canais radiculares apenas com estes
procedimentos, sendo necessária a antissepsia química proporcionada pela
medicação intracanal1. Entre os vários tipos de medicação de uso endodôntico, o
hidróxido de cálcio (CaOH)2 é a mais utilizada com o objetivo de complementar a
antissepsia radicular de polpas necróticas e de periodontites apicais, bem como nos
casos de apicificação2-7
Após completar o tempo necessário de ação da medicação, o Ca(OH)2 deve
ser removido de maneira que as paredes do canal radicular recuperem a
permeabilidade, importante para a adaptação do material obturador endodôntico8-10.
A permanência de resíduos influencia a resistência de união à dentina9,
comprometendo a qualidade do selamento promovido pela obturação endodôntica10,
podendo também reagir quimicamente com o cimento endodôntico, reduzindo seu
escoamento e tempo de trabalho11.
Assim sendo, é consenso na literatura que, idealmente, a medicação
intracanal de Ca(OH)2 deve ser eficazmente removida antes da obturação do canal
radicular com o intuito de se obter uma interface sem descontinuidades entre o
cimento obturador e a dentina radicular9,

12

, haja visto que a completa

impermeabilização dos canais radiculares é um dos fatores fundamentais para o
sucesso da terapia endodôntica13. A solubilidade deste fármaco nos fluidos
tissulares a longo prazo deixaria “vazios” na interface cimento obturador
endodôntico/dentina radicular, podendo favorecer a proliferação bacteriana e,
posteriormente, ocasionar microinfiltração no selamento obturador13.
Vários produtos e técnicas têm sido propostos para a remoção do hidróxido
de cálcio, tais como o uso associado da irrigação com hipoclorito de sódio a agentes
desmineralizantes, a recapitulação com a lima final, a utilização de instrumentos
rotatórios de níquel-titânio, o uso de irrigação sônica (EndoActivator e EndoVac) ou
ultrassônica9, 14-19. De modo geral, a utilização da irrigação ultrassônica passiva em
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conjunto com instrumentos rotatórios de níquel-titânio tem demonstrado uma maior
eficácia na remoção do hidróxido de cálcio quando comparado com técnicas que
utilizam irrigação convencional, não ultrassônica14, 20.
A remoção da medicação intracanal de hidróxido de cálcio com a utilização de
um instrumento adicional ao instrumento final foi pouco investigada pela literatura e,
ainda assim, os estudos existentes não avaliaram esta técnica objetivamente em
relação à quantidade de resíduos, mas sim à influência destes no selamento
obturador10, 21. A utilização do instrumento adicional como técnica de remoção da
medicação de Ca(OH)2 tem sido utilizada por alguns grupos acadêmicos, pois
acredita-se que seu uso aumente a eficácia deste procedimento. Assim sendo,
justifica-se a necessidade de novas pesquisas que abordem este assunto.
Apesar de todos os esforços para desenvolver um protocolo de remoção da
medicação de Ca(OH)2, ainda não existem substâncias e técnicas que sejam
capazes de remover satisfatoriamente os resíduos de Ca(OH)2, principalmente no
terço apical do canal. Considerando a importância da remoção da medicação
intracanal antes da obturação endodôntica e a evidente persistência de resíduos de
hidróxido de cálcio mesmo após utilização das técnicas consideradas como as de
melhor desempenho clínico, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar, através de
microtomografia computadorizada, a eficácia do uso do ultrassom e do instrumento
adicional, bem como da associação de ambas as técnicas, na remoção da
medicação intracanal de hidróxido de cálcio.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A técnica endodôntica tem avançado com a evolução na metalurgia dos
instrumentos endodônticos e técnicas rotatórias de preparo químico-cirúrgico. No
entanto, as bases biológicas do tratamento endodôntico persistem. O tratamento
endodôntico é essencialmente voltado para a prevenção e controle das infecções
pulpares e perirradiculares. Para o reparo dos tecidos periapicais, é necessário o
controle da infecção microbiana, especialmente bactérias e seus subprodutos, e das
fontes de nutrientes do sistema de canais radiculares1,

22

, visto que dentes com

canais radiculares infectados no momento da obturação endodôntica apresentam
menor índice de sucesso quando comparados aos canais radiculares onde nenhuma
cultura de microrganismos foi detectada2, 23.
No entanto, a eliminação completa dos microrganismos somente pelo preparo
químico-cirúrgico é improvável. Mesmo considerando-se que a utilização de
irrigantes antimicrobianos durante a realização deste procedimento leve à
diminuição da quantidade de microrganismos no canal, aproximadamente 50% dos
dentes ainda abrigam um pequeno número de bactérias capazes de manter o
processo infeccioso após o preparo do canal24. Em parte, a complexidade anatômica
do sistema de canais radiculares e a presença de istmos, ramificações, deltas,
canais acessórios e canais laterais tornam algumas áreas inacessíveis aos
instrumentos e irrigantes5, 6. Mesmo que a presença de microrganismos no canal
não conduza necessariamente ao fracasso do tratamento, pode-se afirmar que a sua
ausência certamente favorece a cicatrização25. Por este motivo, preconiza-se a
associação do preparo químico-cirúrgico com a medicação intracanal antimicrobiana
entre as consultas, por um período de tempo variável antes da obturação, com o
objetivo de eliminar as bactérias remanescentes no canal radicular em casos de
periodontite apical26, 27.
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2.1 O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO

Desde a introdução do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) na Endodontia por
Hermann em 1920, essa substância química é reconhecida como um dos curativos
antimicrobianos mais eficazes na terapia endodôntica. O Ca(OH)2 tem sido a
medicação intracanal mais indicada nos casos de polpas necróticas e lesões
periapicais

crônicas

por

apresentar

atividade

antimicrobiana

muito

bem

documentada na literatura2, 4, 6. Isto também é verificado em dentes permanentes
imaturos com necrose pulpar e periodontite apical, e nos casos de apicificação e
revascularização3, 7.
O hidróxido de cálcio é uma substância que se apresenta para o uso
endodôntico em forma de um pó branco inodoro, quimicamente classificado como
uma base forte, possuindo pH entre 12,5 a 12,8. Quando em solução aquosa,
dissocia-se em íons cálcio e íons hidroxila, exercendo assim ação antimicrobiana e
indutora da deposição de tecidos mineralizados. Além disso, sua biocompatibilidade
é atribuída à baixa solubilidade em água e difusão limitada, atuando como uma
barreira física ao preencher o espaço do canal. Desta forma, impede a entrada de
bactérias no sistema de canais radiculares, aprisiona os microrganismos
remanescentes sem acesso a substratos para o crescimento e limita o espaço para
a sua multiplicação28.
O principal mecanismo de ação antimicrobiana do Ca(OH)2 está relacionado
ao aumento do pH verificado em virtude da alta concentração de íons hidroxila
quando em ambiente aquoso27. Íons hidroxila apresentam reatividade extrema com
várias moléculas, resultando em um efeito letal às células bacterianas,
provavelmente devido aos seguintes fatores: 1) danos à membrana citoplasmática;
2) danos ao DNA; 3) desnaturação das proteínas25, 27. A interação dos íons hidroxila
com bactérias gram-negativas, muito frequentes em lesões persistentes, é capaz de
quebrar os ácidos graxos da parede celular e hidrolisar o lipopolissacarídio (LPS)
bacteriano22,

29

. Quanto à ação mineralizadora do Ca(OH)2, sabe-se que esta

propriedade é diretamente influenciada pelo alto pH. Um meio alcalino não somente
neutraliza o ácido láctico dos osteoclastos, como também pode ativar a fosfatase
alcalina, a qual tem um importante papel na formação dos tecidos mineralizados.
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O tipo de veículo utilizado em associação ao pó de Ca(OH)2 influencia
diretamente sua eficácia, pois determina a velocidade de dissociação iônica,
promovendo diferentes taxas de absorção, tanto pelos tecidos periapicais como no
interior do canal radicular28. Comparado com os agentes aquosos, os veículos
viscosos e oleosos prolongam a ação do hidróxido de cálcio, pois quanto mais alta
for a viscosidade do veículo, mais lenta será a dissociação iônica. Um veículo com
peso molecular elevado minimiza a dispersão do Ca(OH)2 para os tecidos,
mantendo a pasta na área desejada por períodos de tempo mais prolongados30.
Além disso, a difusão dos íons hidroxila na dentina radicular também depende do
período em que o Ca(OH)2 permanece no interior do canal, do diâmetro dos túbulos
dentinários e das características da smear layer resultante do preparo químicocirúrgico.
O tempo necessário para o hidróxido de cálcio atuar como medicação
intracanal no sistema de canais radiculares está relacionado com a presença ou
ausência de exsudação radicular, bem como com o tipo de microrganismo envolvido,
localização do microrganismo no sistema de canais radiculares e com a presença ou
ausência da camada de smear layer, podendo variar de sete a trinta dias25, 27. A
medicação intracanal de Ca(OH)2 deve permanecer no interior do canal por um
período de tempo que permita a difusão dos íons hidroxila através da dentina. De
modo geral, o Ca(OH)2 leva cerca de 28 dias para ser detectado na superfície
externa da dentina31.
Especificamente no terço apical, foi verificado que íons hidroxila atingem a
superfície externa do cemento após 21 dias32. Quando a medicação foi mantida por
sete dias, a permanência de microrganismos no interior do canal foi observada em
34,8% dos casos33, sugerindo que o Ca(OH)2 deve permanecer no canal radicular
por períodos mais prolongados para que se difunda para o interior da dentina e
desempenhe sua ação bactericida. O tempo mínimo necessário para que o Ca(OH)2
eleve o pH na dentina radicular externa apical está em torno de 15 a 21 dias32.
Estudos mais recentes mostraram maior redução da microbiota anaeróbia e aeróbia
quando da aplicação do Ca(OH)2 por um período de 15 dias34.
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2.2 QUESTÕES RELACIONADAS À REMOÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
INTRACANAL

Usualmente, o Ca(OH)2 utilizado como medicação intracanal é removido por
meio de uma combinação de técnicas de irrigação com substâncias químicas
auxiliares35. Os métodos descritos na literatura incluem: 1) método convencional de
irrigação apenas com o hipoclorito de sódio ou associado a agentes descalcificantes;
2) recapitulação com a lima final, utilizada manualmente ou mecanicamente; 3) uso
de irrigação sônica, ultrassônica ou de dispositivos como EndoActivator e EndoVac9,
14, 16-20

.
Há um consenso na literatura que a medicação de Ca(OH)2 deve ser

eficazmente removida antes da obturação endodôntica, com o intuito de se obter
uma interface satisfatória entre o cimento obturador e a dentina radicular9, 12, 36, 37,
haja visto que a completa impermeabilização dos canais radiculares é um dos
fatores fundamentais para o sucesso da terapia endodôntica13. No entanto, a
permanência intracanal de resíduos de substâncias como o hidróxido de cálcio pode
interferir na qualidade do selamento radicular.
Preferencialmente,

o

cimento

obturador

deve

penetrar

nos

túbulos

dentinários, formando uma massa homogênea com os cones de guta-percha13, 30. O
uso crescente de cimentos endodônticos com características resinosas38 requer uma
adesão efetiva deste à dentina, a qual deve apresentar uma superfície livre de
resíduos que possam atuar como uma barreira física à penetração dos monômeros
resinosos nos túbulos dentinários. Além disso, o alto pH do Ca(OH)2 pode atuar
neutralizando a acidez do primer dos adesivos auto-condicionantes39.
No entanto, tem sido demonstrado que a pasta de hidróxido de cálcio não é
facilmente removida do canal radicular35. Estudos demonstraram a permanência de
resíduos nas paredes do canal12, 35, 40-43 e a influência negativa destes na adaptação
do material obturador, na penetração do cimento endodôntico nos túbulos
dentinários e no prognóstico do tratamento8-10. Isto provavelmente está relacionado
a um aumento da microinfiltração pós-obturação10.
Resíduos de Ca(OH)2 também podem reduzir o escoamento e o tempo de
trabalho do cimento obturador11. Os resíduos de Ca(OH)2 apresentam afinidade com
o eugenol dos cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, tornando o cimento
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granuloso e mecanicamente mais fraco, o que favorece a infiltração apical. Isto não
ocorre quando nenhuma ou outras medicações diferentes do Ca(OH)2 são
utilizadas41. A obturação de canais laterais também é prejudicada pela presença de
resíduos de Ca(OH)2, visto que nos casos em que a medicação intracanal não foi
utilizada observou-se uma maior quantidade de canais laterais obturados44.
Na presença de resíduos de Ca(OH)2, os valores de resistência de união à
dentina obtidos com o sistema obturador Epiphany/Resilon (Dentsply) foram
estatisticamente mais baixos nos dois grupos experimentais que utilizaram o
Ca(OH)2 antes da obturação sugerindo que os resíduos de Ca(OH)2 interferem na
adesão dos cimentos resinosos à parede do canal radicular, embora os valores de
adesão obtidos estejam dentro das médias aceitáveis pela literatura45.
A quantidade de medicação remanescente após a irrigação/aspiração parece
ser pouco afetada pelo veículo ao qual o Ca(OH)2 está associado. Diferentes
veículos, tais como propilenoglicol, clorexidina a 2%, água destilada ou pasta
antibiótica utilizados em associação com o Ca(OH)2 não interferiram na quantidade
de

