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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade de dissolução e remoção de 

biofilme formado in situ, na remoção de smear layer e debris empregando dez 

protocolos de irrigação final (solução fisiológica com ou sem agitação ultrassônica; 

ou hipoclorito de sódio como irrigante primário, seguido de solução salina, ou EDTA 

17%, ou ácido peracético (PAA) 2%, ou Qmix, com ou sem agitação ultrassônica de 

ambas as soluções). Duzentos e trinta raízes bovinas foram seccionadas e cortadas 

com 15mm de comprimento e instrumentadas com o instrumento Reciproc R50. 

Para a análise da remoção de debris e smear layer foram separadas 100 raízes, que 

foram clivadas e, no terço apical de uma das metades radiculares, foi confeccionado 

um sulco longitudinal, simulando extensões de canais ovais, posteriormente 

preenchidos com detritos artificiais. Após esse procedimento na outra metade foi 

realizada a formação de smear layer com uma vigora instrumentação da parede com 

movimentos de limagem. Essas amostras foram levadas ao MEV para análise 

prévia. Essas metades, depois de justapostas, voltaram a mufla e foram realizados 

os protocolos de tratamento. A análise dos dados foi realizada por meio de scores. 

Para a análise da dissolução e viabilidade do biofilme in situ 130 raízes foram 

separadas preparadas com instrumento R25 e um disco de dentina foi retirado do 

terço médio com uma trefina. Esses discos foram inseridos em uma placa de hawley, 

que foi utilizada pelo pesquisador durante três dias. Os discos foram removidos e 

deixados por 48 horas em BHI, em estufa a 37ºC. Após a contaminação os discos 

voltaram para a raiz de onde foram removidos e fixados com cera utilidade voltando 

a mufla, sendo tratados e avaliados. Setenta discos foram utilizados para análise da 

dissolução e viabilidade em confocal e as imagens obtidas foram avaliadas pelo 

software Bioimage. Sessenta discos foram utilizados para a análise da dissolução do 

biofilme em MEV, sendo avaliados pré e pós-tratamento. Na comparação entre os 

grupos para a remoção de smear layer foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes (P < 0.05) entre os protocolos que utilizavam EDTA e 

Qmix, com os protocolos utilizando somente solução salina e hipoclorito seguido de 

solução salina independente da agitação ultrassônica. Enquanto que para a ranhura 

houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos que utilizaram 

PUI e os demais grupos. Tanto a agitação ultrassônica, quanto o uso do hipoclorito 

de sódio como irrigante primário influenciaram significativamente para a redução do 



biovolume e da viabilidade bacteriana. O grupo que utilizou o NaOCl, seguido do 

Qmix associados ao PUI apresentou os menores valores de viabilidade e a maior 

dissolução do biofilme. O QMix PUI e o PAA/PUI mostraram os melhores resultados 

de dissolução na análise em MEV.se diferenciando estatisticamente (P<0.05) dos 

demais grupos. Levando-se em conta todos os critérios analisados, o protocolo que 

se mostrou mais eficiente foi o NaOCl seguido do QMix e associados a PUI. 

 

Palavras-chave: Irrigação. Irrigação ultrassônica passiva. Soluções irrigadoras. 



ABSTRACT 

 

Evaluation of the effectiveness of different irrigation protocols in the root canal 

cleaning 

The aim of this study was to evaluate the dissolution capacity and removal of biofilm 

formed in situ, in smear layer and debris removal and debris use ten final irrigation 

protocols (saline with or without ultrasonic agitation, or sodium hypochlorite as 

primary irrigating, and then used saline or 17% EDTA, or 2% peracetic acid (PAA), or 

Qmix, with or without ultrasonic agitation of both solutions). Two hundred and thirty 

bovine roots were sectioned and cut with 15mm in length and instrumented with 

Reciproc R50. For the analysis of removal of debris and smear layer were separated 

100 roots, which were cleaved, and the apical third of the half of root, has a 

longitudinal groove made simulating extensions of oval canals, artificial subsequently 

filled with debris. After this procedure was performed on half the formation of smear 

layer with a force wall with instrumentation filing motions. These samples were taken 

to SEM prior to analysis. These halves, after juxtaposed, and again the flask were 

held treatment protocols. Data analysis was performed by means of scores. For the 

analysis of the dissolution and viability of the biofilm in situ roots 130 were prepared 

with R25 separate instrument and dentin disc was taken from the middle third with a 

trephine. These disks were inserted into a hawley plate, which was used by the 

researcher for three days. The discs were removed and left for 48 hours in BHI at 

37ºC. After contamination disks back to the root from which they were removed and 

fixed with wax utility returning to muffle being treated and evaluated. Seventy disks 

were used for analysis of dissolution and viability and confocal images were 

evaluated by Bioimage software. Sixty discs were used for the analysis of the 

dissolution of the biofilm SEM and are assessed before and after treatment. 

Comparing the groups for the removal of smear layer statistically significant 

differences were found (P <0.05) between the protocols used EDTA and Qmix with 

the protocols using only saline solution and hypochlorite followed by saline 

independent of ultrasonic agitation. While for the slot there was a statistically 

significant difference between the groups using PUI and the other groups. Both 

ultrasonic agitation, and the use of sodium hypochlorite as primary irrigant influenced 

significantly to the reduction of bacterial viability and biovolume. The group using the 

NaOCl, and then used Qmix associated with PUI had the lowest viability values and 



the highest dissolution of the biofilm. The QMix PUI and the PAA / PUI showed the 

best dissolution results in the analysis MEV.se differentiating statistically (P <0.05) 

from the other groups. Taking into account all the criteria analyzed, the protocol that 

was more efficient was the NaOCl and then used QMix and associated with PUI. 

