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RESUMO 
 

Avaliação de diferentes protocolos de limpeza suplementar na remoção de 
resíduos de materiais obturadores de canais achatados: Estudo em MicroCT e 

MEV 
 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência de diferentes protocolos de 

limpeza suplementar na remoção de resíduos de materiais obturadores de canais 

radiculares com morfologia achatada, em microtomografia computadorizada 

(MicroCT) e microscópio eletrônico de varredura (MEV). Setenta e dois incisivos 

inferiores com canais achatados foram selecionados, instrumentados com sistema 

rotatório Easy ProDesign Logic até 35/.05 e obturados com cones de guta-percha e 

cimento Sealer 26 pela técnica de condensação lateral. Posteriormente, os canais 

foram desobturados com o sistema Reciproc R40 e os dentes divididos em seis grupos 

(n = 12), de acordo com os protocolos de limpeza suplementar testados: Grupo 1: 

Irrigação convencional, como grupo controle; Grupo 2: PUI; Grupo 3: Easy Clean; 

Grupo 4: XP-endo Finisher R; Grupo 5: Clearsonic; e Grupo 6: Flatsonic. Cada dente 

foi escaneado em MicroCT em 3 momentos: o primeiro logo após a obturação, o 

segundo após a desobturação e o terceiro após o protocolo de limpeza suplementar. 

O volume de material obturador foi calculado utilizando as reconstruções em MicroCT 

e a limpeza das paredes dentinárias do canal foram analisadas por meio de imagens 

realizadas em MEV. Os resultados em MicroCT demonstraram que o grupo Flatsonic 

removeu mais material obturador que o grupo controle (p < 0.05), sem diferença 

estatística entre os demais grupos (p > 0.05), enquanto que o grupo XP-endo Finisher 

R apresentou maior remoção de resíduos de material obturador no terço apical (p < 

0.05). Na análise em MEV, a PUI apresentou os melhores escores de limpeza das 

paredes dentinárias em todos os terços. Nenhum dos protocolos suplementares de 

limpeza foi capaz de remover completamente os resíduos de materiais obturadores 

dos canais radiculares, porém o inserto Flatsonic foi eficiente na remoção de resíduos 

de materiais obturadores nos terços cervical e médio de canais achatados, enquanto 

que o XP-endo Finisher R demonstrou ser eficiente no terço apical. 

 

Palavras-chave: Reintervenção, materiais obturadores, XP-endo Finisher R, 

Flatsonic, microCT 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 

Evaluation of different supplementary cleaning protocols on residual filling 
materials removal of flattened root canals: A MicroCT and SEM study 

 
 

The aim of this study was evaluate the efficiency of different supplementary cleaning 

protocols on residual filling material removal of flattened root canals analyzing in 

microcomputed tomography (MicroCT) and scanning electron microscope (SEM). 

Seventy-two mandibular incisors with flattened root canals were prepared with Easy 

ProDesign Logic 25/.06 and 35/.05 files and filled with gutta-percha and Sealer 26 by 

lateral condensation technique. After that, the root canals were retreated with Reciproc 

R40 and the teeth were divided into six groups, according to supplementary cleaning 

protocols tested: Group 1: Conventional Irrigation, as control group; Group 2: PUI; 

Group 3: Easy Clean; Gruop 4: XP-endo Finisher R; Group 5: Clearsonic; e Group 6: 

Flatsonic. Each tooth was scanned three times in MicroCT: after filling the root canals, 

after retreatment and after supplementary cleaning protocols. The filling material 

volume was measured using MicroCT softwares and the root canals walls cleaning 

were analysed by scores system using SEM images. The results in MicroCT showed 

the Flatsonic group removed greater filling material than the control group (p<0.05). In 

the apical third the XP-endo Finisher R group removed significant more residual filling 

materials than the control group (p<0.05). In MEV analysis, the group PUI showed the 

best cleaning scores on the dentinal walls in all thirds. None of supplementary cleaning 

protocolos removed the residual filling materials completely, but the Flatsonic showed 

be an efficient resource in removal of residual filling materials in cervical and medium 

thirds of flattened root canals, while the XP-endo Finisher R showed be an efficient 

resource to remove residual filling materials in apical third. 

 
Key-words: retreatment; filling materials, XP-endo Finisher R, microcomputed 

tomography, Flatsonic    
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1 INTRODUÇÃO 

 

O insucesso do tratamento endodôntico é uma ocorrência geralmente 

provocada por uma infecção secundária ou uma infecção persistente, cuja 

reintervenção endodôntica não-cirúrgica é a principal opção de tratamento (Friedman; 

Stabholz,1986; Siqueira et al., 2014). Os microrganismos responsáveis pelo fracasso 

do primeiro tratamento geralmente são encontrados em regiões de complexidade 

anatômica dos canais radiculares, como em áreas de achatamento, ramificações, 

interior de túbulos dentinários e também sobre o próprio material obturador (Ricucci 

et al., 2009; Vieira et al., 2012; Siqueira et al., 2014). A importância de se remover 

todo este material obturador durante a reintervenção é garantir um passo a mais no 

processo de nova desinfecção do sistema de canais (Rossi-Fedele & Ahmed, 2017).  

Vários são os métodos para remoção do material obturador dos canais 

radiculares, dentre eles: instrumentação manual ou mecanizada, calor, brocas, 

ultrassom e uso de solvente (Friedman et al., 1990), porém nenhum deles é capaz de 

remover por completo todo o material do interior dos canais radiculares (Barreto et al., 

2016; Crozeta et al., 2016). Restos de materiais obturadores que permanecem no 

interior dos canais radiculares podem interferir no sucesso do tratamento, pois além 

de acumular microrganismos, podem também vedar espaços onde deveriam agir os 

agentes irrigantes, a medicação intracanal e a nova obturação (Friedman, 2002, 

Torabinejad et al., 2002; Ricucci et al., 2009; Siqueira et al., 2014). Sendo assim, 

métodos de limpeza adicionais são indicados para auxiliar na eliminação ou redução 

destes restos de materiais obturadores (Rossi-Fedele & Ahmad, 2017). 