Ca(OH)2

residual,

encontrado

em

todos

os

tipos

de

associações

independentemente das substâncias químicas irrigantes utilizadas. Dessa forma, a
escolha do veículo irá depender do tempo de ação desejado para a medicação e da
necessidade ou não de ação antimicrobiana adicional46.
Clinicamente, não é possível observar se todo o Ca(OH)2 foi removido das
paredes do canal. Da mesma forma, a presença de resíduos também não pode ser
identificada radiograficamente de forma clara, uma vez que estes apresentam
radiopacidade semelhante à da dentina. Assim sendo, o protocolo adotado na
remoção da medicação deve assegurar a máxima remoção de resíduos, uma vez
que a instabilidade dimensional do Ca(OH)2, bem como sua alta solubilidade em
meio aquoso, podem aumentar o risco de microinfiltração das obturações
endodônticas no longo prazo e possibilitar o surgimento de vazios na obturação8.
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2.3 IRRIGANTES UTILIZADOS NA REMOÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
INTRACANAL

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é um irrigante endodôntico universalmente
utilizado durante os procedimentos de preparo químico-cirúrgico e remoção da
medicação intracanal47. Possui efeito antibacteriano e capacidade de dissolver a
matéria orgânica vital e necrótica, atuando em conjunto com o alargamento
mecânico dos canais radiculares. A concentração do NaOCl usado na Endodontia é
uma questão muito controversa, variando entre 0,5% e 5%. Há evidências que
concentrações mais altas causam diminuição no módulo flexural da dentina humana,
quando comparado com a solução salina ou com o hipoclorito de sódio a 0,5%48.
Isto ocorre provavelmente devido à ação proteolítica do NaOCl em altas
concentrações sobre a matriz colágena da dentina. Por outro lado, em comparação
às outras concentrações, a redução da microbiota não é muito superior quando o
hipoclorito de sódio a 5% é utilizado49. Áreas insuficientemente limpas podem ser o
resultado da inabilidade da substância em alcançar fisicamente todo o sistema de
canais radiculares, e não da concentração. Portanto, com base nos achados atuais,
não há evidências que justifiquem o uso de soluções de NaOCl em concentrações
acima de 1%, visto que sua eficácia pode ser aumentada com a utilização de
soluções recém-preparadas, com o aumento do volume da solução e com o uso de
agitação mecânica48.
O hipoclorito de sódio, porém, não atua sobre a porção inorgânica da dentina
e da medicação50. Com o intuito de remover os componentes inorgânicos, agentes
descalcificantes têm sido recomendados como coadjuvantes na terapia endodôntica.
O ácido etileno diamino tetracético (EDTA) é o agente descalcificante mais utilizado,
especialmente na concentração de 17%, embora o ácido cítrico em concentrações
semelhantes demonstre eficácia ligeiramente superior48. O EDTA tem a capacidade
de quelar o íon cálcio dos resíduos de Ca(OH)2, tornando-os mais fáceis de serem
removidos pela irrigação41, e é utilizado para alargar canais, remover o smear layer e
aumentar a permeabilidade das paredes dentinárias, preparando-as para a adesão à
materiais de obturação9. O tempo de permanência do EDTA não deve exceder um
minuto, uma vez que períodos superiores de aplicação podem ocasionar erosão

33

dentinária51. Assim, para uma efetiva remoção de ambos os componentes orgânicos
e inorgânicos, recomenda-se o uso do NaOCl seguido do EDTA.
Comparada com a utilização de agentes descalcificantes, a irrigação com
hipoclorito de sódio é pouco eficaz na remoção do hidróxido de cálcio. Agentes
descalcificante tais como o ácido cítrico a 10% ou o EDTA a 17% são mais eficazes
em remover o Ca(OH)2 intracanal do que somente o NaOCl a 1% ou a água
destilada. Já a combinação entre o NaOCl a 1% e agentes descalcificante não
resulta em melhora significativa na remoção do hidróxido de cálcio intracanal quando
comparada à utilização somente do EDTA a 17% ou o ácido cítrico a 10%18.
A eficácia da irrigação depende não apenas da ação química das soluções
utilizadas, mas também do poder de penetração do irrigante no sistema de canais
radiculares. Esse contato com todas as paredes do canal e com os resíduos nele
encontrados depende da capacidade de molhamento da solução. Para líquidos, esta
propriedade está diretamente relacionada à sua tensão superficial, definida como
sendo a força de atração entre as moléculas na sua superfície. Neste quesito, tanto
o hipoclorito de sódio como o EDTA apresentam, dentre as soluções mais
comumente utilizadas em endodontia, os valores mais baixos, justificando o uso de
ambos como forma de favorecer a penetração e contato com a superfície
dentinária52.
Outros fatores a serem considerados são o diâmetro e a conicidade do
preparo, o tipo de agulha utilizada e a distância que esta é posicionada em relação
ao comprimento de trabalho. Um bom alargamento desde a cervical, removendo
obstáculos, e um preparo apical mínimo permitem que a solução flua mais
facilmente para todas as regiões do canal. Além disso, a distribuição da solução
pode ser afetada pelo uso de agulhas com grande calibre, pela distância entre a
ponta da agulha e o término da raiz, e pelo alargamento insuficiente do conduto. Por
exemplo, uma agulha número 27 posicionada a três milímetros do comprimento de
trabalho em um conduto alargado apicalmente até o instrumento #30 permite a
penetração do irrigante em toda extensão do canal radicular. Por outro lado, a uma
distância de 9 mm do comprimento de trabalho, nenhuma agulha, independente do
diâmetro final do preparo, é capaz de fazer a solução alcançar a região apical53.
Assim, o diâmetro da agulha deve permitir que sua ponta alcance um milímetro
aquém do comprimento de trabalho, de forma a melhorar a eficácia da irrigação na
região apical54. Muito embora o uso de agulhas de baixo calibre pareça óbvio para
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alcançar uma maior penetração nos canais, deve-se ressaltar que agulhas mais
finas exijam uma maior pressão do êmbolo, podendo resultar em extravasamento da
solução55.
A eficácia da irrigação na remoção de resíduos está diretamente relacionada
ao volume de solução que é levado para o interior dos canais radiculares. Quanto
maior o volume de solução levada aos canais, maior é o fluxo produzido, o que
certamente favorece a limpeza. Além disso, um grande volume de solução também
permite que haja renovação do conteúdo que está nos canais, com maior potencial
para as reações químicas que promovem a eliminação de resíduos e
microrganismos52.
Dispositivos para irrigação, como o sistema EndoVac (SybronEndo, Orange,
CA, EUA), parecem otimizar a ação das substâncias químicas utilizadas para a
remoção da medicação intracanal do espaço endodôntico. Este sistema apresentase como uma nova forma de irrigação endodôntica que, ao contrário dos sistemas
de pressão positiva que usam cânulas ou agulhas com saída lateral, funciona
através de pressão apical negativa que remove o fluido apical por meio de sucção. A
solução irrigante é aspirada ainda longe do forame apical, praticamente eliminando o
risco de extravasamento. Em relação à limpeza do canal e remoção do Ca(OH)2
intracanal, este sistema tem mostrado desempenho superior em relação aos demais
métodos de irrigação.
No sistema EndoVac, uma ponta de liberação/evacuação é ligada a uma
seringa de irrigação e à pressão da bomba de sucção da cadeira odontológica. A
ponta de liberação/evacuação libera a solução irrigadora ao mesmo tempo que o
excesso é aspirado por uma macro ou microcânula. A macrocânula apresenta
diâmetro #55 (ISO) e conicidade .02. A microcânula contém 12 pequenos orifícios
laterais, sendo fechada na ponta com diâmetro final #32 (ISO). À medida que a
cânula entra no canal, uma pressão negativa joga a solução até a ponta e a remove
por sucção. A microcânula pode ser usada até o comprimento de trabalho em um
canal preparado até o instrumento #35 ou mais56, o que, apesar da eficácia de
remoção de cerca de 99%, limita sua utilização a canais alargados em calibre igual
ou superior a #35 (ISO).
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2.4 USO DO INSTRUMENTO FINAL NA REMOÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
INTRACANAL

Em canais retos, a associação de 15 mL de EDTA-T a 17%, recapitulação
com lima final, creme de Endo-PTC e 15 mL de hipoclorito de sódio a 0,5% foi a
técnica que demonstrou melhor resultado na remoção do Ca(OH)2 36 horas após a
sua inserção em todos os terços, quando comparada somente ao uso da irrigação
com substâncias químicas, sem a recapitulação. Esta diferença se deveu ao
resultado observado no terço apical, sendo que os demais terços apresentaram-se
estatisticamente semelhantes entre os grupos testados16.
Em dentes unirradiculares com raízes retas, a eficácia da utilização do
instrumento final na remoção de vários tipos de pastas de Ca(OH)2 utilizadas como
medicação intracanal foi avaliada através de imagens obtidas de cortes
longitudinais, por terços (apical, médio e cervical). A remoção das pastas foi
realizada 10 dias após a inserção, utilizando a recapitulação com a lima final e
irrigação com 5 mL de NaOCl a 1%, seguido de irrigação com 5 mL de EDTA a 17%
e lavagem final com 5 mL de NaOCl a 1%. Após essa etapa as amostras foram
divididas em dois subgrupos, com e sem a patência (manutenção do forame apical
livre de detritos) obtida com a lima tipo K #10. Nenhuma das técnicas utilizadas foi
totalmente eficaz em remover a medicação intracanal. O uso da lima de patência
facilitou a remoção da medicação intracanal, especialmente na região apical57.
As técnicas de remoção do Ca(OH)2 normalmente são eficazes no terço
cervical e médio e deficientes no terço apical41, 57. Dessa forma, parece existir um
consenso entre os autores de que a remoção do Ca(OH)2 no terço apical do canal é
difícil de ser obtida somente com a utilização de substâncias químicas e lima final,
podendo permanecer resíduos nas paredes dentinárias, nas irregularidades e nas
extensões do canal41.
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2.5 USO DO ULTRASSOM NA REMOÇÃO DA MEDICAÇÃO INTRACANAL DE
Ca(OH)2

A agitação mecânica do irrigante, seja através da lima endodôntica, da espiral
de lentulo ou da vibração ultrassônica58, melhora a efetividade da limpeza do canal,
favorecendo a limpeza de áreas que não foram limpas mecanicamente,
principalmente

nas

regiões

do

canal

anatomicamente

difíceis

de

serem

alcançadas59.
A irrigação ultrassônica passiva (IUP) foi primeiramente descrita por Weller et
al.60, sendo denominada passiva pelo fato do instrumento não ser propositadamente
levado contra a parede do canal para promover ação de corte, agindo somente
através da vibração. Neste método a energia é transmitida de uma lima ou ponta
ultrassônica oscilando em frequências entre 25 e 30 KHz posicionada no centro do
canal radicular para o irrigante, induzindo dois fenômenos físicos na solução
irrigante: fluxo acústico e cavitação15. O fluxo acústico pode ser definido como um
movimento rápido e intenso em forma circular ou em turbilhão, em torno do
instrumento vibrante. Já a cavitação, no contexto da mecânica dos fluídos, é a
criação de bolhas de vapor ou a expansão, contração e/ou distorção de bolhas préexistentes no líquido15, 58, 59.
O fluxo acústico produzido com a vibração ultrassônica é capaz de deslocar
resíduos orgânicos e inorgânicos das paredes do canal15. Uma possível explicação
desse efeito é o aumento da velocidade e do volume do fluxo irrigante criado no
canal durante a irrigação ultrassônica61. Para tal, faz-se necessário que a solução
irrigante possua boa capacidade de molhamento, alcançando assim todo o sistema
de canais. Desta forma, os resíduos orgânicos e inorgânicos de tecido pulpar e/ou a
smear layer tornam-se completamente inundados pela solução e susceptíveis a
agitação ultrassônica59.
A agitação mecânica promovida pela vibração ultrassônica ou lima rotatória
em conjunto com a irrigação pode melhorar a remoção do hidróxido de cálcio. Ao
utilizar métodos mecânicos para remover o Ca(OH)2 intracanal em molares
inferiores, Kenee et al. (2006)14 constataram resultados estatisticamente superiores
na porcentagem de resíduos de Ca(OH)2 em relação ao volume intracanal quando a
irrigação ultrassônica (3,2%) ou uso de instrumentos rotatórios (4,3%) eram

37

associados às substâncias químicas irrigantes, em comparação aos métodos que
utilizaram somente o hipoclorito de sódio (19,4%) ou hipoclorito de sódio em
combinação com EDTA (19,0%).
Há evidências na literatura acerca da maior eficácia do hipoclorito de sódio na
remoção de resíduos de Ca(OH)2 quando a irrigação é associada ao uso do
ultrassom, em comparação à irrigação convencional. Por exemplo, o método de
irrigação ultrassônica por três minutos associado ao hipoclorito de sódio a 2%
demonstrou maior percentual de remoção da pasta de Ca(OH)2 da região apical de
raízes retas (63,3%) do que o ultrassom utilizado em associação com água (6,7%),
bem como em relação a irrigação somente com hipoclorito de sódio a 2% (16,7%),
utilizado com irrigação convencional20.
Em outro estudo, foi observado através de cortes longitudinais de raízes que
o uso do Canal Brush (Colténe/Whaledent, Cuyahoga Falls, OH, EUA) ou da
irrigação ultrassônica passiva por 30 segundos para agitar o NaOCl deixou
quantidades estatisticamente menores de resíduos, 24% e 26% respectivamente,
em relação aos grupos que utilizaram somente o NaOCl (51%) ou o NaOCl
associado ao EDTA sem nenhuma agitação mecânica (42%)62.
A efetividade do ultrassom em remover resíduos também é influenciada pelas
características anatômicas do canal. Neste sentido, ele é mais eficiente em canais
com diâmetros maiores, pois a oscilação do instrumento ocorre livremente no canal.
Já em canais estreitos e curvos, o instrumento pode ter o movimento vibratório
restringido ao tocar na parede, diminuindo a eficiência da limpeza. A dificuldade do
irrigante em alcançar o terço apical do canal fazem com que a irrigação ativada
mecanicamente tenha menos influência nessa região59, uma vez que a oscilação da
ponta do instrumento ultrassônico é restringida pelo espaço reduzido63. Um tempo
de ativação ultrassônica de 30 segundos a um minuto é o recomendado para
proporcionar canais mais limpos. O uso por período de tempo superior dificulta a
manutenção do instrumento centralizado no canal e, consequentemente, aumenta a
possibilidade de toque nas paredes dentinárias15.
A irrigação sônica, por sua vez, é diferente da irrigação ultrassônica, pois
trabalha em baixa frequência, variando de 1 a 6 KHz e ,consequentemente, a
velocidade de fluxo transmitida ao irrigante é menor15. Aparelhos de ativação sônica
foram introduzidos no mercado (Endo Activator, Dentsply, York, PA, EUA) com o
intuito de melhorar a fase de irrigação. No entanto, ao comparar o uso do Endo
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Activator com a irrigação ultrassônica passiva na remoção do Ca(OH)2 intracanal em
molares inferiores através de microtomografias computadorizadas, foi constatado
que a IUP removeu significativamente mais Ca(OH)2 (69,5%) em comparação com a
ativação sônica (48,6%)58. Não obstante, ambas se mostraram superiores ao uso da
lima Protaper e irrigação convencional, em todas as regiões do canal64.
Uma variedade de técnicas e substâncias químicas auxiliares tem sido
investigadas na remoção dos resíduos de hidróxido de cálcio após utilização como
medicação intracanal. A irrigação com EDTA e recapitulação com a lima final16,
assim como a utilização de instrumentos rotatórios ou pontas de ultrassom em
conjunto com a irrigação, são os métodos que tem sido mais recomendados14, 16-18.
Entretanto, constata-se que os protocolos descritos na literatura não são totalmente
eficazes em remover os resíduos de hidróxido de cálcio14,

20

. Isto justifica novas

pesquisas que avaliem a remoção dessa substância por meio de novas técnicas,
como a instrumentação com instrumento adicional ao instrumento final, com o
objetivo de remover dentina radicular e assim melhorar a limpeza do canal em
relação à remoção de resíduos de Ca(OH)2.