 

Key words: Irrigation. Passive ultrasonic irrigation. Irrigating solutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo da terapia endodôntica é a remoção dos tecidos 

pulpares, seus restos e micro-organismos do sistema de canais radiculares 

buscando a limpeza e a antissepsia completa. Todavia, devido à complexa anatomia 

do sistema de canal radicular, mais de 50% de suas paredes permanecem sem ser 

instrumentados (PETERS et al., 2001). Em consequência, a persistência de polpa 

residual, dentina infectada e biofilmes microbianos podem ser fatores determinantes 

do fracasso do tratamento endodôntico.  

Os restos de tecido orgânico e os biofilmes microbianos com seus 

produtos são os principais fatores etiológicos na iniciação, propagação e 

perpetuação da periodontite apical crônica (KAKEHASHI et al., 1965; MOLLER et 

al., 1981). Ultra-estruturalmente os biofilmes formam micro-colônias com canais 

dispersos, os quais estão separados do meio ambiente externo por uma matriz. As 

células dentro do biofilme produzem matriz extracelular e, geralmente, as alocadas 

em maior profundidade estão expostas às condições ambientais que diferem das 

condições existentes na superfície. Um exemplo desta modificação é a diminuição 

da tensão de oxigênio (FIGDOR; SUNDQÜIST, 2007). Além disso, a baixa taxa 

metabólica dos micro-organismos dentro do biofilme, assim como a matriz 

extracelular, dificultam a ação e efetividade de muitos antimicrobianos (DUVANAT et 

al., 2006). Portanto, é interessante que os estudos sobre a efetividade 

antimicrobiana das soluções irrigadoras devem ser conduzidos com micro-

organismos na forma de biofilme (CHAVEZ DE PAZ, 2007). 

Convencionalmente, a antissepsia do sistema de canais radiculares é 

realizada mediante procedimentos de preparo químico-mecânico que inclui a 

limpeza e modelagem dos canais radiculares e a aplicação de soluções químicas 

desinfetantes (SIQUEIRA-JÚNIOR et al., 2007). Embora esta técnica seja o 

procedimento padrão para a desinfecção dos canais radiculares com polpa 

necrótica, em muitas oportunidades, esta técnica pode falhar na eliminação 

completa dos biofilmes microbianos e restos de tecido orgânico, principalmente 

devido a diversos fatores microbiológicos e anatômicos (KVIST et al., 2004; NAIR et 

al., 2005), como foi demonstrado por diversos estudos que avaliaram o preparo 

químico-mecânico, e que apresentaram crescimento bacteriano de amostras tiradas 

antes da obturação do canal radicular (SJOGREN et al., 1997). É importante 
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mencionar que a persistência das infecções é atribuída à resistência dos micro-

organismos aos agentes antimicrobianos. Desta forma os micro-organismos de um 

biofilme podem permanecer inativos ou se desenvolver muito lentamente quando as 

condições não são favoráveis para seu crescimento (XU et al., 2000). As bactérias 

existentes em canais com polpas necróticas têm que sobreviver em condições de 

limitada de nutrientes. Estas bactérias em condições de stress e ausência de 

nutrientes desenvolvem reações regulatórias adaptativas para mudar seu balanço 

metabólico e a biossíntese de energia necessária para suas funções biológicas 

fundamentais (WATSON et al., 1998). Em consequência, as bactérias em estado de 

“stand by” podem se manter viáveis mas não cultiváveis por sua quantidade 

reduzida. No entanto, quando as condições ambientais tornarem favoráveis 

novamente, elas podem se reproduzir e desenvolver rapidamente (SHEN et al., 

2010).  

A irrigação é um dos aspectos mais importantes no preparo biomecânico 

do canal radicular, já que mediante este procedimento a solução irrigadora pode 

atingir lugares onde os instrumentos podem não chegar devido à complexa anatomia 

do sistema de canais radiculares (QING et al., 2006).  

O hipoclorito de sódio tem sido o irrigante antimicrobiano mais empregado 

na realização do tratamento endodôntico. Sua capacidade antimicrobiana in vivo 

pode depender de fatores como sua concentração, temperatura, tempo de contato, 

pH e concentração do ácido hipocloroso (ESTRELA et al., 2002). O hipoclorito de 

sódio em todas suas concentrações é efetivo na dissolução de biofilme oral quando 

comparado com a Clorexidina. Entretanto, uma limitação desta substância é sua alta 

toxicidade aos tecidos periapicais, e, quando usado em altas concentrações, causa 

danos estruturais na dentina (BARNHART et al., 2005; PASCON et al., 2009; DEL 

CARPIO et al., 2011).  

Durante o preparo biomecânico, há deposição de raspas de dentina 

provenientes da instrumentação nas paredes do canal radicular, que contribuem 

para a formação de uma camada constituída por uma estrutura amorfa fracamente 

aderida a elas, denominada de smear layer. Segundo Paiva e Antoniazzi (1988), a 

dentina excisada junto a uma massa gelatinosa de tecido necrótico remanescente e 

fluido tecidual deve ser englobada e eliminada pela instrumentação e substância 

química irrigadora, para que aumentem as chances de sucesso da terapia 

endodôntica. Isso evitaria a formação de um magma com sua possível deposição no 
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forame radicular dificultando de alguma maneira o preparo biomecânico, o 

tratamento e, consequentemente, o reparo. Além disso, a remoção da camada de 

smear layer expõe os túbulos dentinários, permitindo uma ação mais eficiente dos 

curativos de demora e uma melhor adaptação do material obturador às paredes do 

canal radicular (GOLDBERG; ABRAMOVICH, 1977; SPANÓ et al., 2009). 