A utilização do ultrassom nos casos de reintervenção, mais precisamente a 

da irrigação ultrassônica passiva (PUI), se mostra controversa na literatura, com 

resultados favoráveis ou indiferentes (Cavenago et al., 2014; Da Rosa et al., 2015; 

Bernardes et al., 2016; Martins et al., 2017; Rodrigues et al., 2017; Kaloustian et al., 

2019). Esta técnica dispõe de uma ação passiva, sem toque do instrumento com as 

paredes do canal, buscando apenas otimizar a ação físico-química do irrigante no 

interior dos canais (van der Sluis et al., 2007). Recentemente foram desenvolvidos 

dois insertos ultrassônicos indicados para retratamento e que podem auxiliar na 

remoção destes materiais obturadores residuais, chamados Clearsonic e Flatsonic 
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(Helse Ultrasonic, Santa Rosa de Viterbo, Brasil). O primeiro é caracterizado pela sua 

extremidade em forma de cone, enquanto que o segundo apresenta ponta em forma 

de flecha achatada, ideal para canais achatados (Rivera-Peña et al., 2018, 2019). 

Outro dispositivo disponível para limpeza adicional dos canais radiculares é o 

Easy Clean (Easy Equipamentos, Belo Horizonte, MG, Brasil), um instrumento de 

plástico com tamanho 25/ .04, com parte ativa em forma de “asa de avião”, e que pode 

ser acoplado tanto em baixa rotação, como em motor endodôntico, seja em modo 

rotatório ou reciprocante (Duque et al., 2017). Sua função é semelhante à da PUI, 

buscando provocar uma maior movimentação do irrigante pelos canais radiculares, de 

forma que o fluxo percorra regiões inalcançáveis pela técnica de irrigação 

convencional, removendo assim materiais do interior do sistema de canais e os 

aderidos às suas paredes (Kato et al., 2014; Rodrigues et al., 2017). 

A fim de se obter contato do instrumento com mais paredes do canal radicular 

e algumas regiões de complexidade anatômica de forma segura quanto a sua 

capacidade de corte, recentemente foi desenvolvido um instrumento denominado XP-

endo Finisher R (FKG, La Chaux-de-Fonds, Suiça). Trata-se de um instrumento de 

liga de níquel-titânio própria (MaxWire), de calibre 30 e conicidade .00, que altera sua 

forma frente à diferentes níveis de temperatura. Quando resfriado, esse instrumento 

permanece rígido em sua fase martensita (fase M), mas quando aquecido a 

temperatura do corpo, altera sua fase para austenita (fase A), dando a extremidade 

ativa do instrumento uma forma de colher, que por sua vez propicia um maior contato 

com as paredes dos canais, dando-lhe ainda alta flexibilidade, resistência à fadiga e 

capacidade de remover materiais obturadores remanescentes da desobturação (Alves 

et al., 2016; Silva et al., 2018; Aksel et al., 2019; Campello et al., 2019; De-Deus et 

al., 2019; Machado et al., 2019). 

O método mais utilizado para analisar quantitativamente o volume de material 

obturador no interior dos canais radiculares é por meio da microtomografia 

computadorizada (MicroCT) por ser um método eficiente, não destrutivo, que 

disponibiliza imagens em 3D e de fácil manipulação (Rossi-Fedele & Ahmed, 2017). 

Este método apenas não possui magnificação o suficiente para visualizar as entradas 

dos túbulos dentinários na superfície dos canais radiculares, função a qual o 
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microscópio eletrônico de varredura (MEV) é capaz de realizar de forma detalhada, 

demonstrando a eficiência de limpeza sobre a superfície das paredes dentinárias. 

Sendo assim, tendo em vista a dificuldade de se remover todo o material 

obturador do interior de canais radiculares e com o advento de novos recursos para 

auxiliar nesta função, este estudo teve como propósito avaliar por meio de análise em 

MicroCT e MEV, a eficiência de diferentes protocolos de limpeza suplementar quanto 

a remoção de restos de materiais obturadores de canais de morfologia achatada, e 

quanto à limpeza de smear layer sobre as paredes dentinárias do canal pós-

desobturação. 
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2 ARTIGO 

 

2.1 Introdução 

 

A reintervenção endodôntica não-cirúrgica é a principal opção de tratamento 

para os casos de insucesso do tratamento endodôntico e seu primeiro desafio é 

remover todo o material obturador do interior do sistema de canais radiculares1,2. 

Atualmente nenhum procedimento de desobturação dos canais radiculares se mostra 

capaz de remover todo o material obturador3,4,5 e sua permanência no interior dos 

canais radiculares pode além de acumular microrganismos, também vedar espaços 

onde deveriam agir os agentes irrigantes e a medicação intracanal6,7,8,9. Sendo assim, 

procedimentos de limpeza suplementar são recomendados para auxiliar na eliminação 

ou redução desses materiais obturadores residuais10. 

A utilização do ultrassom nos casos de reintervenção endodôntica, mais 

precisamente à respeito da irrigação ultrassônica passiva (PUI), se mostra 

controversa na literatura, com resultados favoráveis ou indiferentes11,12,13,14,15,16. Esta 

técnica dispõe de uma ação passiva, sem toque do instrumento com as paredes do 

canal, buscando apenas otimizar a ação físico-química do irrigante no interior dos 

canais radiculares17. Recentemente foram desenvolvidos dois insertos ultrassônicos 

indicados para retratamento e que podem auxiliar na remoção dos materiais 

obturadores, chamados Clearsonic e Flatsonic (Helse Ultrasonic, Santa Rosa de 

Viterbo, Brasil). O primeiro tem sua extremidade em forma de cone e o segundo 

apresenta a ponta em forma de flecha achatada, especial para canais achatados18,19. 

Outro dispositivo disponível para limpeza suplementar dos canais radiculares 

é o Easy Clean (Easy Equipamentos, Belo Horizonte, MG, Brasil), um instrumento de 

plástico com tamanho 25/ .04, com parte ativa em forma de “asa de avião”, e que pode 

ser acoplado tanto em baixa rotação, como em motor endodôntico, seja em modo 

rotatório ou reciprocante20. Sua função é semelhante à da PUI, a qual busca promover 

uma maior movimentação do irrigante pelos canais radiculares, removendo assim 

materiais do interior do sistema de canais15,21. 

A fim de se obter contato do instrumento com mais paredes do canal radicular 

de forma segura quanto a sua capacidade de corte, recentemente foi desenvolvido 
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um instrumento com essa proposta chamado XP-endo Finisher R (FKG, La Chaux-

de-Fonds, Suiça). Trata-se de um instrumento de liga de níquel-titânio própria 

(MaxWire), de calibre 30, sem conicidade, e que altera sua forma frente à diferentes 

níveis de temperatura, fornecendo à extremidade ativa do instrumento uma forma de 

colher, com alta flexibilidade, resistência à fadiga e capacidade de remover materiais 

obturadores remanescentes da desobturação22,23,24,25,26,27. 