2.6 MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A literatura relata a avaliação dos resíduos de Ca(OH)2 intracanal por
diferentes

métodos,

como

fotografias

digitais,

escaneamento

longitudinais associadas a softwares para contagem de pixels

14, 57, 62

18, 20

direta de secções longitudinais utilizando método de escores

de

secções

, visualização

, análise química

pontual de íons cálcio (espectrometria por dispersão de raios-X - EDS)46 e
microscopia

eletrônica

de

varredura16,

65

.

Estes

métodos

necessitam

de

processamento das amostras, procedimento este que pode alterar características
importantes a serem avaliadas. Por exemplo, a desidratação necessária ao
processamento das amostras para as microscopias eletrônica de transmissão e de
varredura pode causar contração e o surgimento de artefatos66.
A maioria desses métodos de estudo é baseada em análises bidimensionais,
não refletindo com precisão a tridimensionalidade do que está sendo estudado, além
de não possibilitarem análises de uma mesma amostra em fases distintas do
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tratamento. Assim sendo, pesquisas têm sido realizadas propondo novas
metodologias que possibilitem avaliações mais reais do que se pretende estudar, e
com a perspectiva de analisar diferentes parâmetros em uma análise tridimensional.
A microtomografia computadorizada (micro-CT) surgiu como uma opção com
aplicações promissoras nas diferentes áreas da Odontologia, inclusive na
investigação endodôntica67-70. É um método que permite a visualização e a
mensuração de parâmetros morfológicos sem ocasionar destruição dos espécimes e
que, juntamente com os avanços dos programas de monitoramento de imagens, tem
permitido pesquisas com resultados encorajadores.
Em endodontia, a micro-CT tem sido usada para avaliar a morfologia dental
interna e externa56, 71, 72, mudanças na morfologia do canal após várias técnicas de
instrumentação73-76,

qualidade

de

obturações

endodônticas

através

de
77-79

reconstruções 3D, com a possibilidade de calcular o volume de espaços vazios

,

qualidade de desobturações endodônticas80, quantidade de smear layer após
diferentes técnicas de irrigação81-83 e a quantidade de resíduos de hidróxido de
cálcio utilizado como medicação intracanal58.
A partir do rastreamento microtomográfico, uma sequência de centenas de
imagens bidimensionais são obtidas com resolução da ordem de micrometros. Com
o auxílio de softwares próprios do sistema, estas imagens podem ser reconstruídas
e observadas virtualmente nos três eixos (coronal, sagital e axial), gerando uma
representação tridimensional do objeto de alta qualidade, com erros de medida da
ordem de 1%67. Mensurações qualitativas e quantitativas podem ser realizadas em
diferentes planos e regiões diretamente na interface do software, através de
ferramentas computacionais que podem determinar a medida real do volume ou
área da região em questão, por exemplo. O software também permite a geração de
modelos tridimensionais para posterior tratamento em software gráfico específico
com vistas à renderização do objeto em análise75.
Apesar de a microtomografia computadorizada ter sido introduzida para o
estudo da natureza anisotrópica do tecido ósseo84, também tem sido utilizada no
estudo tridimensional do sistema de canais radiculares. Especificamente no estudo
da morfologia dental, a reconstrução tridimensional, com resolução da ordem de
aproximadamente 40 µm3 (voxel: unidade de volume da imagem ou um pixel em três
dimensões) mostrou-se capaz de reproduzir fielmente a morfologia dental interna e
externa, permitindo que o volume e a área do espaço pulpar fossem medidos67.
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Essa tecnologia possui vantagens em relação aos métodos tradicionais. Por
ser um método rápido e não destrutivo, fornece resultados reproduzíveis e
comparáveis aos histológicos85, permite avaliar passos sequenciais do tratamento e
pode ser aplicado em dentes com anatomia complexa82. É possível a binarizarização
(segmentação em cores branco e preto) da imagem do canal radicular, da
medicação intracanal de Ca(OH)2 e do respectivo resíduo de medicação, bem como
a análise quantitativa de variáveis como volume, área de superfície e diâmetro do
canal75, 83.
A validade da micro-CT como método de pesquisa para o estudo do espaço
interno do canal radicular e da área da superfície externa foi testada por Rhodes et
al.68, por meio do escaneamento de dez molares inferiores antes e após serem
instrumentados. Em seguida, as raízes foram seccionadas em cinco níveis prédeterminados. Imagens das secções transversais foram digitalizadas e comparadas
com as imagens obtidas através da micro-CT, em relação às áreas internas e
externas do canal radicular. Foi constatada uma correlação altamente significante
entre as imagens, fazendo com que a micro-CT fosse efetivamente considerada
pelos autores como uma técnica reproduzível para avaliação tridimensional e não
invasiva do sistema de canais radiculares.
A precisão do método micro-CT na reprodução da morfologia do canal
radicular foi avaliada com resolução de 34 µm. As áreas de superfície e os volumes
da cada canal foram calculados por meio do método de triangulação e as médias
determinadas. Os autores concluíram que a geometria do canal radicular foi
corretamente avaliada por esta técnica e, portanto, os índices obtidos pelo método
podem servir de base para a análise da anatomia do canal radicular em pesquisas
laboratoriais futuras86.
A micro-CT foi utilizada para quantificar a destruição óssea periapical nas
patologias perirradiculares de ratos. Quando comparados com cortes radiográficos
de 17 µm de espessura, demonstraram alta correlação, com variações da ordem de
4,1%. Portanto, mesmo em amostras com pequena dimensão, a micro-CT mostrou
ser uma metodologia de imagem rápida, reproduzível, não-invasiva, cujos resultados
são estreitamente comparáveis aos resultados obtidos pelos estudos histológicos87.
Mudanças morfológicas da câmara coronária que ocorrem com o decorrer da
idade são passíveis de serem avaliadas a partir da imagem tridimensional obtida
com a micro-CT. Desgastes das coroas e a formação de tecido dental na câmara
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pulpar foram calculados volumetricamente em dentes de diferentes grupos etários,
medidas essas que não podiam ser realizadas com a histomorfometria
convencional88. Ainda, detalhes anatômicos diminutos, como canais intercondutos,
istmos, canais acessórios e dois canais nas raízes mésio-vestibulares de molares
superiores puderam ser detectados utilizando-se uma resolução de 12,5 µm89,
sendo possível a segmentação, ou seja, a visualização simultânea ou isolada do
esmalte, dentina e espaço pulpar, com diferentes colorações67.
A micro-CT foi utilizada em um estudo pré-clínico para comparar duas
técnicas de obturação realizadas por alunos de graduação. As falhas ficaram
evidentes na reconstrução tridimensional dos canais; contudo, a definição entre
cimento endodôntico e guta percha foi limitada. Assim sendo, guta percha e o
cimento endodôntico foram considerados como uma única entidade no contexto da
obturação78.
O volume de debris dentinários e o volume da obturação endodôntica na área
de istmo após o preparo e obturação, respectivamente, foram avaliados, realizando
três escaneamentos: inicial, após o preparo e após a obturação e com uso de
irrigação durante preparo químico-cirúrgico69. A presença de espaços não obturados
foi identificada e calculada pela diferença de coloração dos voxels na área antes e
após a obturação, concluindo que o volume médio de material obturador foi de
apenas 57,5%, considerando o volume total da área de istmo. Uma limitação foi
constatada: de que os debris de tecidos mineralizados e o material de obturação
podem ser facilmente visualizados, enquanto que remanescentes de tecidos moles
são

invisíveis

nas

imagens

microtomográficas.

Isto

acontece

porque
69, 81, 82

escaneamento microtomográfico é baseado em imagens radiográficas

o

. Mas,

teoricamente, seria possível obter uma evidência indireta da presença de resíduos
orgânicos/tecidos moles no canal radicular assumindo que uma fina linha observada
entre o material obturador opaco e a dentina mineralizada pode ser a indicação de
debris de tecido mole que permaneceram no canal após a instrumentação/
irrigação69.
A análise por micro-CT já foi aplicada na determinação do volume de resíduos
de medicação intracanal de Ca(OH)2. Com resolução de 35 µm, foram realizados
três rastreamentos: 1) após o preenchimento com a medicação intracanal; 2) após
remoção da medicação somente com limas rotatórias e; 3) após a irrigação que se
seguiu ao uso das limas rotatórias. Duas técnicas de irrigação foram avaliadas: 1)
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ativação sônica (Endo Activator) e 2) ativação ultrassônica passiva. A combinação
de instrumentação rotatória e ativação ultrassônica passiva por três períodos de
vinte segundos de ativação resultou em uma quantidade significativamente menor
de resíduos no canal (1,8 mm3) quando comparada com a irrigação sônica (3,3
mm3)58.
O uso da microtomografia tem limitações com respeito à aplicações in vivo. O
escaneamento de animais é possível, mas em humanos a aplicação do método
ainda não é viável

85

. O tamanho das amostras a serem escaneadas é limitado e os

escaneamentos microtomográficos somente detectam partículas inorgânicas de
debris acumulados, e não os homólogos orgânicos82. Além disso, há que se
considerar o alto custo de aquisição do equipamento e o elevado tempo necessário
para cada escaneamento72.
Com base na literatura consultada, podemos chegar às seguintes
constatações: as técnicas descritas evidenciam a dificuldade em se remover a
medicação do terço apical do canal; nenhum trabalho utilizou metodologia que
objetivasse a análise da quantidade de medicação intracanal de Ca(OH)2 após 30
dias; utilizando como método de avaliação a micro-CT, somente um estudo58 foi
publicado com o objetivo de quantificar o volume de resíduos da medicação
intracanal de Ca(OH)2, sendo que este estudo quantificou o volume de medicação
após sete dias de aplicação; os métodos convencionais de análise não avaliaram na
mesma amostra o volume de medicação após 30 dias e o respectivo volume de
resíduo. Tais fatos nos motivaram a desenvolver esta pesquisa com a intenção de
aprofundar a análise de assuntos que julgamos estarem em aberto, bem como
avaliar questões até o momento não consideradas.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo desse estudo ex vivo foi avaliar a eficácia de remoção da
medicação intracanal de hidróxido de cálcio com o uso da irrigação ultrassônica
passiva, de um instrumento adicional ou da associação de ambos, por meio da
microtomografia computadorizada. Foram avaliadas as seguintes variáveis:
- Volume de resíduo (em milímetros cúbicos);
- Porcentagem de resíduo em relação ao volume do canal cirúrgico;
- Porcentagem de resíduo em relação ao volume ocupado pela medicação
após 30 dias.
Adicionalmente, foi verificado aumento de volume do canal cirúrgico ao final
da remoção da medicação.
As hipóteses nulas testadas foram:
1. As técnicas avaliadas apresentam o mesmo grau de eficácia na remoção
da medicação em toda a extensão do conduto radicular;
2. As técnicas testadas provocam alargamento semelhante do canal radicular,
em cada um dos terços avaliados, em relação ao volume inicial.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa foi desenvolvida no laboratório do Departamento de
Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da USP e no Laboratório
de Metabolismo Ósseo do Departamento de Anatomia do ICB-USP.

4.1 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

Este trabalho foi conduzido de acordo com as normas descritas na resolução
196/96, versão 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde,
submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP/FOUSP), conforme
parecer CEP Nº 317.629/2013 (Anexo A). Foram utilizados dentes humanos
extraídos por motivos não relacionados à pesquisa, cuja doação foi autorizada pelos
pacientes através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de
doação de dentes humanos.