Apesar da solução de hipoclorito de sódio ter se mostrado eficiente sobre 

o componente orgânico dos canais radiculares, estudos realizados por meio da 

microscopia eletrônica de varredura têm demonstrado que essa substância é 

ineficaz em promover a remoção da porção inorgânica da smear layer (BAKER et al., 

1975; MCCOMB; SMITH, 1975; CIUCCHI; KHETTABI; HOLZ, 1989; 

GARBEROGLIO; BECCE, 1994). 

Para a eliminação dessa camada de smear layer vários métodos têm sido 

propostos, e para isso geralmente se utilizam os agentes quelantes ou 

desmineralizantes (MCCOMB; SMITH, 1975; SCELZA et al., 2003; HÜLSMANN et 

al., 2003). Os agentes quelantes atuam como auxiliares na terapia endodôntica, 

suprindo a ineficiência do hipoclorito de sódio em remover a matriz mineral do dente 

durante o preparo biomecânico do canal radicular (HÜLSMANN et al., 2003; 

SCELZA et al., 2004).  

A solução quelante de EDTA é, provavelmente, a mais empregada na 

atualidade, devido ao seu baixo custo e bons resultados obtidos. Ela pode ser 

utilizada após a instrumentação para a limpeza final do canal ou alternadamente 

com a solução de hipoclorito de sódio durante a instrumentação dos canais 

radiculares (GOLDMAN et al., 1982). 

Soluções como o Qmix™ 2 in 1 (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK) têm 

apresentado bons resultados tanto na remoção de smear layer (DAI et al, 2011) 

quanto em ação antimicrobiana (WANG et al., 2012; STOJICIC et al., 2012; 

MORGENTAL et al., 2013; WANG et al., 2013), e uma aceitável biocompatibilidade 

(CHANDRASEKHAR et al., 2013), sinalizando ser um potencial substituto para o 

EDTA, que é utilizado convencionalmente.  Outra solução que vem sendo apontada 

na literatura como promissora é o ácido peracético (PAA) que tem demonstrado um 

bom potencial antimicrobiano (GUERREIRO-TANOMARU et al., 2011; ORDINOLA-

ZAPATA et al., 2013, CORD et al., 2014) propriedades antifúngica, antiviral e 

esporicida,(MCDONNELL; RUSSELL, 1999) e apresentando-se promissor na 

remoção de smear layer (LOTTANTI et al., 2009; DE-DEUS et al., 2011). 
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Entretanto uma concentração de 2,25% de PAA é mais cáustica, podendo 

apresentar maior irritação aos tecidos. Em estudo De Deus et al. (2011) compararam 

a capacidade de remoção de smear layer da solução de PAA a 0,5% com a da 

solução PAA a 2,25%, verificando que após 60 segundos os resultados foram 

semelhantes. 

Uma forma de potencializar o efeito de soluções irrigadoras, é mediante o 

uso de agitação mecânica. A irrigação ultrassônica, pela ativação acústica do 

irrigante, tem sido sugerida para promover a antissepsia de áreas onde os 

instrumentos não conseguem atingir, mostrando ser útil na limpeza do sistema de 

canais radiculares, conseguindo remover até restos inorgânicos que não podem ser 

eliminados com os irrigantes convencionais (AHMAD et al., 1987; SABINS et al., 

2003; VAN DER SLUIS et al., 2007). No entanto o efeito da agitação ultrassônica em 

protocolos utilizando hipoclorito de sódio e os novos quelantes como o Qmix™ e 

PAA na capacidade de dissolução de biofilme e smear layer tem sido pouco 

investigada. 

O hipoclorito de sódio tem apresentado a capacidade de dissolução, no 

entanto, resíduos de biofilme ainda podem permanecer; a agitação com ultrassom 

pode vir favorecer uma maior capacidade de remoção, necessitando esclarecer este 

fato. Outro aspecto importante a se verificar é se irrigante final, EDTA, Qmix™ ou 

PAA, empregado após o hipoclorito de sódio pode vir favorecer uma maior remoção 

da “smear layer”, bem como colaborar na degradação do biofilme e na viabilidade 

bacteriana. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SOLUÇÕES IRRIGADORAS 

 

O arsenal de soluções irrigadoras destinadas ao tratamento endodôntico 

e disponíveis comercialmente é amplo. Escolher a solução adequada depende da 

conjunção das propriedades da solução associada aos efeitos que se deseja obter 

com a irrigação de acordo com a condição clínica. Nos casos onde a polpa se 

encontra mortificada e há infecção, as soluções irrigadoras tem como função 

promover uma antissepsia, dissolver os tecidos necróticos e facilitar sua remoção, 

bem como neutralizar as toxinas bacterianas (SOARES; GOLDBERG, 2011; 

HAAPASALO et al., 2014).  