Tendo em vista a dificuldade de se remover todo o material obturador do 

interior dos canais radiculares e com o advento desses novos recursos para auxiliar 

nesta função, este estudo teve como propósito avaliar por meio de análise em 

microtomografia computadorizada (MicroCT) e em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), a eficiência de diferentes procedimentos suplementares de limpeza 

na remoção de resíduos de materiais obturadores de canais de morfologia achatada 

e na limpeza de smear layer sobre as paredes dentinárias do canal radicular. 

 

2.2 Materiais e Métodos 
 

2.2.1 Aspectos éticos 

Como requisito prévio, este estudo foi submetido à apreciação no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP (CEP-FOB/USP) e 

aprovado sob o protocolo CAAE: 84323817.1.0000.5417. 

2.2.2 Seleção dos dentes 

O cálculo amostral segundo o software G*Power v3.1 para Mac (Heinrich 

Heine, Universität Düsseldorf) indicou a seleção do teste Wilcoxon-Mann Whitney 

entre os testes T. Um estudo prévio sobre reintervenção endodôntica28, e que também 

se utilizou dentes unirradiculados foi utilizado de base para determinar o tamanho da 

amostra. O erro tipo alfa de 0.05, potencial beta de 0.95, e uma alcance N2/N1 de 1 

também foram estipulados. Um total de 10 amostras por grupo foi então indicado como 

tamanho ideal para observar diferenças significantes. Doze amostras por grupo foram 

utilizadas, devido a um adicional de 20%, calculado para compensar possíveis 

acidentes, como por exemplo a fratura dos instrumentos, levando à perda da amostra. 
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Setenta e dois incisivos inferiores extraídos de humanos, com rizogênese 

completa e classificação de Vertucci tipo I foram selecionados para este estudo. 

Primeiramente, os dentes foram analisados radiograficamente para a verificação de 

possíveis obstruções e presença de mais de um canal radicular. Para “canais 

achatados” usou-se como critério o diâmetro vestíbulo-lingual de no mínimo duas 

vezes maior que o diâmetro mésio-distal13,29. Dentes com mais de um canal radicular, 

presença de ramificações, ou curvatura apical eram excluídos. 

2.2.3 Preparo dos dentes 

Após o acesso à câmara pulpar, os canais foram explorados inicialmente com 

lima tipo K 10 e 15 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça) para estabelecimento da 

patência apical. O comprimento real de trabalho (CRT) foi estabelecido após visualizar 

a ponta da lima em nível de forame apical, subtraindo 1 mm deste comprimento. Os 

canais foram preparados até o CRT com os instrumentos Easy ProDesign Logic 25/ 

.06 e 35/ .05 (Easy Equipamentos Odontológicos, Belo Horizonte, MG, Brasil), sob 

movimentos de bicada de 3mm de amplitude e pincelamento contra as paredes. O 

motor utilizado foi um VDW Silver Reciproc (VDW GmbH, München, Alemanha), na 

função DR’s, com 1N de torque e 500 rpm de velocidade de rotação. Um instrumento 

foi utilizado para cada 4 canais preparados. Durante a instrumentação, foi realizada a 

irrigação dos canais com um total de 5ml de NaOCl à 2,5%, por canal, usando uma 

agulha NaviTip gauge-30 (Ultradent, South Jordan, UT, USA) adaptada à uma seringa 

de plástico (Ultradent, Utah, USA). Um total de 1 ml de EDTA à 17% (Biodinâmica 

Quím. e Farm. Ltda, Ibiporã, PR, Brasil) foi introduzido em cada canal e ali deixado 

agir por 3 minutos. Uma irrigação final com soro fisiológico foi realizada, seguida da 

secagem dos canais com pontas de papel absorvente (Dentsply Industria e Comércio 

LTDA, Petrópolis, RJ, Brasil). 

Todos os canais radiculares foram obturados pela técnica de condensação 

lateral, com cones de guta-percha de diâmetro e conicidades compatíveis aos 

instrumentos utilizados na instrumentação (Tanariman Industrial Ltda, Manacapuru, 

AM, Brasil), cones acessórios e cimento obturador Sealer 26 (Dentsply Industria e 

Comércio LTDA, Petrópolis, RJ, Brasil). Ao final da obturação, a abertura coronária foi 

selada com um material obturador temporário (Villevie, Dentaville do Brasil LTDA, 

Joinville, SC, Brasil) e os dentes armazenados em ambiente com 100% de umidade, 
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à uma temperatura de 37ºC, por um período de 3 semanas, a fim de permitir a presa 

total do cimento obturador. 

Após este período foi realizado um escaneamento dos dentes em MicroCT 

(SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Kontich, Bélgica), para analisar a qualidade da 

obturação dos canais radiculares e calcular o volume de material obturador em cada 

canal. 

2.2.4 Reintervenção 

2.2.4.1 Desobturação 

A desobturação dos canais radiculares foi realizada com instrumentos 

Reciproc R40 (VDW GmbH, München, Alemanha) na função Reciproc do mesmo 

motor utilizado durante a etapa de preparo dos canais. Movimentos de bicada de 3mm 

de amplitude sentido apical foram realizados até alcançar o CRT previamente 

estabelecido, associado a movimentos de pincelamento contra as paredes do canal. 

Um instrumento foi utilizado para cada 4 canais radiculares. 

Durante a desobturação foi realizada a irrigação com NaOCl 2,5% com auxílio 

de uma agulha Navitip 30G (Ultradent, Utah, EUA), acoplada em seringa descartável 

de plástico (Ultradent, Utah, EUA). Nenhum solvente foi utilizado durante a 

reintervenção. 

A etapa de desobturação foi realizada até que se não houvesse mais material 

obturador visível, por parte do operador, sobre a superfície do instrumento e sobre as 

paredes do canal radicular.  

Após esta etapa, outro escaneamento em MicroCT foi realizado, a fim de 

verificar o volume de material obturador remanescente e o volume e porcentagem de 

material obturador removido pela desobturação. 

2.2.4.2 Protocolos de limpeza suplementar 

A seguir, os dentes foram distribuídos em 6 grupos experimentais (n=12), de 

acordo com o protocolo de limpeza suplementar usado. São eles: 
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- Grupo 1 – Irrigação Convencional (grupo controle): Os canais foram apenas 

submetidos à irrigação convencional utilizando agulha Navitip 30G (Ultradent, Utah, 

EUA) acoplada em seringa de plástico (Ultradent, Utah, EUA). Um total de 9ml de 

solução de NaOCl à 2,5% foi agitado no canal com a seringa, sob movimentos de 

entrada e saída de baixa amplitude, com a ponta da agulha alcançando até 2mm 

aquém do CRT.  