4.2 SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS DENTES

Foram selecionados trinta e dois dentes humanos unirradiculares, recémextraídos, os quais se enquadravam nos critérios de inclusão da pesquisa,
verificados através de lupa de dez aumentos e tomadas radiográficas nos sentidos
orto-radial e mésio- distal (Figura 4.1).
Com base nos critérios de inclusão, os dentes deveriam apresentar um único
canal radicular, ápice completamente formado e ausência de cárie radicular. Para
melhor padronização da amostra, foram selecionados por meio de um paquímetro
digital (Digimess, Shiko Precision Gaging Ltda, Baillagues, Suíça) dentes que
apresentavam comprimento total entre 20 e 23 milímetros. Foram excluídos os

45

dentes com processos degenerativos do tipo calcificações e/ou reabsorções e
fraturas radiculares.
Remanescentes de tecidos moles e cálculo aderidos à superfície dentária
foram removidos com curetas periodontais e ultrassom. Os dentes foram mantidos
em solução fisiológica estéril renovada a cada 24 horas até o início do
experimento90.

A

B

Figura 4.1 – Seleção dos dentes. Tomadas radiográficas nos sentidos orto-radial (A) e mésio-distal
(B)

4.3 ACESSO CORONÁRIO E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DAS AMOSTRAS

O acesso coronário e preparo da câmara pulpar foram feitos utilizando-se
pontas diamantadas esféricas 1012 e/ou 1013 e brocas de aço cônicas Endo-Z
(Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça) para dar a forma de conveniência e
alisamento às paredes do preparo, ambas em alta rotação e sob refrigeração.
Em seguida, os canais radiculares foram explorados e esvaziados com o
emprego de limas manuais tipo K #15 (Dentsply Maillefer) em solução de hipoclorito
de sódio (Fórmula e Ação Farmácia de Manipulação Ltda., São Paulo, SP) a 1% até
o comprimento real do instrumento (CRI), obtido através da diminuição de três
milímetros do comprimento aparente do dente (CAD) na radiografia de diagnóstico.
Entre o preparo do acesso e a instrumentação, os dentes foram mantidos em
frascos individuais contendo solução fisiológica estéril e numerados para
identificação (Figura 4.2).
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A

B

C

Figura 4.2 – Armazenamento dos espécimes. Identificação do dente (A); frasco de armazenamento
(B); hidratação dos espécimes em solução fisiológica estéril (C)

O preparo químico-cirúrgico de todos os canais radiculares foi realizado
obedecendo à técnica coroa-ápice, empregando-se instrumentos do sistema
Protaper® rotatório universal (Dentsply Maillefer) acionado com motor elétrico XSmart (Dentsply Maillefer) com velocidade de 300 RPM e torque de 2 Nm (Figura
4.3). Para facilitar o preparo químico-cirúrgico, simular o alvéolo dentário e a
resistência do tecido ósseo, foi confeccionada uma matriz de posicionamento
individual para cada espécime em silicone (Precise, Dentsply Ind. e Com. Ltda,
Petrópolis, RJ), de modo que a coroa dentária ficasse visível e a raiz inserida no
silicone (Figura 4.4).

A

B

SX S1 S2 F1 F2 F3

F4
(IM)

Figura 4.3 – Instrumentação rotatória dos canais radiculares. Motor elétrico X-Smart (A); sistema
®
Protaper rotatório universal (B)
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Figura 4.4 – Matriz de posicionamento dos espécimes confeccionada em silicone

Os instrumentos rotatórios Protaper® Shaping File X (SX) e Shaping File 1
(S1) foram empregados até o limite de dois terços do canal radicular para remoção
das interferências cervicais. O movimento utilizado para a retirada dos instrumentos
durante o preparo foi o de pincelamento, que consiste em forçar o instrumento
contra uma das paredes do canal enquanto é retirado.
Após esse preparo inicial, passou-se à determinação do comprimento de
trabalho inserindo-se no canal uma lima tipo K #10 (Dentsply Maillefer) até sua ponta
atingir o forame apical, conforme constatação com auxílio de uma lupa de 10
aumentos. Neste momento, o stop de silicone era posicionado na borda incisal ou
ponta de cúspide vestibular do dente, o instrumento retirado do canal e a medida
entre a ponta da lima e o stop de silicone anotada. Esta medida foi considerada o
comprimento total do dente e o comprimento real de trabalho (CRT) foi determinado
reduzindo-se um milímetro desta medida.

C

A
B

Figura 4.5 - Odontometria dos canais radiculares. Lima tipo K #15 com a guia de penetração no
forame apical (A); visualização com lupa (B); diminuição de 1 mm para determinar o
CRT (C)
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Após a odontometria, realizou-se o pré-alargamento dos canais radiculares
com lima tipo K #15 no comprimento de trabalho e na sequência instrumentação
rotatória com os instrumentos Protaper® S1 e Shaping File 2 (S2). Posteriormente,
realizou-se a instrumentação do terço apical com os instrumentos Finishing File 1
(F1), Finishing File 2 (F2), Finishing File 3 (F3) e Finishing File 4 (F4) no CRT, sendo
o último considerado o instrumento final (IF). A cada cinco canais, os instrumentos
rotatórios eram substituídos por um novo.
Ainda em relação à técnica, durante a instrumentação os instrumentos
atuaram na presença de NaOCl a 1%. Além disso, a cada troca de instrumento, a
mesma substância química auxiliar foi empregada para irrigação, utilizando-se
seringa de 5 mL (Ultradent, South Jordan, UT, EUA) e cânula de irrigação Endo
Eze® (Ultradent), inserida passivamente no canal 2 mm aquém do CRT. Após a
conclusão do preparo, foi realizada irrigação-aspiração final com 3 mL de EDTA
(Fórmula e Ação Farmácia de Manipulação Ltda) a 17% por um minuto51 e nova
irrigação com 5 mL de NaOCl a 1% (Figura 4.6). Ao final do preparo químicocirúrgico, os canais foram aspirados com a cânula de aspiração Capillary Tip .019
(Ultradent) acoplada ao adaptador (Luer Vacuum, Ultradent) e secos com pontas de
papel absorvente #40 (Dentsply Maillefer) (Figura 4.6).

A

B

C

E

D

F

G

Figura 4.6 – Irrigação/aspiração dos canais radiculares. NaOCl 1% (A); EDTA a 17% (B); cânulas de
®
®
irrigação Endo Eze (C); seringa Ultradent 5 mL (D); adaptador Luer Vacuum (E);
cânula de aspiração Capillary Tip (F); cones de papel absorvente #40 (G)
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4.4 APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO INTRACANAL DE Ca(OH)2

Completado o preparo químico-cirúrgico, o canal radicular foi preenchido
com pasta de Ca(OH)2. A pasta foi preparada pela associação de 0,4 mL de veículo
viscoso propilenoglicol 400 (Personale, Belém, PA), medido com seringa descartável
de 1 mL (Injex, Indústria Cirúrgica Ltda, Ourinhos, SP) e 0,560 g de hidróxido de
cálcio P.A.91 (Maquira Indústria de Produtos Odontológicos Ltda, Maringá, PR)
pesado em balança analítica de precisão (Ohaus, Pine Brook, New Jersey, EUA). A
pasta foi inserida no canal utilizando propulsor Lentulo Nº 25 (Dentsply Maillefer)
acionado em baixa velocidade, calibrado a 3 mm do CRT, até ser percebido o
extravasamento da pasta pelo forame apical, após todo o canal ter sido preenchido
(Figura 4.7).

A

B

C

D

E

Figura 4.7 – Aplicação da medicação intracanal de Ca(OH)2. Balança de precisão (A); hidróxido de
cálcio P.A. (B); propilenoglicol 400 (C); pasta de Ca(OH)2 (D); propulsor Lentulo (E)

Em seguida, o vedamento coronário foi realizado com bolinha de algodão
estéril e material de preenchimento provisório Coltosol® (Vigodent, Rio de Janeiro,
RJ). A medicação intracanal foi mantida por 30 dias e durante este período as
amostras foram mantidas em um frasco com esponja saturada com soro fisiológico,
em estufa a uma temperatura de 37 oC (Figura 4.8).
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A

B

D

C

E

Figura 4.8 – Selamento provisório e armazenamento dos dentes por 30 dias. Material usado no
selamento (A); espécime com selamento (B) frasco com esponja embebida em soro
o
fisiológico (C); frasco pronto para armazenamento (D); estufa a 37 C (E)

4.5 DEFINIÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS SEGUNDO A TÉCNICA DE
REMOÇÃO DA MEDICAÇÃO INTRACANAL DE Ca(OH)2

Transcorrido o período de 30 dias, o vedamento coronário foi retirado por
meio de brocas esféricas diamantadas 1012 (KG Sorensen, Cotia, SP) em alta
rotação e o dente foi alocado por sorteio em um dos quatro grupos experimentais
(n=8), segundo o protocolo a ser adotado na remoção da medicação intracanal de
Ca(OH)2, conforme descrição a seguir (Quadro 4.1).
Grupo I+ U+:
A remoção da medicação intracanal de Ca(OH)2 foi realizada com o uso do
instrumento final (F4) e de um instrumento adicional (F5) (Figura 4.9), em
associação à irrigação-aspiração com 5 mL de NaOCl 1%. Posteriormente irrigação
com 3 mL de EDTA 17% em conjunto com a ativação ultrassônica passiva (CV Dent
1000, CV Dentus, São José dos Campos, SP) por um minuto na potência 80% com
ponta ultrassônica intracanal (TU 13 intracanal fina 24 mm, Trinity Indústria e
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Comércio Ltda., São Paulo, SP) a 2 mm do CRT, seguida de nova irrigaçãoaspiração com 5 mL de NaOCl 1%.
Grupo I+U– :
Foi realizado um procedimento semelhante ao descrito para o grupo anterior,
exceto pelo fato de que o EDTA 17% permaneceu por um minuto sem ativação
ultrassônica.
Grupo I–U+:
A remoção da medicação intracanal de Ca(OH)2 foi realizada por meio do uso
do instrumento final (F4) em associação à irrigação-aspiração com 5 mL de NaOCl
1%, seguida pela irrigação-aspiração com 3 mL de EDTA 17% em conjunto com uso
de aparelho ultrassônico por um minuto e, por último, nova irrigação-aspiração com
5 mL de NaOCl 1%.
Grupo controle (I–U–) :
Foi realizado um procedimento semelhante ao descrito para o grupo anterior
-

+

(I U ), exceto pelo fato de que o EDTA 17% permaneceu por um minuto sem
ativação ultrassônica.

GRUPOS
PROTOCOLO

(I–U–)
I+U+

I+U–

I–U+

(GRUPO
CONTROLE)

Instrumento Final
Instrumento Adicional

-

-

NaOCl a 1% (5 mL)
EDTA a 17% (3 mL, 1 min)
Ultrassom

-

-

Quadro 4.1 - Formação dos grupos experimentais de acordo a técnica de remoção da medicação
intracanal de Ca(OH)2. Instrumento adicional (I), ultrassom (U), sim (+), não (-)
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A

B

C

D

D

Figura 4.9 – Recursos utilizados na técnica de remoção da medicação intracanal. Instrumento final
(F4) (A); instrumento adicional F5 (B); ponta utilizada no ultrassom com chave de
fixação (C); aparelho de ultrassom (D)

4.6 MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Foi utilizado o microtomógrafo de raios-X SkyScan 1174 v.2 (SkyScan,
Kontich, Bélgica) do Laboratório de Metabolismo Ósseo do Departamento de
Anatomia do ICB-USP. O aparelho é composto por um tubo de raios-X de microfoco
com fonte de alta tensão (50 kV, 800 µA), porta-amostra com manipulador de
precisão medindo 15 mm de diâmetro interno, mesa e um detector utilizando uma
câmera Charge Coupled Device (CCD) de 1,3 Mp (1304 x 1024 pixel) conectados a
um microcomputador (Dell Inc., São Paulo/SP) com sistema operacional Windows 7
de 64 bits utilizado no controle, aquisição de dados, reconstrução e análise dos
atributos das imagens (Figura 4.10). O sistema permite o rastreamento de amostras
com altura de até 15 mm com resolução espacial isotrópica variando de 6,7 a 30 µm.
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A

B

C

D

Figura 4.10 - Microtomógrafo de raios-X SkyScan 1174 v.2. Vista frontal do microtomógrafo (A) vista
com o computador acoplado ao microtomógrafo (B); porta de acesso ao compartimento
da câmara do microtomógrafo (C); câmara e mesa do microtomógrafo (D)

4.6.1 Ajustes no microtomógrafo e software de controle de operação do
equipamento

Um filtro de alumínio com espessura de 0,5 mm foi posicionado em frente à
câmera CCD, para minimizar o aparecimento de ruído nas imagens. Com o intuito
de evitar qualquer tipo de movimentação da amostra durante o processo antes da
inserção desta dentro da mesa do microtomógrafo, foi confeccionada uma matriz
através da adaptação de pequena quantidade de material de moldagem do tipo
silicone (Precise, Dentsply) no porta-amostra do aparelho, no qual posicionou-se
individualmente o dente com o acesso coronário voltado para baixo, de modo que a
raiz ficasse livre para o escaneamento, e perpendicular à fonte de radiação (Figura
4.11).
Após o posicionamento do conjunto porta-amostra/dente com a face
vestibular voltada para a câmera e fechamento do compartimento da câmara do
microtomógrafo, a fonte de raios-X foi acionada por meio do botão de energia na
barra de ferramentas do programa de controle e operação do equipamento, dando
início ao processo de aging, no qual o tubo de raios-X é pré-aquecido e a tensão e a
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corrente sobem suavemente, com o intuito de aumentar o tempo de vida do
equipamento. Em seguida, a posição do espécime foi verificada com a ferramenta
video image do programa de controle do equipamento, de modo que toda a
extensão da área de interesse da amostra (raiz) ficasse enquadrada na tela do
programa, assim, a coroa dentária não foi incluída na tela de visualização, portanto
não foi escaneada. A amostra permaneceu na câmara de exposição do aparelho
durante todo o ciclo de escaneamento.