 

2.1.1 SOLUÇÃO SALINA 

 

A solução salina normalmente é utilizada para neutralizar outras soluções 

irrigadoras (LIMA; FAVA; SIQUEIRA, 2001), no intervalo entre outras soluções 

(HAAPASALO et al., 2014), na remoção de medicação intra-canal e nos estudos 

envolvendo soluções irrigadoras é utilizada como controle (ALVES et al., 2013). 

 

EFEITO ANTIMICROBIANO  

Usualmente a solução salina não é empregada como agente 

antimicrobiano, uma vez que não possui esse potencial. Por ser considerado inerte 

do ponto de vista antimicrobiano é utilizada como controle (SENA et al., 2006; 

TYAGI et al., 2013; YAP et al., 2014), ou seja, proporcionando o mínimo de ação 

antimicrobiana e simulando apenas a ação física de um protocolo utilizado. Além 

disso, estudos como o de Niazi et al. (2014) mostra uma maior viabilidade no 

biofilme tratado com solução salina do que os não tratados.   

 

REMOÇÃO DE SMEAR LAYER  

Remover a smear layer gerada durante a instrumentação das paredes do 

canal radicular é uma condição essencial para a melhor efetividade antimicrobiana 

da solução irrigadora nos túbulos dentinários (WANG et al., 2013), além de melhorar 

a capacidade de selamento da obturação (SHAHRAVAN et al., 2007). Nos estudos 
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onde a solução salina é utilizada para esse fim, essa não tem se mostrado eficiente, 

principalmente quando comparada ao EDTA (KARUNAKARAN et al., 2012; BALTO; 

GHANDOURAH; AL-SULAIMAN, 2012; AHIR et al., 2014). E tem então sido utilizada 

como controle, assim como nas avaliações da ação antimicrobiana dos irrigantes 

(CANDEIRO et al., 2011; BALTO; GHANDOURAH; AL-SULAIMAN, 2012; AHIR et 

al., 2014). 

 

2.1.2 HIPOCLORITO DE SÓDIO 

 

O hipoclorito de sódio é dentre todas as soluções irrigadoras conhecidas, 

a mais eficiente para limpeza dos sistemas de canais radiculares (LOTTANTI et al., 

2009). Atualmente diversas concentrações dessa solução têm sido utilizadas, 

podendo variar de 0,5% até 6% (BAŞER CAN et al., 2015).  No rol das propriedades 

que tornaram o hipoclorito de sódio a solução irrigadora mais utilizada na irrigação 

dos canais radiculares foi a sua boa capacidade de limpeza, um efetivo poder 

antimicrobiano, dissolução de tecidos orgânicos, potencial de inibição de outros 

agentes tóxicos, e desodorizante (SOARES; GOLDBERG, 2011).  

 

EFEITO ANTIMICROBIANO  

O potencial antimicrobiano do NaOCl é bastante conhecido, e tem 

agregado a esse potencial, um alto poder de dissolução da matéria orgânica. Em 

concentrações de 1% o NaOCl tem mostrado uma boa ação antimicrobiana e de 

dissolução de biofilmes imaturos (CHÁVEZ DE PAZ; BERGENHOLTZ; 

SVENSÄTER, 2010).  

Frente a biofilmes produzidos in situ e biofilmes maduros não apresentam 

a mesma eficácia em função do desafio propiciado por esse tipo de biofilme, porém  

tem se mostrando mais eficaz que outras soluções como EDTA e ácido cítrico 

(ORDINOLA-ZAPATA et al., 2012). Rahimi et al. (2012) mostrou ainda que em 

biofilmes maduros criados no interior do canal radicular, o NaOCl 1% mostra-se mais 

eficiente que a irradiação por laser Nd:YAG, e, segundo Yap et al. (2014), mais 

eficiente que a solução fisiológica tanto em biofilmes maduros mono espécies e 

multi-espécies, na dissolução e na ação antimicrobiana. 

Na concentração de 1% tem sua ação reduzida frente a biofilmes 

maduros (WANG; SHEN; HAAPASALO, 2012). Quando utilizado na concentração 
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de 2,5%, o NaOCl tem seu poder de dissolução e antimicrobiano aumentado. No 

estudo realizada por Wang et al. (2012) com biofilmes maduros e jovens criados in 

vitro dentro dos túbulos dentinários, e, observaram que o NaOCl a 2% foi tão 

eficiente quanto a clorexidina a 2%, enquanto que o NaOCl a 6% foi a substância 

que apresentou o melhor potencial antimicrobiano, seguido pelo Qmix. Em 

concentrações em torno de 5 a 6%, o NaOCl tem se mostrado o irrigante mais 

eficiente tanto na dissolução como na ação antimicrobiana em relação as suas 

concentrações mais baixas e a outros agentes irrigantes utilizados em endodontia 

(DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2011; FRÁTER et al., 2013).  Guerreiro-

Tanomaru et al. (2014) mostrou que o NaOCl 2,5% é mais eficiente que a clorexidina 

e QMix na dissolução e ação antimicrobiana sobre biofilmes de monespécie de 

Enterococcus faecalis. 

Em biofilmes in situ, Del Carpio-Perochena et al. (2011) mostrou que 

mesmo as soluções mais concentradas de NaOCl apresentam dificuldade para uma 

completa remoção do biofilme da superfície dentinária, levando até trinta minutos 

para uma remoção completa do biofilme sobre a superfície em contato direto. 

Entretanto sendo mais eficiente que a clorexidina (DEL CARPIO-PEROCHENA et 

al., 2014). 