-Grupo 2 - Irrigação ultrassônica passiva (PUI): Assim como nos demais 

grupos, um total de 1,5 ml de NaOCl à 2,5% foi introduzido no canal radicular com o 

auxílio de uma agulha NaviTip gauge-30 acoplada em seringa de plástico. Um inserto 

Irrisonic E1 de diâmetro 20/ .01 (Helse Dental Technology, Santa Rosa de Viterbo, 

SP, Brasil) acoplado em ultrassom NSK Varios 350 Lux (NSK Brasil Ltda, São Paulo, 

Brasil), em potência de 20%, com sua ponta posicionada à 1 mm aquém do CRT, foi 

ativado por 20 segundos, realizando movimentos leves sentido ápice-coroa. Essa 

ativação ultrassônica foi repetida por mais 5 ciclos de 20 segundos, renovando o 

irrigante com 1,5ml a cada ciclo, totalizando 6 agitações de 9 ml de NaOCl 2,5%. 

-Grupo 3 – Easy Clean: Após inserir 1,5 ml de solução de NaOCl 2,5% no 

canal, um instrumento Easy Clean acoplado em baixa-rotação era posicionado à 1mm 

do CRT e acionado à aproximadamente 20.000 rpm por 20 segundos, a fim de agitar 

a solução irrigadora pelo interior dos canais radiculares. A partir daí, mais 5 ciclos 

foram repetidos, renovando a solução em 1,5 ml a cada agitação. Foi utilizado um 

instrumento por canal. 

-Grupo 4 - XP-endo Finisher R: Os canais foram inicialmente preenchidos com 

1,5 ml de NaOCl à 2,5%. Logo após, um instrumento XP-endo Finisher R era retirado 

do blister, conectado a um contra ângulo (VDW GmbH), arrefecido com spray 

refrigerante e removido do tubo de plástico. Ao introduzir lentamente no canal, 

aguardava-se sua mudança de forma e o acionava em movimento rotatório em 800 

rpm e torque de 1 N.cm, por 20 segundos. Movimentos longitudinais, leves e de 

amplitude de até 8 mm eram realizados por todo o CRT. Mais 5 agitações de 20 

segundos foram realizadas, renovando 1,5 ml de NaOCl 2,5% por agitação. Os 

procedimentos de ativação da solução foram repetidos a cada ativação. Foram 

utilizados 4 instrumentos XP-endo Finisher R, sendo um para cada 3 canais.   
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-Grupo 5 - Clearsonic: Após irrigar os canais radiculares com 1,5 ml de NaOCl 

à 2,5%, foi ativado em ultrassom NSK Varios 350 Lux (NSK Brasil Ltda, São Paulo, 

Brasil), o inserto Clearsonic em potência de 20%, por 20 segundos, buscando tocar 

toda parede vestibular e lingual sob movimentos de pincelamento e de entrada e saída 

de baixa amplitude. Este procedimento foi repetido por mais 5 vezes, renovando a 

solução irrigadora em 1,5ml a cada ativação. 

-Grupo 6 - Flatsonic:  O mesmo protocolo realizado no grupo 5 foi utilizado 

para este grupo, porém desta vez utilizando-se o inserto Flatsonic. 

Ao fim de cada protocolo de limpeza suplementar, 1 ml de EDTA à 17% foi 

inserido no canal e agitado por 20 segundos com o protocolo utilizado nos respectivos 

grupos. Uma irrigação final com 1,5 ml de NaOCl à 2,5% usando agulha acoplada em 

uma seringa de plástico, foi realizada em cada grupo, seguida da secagem dos canais 

com pontas de papel absorvente. 

Devido à condição de temperatura exigida para a utilização do instrumento 

XP-endo Finisher R22, todos os dentes de todos os grupos foram fixados em uma 

pequena mesa de experimento, que se encontrava em uma cuba com água aquecida 

à 36°C, simulando uma temperatura corpórea, onde eram realizados os protocolos de 

limpeza suplementar de cada grupo. 

Os dentes foram submetidos à um terceiro escaneamento em microCT, para 

definir o volume de material obturador residual no interior dos canais radiculares e a 

porcentagem de remoção deste material, após serem realizados os protocolos de 

limpeza suplementar. 

2.2.5 Análise volumétrica em MicroCT 

Cada dente foi escaneado três vezes utilizando o microCT (SkyScan 1174v2; 

Bruker-microCT, Kontich, Belgium): Um primeiro escaneamento após a obturação; 

outro após a desobturação dos canais radiculares com uso do sistema Reciproc R40; 

e um terceiro após os protocolos de limpeza suplementar. Os dentes foram 

escaneados a 50 kV, 800 µA, com resolução isotrópica de 16,8 µm, rotação de 360° 

em torno do eixo vertical e passo de rotação de 1°. 
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As imagens dos escaneamentos foram reconstruídas por meio do software 

NRecon (v.1.6.9.8) (Bruker-microCT), realinhadas e sobrepostas os 3 escaneamentos 

por dente com o software DataViewer, e o volume de materiais remanescentes 

calculado pelo software CTAn (v.1.14): 32-bit version (Bruker-microCT). Os modelos 

em 3D das reconstruções foram realizados por meio do software CTVol (v.2.0): 32-bit 

version (Bruker-microCT). 

2.2.6 Análise da superfície dentinária em MEV 

Após todos os protocolos de limpeza suplementar terem sido realizados, 

metade das amostras de cada grupo foram aleatoriamente separadas para análise em 

MEV. Foram confeccionados dois sulcos longitudinas na superfície da raiz, com 

auxílio de um disco diamantado dupla face em baixa-rotação e peça-reta, um no lado 

mesial e outro no distal. Em seguida, os dentes foram clivados, obtendo-se duas 

metades do dente, uma vestibular e outra lingual, as quais foram desidratadas e 

metalizadas (Desk IV Denton Vacuum, Moorestown, NJ, USA) para leitura em MEV 

(JEOL, JSM‐TLLOA, Tokyo, Japan). Imagens dos terços cervical, médio e apical, tanto 

da metade vestibular, como da lingual, foram gravadas sob o aumento de 1000x. A 

avaliação das imagens se baseou em escores de limpeza da smear layer presente 

sobre os túbulos dentinários e da quantidade destes túbulos expostos, como no 

utilizado por Pirani et al. (2009)30 (Fig. 1): 

0 – ausência ou presença de smear layer, mas com mais de 75% de túbulos 

visivelmente expostos; 

1 – presença de smear layer, mas com <75% túbulos dentinários visivelmente 

expostos; 

2 – presença de smear layer, mas com <50% de túbulos dentinários 

visivelmente expostos; 

3 – presença de smear layer sobre a dentina e sem túbulos visivelmente 

expostos. 