D

C
B
A

Figura 4.11 – Espécime posicionado na mesa do microtomógrafo (A) porta-amostra (B) espécime na
matriz de silicone com a face vestibular voltada para a câmera CCD (C) câmera CCD
(D)

Antes do procedimento de escaneamento dos espécimes, foram adotados
procedimentos de correção geométrica do campo de aquisição, recurso denominado
flat-field correction, usando o programa de controle do equipamento. Este recurso foi
utilizado todas as vezes que eram observadas imperfeições na pré-visualização da
imagem. Os parâmetros de raio-X adotados nos rastreamentos foram testados e
definidos previamente por meio de um estudo piloto e normalizados a 50 kV com
exposição de 4.500 micro-segundos de exposição (Quadro 4.2).

4.6.2 Escaneamentos microtomográficos

Uma vez confirmados os procedimentos prévios de ajuste no programa de
controle do equipamento, iniciou-se a aquisição das projeções do espécime em
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diversas angulações com rotação de 180º, movimentos randomizados e passo de
rotação de 0,7º. Definiu-se ainda uma quantidade total de dois quadros (frames)
tomados em cada projeção angular com resolução de 14,36 µm. Assim sendo, o
comprimento total da área rastreada da amostra foi cerca de 14 mm. Este ajuste
permitiu a obtenção de uma melhor definição final de cada imagem, estabelecendo
um tempo total de escaneamento de aproximadamente 1 hora, 03 minutos e 43
segundos para cada amostra, em cada etapa de escaneamento (Quadro 4.2). As
projeções bidimensionais das imagens geradas foram arquivadas no formato TIFF.

Voltagem

50 kV

Amperagem

100 µA

Tamanho do pixel

14.36 µm

Rotação do eixo

180°

Passo de rotação

0,7°

Filtro de alumínio

0,5 mm

Número de quadros

2

Exposição

4.500 micro-segundos

Correção de Flat Field

Sim

Tempo de escaneamento

1 hora, 03 minutos e 43 segundos

Quadro 4.2 - Parâmetros de aquisição das imagens, utilizados no escaneamento dos dentes

Os exames microtomográficos dos dentes foram realizados em três
momentos

distintos

do

procedimento

endodôntico:

1)

escaneamento

microtomográfico inicial, realizado após preparo químico-cirúrgico do canal; 2) 30
dias após aplicação da medicação intracanal

de Ca(OH)2 e 3) escaneamento

microtomográfico final, após remoção da medicação intracanal.
Ao término de cada rastreamento, as amostras foram novamente colocadas
em frascos contendo soro fisiológico e armazenadas em estufa a 37 ºC, até a
próxima etapa experimental.
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4.6.3 Reconstrução tridimensional

A seguir, o software NRecon, versão 1.6.5 (SkyScan), foi utilizado para
reconstrução das imagens a partir de secções transversais das projeções angulares
por meio do algoritmo de reconstrução de feixe cônico de Feldkamp modificado,
resultando na completa representação da microestrutura rastreada de cada amostra.
Antes de iniciar a reconstrução das imagens, fez-se necessário alguns ajustes
nas ferramentas do NRecon, visando corrigir ou reduzir artefatos presentes na
imagem. Assim, os ajustes de correção consistiram em suavização (smoothing) no
valor de 3 (em uma escala de 0 a 10), redução de artefatos em forma de anel (ring
artifact correction) no valor de 5 (em uma escala de 0 a 20), endurecimento do feixe
(beam hardening correction) no percentual de 20% (em uma escala de 0 a 100%) e
histograma de contraste no modo logarítmico variando de 0,0035 a 0,1643, valores
mínimo e máximo, respectivamente. Ao final da reconstrução, foi obtida uma média
de 986 fatias por amostra (14 mm de comprimento), salvas no formato Bitmap
(BMP). As configurações de ajuste selecionadas foram registradas e padronizadas
em todas as reconstruções seguintes (Quadro 4.3).

Smoothing

3

Ring artifact correction

5

Beam-hardening correction

20%

Histograma de contraste

0,0035 a 0,1643

Número de cortes

± 986

Duração da reconstrução

± 4 minutos

Quadro 4.3 - Parâmetros utilizados na reconstrução tridimensional dos dentes

4.6.4 Seleção do volume de interesse (VOI) e região de interesse (ROI)

Após a reconstrução tridimensional, realizou-se a análise das imagens com o
auxílio do software CTan versão 1.12.4.3 (SkyScan) que consistiu inicialmente em
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selecionar manualmente o volume e a região de interesse do conjunto de dados. O
volume de interesse refere-se à integração de todas as regiões de interesse ao
longo do subconjunto de imagens selecionadas, enquanto a região de interesse
refere-se à seleção da área pretendida através de ferramentas com formatos fixos
ou delimitação manual em cada secção transversal.
A estandardização do VOI iniciou pela seleção da primeira imagem do ápice
radicular visível na função binary images, opção de cor preto e branco. A seguir,
com a ferramenta raw images, subtraiu-se 35 fatias (0,5 mm) a partir da primeira
imagem identificada, padronizando o início do VOI nas proximidades do limite
cemento-dentina-canal (CDC) e o final do VOI definido pela subtração de 750 fatias
do início, totalizando 751 fatias na composição do conjunto de dados representativo
do comprimento total do canal a ser analisado (10,75 mm). A seguir, a ROI foi
estabelecida em cada fatia com a ferramenta de seleção em formato elíptico,
excluindo o contorno radicular externo para favorecer a binarização, uma vez que a
densidade da medicação intracanal assemelha-se àquela do contorno externo. Uma
vez selecionados VOI e ROI, as imagens foram salvas no módulo regions of interest,
compondo um novo arquivo de dados (Figura 4.12).

A

C

B

D

Figura 4.12 – Seleção do VOI. Primeira imagem visível (A); início do VOI (B); final do VOI (C); VOI
com a seleção da ROI e exclusão do contorno externo da raiz, sendo a região mais
escura o canal radicular e a cinza representa parte da dentina radicular (D)
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Em seguida, o comprimento total do VOI foi dividido em três segmentos,
originando três novos arquivos de dados: terço apical (251 fatias ou 3,59 mm), terço
médio (250 fatias ou 3,58 mm) e terço cervical (250 fatias ou 3,58 mm). Como
resultado, quatro conjuntos de dados foram gerados por amostra a cada
escaneamento microtomográfico (Figuras 4.13 e 4.14).

Terço apical (3,59 mm)

Terço médio (3,58 mm)

Comprimento total
10,75 mm

Terço cervical (3,58 mm)

Figura 4.13 – Imagem 2D da amostra, com a representação esquemática da divisão da extensão total
do canal em terços

A

C

B

D

Figura 4.14 – Arquivos de dados microtomográficos. VOI da extensão total do canal (A); VOI do terço
apical (B); VOI do terço médio (C); VOI do terço cervical (D)
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4.6.5 Análise da região de interesse

A análise do conjunto de dados fundamenta-se essencialmente na
possibilidade de determinação, através do software CTan, de volumes internos à
ROI. Isto é função, basicamente, das diferentes densidades verificadas em cada
região, tecido ou substância considerada. Desta forma, na ferramenta binary
selection através da avaliação do histograma de distribuição de densidades (Figura
4.15) do conjunto de dados, que representa a distribuição do parâmetro Bone
Mineral Density (BMD) da amostra, determinado automaticamente pelo programa, é
possível delimitar cada volume interno do material em questão.

Figura 4.15 – Histograma de distribuição de densidades. A curva à esquerda do gráfico representa o
canal, a região de platô do gráfico representa a medicação intracanal e a segunda
curva (à direita do gráfico) a dentina. As setas superior e inferior do gráfico
representam os valores mínimo e máximo de threshold

Sendo assim, inicialmente foi feito o estudo dos parâmetros de densidades
(BMD) limites da dentina, da medicação intracanal e do canal radicular, de acordo
com o volume pretendido, em cada etapa de escaneamento (Quadro 4.4). Estes
limites de densidade foram estabelecidos pela análise dos parâmetros de BMD em
conjunto de dados criados exclusivamente de áreas de dentina, medicação e canal
(Figura 4.16).
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A

A

B

B

Figura 4.16 – Histograma de densidade da dentina (A) e medicação intracanal (B)

Densidade (BMD)

Etapa

Volume Pretendido

Escaneamento 1

Canal radicular

Escaneamento 2

Medicação intracanal

0,03

<0,07

Escaneamento 3

Resíduo de MIC

0,03

<0,07

Escaneamento 3

Canal radicular

Inferior

Superior

<0,03

<0,03

Quadro 4.4 – Densidade limite por etapa adotada para o canal radicular, medicação intracanal e
resíduo de medicação

Estes limites de densidade relacionam-se a valores em uma escala de 0 a
250 no gráfico em escala de cinza padrão do software (Figura 4.15), denominada
threshold. Estes valores são importantes, pois são utilizados posteriormente como
referência no custom processing na função de binarização (plug-in threshold) nas
rotinas de processamento customizado da amostra. Uma vez determinados estes
valores limites, foi possível utilizá-los como referenciais fixos para todas as análises.
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Assim, o primeiro passo para a efetiva análise de cada ROI tem como objetivo
segmentar o volume pretendido para análise. Isto é realizado através do ajuste no
CTan das densidades-limite já definidas para o escaneamento, de modo a
evidenciar o referido volume. Em seguida, registra-se os respectivos limites inferior e
superior na escala de cinza padrão para uso posterior na rotina criada.
O passo seguinte teve o objetivo de construir uma rotina de análise
padronizada e automatizada a ser aplicada em cada ROI com o objetivo de
determinar o volume da região delimitada na análise. Isto foi feito através da
utilização da ferramenta custom processing, a qual permite a definição de uma lista
de tarefas (task list), composta por uma sequência de funções (plug-ins) executadas
automaticamente sobre a amostra pelo CTan. A ideia subjacente à construção das
listas é a delimitação de uma determinada área da ROI para aplicação da função
(plug-in) que calcula uma série de parâmetros dimensionais do objeto, dentre os
quais o volume (do canal ou da medicação). O resultado foi a criação de duas listas
de tarefas.
A lista de tarefas 1 foi empregada no escaneamento microtomográfico inicial e
final para avaliar o volume inicial do canal (após a instrumentação) e o volume final
(após a remoção da medicação). A lista de tarefas 2 foi aplicada no segundo
escaneamento microtomográfico para avaliar o volume de medicação após 30 dias,
e no escaneamento final para avaliar o volume de resíduo de medicação intracanal.
Assim sendo, nas imagens geradas pelo escaneamento microtomográfico final foi
possível avaliar o volume de resíduo de medicação e o volume do canal radicular
após remoção da medicação intracanal, empregando-se sequencialmente as duas
listas de tarefas, com objetivos distintos.
Abaixo estão descritos os plug-ins utilizados nas listas de tarefas, bem como
suas respectivas funções. Na lista de tarefas 1 (Figura 4.17), temos:
- Thresholding: binariza a amostra com base nos valores superior e inferior da
escala de cinza, determinados após a configuração dos limites de densidade, com o
intuito de delimitar o volume que se pretende analisar. O resultado é a delimitação
do volume (ou área, no plano bidimensional) do canal radicular;
- Despeckle: utilizado para remover eventuais falhas que estejam presentes
no interior do volume em análise com dimensão menor que o determinado em
parâmetro configurável do plug-in;
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- Bitwise operations: determina que a imagem de trabalho corresponde à
região de interesse, ou seja, o volume do canal;
- 3D analysis: calcula, com base na imagem de trabalho (volume) obtida após
a aplicação das ferramentas anteriores, uma série de parâmetros geométricos do
objeto, dentre os quais o volume (do canal), em mm3.

Figura 4.17 – Execução da lista de tarefas 1 no escaneamento microtomográfico inicial. Os pixels
brancos representam o volume do canal após o preparo químico-cirúrgico

Na lista de tarefas 2 (Figura 4.18), foram utilizadas as seguintes funções:
- Thresholding: binariza a amostra com base nos valores superior e inferior da
escala de cinza, determinados após a configuração dos limites de densidade, com o
intuito de delimitar o volume que se pretende analisar. O resultado é a delimitação
do volume de medicação intracanal após 30 dias ou o volume de resíduo de
medicação intracanal;
- Morphological operations: executado duas vezes em seguida, no espaço
tridimensional, em manobra denominada “abrir e fechar”, para suavizar os contornos
do objeto;
- Despeckle: utilizado para remover eventuais falhas que estejam presente no
interior do volume em análise com dimensão menor que o determinado em
parâmetro configurável do plug-in;
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- Morphological operations: utilizado para suavizar, mais uma vez, o volume
de trabalho, através agora do parâmetro denominado “erosion”;
- Bitwise operations: utilizado para igualar a região de interesse à imagem de
trabalho;
- 3D analysis: calcula, com base na imagem de trabalho (volume) obtida após
a aplicação das ferramentas anteriores, uma série de parâmetros geométricos
tridimensionais do objeto, dentre os quais o volume (da medicação intracanal ou do
resíduo de medicação intracanal), em mm3.

Figura 4.18 - Execução da lista de tarefas 2 no escaneamento microtomográfico final. Os pixels
brancos representam o resíduo de medicação intracanal de Ca(OH)2

Todos os dados quantitativos gerados com as análises, incluindo o volume
em mm3 obtidos no programa CTan foram armazenados em forma de texto no
formato “.csv”. Os dados obtidos nas análises tridimensionais foram organizados e
compilados no programa Microsoft® Excel for Mac versão 14.1.0.
De forma complementar, ainda no programa CTan, na ferramenta binary
images/create 3D model, foram gerados, para fins de ilustração, modelos
tridimensionais de uma amostra de cada grupo experimental por fase de
escaneamento

microtomográfico

no

formato

.p3g.

Estes

modelos

foram

posteriormente visualizados no programa CTvol 2.2.2.2. Com o objetivo de facilitar a
identificação dos modelos, optou-se por aplicar cores distintas. A cor vermelha foi
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usada para identificar o modelo do canal radicular após remoção da medicação
intracanal, enquanto a cor azul para o resíduo de medicação. Em seguida os dois
modelos foram sobrepostos (Figura 4.19).