 

REMOÇÃO DE SMEAR LAYER  

O hipoclorito de sódio é utilizado principalmente como irrigante primário. E 

apesar de apresentar inúmeras virtudes como irrigante endodôntico, tem sua 

eficácia limitada no que tange a ação quelante e desmineralizante de tecidos 

minerais. Torabinejad et al. (2003) comparou o NaOCl 5,25%  utilizado como 

irrigante único ou sua associação com um irrigante secundário (agua destilada, 

EDTA, MTAD) e avaliando em Microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

observaram uma semelhança da superfície dentinária tratada apenas com o NaOCl 

5,25% com os espécimes tratados com água destilada como irrigante final e piores 

em relação ao uso do EDTA e MTAD, que foram eficazes na limpeza da superfície 

dentinária. Wu et al. (2012) compararam o NaOCl 3% com quatro agentes indicados 

para irrigação final  (EDTA 17%, ácido cítrico 20%, MTAD e Smear Clear). Os 

resultados para o NaOCl foram similares aos obtidos com os de Torabinejad et al. 

(2003), mostrando a presença de smear em todo o espécime, e, dentre os irrigantes 

finais, o EDTA mostrou-se o mais eficiente. Resultados semelhantes a esses 
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também foram encontrados por Andrabi et al (2012) utilizando-se NaOCl 3% e o 

comparando com os mesmos irrigantes finais e com a água destilada, para 

avaliações nos terços apical, médio e cervical.  

Venkataram et al. (2013) avaliaram em MEV a eficácia do NaOCl 2,5% 

extrato de camomila e MTAD na remoção de smear layer em canais de dentes 

decíduos. Os resultados encontrados mostraram que o extrato de camomila foi mais 

eficaz que o NaOCl e menos eficaz que o MTAD para a remoção da camada de 

smear layer. Esses resultados são corroborados por um estudo mais recente de Ahir 

et al. (2014) que mostra a ineficiência do NaOCl na remoção da smear layer quando 

comparado a protocolos que utilizam outra substância como irrigante final.  

 

2.1.3 ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO 

 

O Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) é um irrigante endodôntico 

geralmente utilizado após a instrumentação pela sua ação quelante, pela qual 

remove a camada de smear layer (SAHAR-HELFT et al., 2013). O EDTA, ou ácido 

etileno diamino tetracético, introduzido na Endodontia por ØSTBY em 1957, sob a 

forma de solução aquosa a 15,5% e pH 7,3, facilita a instrumentação de canais 

atrésicos, pois tem a capacidade de desmineralizar a dentina por meio de uma união 

estável com íons cálcio (ØSTBY, 1957). Sendo utilizado como irrigante final ou 

alternado com o NaOCl (GOLDMAN et al., 1982). 

 

EFEITO ANTIMICROBIANO  

Como é um irrigante bastante empregado na endodontia o EDTA tem 

suas propriedades antimicrobianas estudadas, uma vez que frequentemente é o 

irrigante final no tratamento. Bryce et al. (2009) realizaram um estudo com o objetivo 

de verificar a ação antimicrobiana de agentes irrigantes sobre biofilmes de micro-

organismos isolados de canais radiculares. Os autores observaram uma baixa 

eficácia antimicrobiana do EDTA sobre o biofilme, principalmente quando 

comparado ao hipoclorito de sódio. Além disso, o EDTA condiciona a dentina de tal 

forma que possibilita um aumento na quantidade de micro-organismos aderidos, 

bem como a força de adesão dos mesmos (KISHEN et al., 2008), e comparado a 

outros irrigantes tem um baixo poder de contenção na reinfecção, ou seja baixa 

atividade residual, que só pode ser melhorada com a adição de coadjuvantes em 
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sua composição (FERRER-LUQUE et al., 2012). Em biofilmes mistos desenvolvidos 

in situ na cavidade bucal, Ordinola-Zapata et al. (2012) avaliaram a efetividade de 

agentes irrigantes comumente utilizados em endodontia e verificaram que o 

hipoclorito de sódio foi o mais efetivo para a dissolução e na extenuação do biofilme. 

Já o EDTA não se mostrou eficiente para esses fins e teve uma ação comparada à 

da solução salina. 

Entretanto há quem contradiga esses achados. Há um estudo onde 

mostra um potencial quase nulo de desorganização da estrutura do biofilme, 

entretanto, um alto potencial antimicrobiano do EDTA, chegando a níveis parecidos 

aos do hipoclorito de sódio, quando utilizado em pH 12, e 50 mmol/L, afetando a 

integridade da membrana de biofilmes de 24 horas de E. faecalis, L. paracasei, e S. 

anginosus (CHÁVEZ DE PAZ; BERGENHOLTZ; SVENSÄTER, 2010).  

O EDTA tem ainda atividade antifúngica contra a Candida albicans, a qual 

é um fungo frequentemente associado a insucessos endodônticos. Avaliando-se a 

ação antifúngica do EDTA em relação ao ácido thyleneglycol-tetraacetico (EGTA), 

tetrafluoreto de titânio, fluoreto de sódio, nistatina e cetoconazol, o EDTA e o 

tetrafluoreto de titânio mostraram a melhor ação antifúngica (ATES; AKDENIZ; SEN, 

2005). Esse estudo corrobora com um estudo anterior de Sen et al. (2000) que 

compararam o halo de inibição do EDTA em relação a diversos antifúngicos e ao 

hipoclorito de sódio, tendo o EDTA com os resultados mais satisfatórios.  