28  Artigo 

 

 

 

Os dados foram avaliados pelo teste Shapiro-Wilk, o qual indicou não 

distribuição normal entre os grupos. Testes não-paramétricos foram realizados para 

encontrar diferenças estatísticas significantes entre os grupos. Os testes de Kruskal-

Wallis e de Dunn foram usados para comparar a porcentagem de material obturador 

removido entre os grupos por terços e sobre o total. O nível de significância 

estabelecido foi de p < 0,05. 

  

Figura 1 

Escores baseados nas imagens gravadas em MEV: 0 – mais de 75% dos túbulos dentinários 

visivelmente expostos. 1 – presença de smear layer e < 75% de túbulos dentinários visivelmente 

expostos. 2 – presença de smear layer e < 50% de túbulos dentinários visivelmente expostos. 3 – 

presença de smear layer e nenhum túbulo dentinário visivelmente exposto. 
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2.3 Resultados 

 

Todos os grupos apresentaram material obturador remanescente após as 

etapas de desobturação e limpeza suplementar. As porcentagens de material 

obturador removido estão demonstradas na tabela 1. 

Tabela 1. Valores de mediana, mínimo e máximo de porcentagem de material 

obturador removido após as etapas de desobturação, limpeza suplementar e final 

analisados em microCT. 

 

Todos os grupos apresentaram material obturador residual após a 

desobturação, sem diferença estatística significante entre eles. O grupo Flatsonic 

apresentou maior remoção de material obturador remanescente da desobturação, 

seguido dos grupos XP-endo Finisher R, Clearsonic, PUI, Irrigação Convencional e 

Easy Clean. Quanto à porcentagem final de material obturador removido em relação 

ao volume inicial, houve diferença significante apenas entre os grupos Flatsonic e 

Irrigação Convencional (p < 0.05) (Fig. 2):  

 

 

Grupo Desobturação Suplementar Final 

Irrigação Convencional 91,74 (76,35 - 97,89)a 3,37 (0,12 – 13,31)ac 92,09 (76,38 – 98,02)a 

PUI 95,24 (86,81 – 98,90)a 3,53 (0,25 – 17,69)acd 95,26 (87,99 – 98,94)ab 

Easy Clean 94,75 (89,08 - 99,85)a 1,35 (0,22 – 7,68)a 94,94 (89,19 – 99,85)ab 

XP-endo Finisher R 93,91 (81,38 -  99,57)a 35,71 (0,93 – 95,44)bd 96,24 (87,89 – 99,71)ab 

Clearsonic 92,64 (77,09 – 98,84)a 29,06 (1,09 – 78,79)bc 95,10 (86,07 – 98,59)ab 

Flatsonic 96,44 (68,50 – 98,92)a 57,05 (5,32 - 93,44)b 98,43 (94,38 – 99,56)b 

Valores em parênteses representam valores mínimos e máximos, respectivamente. 

Letras minúsculas sobrescritas indicam diferença estatística significante entre grupos 

(p < 0.05). 
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Figura 2. Imagens em MicroCT representando os diferentes grupos em cada etapa 
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da reintervenção. Em vermelho se identificam os materiais obturadores no interior dos 

canais radiculares.  

A porcentagem de material obturador residual removido pelos protocolos de 

limpeza suplementar, por terços, estão demonstrados na tabela 2.  

 

Tabela 2. Valores de mediana, mínimo e máximo da porcentagem de material 

obturador residual removido pelos protocolos de limpeza suplementar, analisado por 

terços em microCT. 

 

 

Após os protocolos suplementares de remoção de material obturador, todos 

os grupos apresentaram material obturador remanescente. Em relação à porcentagem 

total de material obturador removido da desobturação pelos protocolos de limpeza 

suplementar, o grupo Flatsonic foi o que removeu mais material obturador residual 

(57,05%), seguido pelos grupos XP-endo Finisher R, Clearsonic, PUI, Irrigação 

Convencional e Easy Clean. No terço cervical houve maior remoção de material 

obturador remanescente no grupo Flatsonic, com diferença estatística significante em 

relação aos grupos Irrigação Convencional e Easy Clean (p < 0.05). No terço médio 

houve maior remoção de material obturador residual quando se utilizado os protocolos 

suplementares de limpeza Flatsonic e XP-endo Finisher R. No terço apical houve 

Grupo Cervical Médio Apical Total 

Irrigação Convencional 5,97 (0,78 – 17,16)ac 2,57 (0 – 100)a 0 (0 – 10,93)a 3,37 (0,12 – 13,31)ac 

PUI 14,25 (0 – 54,44)ac 11,84 (0 – 94,94)ab 2,10 (0 – 16,82)ab 3,53 (0,25 – 17,69)acd 

Easy Clean 0,15 (0 – 68,55)c 0 (0 – 36,81)a 2,53 (0 – 66,46)ab 1,35 (0,22 – 7,68)a 

XP-endo Finisher R 37,09 (0,02 - 100)abc 63,54 (7,35 – 100)b 30,99 (1,06 - 100)b 35,71 (0,93 – 95,44)bd 

Clearsonic 63,95 (8,08 – 97,35)ab 30,17 (0 – 100)ab 4,28 (0 – 12,75)ab 29,06 (1,09 – 78,79)bc 

Flatsonic 99,21 (61,25 – 100)b 85,93 (9,06 - 100)b 4,49 (0 – 21,71)ab 57,05 (5,32 - 93,44)b 

Dados em parênteses representam valores mínimos e máximos, respectivamente. 

Letras minúsculas sobrescritas indicam diferença estatística significante (p < 0.05) 

entre os grupos por coluna. 
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diferença estatística apenas entre os grupos XP-endo Finisher R e Irrigação 

Convencional (p < 0.05).  

A tabela 3 expressa os escores de limpeza das paredes dentinárias dos canais 

radiculares, de acordo com as imagens analisadas em MEV, comparando a limpeza 

entre os grupos por terços. 

 

Tabela 3. Valores de mediana, mínimo e máximo dos escores de limpeza das paredes 

dentinárias nos diferentes grupos, analisados por terços em MEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum protocolo de limpeza suplementar foi capaz de remover 

completamente a smear layer em todos os terços. A PUI demonstrou maior eficiência 

na limpeza da superfície dentinária ao longo dos terços em relação aos demais grupos 

testados. No terço apical houve diferença estatística significante entre o grupo XP-

endo Finisher R com os grupos Irrigação Convencional, Easy Clean e Flatsonic (p < 

0.05). Em relação ao terço médio, teve diferença estatística entre os grupos PUI e 

Easy Clean; e Clearsonic com Easy Clean (p < 0.05). 