Figura 4.19 - Modelos tridimensionais. Canal radicular após remoção da MIC (cor vermelha); resíduo
de medicação intracanal (cor azul); modelos tridimensionais sobrepostos, do canal
radicular após o preparo e resíduo de medicação intracanal

Para facilitar a compreensão da metodologia utilizada e procedimentos
experimentais adotados, um fluxograma com a representação esquemática de
sequência metodológica utilizada no presente estudo é apresentado a seguir
(Quadro 4.5).

65

Exames
microtomográficos

Análises

Preparo químico –
cirúrgico (PQC)

Escaneamento
inicial

Volume do canal cirúrgico

Medicação intracanal
(após 30 dias)

Segundo
escaneamento

Volume MIC após 30 dias

Escaneamento
final

Volume do resíduo de MIC
Volume final do canal

Seleção da amostra
(32 dentes)

Divisão em grupos
experimentais

Remoção
da MIC

Quadro 4.5 – Fluxograma da sequência metodológica utilizada no presente estudo

4.7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa MINITAB
16 Statistical software (Minitab Inc., State College, PA, EUA) e Bioestat 5.0 (Instituto
Mamirauá, Manaus, AM). Os dados de cada parâmetro avaliado foram submetidos
ao teste de homocedasticidade (teste de Levene) com o objetivo de verificar a
homogeneidade de variância da amostra. Constatada a homocedasticidade, os
dados foram submetidos à análise de variância de três fatores (região, uso do
ultrassom e uso do instrumento adicional) e teste de Tukey para contraste de
médias. Para os conjuntos de dados não-homocedásticos, foi aplicado o teste nãoparamétrico de Kruskal-Wallis, com contraste de médias através do teste de Student
Newman-Keuls. Nos dois casos, o nível global de significância foi estabelecido em
5%.
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5 RESULTADOS

Uma visão geral dos resultados é apresentada na tabela 5.1. Após submeter
os dados ao teste de homocedasticidade (teste de Levene), observou-se que as
variáveis “volume do canal cirúrgico” (Vinicial, p=0,030), “volume de MIC após 30 dias”
(M30d, p=0,000), “volume final do canal” (Vfinal, p=0,041) e “variação do volume do
canal” (p=0,009) se mostraram não homocedásticas. Assim sendo, para estas
variáveis empregou-se o teste estatístico não-paramétrico de Kruskal-Wallis,
utilizando-se para comparações múltiplas o teste de Student-Newman-Keuls.
As variáveis “volume de MIC após 30 dias/volume do canal cirúrgico”
(M30d/Vinicial, p=0,594), “volume de resíduo de MIC” (Rmic, p=0,125), “volume de
resíduo/volume

do

canal

cirúrgico”

(Rmic/Vinicial,

p=0,782)

e

“volume

de

resíduo/volume de MIC após 30 dias” (Rmic/M30d, p=0,145) foram homocedásticas.
Desta forma, para estas variáveis foi utilizado o teste de ANOVA de três fatores
(região, ultrassom e instrumento adicional como fatores principais) e comparações
múltiplas pelo teste de Tukey.

5.1 VOLUME DO CANAL CIRÚRGICO E VOLUME DE MIC APÓS 30 DIAS

Conforme apresentado na tabela 5.1, para todos os grupos o volume do canal
cirúrgico em cada um dos terços foi estatisticamente semelhante. Em relação ao
volume da MIC após 30 dias, para cada região foram observados valores
estatisticamente semelhantes entre as quatro condições experimentais avaliadas.
Os coeficientes de variação observados para essas variáveis ficaram entre 42% e
63% (volume do canal cirúrgico) e entre 26% e 76% (volume de MIC após 30 dias).

Tabela 5.1 - Médias e desvios-padrão dos dados obtidos através da micro-CT de dentes unirradiculares nas diversas fases do tratamento endodôntico, entre
o final da instrumentação e o término da remoção da medicação intracanal de hidróxido de cálcio. Médias seguidas pela mesma letra não são
estatisticamente diferentes (p>0,05. Vinicial, M30d Vfinal, e variação no volume do canal: Kruskal-Wallis; M30d / Vinicial, Rmic, Rmic/ Vinicial e Rmic / M30d:
ANOVA de três fatores)

Instrumento
adicional

Ultrassom

Sim

Região

Volume do canal
cirúrgico (Vinicial,
3
mm )

Medicação intracanal após 30 dias
(M30d)
mm

3

M30d / Vinicial (%)

Resíduo de medicação intracanal (Rmic)
mm

3

Rmic / Vinicial (%)

Rmic / M30d (%)

Volume final
do canal
3
(Vfinal, mm )

Variação do
volume do canal
(%)*

Cervical

4,1 (2,1)AB

2,5 (1,0)AB

65,2 (22,9)ABC

0,11 (0,07)ABCD

2,9 (1,7)C

4,9 (2,8)B

4,5 (2,0)A

13,9 (11,5)ABC

Média

2,5 (1,6)BC

1,1 (0,6)BCD

51,3 (31,6)ABC

0,07 (0,05)ABCD

3,3 (1,8)C

13,1 (17,3)B

2,7 (1,5)BC

13,5 (8,7)ABC

Apical

1,0 (0,5)DE

0,3 (0,2)E

35,4 (27,6)BC

0,04 (0,03)CD

5,2 (3,2)ABC

26,4 (29,0)AB

1,2 (0,5)CD

27,8 (16,2)A

Cervical

4,3 (2,2)AB

3,3 (1,8)AB

71,6 (29,7)AB

0,17 (0,09)A

4,2 (2,1)BC

9,0 (9,5)B

4,5 (2,1)AB

6,6 (5,8)CD

Média

2,3 (1,0)BC

1,5 (1,0)ABC

62,6 (28,2)ABC

0,12 (0,05)ABC

5,7 (2,1)ABC

14,8 (17,3)B

2,4 (0,9)BC

7,7 (5,6)BCD

Apical

0,9 (0,5)DE

0,5 (0,3)DE

49,8 (22,1)ABC

0,07 (0,03)BCD

8,2 (4,2)A

21,7 (15,6)AB

1,1 (0,4)C

20,9 (19,4)AB

5,1 (2,3)A

4,2 (2,2)A

81,1 (16,4)A

0,14 (0,08)AB

3,2 (2,1)C

3,8 (2,2)B

5,7 (2,3)A

14,0 (12,3)ABC

Média

2,3 (1,1)BC

1,2 (0,7)BC

55,1 (26,3)ABC

0,09 (0,07)ABCD

4,1 (2,3)BC

10,6 (9,1)B

2,5 (1,2)BC

12,9 (7,1)ABC

Apical

1,0 (0,5)DE

0,4 (0,2)E

37,1 (14,5)BC

0,03 (0,02)D

3,5 (3,2)C

11,6 (11,0)B

1,1 (0,5)CD

21,4 (12,8)A

3,1 (1,7)ABC

1,9 (1,4)ABC

54,7 (22,0)ABC

0,14 (0,05)AB

4,9 (2,3)ABC

10,0 (4,5)B

3,3 (1,7)BC

6,4 (4,2)CD

Média

1,7 (0,8)CD

0,8 (0,2)CD

53,0 (19,0)BC

0,10 (0,03)ABCD

6,6 (2,3)ABC

12,7 (2,6)B

1,8 (0,8)C

6,1 (3,3)CD

Apical

0,7 (0,3)E

0,2 (0,1)E

26,3 (11,9)C

0,06 (0,03)BCD

8,8 (2,8)A

42,5 (35,8)A

0,8 (0,3)D

4,5 (4,7)D

Sim

Não

Cervical
Sim

Não
Cervical
Não
(grupo controle)

*calculada como 100 x (Vfinal - Vinicial)/ Vinicial
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5.2 VOLUME DE MIC / VOLUME DO CANAL CIRÚRGICO

O resultado da análise de variância indicou que apenas a interação
“instrumento adicional x uso do ultrassom” foi estatisticamente significante (p<0,01).
A tabela 5.2 traz as médias, desvios-padrão e resultado da análise estatística para
esta interação. Independentemente da região avaliada, nas condições em que o
ultrassom foi utilizado, a porcentagem de medicação encontrada foi estatisticamente
semelhante nos grupos que utilizaram e que não utilizaram o instrumento adicional.
Entre os grupos nos quais o ultrassom não foi utilizado, aquele no qual não foi
utilizado o instrumento adicional durante o procedimento de remoção da medicação
(grupo controle) apresentou porcentagem estatisticamente menor de medicação do
que o grupo no qual o instrumento adicional foi utilizado. O preenchimento do canal
cirúrgico com a medicação após 30 dias variou entre 55% e 81% na região cervical,
53% e 63% no terço médio e 26% e 50% no terço apical.

Tabela 5.2 - Médias e desvios-padrão da porcentagem de MIC após 30 dias em relação ao volume do
canal cirúrgico. Médias seguidas pela mesma letra não são estatisticamente diferentes
(p>0,05)

Instrumento adicional
Sim
Ultrassom

Não

Sim

50,7 (29,2) AB

57,8 (26,4) AB

Não

61,3 (27,3) A

44,7 (21,8) B

5.3 VOLUME DE RESÍDUO DE MIC

A análise estatística indicou que o volume de resíduo de MIC foi influenciado
somente pela região do canal (p<0,01) e pela utilização do ultrassom (p<0,05). O
volume residual de MIC aumentou significantemente de apical para cervical. A
região cervical apresentou volume de resíduo de 0,14 ± 0,07 mm3, maior do que o
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volume de MIC no terço médio (0,10 ± 0,05 mm3) e no terço apical (0,05 ± 0,03
mm3). O uso do ultrassom resultou em um menor volume de resíduo de MIC (0,08 ±
0,07 mm3), em comparação às condições experimentais nas quais ele não foi
utilizado (0,11 ± 0,06 mm3). Nenhuma das interações foi estatisticamente
significante, o mesmo tendo sido observado para a utilização do instrumento
adicional.

5.4 VOLUME DE RESÍDUO DE MIC / VOLUME DO CANAL CIRÚRGICO

Semelhante ao que foi observado em relação ao volume de resíduo de MIC
em valores absolutos, o cálculo da porcentagem de resíduo em relação ao volume
do canal cirúrgico mostrou que apenas a região do canal (p<0,01) e o uso do
ultrassom (p<0,001) foram estatisticamente significantes. Considerando-se a região
do canal, somente as regiões apical e cervical apresentaram-se estatisticamente
diferentes, sendo que a região apical apresentou maior volume percentual de
resíduo (6,4 ± 3,9%) em comparação com a região cervical (3,8 ± 2,1%). A região
média apresentou porcentagem de resíduo estatisticamente semelhante a ambas
(4,9 ± 2,4%). O uso do ultrassom resultou em um menor volume de resíduo de MIC
(3,7± 2,4%), em comparação às condições experimentais nas quais ele não foi
utilizado (6,4 ± 3,1%). Nenhuma das interações foi estatisticamente significante. O
uso do instrumento adicional também não influenciou esta variável.

5.5 VOLUME DE RESÍDUO DE MIC / VOLUME DE MIC APÓS 30 DIAS

A análise da porcentagem de resíduo em relação ao volume de MIC após 30
dias indicou que nenhuma das interações foi estatisticamente significante. Apenas o
fator região foi responsável por diferenças estatisticamente significantes (p<0,001). A
porcentagem de resíduo em relação ao volume de MIC encontrado após 30 dias no
terço apical (25,5 ± 26,3%) foi maior do que no terço médio (12,8 ± 12,6%) e cervical
(6,9 ± 5,9%), os quais foram semelhantes estatisticamente entre si. O uso do
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ultrassom foi marginalmente significante (p=0,051), sendo que os grupos nos quais o
ultrassom foi utilizado apresentaram menor porcentagem de resíduo em relação ao
volume de MIC após 30 dias (11,7 ± 16,1%), em comparação àqueles nos quais o
ultrassom não foi utilizado (18,4 ± 20,6%).
As figuras 5.1, 5.2 e 5.3 ilustram os resultados quanto ao volume de MIC após
30 dias e o volume de resíduos de MIC.

A

C

B

D

Figura 5.1 - Imagens 2D do terço cervical – canal cirúrgico (A); MIC após 30 dias em escala de cinza,
o círculo vermelho representa a ROI a ser binarizada (B); imagem binária do volume de
MIC após 30 dias (C) e do volume de resíduo de MIC (D). Os resíduos de MIC no terço
cervical apresentam-se irregularmente distribuídos, como se estivessem retidos em
irregularidades da parede dentinária
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A

B

C

D

Figura 5.2 - Imagens 2D do terço médio – canal cirúrgico (A); MIC após 30 dias em escala de cinza, o
círculo vermelho representa a ROI a ser binarizada (B); imagem binária do volume de
MIC após 30 dias (C) e do volume de resíduo de MIC (D). Os resíduos de MIC no terço
médio encontram-se irregularmente distribuídos, como se estivessem retidos em
irregularidades da parede dentinária

A

B

C

D

Figura 5.3 - Imagens 2D do terço apical – canal cirúrgico (A); MIC após 30 dias em escala de cinza, o
círculo vermelho representa a ROI a ser binarizada (B); imagem binária do volume de
MIC após 30 dias (C) e do volume de resíduo de MIC (D). Os resíduos de MIC no terço
apical encontram-se na forma de aglomerados
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5.6 VOLUME FINAL DO CANAL E VARIAÇÃO PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO
VOLUME DO CANAL CIRÚRGICO

Para os terços apical e médio, não houve diferenças estatisticamente
significantes no volume final do canal entre as técnicas utilizadas. Para o terço
cervical, o uso do ultrassom (independentemente do uso do instrumento adicional)
resultou em um volume final maior do que na ausência do ultrassom e do
instrumento adicional (grupo controle). A análise da variação percentual revelou que,
de modo geral, todas as técnicas resultaram em aumentos estatisticamente
semelhantes no volume do canal para um dado terço (entre 6,6% e 14%), exceto na
região apical onde o grupo controle apresentou variação estatisticamente inferior aos
demais.
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6 DISCUSSÃO

A remoção do hidróxido de cálcio intracanal é um procedimento tecnicamente
difícil de ser executado de forma eficaz. Esta dificuldade se traduz em uma busca
constante por novas técnicas de irrigação, equipamentos e substâncias químicas
auxiliares de tal maneira que, em conjunto, seja possível promover uma maior
remoção da medicação, com o intuito de se obter paredes dentinárias limpas em
toda a extensão do canal.