 

REMOÇÃO DE SMEAR LAYER  

O poder de remoção da smear layer pelo EDTA o faz um dos quelantes 

mais utilizados na irrigação dos canais radiculares. Este normalmente é utilizado 

como padrão ouro para a remoção de smear layer nos comparativos em pesquisas 

(LOTTANTI et al., 2009; KIRCHHOFF et al., 2014). 

Em um estudo avaliando a remoção de smear layer em MEV por diversos 

agentes irrigantes (EDTA, vinagre de maçã, ácido maleico 5%, ácido acético e água 

destilada como controle), o EDTA promoveu os melhores resultados, mostrando-se 

ser a solução mais eficaz (KIRCHHOFF et al., 2014). Outro trabalho verificando a 

remoção de smear layer com avaliação em MEV foi realizado por Cehreli et al. 

(2013). Esse trabalho realizado in vivo, promoveu a instrumentação e irrigação de 

canais com NaOCl 5,25% ou EDTA 17% ou MTAD biopure, e foram extraídos 

imediatamente. E dentre essas soluções irrigadoras o EDTA mostrou resultados 
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significativamente melhores as custas de uma maior erosão dentinária. Já em um 

estudo realizado por Zia et al. (2014) realizados em dentes extraídos, pode-se 

observar uma equivalência do EDTA ao MTAD biopure, sendo mais eficientes que a 

solução salina.  Eliot et al. (2014) comparou três formulações diferentes do QMix 

com o EDTA e encontrou uma melhor efetividade do QMix na remoção de smear 

layer no terço apical, e, equivalência entre os resultados das soluções nos terços 

médios e cervicais, mostrando uma alternativa viável ao EDTA para a irrigação final. 

Alternativa seria a utilização do EDTA gel, que tem se mostrado tão eficiente quanto 

o líquido nas mesmas concentrações e condições de uso (KIM et al., 2013). 

 

2.1.4 ÁCIDO PERACÉTICO 

 

Uma substância promissora para ser empregada como quelante e com 

ação antimicrobiana é o ácido peracético (LOTTANTI et al., 2009). Apesar de ter 

sido amplamente utilizado em endodontia na Europa Oriental na década de 1980, 

somente há pouco tempo o PAA foi sugerido como uma solução química auxiliar 

com potencial para substituir o EDTA na irrigação final após o preparo biomecânico. 

O PAA é um peroxigênio que apresenta, em concentrações menores que 0,5%, 

ação esporicida, bactericida, virucida e fungicida, mesmo na presença de proteínas 

(LENSING; OEI, 1985). Durante o seu emprego, o PAA se decompõe em 

subprodutos seguros como o ácido acético e oxigênio. O fato de o ácido acético ser 

liberado ou estar presente nas soluções de PAA apresenta a possibilidade de essa 

substância ser usada após a instrumentação como irrigante final para dissolver a 

camada de smear layer e colaborar na antissepsia do sistema de canais radiculares 

(LOTTANTI et al., 2009).  

 

EFEITO ANTIMICROBIANO  

O potencial antimicrobiano do PAA foi um fator crucial para propor sua 

utilização na endodontia, como irrigante final em substituição ao EDTA. Essa 

substância possui rápida ação antimicrobiana de amplo espectro, sendo capaz de 

inativar bactérias Gram positivas e Gram negativas, fungos e leveduras em 5 

minutos ou menos (RUTALA; WEBER, 1999). A explicação para essa propriedade 

está em sua ação oxidante, que leva a desnaturação de proteínas, ruptura da 

membrana celular, oxidação de sulfidrilas e a formação de ligações de enxofre em 
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proteínas, enzimas e outros metabólitos e consequentemente a morte microbiana 

(CORD et al., 2014). 

Diversas concentrações do PAA têm sido testadas in vitro com o objetivo 

de verificar qual a ideal para se obter uma ação antimicrobiana satisfatória. Em um 

estudo utilizando Enterococcus faecalis em suspensão, o PAA a 1% reduziu as 

contagens bacterianas em 86% após 3 min e eliminou completamente o E. faecalis 

após 10 min, mostrando uma ação eficaz contra este micro-organismo, apesar de 

sua ação ser mais lenta em comparação com o NaOCl a 2.5% e a CHX a 2% 

(GUERREIRO-TANOMARU et al., 2011). A ação antimicrobiana do PAA 1% também 

foi analisada em dentes unirradiculados contaminados com E. faecalis, e, os 

resultados mostraram que os grupos em que foram utilizados o PAA a 1%, o NaOCl 

a 2.5% e a clorexidina a 2% tiveram contagens bacterianas mais baixas que os 

demais grupos (DORNELLES-MORGENTAL et al., 2011). Resultados semelhantes 

foram encontrados quando se utilizou raízes mesiais de molares inferiores também 

contaminadas com E. faecalis, sendo que a irrigação final com PAA 1% apresentou 

resultados antimicrobianos similares a irrigação convencional em que associou o 

EDTA a 17% seguido do NaOCl a 2,5%, o que reforça o seu uso com o intuito de 

reduzir o protocolo ideal de irrigação (CORD et al., 2014).  