 

  

 Cervical Médio Apical 

Irrigação Convencional 2,5 (1-3)a 2 (1-3)ab 3 (0-3)a 

PUI 1,5 (0-3)b 0,5 (0-2)b 0 (0-3)ab 

Easy Clean 2 (0-3)abc 3 (1-3)a 2,5 (0-3)a 

XP-endo Finisher R 2 (0-3)b 1 (0-3)ab 0 (0-2)b 

Clearsonic 2,5 (1-3)ac 1 (0-2)b 2 (0-3)ab 

Flatsonic 2 (0-3)abc 2 (0-3)ab 2 (2-3)a 

Dados em parênteses representam valores mínimos e máximos, respectivamente. 

Letras minúsculas sobrescritas indicam diferença estatística significante (p < 0.05) 

entre os grupos por coluna. 
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2.4 Discussão 

 

A etapa de desobturação é uma das mais importantes nos casos de 

reintervenção endodôntica, pois a permanência de resíduos de materiais obturadores 

e da smear layer gerada durante este processo pode além de acumular 

microrganismos, também obstruir espaços onde a irrigação, a medicação intracanal e 

a nova obturação deveriam agir6,7,8,10.  

Atualmente, não há sistema de instrumentos capaz de remover 

completamente os materiais obturadores do interior dos canais radiculares5,31,32. 

Utilizando-se sistemas reciprocantes para desobturação dos canais, tem-se 

demonstrado em estudos, porcentagens médias de remoção de materiais obturadores 

entre 84-96% 13,16,22,32,33, resultados semelhantes aos encontrados neste estudo (91-

96%). Desta forma, está indicada a aplicação de protocolos suplementares de 

limpeza, com o propósito de eliminar ou reduzir o volume deste material remanescente 

do sistema de canais radiculares, de forma então a garantir um maior controle 

microbiano do meio10,34. 

Para analisar o volume de material obturador no interior de canais radiculares, 

utilizou-se o MicroCT, o qual permite gerar reproduções em 3D dos dentes, em alta 

resolução e de forma não-destrutiva, permitindo calcular a porcentagem de material 

presente no seu interior antes e após as reintervenções5,10,13,16,23. Outro recurso 

eficiente para analisar a limpeza dos canais radiculares é por meio do MEV, que 

permite verificar detalhadamente a presença de smear layer na superfície dentinária30. 

Neste estudo foram realizadas imagens em MEV das paredes vestibulares e lingual 

dos canais radiculares, pois em canais achatados como nos incisivos inferiores, estas 

são as paredes mais difíceis de limpar uma vez que muitas vezes não são tocadas 

por conta do preparo circular promovido pelos instrumentos13,29,34,35,36,37,38. 

Dentre os protocolos de limpeza suplementar testados neste trabalho, o 

que promoveu redução significativa do volume total de material obturador inicial foi o 

Flatsonic, com valor de mediana de 98,43%. A ação do Flatsonic não é passiva como 

na PUI, ou seja, há ação da ponta contra as paredes do canal, que por sua vez permite 

maior contato do inserto contra os materiais aderidos às paredes dentinárias18,19. Além 
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disso, seu design permite agir em áreas de achatamento, como geralmente 

encontradas nos terços cervical e médio de canais achatados, onde o Flatsonic 

apresentou melhores resultados18,19,34. Em relação ao terço apical, a diferença entre 

o diâmetro do instrumento que realizou a reintervenção no canal (0,40 mm) e o 

diâmetro da ponta do inserto (0,20 mm) pode não ter sido o suficiente para o inserto 

agir de forma eficiente e promover maior remoção dos resíduos de materiais 

obturadores. A mesma justificativa pode ser utilizada para os resultados semelhantes 

encontrados com o uso do Clearsonic, como também demonstrado em outros 

estudos18,19. 

Além das áreas de recessos, não-instrumentadas, os milímetros finais do 

terço apical, considerado o mais crítico39, também foram as áreas onde houve maior 

volume de material obturador remanescente analisado em MicroCT. Isto pode ser 

devido à dilatação do canal radicular durante a reintervenção, que no presente estudo 

foi realizada com apenas um instrumento com um diâmetro acima do realizado o 

preparo inicial32,32,40. Outros trabalhos sugerem realizar a dilatação com instrumentos 

de no mínimo dois diâmetros acima do realizado no preparo inicial15,37. Em 

contrapartida, alguns trabalhos citam os riscos de se dilatar mais o canal radicular com 

a possibilidade de ocorrer desvios e transporte do canal41, ou até uma fratura 

radicular2.  

Em relação a eficiência dos protocolos de limpeza suplementar testados neste 

estudo, quanto ao terço apical, o que apresentou maior porcentagem de remoção de 

material obturador remanescente foi o XP-endo Finisher R (30,99%), resultado que 

corrobora com o encontrado em outros trabalhos25,26,27. Além disso, quando analisado 

em MEV, este instrumento também demonstrou melhor limpeza da superfície 

dentinária ao longo do canal, principalmente do terço apical. A eficiência deste 

instrumento pode ser atribuída às características da liga metálica, ao seu design e ao 

seu mecanismo de ação, que permitem maior toque das paredes do canal de forma 

segura e resistente23,27. 

O instrumento Easy Clean não apresentou melhora na remoção de resíduos 

de materiais obturadores, como encontrado no trabalho de Rodrigues et al. (2017)15. 

Isso pode ser devido à maior complexidade anatômica dos canais usados no presente 

trabalho, além do uso de um cimento resinoso, que apresenta maior adesão às 
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paredes dentinárias em relação a um a base de óxido de zinco e eugenol30,42, como 

utilizado no trabalho de Rodrigues et al. (2017)15,37. 

Embora alguns trabalhos tenham relatado bons resultados com a utilização 

da PUI na remoção de restos de materiais obturadores11,13,15, o presente estudo não 

demonstrou maior eficiência para a mesma função, concordando com outros 

estudos4,12,14,16. Por outro lado, quando analisada em MEV, a PUI apresentou eficiente 

limpeza da superfície dentinária ao longo do canal radicular, principalmente do terço 

apical. Estes resultados se devem ao fato de que a PUI trabalha sobre ação passiva, 

isto é, sem toque nas paredes, não gerando mais debris dentinários17. Além disso a 

otimização do fluxo do irrigante pelo canal radicular e a formação de cavitação, ou 

seja, de bolhas que colidem contra as paredes dentinárias geradas pela agitação do 

inserto, também podem ter auxiliado na remoção da smear layer17, mas não dos 

materiais obturadores que se apresentavam mais aderidos às paredes dentinárias37. 