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TÉCNICA ENDODÔNTICA UTILIZADA

No presente estudo, tomadas radiográficas nos sentidos orto-radial e mésiodistal foram realizadas durante a seleção dos dentes com o objetivo de identificar
aqueles que apresentavam canal único, semelhança morfológica e comprimento
total entre 20 e 23 milímetros. Estes critérios de seleção foram considerados
importantes para atenuar variações morfológicas que poderiam influenciar os
resultados16.
A variabilidade morfológica do sistema de canais radiculares em um mesmo
grupo dentário torna a padronização da amostra complexa. Os critérios de inclusão e
exclusão adotados tentam minimizar tais diferenças anatômicas, mas ainda assim,
em estudos desta natureza, esforços devem ser empreendidos no sentido de
distribuir os elementos dentários entre os grupos experimentais de forma que as
diferenças anatômicas sejam igualmente distribuídas, pois a morfologia do canal
pode afetar a inserção e a remoção do hidróxido de cálcio10. Na presente pesquisa,
a distribuição dos dentes nos grupos experimentais foi realizada utilizando-se o
método de sorteio.
Os dentes selecionados eram unirradiculares, incluindo incisivos, caninos,
pré-molares superiores e pré-molares inferiores, desde que se enquadrassem nos
critérios de seleção. Tal abrangência se deu em virtude da dificuldade, por questões
éticas, em se obter dentes humanos, agravada pela necessidade de atendimento
dos critérios de inclusão/exclusão da pesquisa. Dentes unirradiculares também
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foram utilizados em outras pesquisas que avaliaram a eficácia de remoção do
hidróxido de cálcio18,

20, 35, 42-47, 57, 62

partindo da premissa de que estes dentes,

principalmente os incisivos e caninos, são mais susceptíveis a lesões traumáticas,
onde a pasta de Ca(OH)2 tem frequente indicação de uso.
Os dentes foram mantidos coronados, fazendo com que a porção coronária
funcionasse como um reservatório de solução irrigadora16. Assim, quando a solução
irrigadora é ativada mecanicamente, uma considerável quantidade de solução
mantem-se na coroa e, consequentemente, a pressão hidrostática do líquido
irrigante é maior58, 64. Contudo, muitos estudos optaram pela utilização de dentes
descoronados14, 20, 45, 46, 47, 62, 64 sob a justificativa de padronização do comprimento
das amostras.
O sistema rotatório adotado para a realização do preparo dos canais
radiculares foi o Protaper® universal. Este sistema é amplamente utilizado na
Endodontia devido a características favoráveis, como elevada flexibilidade (que
possibilita uma modelagem respeitando a anatomia do canal), e sequência de
instrumentos que permite uma rápida execução, com menor fadiga do operador.
Esta técnica de preparo foi empregada em vários estudos43, 47, 69, 77, 85. O instrumento
Finishing File 4 (F4) foi considerado o instrumento final, com diâmetro suficiente para
promover a modelagem dos canais, visto que a amostra foi composta por dentes
unirradiculares com diâmetro anatômico dos canais relativamente elevado. Os
canais foram preparados por um único operador, com experiência clínica e
laboratorial no sistema utilizado. Nenhum acidente operatório, como fratura de
instrumento, foi registrado durante o preparo dos espécimes.
O propilenoglicol 400 foi o veículo utilizado em associação com o pó de
Ca(OH)2 por proporcionar uma pasta viscosa e com bom escoamento. A inserção da
pasta foi realizada com propulsor lentulo, método largamente utilizado por resultar
em uma melhor qualidade de preenchimento, em comparação ao uso de
instrumentos manuais e de técnicas de injeção10, 14, 17, 43, 57.
Alguns aspectos devem ser considerados em relação ao tempo de
permanência da pasta de hidróxido de cálcio. A análise da difusão dos íons hidroxila
e variações de pH indicaram que o hidróxido de cálcio tem influência sobre a
atividade osteoclástica e no processo de reparo por períodos de até quatro
semanas31. O tempo ideal de permanência da medicação deve estar entre duas e
três semanas para que se alcance o aumento de pH na dentina externa32 e para que
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a difusão de íons cálcio da pasta no interior do canal atinja a sua concentração
máxima25. Considerando estes fatores e com o objetivo de se aproximar o quanto
possível da realidade clínica, o tempo de permanência da pasta de Ca(OH)2
estabelecido no presente estudo foi de trinta dias. No entanto, observa-se que a
maioria dos estudos que avaliaram resíduos de Ca(OH)2 utilizaram tempo de sete
dias10,

17, 18, 20, 37, 42, 43, 47, 58, 62, 64, 65

ou inferior14,

16, 35

. São encontrados também

45, 57

trabalhos nos quais a medicação permaneceu por dez

e vinte e um dias46.

Como o Ca(OH)2 tem a tendência de sofrer ressecamento com o decorrer do
tempo, a MIC fica impregnada na parede dentinária. Assim, é possível que quando
da permanência por maiores períodos de tempo, a eficácia de remoção do Ca(OH)2
seja afetada negativamente. No presente trabalho, esperava-se uma maior
impregnação das paredes dentinárias com resíduos de Ca(OH)2 e que o volume de
resíduos seria maior em relação a dentes posteriores. De fato, observou-se que os
resíduos tendem a permanecer imbricados na parede dentinária, o que pode ser
justificado pelo período que a MIC foi mantida, embora o volume de resíduos desse
estudo tenha sido menor do que outros trabalhos que utilizaram tempos de
permanência menores.

6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

O método da micro-CT requer o ajuste preliminar de diversos parâmetros
visando a aquisição de resultados fidedignos. Os cuidados na padronização dos
parâmetros de escaneamento, como o ângulo de rotação, o passo de rotação, a
quantidade de frames, o tamanho do voxel, bem como os parâmetros de
reconstrução, processamento e análise das imagens, visam permitir que os dados
obtidos sejam passíveis de comparação. Na presente pesquisa, o procedimento de
escaneamento foi realizado com passo de rotação de 0,7º e tamanho de pixel
definido em 14 µm, determinando um tempo total de escaneamento em torno de 63
minutos. Estudos que utilizaram a micro-CT como método de avaliação de resíduos
de smear layer utilizaram resolução de 20 µm79, 82, 83, enquanto que no estudo que
avaliou resíduos de Ca(OH)2 a calibração foi de 34 µm58. A resolução selecionada
afeta o tempo de escaneamento e a visualização das partículas. Assim, quanto
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menor o tamanho do pixel, maior é o tempo de escaneamento; em contrapartida os
resultados tornam-se mais precisos, pois resíduos de Ca(OH)2 de menor tamanho
podem ser visualizados. Por isso, é mais vantajoso utilizar um tamanho de pixel
menor, embora o tempo de escaneamento seja maior.
A maior dificuldade nas análises foi a definição do histograma de densidade,
considerando-se que são utilizadas imagens radiográficas e que a densidade da
dentina e da medicação intracanal na escala de cinza são muito próximas. A
segmentação de diferentes objetos de análise, tecidos ou materiais parece óbvia se
há uma grande diferença nas características de atenuação dos vários objetos86.
Entretanto, com o estabelecimento prévio dos parâmetros de densidade limite da
dentina, da medicação intracanal e do canal radicular, foi possível a identificação de
cada item analisado.

6.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE VOLUME DO CANAL CIRÚRGICO E VOLUME DE
MIC APÓS 30 DIAS (Vinicial, M30d e M30d / Vinicial)

A padronização das amostras no que se refere ao volume do canal após o
preparo

químico-cirúrgico

foi

confirmada

estatisticamente.

Os

resultados

demonstraram que, para todos os grupos, o volume do canal cirúrgico em cada um
dos terços antes da etapa de medicação dos canais radiculares foi estatisticamente
semelhante, demonstrando que todos os grupos experimentais partiram de
condições anatômicas próximas e que o preparo químico-cirúrgico foi padronizado
(Tabela 5.1). O volume do canal cirúrgico na região cervical foi maior do que nas
regiões média e apical, resultados esperados considerando-se a conicidade
morfológica dos canais no sentido cérvico-apical.
O volume de medicação presente após o período de permanência pode ser
resultante da contração, solubilização e qualidade do preenchimento da MIC. Os
resultados estatisticamente semelhantes em todos os grupos para uma mesma
região evidenciam que os canais apresentaram padrões de preenchimento com a
MIC semelhantes, para todos os grupos em um dado terço.
A quantidade de medicação intracanal presente após 30 dias calculada pela
soma dos volumes encontrados nas diferentes regiões foi, em média, 4,4 mm3. Este
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valor é resultante do fato de que no período de 30 dias as amostras foram mantidas
em meio aquoso (frasco com esponja saturada em soro fisiológico), condição que
favorece a solubilização da MIC via forame apical, e também pela contração que a
pasta sofre com o decorrer do tempo. Outro estudo microtomográfico58 obteve uma
média de volume de MIC após sete dias de 12,3 mm3. Vale ressaltar que no referido
estudo, além do período de permanência ter sido de apenas sete dias, foram
analisadas raízes mesiais de molares inferiores descoronados, enquanto na
presente pesquisa utilizou-se dentes unirradiculares coronados. Há que se
considerar que a presença da coroa dental impõe maior dificuldade de
preenchimento do canal com a MIC.
O escaneamento microtomográfico imediatamente após a inserção da
medicação não foi realizado visando otimizar o tempo de utilização do
microtomógrafo. Caso este tivesse sido feito, poder-se-ia verificar se o canal havia
sido totalmente preenchido ou não pela MIC, não obstante tenha sido utilizada
técnica de preenchimento reconhecida como eficaz pela literatura10, 14, 17, 43, 57.
Os resultados da correlação volume de MIC/volume do canal cirúrgico
(M30d/Vinicial) indicaram que somente a interação instrumento adicional e uso de
ultrassom foi estatisticamente significante. Entre os grupos nos quais o ultrassom
não foi utilizado, aquele no qual não foi utilizado o instrumento adicional durante o
procedimento de remoção da MIC (grupo controle) apresentou porcentagem
estatisticamente menor de MIC após 30 dias do que o outro grupo no qual o
instrumento adicional foi utilizado posteriormente. Essa diferença foi inesperada uma
vez que até esta etapa da técnica endodôntica não houve variação no procedimento
realizado entre os grupos. Uma possível hipótese para explicar este achado seria a
procedência das amostras ser variada entre pacientes jovens e idosos, o que geraria
certa variabilidade anatômica em relação ao tamanho do forame apical. Com o
decorrer da idade, há uma diminuição fisiológica do diâmetro do canal e,
consequentemente, maior estreitamento apical. Assim, quanto maior o tamanho do
forame apical, mais rapidamente a medicação solubilizará quando em contato com o
meio.
A região apical apresentou menor volume de MIC após 30 dias em
comparação com a região média e cervical, provavelmente pela dificuldade de
escoamento da MIC para esta área e facilidade de solubilização da MIC devido à
proximidade com o forame apical. Já na região cervical, o preenchimento foi maior
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provavelmente devido à facilidade de inserção da MIC e à menor solubilização nesta
região em virtude do maior distanciamento em relação ao ápice.