Quando avaliada a ação do PAA a 2% em biofilmes de 5 dias, essa 

solução mostrou uma percentagem de células mortas similar a clorexidina e 

significativamente menor quando comparada ao NaOCl e a mistura de NaOCl + 

HEBP (ácido etidrónico) . Quanto a diminuição do biovolume total, os resultados do 

PAA continuaram inferiores aos do NaOCl e mistura de NaOCl + HEBP, mas foram 

superiores aos do grupo controle e da clorexidina (ARIA-MOLIZ et al., 2014). Já em 

biofilmes criados in situ sobre dentina, a solução de PAA a 4% se mostrou tão 

eficiente para remover e matar o biofilme quanto às soluções de NaOCl a 2,5 e 

5,25% (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2013). 

Durante a etapa de obturação do sistema de canais radiculares também é 

importante que sejam tomados determinados cuidados para evitar que micro-

organismos sejam levados para o interior do sistema de canais radiculares. Devido a 

isso e ao elevado poder antimicrobiano, o PAA também foi testado na desinfecção 

de cones de guta percha contaminados in vitro com Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus mutans, Candida albicans e Bacillus subtilis (SALVIA et al., 

2011).  Os autores observaram que a exposição dos cones por apenas 1 min ao 
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PAA a 2% foi eficaz contra os biofilmes de todos os micro-organismos testados. 

Esses resultados foram corroborados por outro estudo que mostrou que tanto em 

cones de guta percha quanto de resilon, contaminados com Enterococcus faecalis e 

Bacillus subtilis, o PAA promoveu uma desinfecção melhor que o NaOCl 3% e 

similar a clorexidina a 2% (SUBHA et al., 2013). 

 

REMOÇÃO DE SMEAR LAYER  

O PAA somado à uma boa ação antimicrobiana têm se mostrado eficiente 

na remoção de smear layer das paredes do canal radicular. Na concentração de 

2,25% mostrou-se tão eficiente quanto o EDTA na irrigação final (LOTTANTI et al., 

2009). Outro estudo realizado comparando o PAA nas concentrações de 0.5 e 

2,25% e o EDTA a 17% mostrou que após sessenta segundos de exposição da 

dentina houve uma ação similar de remoção de smear layer entre todos os irrigantes 

(DE-DEUS et al., 2011). O que se vê tanto nos estudos verificando a ação 

antimicrobiana, quanto analisando a remoção de smear layer, é que há uma 

discordância com relação a parâmetros de concentração, temperatura, pH e volume 

da solução.  

 

2.1.5 QMIX 

 

O QMix 2 in 1 (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK) foi desenvolvido 

almejando coadjuvar os efeitos quelantes com os antimicrobianos, uma vez que 

apresenta o EDTA, clorexidina e cetrimida, em sua composição (DAI et al., 2011). 

Diversas propriedades já foram estudadas a respeito desse irrigante, fornecendo 

subsídios sobre sua efetividade, e a viabilidade da sua utilização na prática 

endodôntica.  

 

EFEITO ANTIMICROBIANO  

Com diversos estudos desvendando os mistérios a respeito dos 

insucessos endodônticos, as diretrizes dos protocolos de irrigação se voltam para 

um irrigante final que possua bom potencial antimicrobiano. Diversos estudos têm 

sido realizados a fim de avaliar e determinar o potencial antimicrobiano do QMix.  

Como os biofilmes são um desafio para as soluções irrigadoras, um irrigante final 

com potencial antimicrobiano tem sido buscado. O QMix é um irrigante desenvolvido 
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tanto para atuar sobre matéria inorgânica como sobre microrganismos e seus 

subprodutos (DAI et al., 2011). 

Além de um potencial antimicrobiano similar ao do NaOCl 2% sobre 

biofilme in vitro de E. Faecalis, o Qmix apresenta também um bom potencial 

antimicrobiano sobre microrganismos concentrados nos túbulos dentinários em 

forma de biofilme imaturo (MA et al., 2011; WANG et al., 2012) e até mesmo sobre 

biofilme maduro (WANG et al., 2012; WANG et al., 2013). Stojicic et al. (2012) e 

Morgental et al. (2013) encontraram ainda uma melhor efetividade do QMix em 

relação ao MTAD e a Clorexidina sobre E. Faecalis, tanto na forma planctônica 

como em biofilme.  

Ordinola-Zapata et al. (2013) realizaram uma avaliação da ação 

antimicrobiana do QMix em biofilme in situ, onde pode-se observar que esse não foi 

tão eficiente quanto o NaOCl 2%, NaOCl 5,25% e o PAA. Entretanto, se mostrou 

mais eficiente que o MTAD, água destilada, Smear Clear, Ácido maleico 7%. Em 

outro estudo (GUERREIRO-TANOMARU et al., 2014), a avaliação da ação 

antimicrobiana foi realizada in vitro com biofilmes de E. Faecalis, onde compararam 

a ação do Qmix com as do NaOCl e Clorexidina associadas ou não com certrimida. 

Verificaram um maior poder de dissolução do NaOCl corroborando com os estudos 

de Ordinola-Zapata et al. (2013), sendo que o QMix teve uma ação intermediária 

entre o NaOCl e a Solução fisiológica. 

Apesar de não poder ser comparado ao hipoclorito de sódio quanto a 

capacidade de dissolução de matéria orgânica e ação antimicrobiana em função do 

tempo, o QMix tem mostrado uma boa ação antimicrobiana e um razoável poder de 

dissolução dos biofilmes microbianos, principalmente se indicado como irrigante 

final. Sendo que o seu emprego após a irrigação com Hipoclorito de Sódio pode 

corroborar coma a limpeza e antissepsia dos canais radiculares.  