Nenhum solvente foi utilizado durante a reintervenção, a fim de minimizar as 

variáveis envolvidas neste estudo16. Além disso, estudos demonstram que não há 

aumento da eficácia da desobturação quando se usa solvente, pelo contrário, há a 

formação de uma camada de material obturador sobre a superfície dentinária de difícil 

detecção e remoção, além do amolecimento e escoamento do material em regiões de 

difícil acesso25,30,36,42. 

Assim como demonstrado neste estudo, analisando em MicroCT e em MEV, 

nenhum dos protocolos de limpeza suplementar testados foi capaz de remover 

totalmente os resíduos de materiais obturadores dos canais radiculares e ainda 

promover limpeza da superfície dentinária, simultaneamente. Portanto, sugere-se a 

associação de mais de um recurso de limpeza nos casos de reintervenção 

endodôntica. 
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3 DISCUSSÃO 

 

A etapa de desobturação é uma das mais importantes nos casos de 

reintervenção endodôntica, pois a permanência de resíduos de materiais obturadores 

e da smear layer gerada durante este processo, no sistema de canais radiculares, 

podem não só acumular microrganismos, como também podem vedar espaços onde 

a irrigação, a medicação intracanal e a nova obturação deveriam agir (Friedman et al., 

2002; Torabinejad et al., 2002; Ricucci et al., 2009; Rossi-Fedele & Ahmad, 2017).  

Diversos foram os recursos testados neste trabalho para remoção do material 

obturador dos canais radiculares, dentre eles: manuais, mecanizados e ultrassônicos, 

porém nenhum foi capaz de remover o material obturador por completo. Como 

principais fatores para tal resultado pode-se citar a anatomia interna dos dentes 

selecionados; a qualidade da obturação prévia; e as propriedades, mecanismos de 

ação e limitações de cada recurso testado (Siqueira JF, 2001). O método mais 

utilizado para analisar o volume de material obturador no interior de canais radiculares 

é por meio de MicroCT, que gera reproduções em 3D dos dentes em alta resolução, 

e de forma não-destrutiva, permitindo calcular a porcentagem de material antes e após 

as reintervenções (Bernardes et al., 2016; Crozeta et al., 2016; Rossi-Fedele & 

Ahmad, 2017; Rivera-Peña et al., 2018; Silva et al., 2018; Kaloustian et al., 2019). 

A utilização de incisivos inferiores neste trabalho se deve ao desafio de se 

realizar um preparo biomecânico eficiente em dentes com canais ovalados e 

achatados no sentido mesio-distal, uma vez que as paredes vestibular e lingual muitas 

vezes não são tocadas, por conta do preparo circular promovido pelos instrumentos 

(Versiani et al., 2011; Ma et al., 2012; Rechenberg & Paqué, 2012; Müller et al., 2013; 

Bernardes et al., 2016). Estas áreas de recesso não-instrumentadas podem conter 

desde restos de tecidos e debris dentinários até material obturador condensado, e que 

se não limpas podem influenciar negativamente no prognóstico da reintervenção (Wu 

& Wesselink, 2001; Barbizam et al., 2002; Rechenberg & Paqué, 2012). A obturação 

realizada neste trabalho foi por meio da técnica de condensação lateral com guta-

percha e cimento resinoso, cuja combinação de técnica com o tipo de material 

obturador utilizado apresenta ótima propriedade adesiva (Pirani et al., 2009; Rached-

Júnior et al., 2016), o que pode também ter influenciado no desempenho dos 
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protocolos testados na remoção desses materiais, como demonstrado em outros 

trabalhos (Müller et al., 2013). 

Atualmente, não há sistema de instrumentos capaz de remover 

completamente os materiais obturadores do interior dos canais radiculares 

(Donnermeyer et al., 2018; Bago et al., 2019). Utilizando-se sistemas reciprocantes 

para desobturação dos canais, tem-se demonstrado em estudos, porcentagens de 

remoção de materiais obturadores entre 84-96% (Zuolo et al., 2013; Alves et al., 2016; 

Bernardes et al., 2016; Bago et al., 2019; Kaloustian et al. 2019), resultados 

semelhantes aos encontrados neste estudo (91-96%). Desta forma sugere-se a 

aplicação de protocolos de limpeza suplementar, com o propósito de eliminar ou 

reduzir a quantidade deste material remanescente do sistema de canais radiculares, 

de forma então a garantir um maior controle microbiano (Wu & Wesselink, 2001; 

Rossi-Fedele & Ahmad, 2017). 

Dentre os recursos suplementares testados neste trabalho para remoção de 

material obturador do canal radicular, o único que promoveu redução significativa do 

volume total de material obturador inicial foi o Flatsonic, com valor de mediana de 

98,43%. A ação do Flatsonic não é passiva como na PUI, ou seja, há ação da ponta 

contra as paredes do canal, que por sua vez permite maior contato do inserto contra 

os materiais aderidos às paredes dentinárias, além disso seu design permite agir em 

áreas de achatamento, como geralmente encontradas nos terços cervical e médio de 

canais achatados, onde o inserto apresentou melhores resultados (Wu & Wesselink, 

2001; Rivera-Peña et al., 2018, 2019). Em relação ao terço apical, a diferença entre o 

diâmetro do instrumento que realizou a reintervenção no canal (0,40 mm) e o diâmetro 

da ponta do inserto (0,20 mm) pode não ter sido o suficiente para o inserto agir de 

forma eficiente e promover maior remoção dos restos de materiais obturadores deste 

terço. 

 Além das áreas de recessos, os milímetros finais do terço apical também 

foram as áreas onde houve maior volume material obturador remanescente analisado 

em MicroCT, tanto após a desobturação com sistema reciprocante, como após a 

utilização dos recursos suplementares de remoção. Dentre os grupos testados neste 

estudo, o sistema XP-endo Finisher R foi o que apresentou maior porcentagem de 

remoção de material obturador remanescente no terço apical (30,99%). A 
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porcentagem de redução de material obturador remanescente total encontrada neste 

estudo, pelo instrumento XP-endo Finisher R, corrobora com a encontrada em outros 

trabalhos (Campello et al., 2018; Machado et al., 2018; De-Deus et al., 2019). A 

eficiência deste instrumento pode ser atribuída às características da liga metálica, ao 

seu design e ao seu mecanismo de ação, que permitem maior toque das paredes do 

canal de forma segura e resistente (Machado et al., 2018; Silva et al., 2018). 