6.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O VOLUME DE RESÍDUO DE MIC (Rmic, Rmic/Vinicial
e Rmic/M30d)

Inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas para definir o protocolo mais
eficaz em remover a medicação intracanal de Ca(OH)2 e assim promover melhor
limpeza da dentina radicular antes da etapa de obturação. Os resíduos de hidróxido
de cálcio podem contribuir de maneira significativa para o surgimento de espaços no
interior de canais obturados, devido à solubilização a longo prazo, favorecendo a
colonização de microrganismos8.
Vários métodos para a remoção da medicação de Ca(OH)2 intracanal têm
sido propostos, sendo o mais citado a irrigação com EDTA e NaOCl9, 41, embora este
método não seja considerado atualmente como o mais eficaz como será discutido a
seguir. As substâncias químicas auxiliares possuem ação comprovada, mas atuam
somente naquelas regiões com as quais fazem contato. Dessa forma, faz-se
necessário facilitar a chegada de uma quantidade maior de substância química sob
um fluxo que permita a penetração em áreas de difícil acesso.
O uso de um agente quelante aparentemente melhora a remoção dos íons
cálcio e debris dentinários. Contudo, para promover a limpeza das paredes, também
é essencial a recapitulação com a lima final em associação com NaOCl antes da
irrigação final com agentes descalcificantes16. A agitação mecânica causada pelo
uso de instrumentos rotatórios e a ativação ultrassônica passiva têm demonstrado
resultados superiores na remoção de resíduos em relação à irrigação convencional e
uso de limas manuais14, 15, 42.
Nenhum método testado na literatura foi eficaz em remover totalmente o
Ca(OH)2, mas os resultados sugerem que os métodos que envolvem o uso de
recapitulação com a lima final, instrumentação rotatória ou ativação ultrassônica
resultaram em canais mais limpos14, 20, 58.
A problemática em relação à eficácia de remoção da medicação intracanal de
Ca(OH)2 serviu como base na escolha das técnicas de remoção utilizadas na

79

presente pesquisa. Foram selecionadas as técnicas referidas na literatura como as
mais aceitas para compor dois dos grupos experimentais: recapitulação com a lima
final rotatória, com utilização de substâncias químicas auxiliares (NaOCl a 1 % e
EDTA a 17%), associada ou não à ativação ultrassônica passiva. O grupo onde foi
utilizado o instrumento final sem estar associado ao ultrassom foi considerado o
grupo controle. Além disso, foi avaliada uma técnica de remoção da MIC pouco
investigada pela literatura, mas adotada por alguns grupos acadêmicos: o uso de um
instrumento adicional ao instrumento final, com substâncias químicas auxiliares
(NaOCl a 1% e EDTA a 17%), associado ou não à ativação ultrassônica passiva,
com base na suposição de que o maior alargamento do canal poderia favorecer a
eficácia de remoção dos resíduos de Ca(OH)2.
A completa remoção do Ca(OH)2 das paredes do canal não foi obtida em
nenhuma das condições experimentais, resultado que coincide com aqueles de
estudos anteriores14, 16, 17, 20, 35, 42, 58, 64. O volume residual de MIC foi influenciado
apenas pela utilização da ativação ultrassônica passiva, além de ter variado em
função da região do canal, demonstrando que as técnicas avaliadas não apresentam
o mesmo grau de eficácia na remoção da medicação. Dessa maneira, a primeira
hipótese nula foi rejeitada.
O uso do ultrassom promoveu resultado superior comparado com outras
técnicas de irrigação. Independentemente do uso do instrumento adicional, os
grupos experimentais nos quais foi utilizado o ultrassom demonstraram menor
volume de resíduo de MIC em números absolutos e em valores percentuais em
relação ao volume do canal cirúrgico (Rmic/Vinicial). O mesmo pode ser afirmado para
os valores percentuais de resíduo em relação ao que foi encontrado de MIC após 30
dias (Rmic/M30d), embora para esta variável o uso do ultrassom tenho sido
marginalmente significante (p=0,051). Possivelmente, o efeito do ultrassom poderia
ter sido estatisticamente significante caso o tamanho amostral fosse maior. Esses
resultados estão de acordo com outros estudos que constataram que a solução
irrigante associada à vibração ultrassônica passiva promoveu uma melhor remoção
de debris orgânicos e inorgânicos das paredes do canal e paredes dentinárias mais
limpas após remoção14, 20, 62, 64.
O desempenho do ultrassom pode ser justificado pelo seu mecanismo de
ação. A irrigação ultrassônica passiva transmite energia do instrumento ao irrigante,
criando uma corrente intensa neste que vai do ápice para a cervical em função dos
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fenômenos de cavitação (fluxo acústico e cavitação estável) os quais provavelmente
são os responsáveis pela maior remoção do Ca(OH)2 em comparação com métodos
que não utilizam o ultrassom20, 58.
O uso do instrumento adicional é uma técnica de remoção pouco investigada
na literatura10, 21. Além disso, os estudos que empregaram o instrumento adicional
como método de remoção do Ca(OH)2 não o avaliaram em associação à ativação
ultrassônica, nem tampouco avaliaram volume de resíduos. A microinfiltração de
obturações endodônticas em raízes nas quais o hidróxido de cálcio foi utilizado
como MIC foi estatisticamente semelhante, independentemente do uso do
instrumento adicional e significativamente maior do que aquela apresentada pelo
grupo controle sem medicação10.
No presente estudo, esperava-se que o grupo no qual foi utilizado o
instrumento adicional em combinação com a ativação ultrassônica passiva
apresentasse melhor eficácia de remoção dos resíduos de Ca(OH)2. Entretanto, de
modo geral observou-se somente uma tendência numérica de melhor eficácia, sem
contudo essa diferença ser perceptível estatisticamente. Novamente, talvez com
uma quantidade amostral maior as diferenças pudessem ficar mais evidentes.
Analisando-se os dados de Rmic/M30d na região apical, observa-se que o grupo
controle (I-U-) apresentou numericamente o dobro de porcentagem de resíduos em
relação ao I+U-, enquanto que nos outros terços a diferença numérica entre esses
dois grupos foi menor. Este resultado é justificável pois as limas de finalização do
sistema Protaper® universal, dentre elas a F5 utilizada como instrumento adicional
na presente pesquisa, possuem maior contato com a região apical. Nos casos em
que o ultrassom foi utilizado, nota-se o oposto, ou seja, o grupo I-U+ mostrou
numericamente menos resíduo do que o I+U+ na região apical. Possivelmente, a
utilização do instrumento adicional promove a formação de uma camada de smear,
simultaneamente à remoção da medicação. Na ausência do ultrassom, esses debris
provavelmente não conseguem ser removidos, tendendo a se sedimentar na
ausência de um fluxo intenso do irrigante no interior do canal como o promovido pela
ativação ultrassônica passiva. Assim sendo, o desgaste dentinário das paredes do
canal pode melhorar a eficiência de remoção da medicação intracanal de Ca(OH)2.
Entretanto, uma parte desses resíduos removidos juntamente com o desgaste de
dentina permanecem misturados com o smear layer que se forma em decorrência do
desgaste da dentina ou ainda no interior dos túbulos dentinários10, 21.
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Analisando criticamente os resultados, ao considerar o volume de resíduos
em relação ao volume do canal cirúrgico (Rmic/Vinicial) ou ao volume de MIC após 30
dias (Rmic/M30d) percebe-se diferenças. Pode-se supor que a relação Rmic/M30d seja
um indicador mais preciso da eficácia da remoção, ou seja, o quanto efetivamente
foi removido em relação ao volume ocupado pela MIC, enquanto que a relação
Rmic/Vinicial envolva, além da eficácia de remoção, outros fatores como a solubilização
da MIC, por exemplo. Na prática, a porcentagem de resíduo remanescente em
relação ao volume do canal é a informação mais relevante, pois influenciará na
etapa de obturação e, consequentemente, no sucesso do tratamento endodôntico.
De modo geral, em todos os grupos experimentais, os valores de resíduos
observados foram inferiores àqueles relatados por um estudo prévio que utilizou a
microtomografia58. Isto pode ser justificado por diferenças na técnica endodôntica,
por exemplo, no que se refere ao tipo de pasta de hidróxido de cálcio utilizada
(Ultracal® XS, Ultradent), inserida com técnica de injeção a 2 mm do CRT, ao
instrumento final utilizado (GT Series X, Dentsply), ao tempo de permanência da
MIC (sete dias) e ao grupo dentário (molares). No referido estudo, a irrigação
ultrassônica

passiva

em

conjunto

com

a

lima

final

rotatória

removeu

significativamente mais Ca(OH)2 em comparação à irrigação sônica associada a lima
final rotatória; porém, o método mais eficaz deixou cerca de 15% da superfície do
canal recoberta por resíduos de Ca(OH)2.
Quanto à região do canal, em termos absolutos, o terço cervical apresentou
volume de resíduo de MIC maior do o terço médio e apical, provavelmente porque
neste resultado não foi considerada a correlação deste com o volume do canal
cirúrgico. Porém, ao correlacionar-se o volume de resíduo de MIC com o volume do
canal cirúrgico, a região apical apresentou quase o dobro de volume percentual de
resíduo de Ca(OH)2. Isso demonstra a importância de se relatar a quantidade de
resíduos em relação ao volume do canal, e não somente em valores absolutos, ou
considerando o canal como um todo. A descrição dos resultados por terços expressa
a realidade dos fatos, tornando a informação mais relevante do ponto de vista
clínico.
De forma semelhante, ao correlacionar o volume de resíduo com o volume de
MIC após 30 dias, a porcentagem de resíduos na região apical foi quatro vezes
maior do que na cervical e o dobro do terço médio, sendo os dois últimos
semelhantes estatisticamente. Os dados evidenciam que, de fato, a região apical
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apresenta maior quantidade de resíduos de Ca(OH)2 do que os demais terços,
resultados também obtidos em outros estudos14, 17, 20, 35, 42. Estes resultados podem
ser justificados por três motivos: 1) o Ca(OH)2 tende a se acumular apicalmente
durante o procedimento de remoção, independentemente da técnica utilizada35,
principalmente se considerarmos que as amostras foram tratadas com o longo eixo
da raiz na posição vertical em relação ao alvéolo simulado de silicone, e, nesta
posição, pela própria ação da gravidade, há uma maior tendência de deslocamento
dos resíduos em direção apical; 2) devido à inserção da cânula de irrigação e ponta
ultrassônica a dois milímetros do comprimento de trabalho, deixando este segmento
de recuo sem o efeito direto da ativação ultrassônica42, 58; e 3) a morfologia cônica
dos canais radiculares com menor diâmetro apical em relação às demais regiões do
canal impõe maior dificuldade na irrigação desta área.
Embora a permanência de um plug apical de hidróxido de cálcio tenha sido
defendida no passado36, hoje acredita-se que é melhor remover com máxima
eficácia o Ca(OH)2 intracanal, principalmente da região apical, pois os resíduos que
permanecerem nessa área podem ser solubilizados quando em contato com os
fluidos teciduais e facilitar a ocorrência de microinfiltração apical20, 57.

6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O VOLUME FINAL DO CANAL E VARIAÇÃO
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VOLUME DO CANAL CIRÚRGICO

O volume final do canal nos terços apical e médio não apresentou diferenças
estatisticamente significantes entre as técnicas avaliadas, considerando-se os
valores absolutos. Para o terço cervical, o uso do ultrassom (associado ou não ao
instrumento adicional) resultou em um volume final maior do que o grupo controle.
Assim sendo, a segunda hipótese experimental, de que as técnicas testadas
provocam alargamento semelhante do canal radicular em relação ao volume inicial,
foi rejeitada. Ao analisar os resultados da variação percentual entre os volumes do
canal cirúrgico e o volume final do canal, a variação de volume do canal foi menor na
região apical para o grupo controle.
Sabe-se que a técnica ultrassônica tem potencial para alterar a morfologia do
canal caso o instrumento toque em suas paredes, embora este procedimento não
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seja intencional e nem tecnicamente recomendado durante a irrigação15. A ativação
ultrassônica deve ser passiva; assim, a alteração da morfologia do canal tende a ser
mínima, mas ocorre, sendo mais evidente no terço cervical, provavelmente por ser a
região do canal que mais tem contato com a ponta ultrassônica nas manobras de
inserção e remoção.
Quando o ultrassom não foi utilizado, o uso do instrumento adicional provocou
um aumento percentual no volume do canal significantemente maior no terço apical
em relação ao grupo controle, enquanto que nos terços cervical e médio não houve
variação significativa no volume do canal. Este resultado é justificável, pois o
instrumento adicional utilizado foi o F5, o qual no sistema Protaper® é um
instrumento de finalização, ou seja, de preparo apical e causa um ligeiro
alargamento dessa região.
Na literatura pesquisada não foram encontrados estudos que avaliassem a
influência da técnica de remoção da MIC no volume final do canal, nem tampouco
em relação à variação do volume do canal, uma vez que a maioria dos trabalhos
utilizou métodos de avaliação que são considerados destrutivos em relação a
preservação da amostra. Mesmo os trabalhos que utilizaram como método de
avaliação a tomografia computadorizada espiral42,

43

e a microtomografia58 não

avaliaram esta variável.
De modo geral, os resultados deste estudo demonstraram não haver
correlação entre técnicas que promoveram maior aumento no volume do canal e
uma melhor remoção de resíduos. Este achado ressalta a importância de métodos
que favoreçam a agitação do irrigante e a manutenção das partículas em suspensão
no meio para facilitar a posterior remoção com a manobra de irrigação/aspiração.
Os resultados encontrados pelos estudos aqui discutidos e os resultados da
presente pesquisa são importantes para a decisão da conduta clínica em
endodontia. Entretanto, as variáveis e as possibilidades envolvidas são inúmeras.
Clinicamente, existe uma particularidade em cada caso, principalmente relacionada
ao grupo dentário pesquisado, ao operador, ao paciente e às suas respostas à
terapia endodôntica. Portanto, mesmo que seja possível afirmar a superioridade de
uma determinada técnica, qualquer inferência clínica mais abrangente é precipitada.
Faz-se necessário novas pesquisas que avaliem a influência clínica dos
resíduos de Ca(OH)2 no tratamento endodôntico em longo prazo e que investiguem
o que ocorre de fato com esses resíduos e suas consequências. Não há relatos de
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estudos científicos na literatura com esse enfoque. Com a ampliação do uso de
aparelhos microtomográficos para uso in vivo em animais, novas pesquisas são
possíveis com avaliações distintas em diferentes fases do tratamento endodôntico e,
assim, abrem-se novas perspectivas de estudos científicos nesse âmbito.

85

7 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que:
1. Houve diferenças estatisticamente significantes na eficácia de remoção da
MIC entre as técnicas testadas. Independentemente da região do canal, o uso do
ultrassom resultou em um menor volume de resíduos de MIC, em termos absolutos
e em relação ao volume do canal. Em relação ao volume de medicação após 30
dias, o uso do ultrassom foi marginalmente significante. O uso do instrumento
adicional não apresentou influência significante sobre a eficácia da remoção da MIC.
Além disso, a porcentagem de resíduos foi maior na região apical. Em
números absolutos, a região cervical apresentou maior volume de resíduos.
Portanto, a primeira hipótese nula foi rejeitada.
2. Em relação ao volume do canal, o uso apenas do ultrassom resultou em
um volume final do canal cirúrgico no terço cervical maior do que aqueles em que a
irrigação ultrassônica não foi utilizada. Em termos percentuais, todas as técnicas
resultaram em aumentos estatisticamente semelhantes do volume do canal cirúrgico
para os terços cervical e médio. No terço apical, o grupo controle apresentou
aumento percentual estatisticamente inferior aos demais. Portanto, a segunda
hipótese nula foi rejeitada.
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