Outro instrumento que tem como princípio a otimização da limpeza por 

agitação da solução irrigadora e que também possui toque seguro das paredes 

dentinárias é o Easy Clean (Kato et al., 2014; Duque et al., 2017). Em relação à 

limpeza suplementar, o trabalho de Rodrigues et al. (2017) demonstrou que houve 

melhora na remoção de material obturador dos canais radiculares com o uso do Easy 

Clean, ao contrário dos resultados encontrados no presente estudo. Isto pode ser 

devido à maior complexidade anatômica dos canais usados neste trabalho, além de 

se ter utilizado um cimento resinoso, que apresenta maior adesão às paredes 

dentinárias em relação a um a base de óxido de zinco e eugenol, como utilizado no 

trabalho de Rodrigues et al. (2017). 

Embora alguns trabalhos tenham relatado bons resultados com a utilização 

da PUI para remoção de restos de materiais obturadores (Cavenago et al., 2014; 

Bernardes et al., 2016; Rodrigues et al., 2017), o presente estudo não demonstrou 

maior eficiência para a mesma função, concordando com outros estudos (Da Rosa et 

al., 2015; Barreto et al., 2016; Martins et al., 2017; Kaloustian et al., 2019). Por outro 

lado, quando analisado em MEV, a PUI apresentou ótima limpeza de smear layer ao 

longo do canal, principalmente do terço apical, considerado o mais crítico. Estes 

resultados com a PUI se devem ao fato de que este recurso trabalha sobre ação 

passiva, isto é, sem toque nas paredes, não gerando mais debris dentinários (van der 

Sluis et al., 2007). Além disso a otimização do fluxo do irrigante pelo canal radicular e 

a formação de cavitação, ou seja de bolhas que colidem contra as paredes 

dentinárias, geradas pela agitação do inserto, também podem ter auxiliado na 

remoção da smear layer (van der Sluis et al., 2007), mas não dos materiais 

obturadores que se apresentavam mais aderidos às paredes dentinárias (Müller et al., 

2013). 
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A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica eficiente para analisar 

detalhadamente a limpeza das paredes dentinárias do canal radicular, pois este 

recurso é capaz de demonstrar em alta resolução a presença de smear layer, debris 

dentinários, irregularidades e exposição de túbulos dentinários sobre a superfície 

dentinária (Pirani et al., 2009). A limpeza da superfície dentinária somada a maior 

exposição de túbulos dentinários se mostram fatores determinantes para a garantia 

de uma maior desinfecção e melhor obturação do canal radicular (Vieira et al., 2012). 

Neste estudo foram realizadas imagens em MEV dos diferentes terços das paredes 

dentinárias vestibulares e lingual dos canais radiculares, que são as mais difíceis de 

limpar neste grupo de dentes (Versiani et al., 2011). A PUI apresentou os melhores 

scores de limpeza ao longo do canal radicular, com maior remoção de smear layer e 

maior exposição de túbulos dentinários, enquanto que os grupos Easy Clean e 

Agitação Convencional apresentaram os piores resultados. No terço apical, 

considerado o mais crítico (Haapasalo et al., 2008), houve maior limpeza e exposição 

de túbulos dentinários quando se utilizou o XP-endo Finisher R ou PUI, e o mesmo foi 

encontrado para o terço cervical. Já no terço médio houve maior limpeza da superfície 

dentinária e exposição de túbulos, quando se utilizou PUI e Clearsonic.  

O inserto ultrassônico Clearsonic apresentou bom resultado quanto a 

remoção de restos de materiais obturadores do terço cervical. No entanto, não teve a 

mesma eficiência no terço apical, pois o diâmetro da sua parte ativa de 0,50 mm não 

o permitiu alcançar ou agir no terço apical, que foi desobturado com um instrumento 

de diâmetro 0,40 mm. O mesmo é demonstrado no trabalho de Rivera-Peña (2018). 

A dilatação do canal radicular em casos de reintervenção é sugerida realizar 

com instrumentos de no mínimo dois diâmetros acima do realizado no preparo inicial 

(Müller et al., 2013; Rodrigues et al., 2017). Este fator pode interferir no volume de 

material obturador removido dos canais radiculares (Pirani et al., 2009; Roggendorf et 

al., 2010; Bago et al., 2019), principalmente no terço apical (Roggendorf et al., 2010; 

Müller et al., 2013; Rodrigues et al., 2017). No presente estudo, a dilatação do canal 

radicular foi realizada com apenas um instrumento de um diâmetro acima do preparo 

inicial, o que pode ter influenciado no volume de material remanescente no terço 

apical. Em contrapartida, outros trabalhos citam os riscos de se dilatar mais o canal 

radicular com a possibilidade de ocorrer desvios e transporte do canal (Kunert et al., 

2010), ou até uma fratura radicular (Siqueira et al., 2014). 
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Nenhum solvente foi utilizado em nenhum etapa da desobturação, a fim de 

minimizar as variáveis envolvidas neste estudo (Kaloustian et al., 2019). Além disso 

estudos demonstram que não há aumento da eficácia durante a desobturação quando 

se usado solvente, pelo contrário, há a formação de uma camada de material 

obturador sobre a superfície dentinária de difícil de detecção e remoção, além do 

amolecimento e escoamento do material em regiões de difícil acesso (Horvath et al., 

2009; Pirani et al., 2009; Ma et al., 2012; Campello et al., 2018). 

Assim como demonstrado neste estudo, nos casos de reintervenção é de 

fundamental importância a realização de uma limpeza suplementar para remoção de 

materiais obturadores dos canais radiculares. Contudo, analisando em MicroCT e em 

MEV, nenhum dos recursos suplementares testados removeu restos de materiais 

obturadores e promoveu limpeza da superfície dentinária simultaneamente. Além 

disso, neste estudo foi aumentado o número de renovações e agitações da solução 

irrigadora comparado aos protocolos utilizados nos outros trabalhos, e mesmo assim 

não houve maior eficácia de limpeza dos canais radiculares. Portanto, a fim de 

adequar os canais radiculares a uma nova obturação de qualidade, sugere-se a 

criação de protocolos, associando mais de um recurso de limpeza nos casos de 

reintervenção endodôntica. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Nenhum dos protocolos suplementares de limpeza foi capaz de remover todo 

o material obturador residual do interior dos canais radiculares de morfologia 

achatada.  

Na análise em microCT, o inserto Flatsonic se mostrou mais eficiente para 

redução do volume de resíduos de materiais obturadores nos terços cervical e médio, 

enquanto que o instrumento XP-endo Finisher R apresentou melhor resultado na 

remoção destes resíduos no terço apical. 

Na análise em MEV, a PUI apresentou melhor limpeza da superfície dentinária 

em todos os terços do canal radicular, com grande exposição de túbulos dentinários. 
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Anexo 1 – Aprovação Comitê de Ética 
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