 

REMOÇÃO DE SMEAR LAYER  

Remover a smear layer é uma condição importante para uma melhor 

efetividade antimicrobiana da solução irrigadora nos túbulos dentinários (WANG et 

al., 2013). O QMix se mostrou tão eficaz quanto o EDTA, o irrigante final mais 

utilizado na endodontia na atualidade para a remoção de Smear Layer, mostrando-

se eficiente em uma das funções a que se propõe o irrigante (DAI et al., 2011; 

STOJICIC, 2012; WANG et al., 2013). O estudo de Aranda-Garcia et al. (2013) 
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mostra ainda que o QMix além de apresentar uma ação similar à do EDTA, possui 

ação similar ao Smear Clear, outro irrigante proposto com a mesma finalidade. 

Apesar da maioria dos autores afirmarem que o QMix é similar ao EDTA, Eliot et al. 

(2014) encontrou resultados superiores para o QMix na remoção da Smear layer em 

relação ao EDTA. 

A agitação das soluções irrigadoras dentro do canal radicular tem se 

mostrado como uma potencializadora da ação dos agentes irrigantes. Com o QMix 

não é diferente. Niu et al. (2014) mostraram que a agitação sônica de diferentes 

agentes irrigantes, inclusive o QMix, potencializa sua ação e reduz o tempo 

necessário para a remoção de Smear Layer. 

A remoção da smear layer está diretamente ligada a penetração do 

cimento no interior dos túbulos dentinários. Kara Tuncer (2014) comparou a 

influência do QMix e do EDTA associado a Clorexidina na penetração intratubular de 

um cimento obturador. O QMix apresentou resultados similares aos da associação 

EDTA/Clorexidina e resultados superiores aos do hipoclorito de sódio.  Essas 

observações do estudo foram válidas para o terço cervical e médio. Quando 

comparados os grupos no terço apical, não houve diferenças significativas para a 

penetração do cimento, mostrando que ainda há uma deficiência na limpeza da 

região apical, sinalizando para a utilização de métodos adicionais de irrigação como 

a agitação ultrassônica passiva (PUI) ou agitação sônica da solução irrigadora.  

A remoção de debris resultantes da instrumentação acumulado nas 

anfractuosidades dos canais radiculares é um desafio. Remover por meio de 

substâncias químicas não parece ser a forma mais viável, uma vez que Dai et al. 

(2011) mostraram que a maioria dos irrigantes utilizados, sejam eles quelante ou 

não, se mostraram ineficazes para a remoção total de debris, elucidando que a 

agitação ultrassônica parece ser a solução mais viável para a remoção dos debris 

em anfractuosidades dos canais radiculares. 

Jardine et al (2015) comparou a efetividade da limpeza das paredes do 

canal radicular do QMix com o EDTA 17%, MTAD e solução fisiológica, bem como a 

relação dessa limpeza com a penetração de um cimento de resina epóxi nas 

paredes do canal radicular. O Qmix e o EDTA 17% proporcionaram uma melhor 

limpeza das paredes bem como uma maior penetração de cimento nos túbulos 

dentinários, mostrando uma relação direta entre a limpeza e a penetração do 

cimento nos túbulos dentinários.  
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2.2 IRRIGAÇÃO ULTRASSÔNICA PASSIVA 

 

Existem dois métodos básicos para a produção da energia ultrassônica. 

Em primeiro lugar, por magneto-estricção que converte a energia eletromagnética 

em energia mecânica. O segundo método é o piezoelétrico que foi descoberto por 

Pierre e Jacques Curie em 1880 e consiste na variação das dimensões físicas de 

certos materiais sujeitos a campos elétricos. O contrário também ocorre, ou seja, a 

aplicação de pressões. Por exemplo, pressões acústicas que causam variações nas 

dimensões de materiais piezoelétricos provocam o aparecimento de campos 

elétricos neles. Os ultrassons magneto-estrictivos criam unidades de movimento 

elíptico, o que não é ideal para uso em endodontia e outro inconveniente com estas 

unidades é que gera um calor intenso e é necessário ter uma forma de ameniza-lo. 

Unidades piezoelétricos têm algumas vantagens sobre unidades magnetostritivos 

como eles produzem mais ciclos por segundo, 40 contra 24 kHz. As pontas destas 

unidades funcionam com um movimento linear a partir de trás para a frente como um 

êmbolo, que é ideal para o uso na endodontia (PLOTINO et al., 2007). 

Dois tipos de irrigação ultrassônica são descritos na literatura. A primeira 

é a combinação simultânea de ultrassons de irrigação e de instrumentação. O 

segundo tipo de funções sem instrumentação simultânea e é conhecido como 

irrigação passiva ultrassônica (PUI) (ABBOTT et al., 1991). O primeiro praticamente 

eliminado da prática clínica, devido à dificuldade de controlar o corte da dentina e, 

subsequentemente, a forma final do canal preparado, estando presente a 

possibilidade de promover aberrações na formatação do canal radicular. Quando os 

instrumentos ativados ultrassonicamente são utilizados para preparar os canais 

radiculares, pode-se confeccionar desvios no canal radicular degraus apicais e 

perfurações radiculares, especialmente em canais curvos (KLYN et al., 2010). 

Portanto, não é considerado como uma alternativa para instrumentação manual 

convencional (ABBOTT et al., 1991, VAN DER SLUIS et al., 2005; VAN DER SLUIS 

et al., 2007). 

Afirma-se ainda que é mais vantajoso aplicar ultrassom para a irrigação 

passiva (MUNLEY et al., 2007; LOTTANTI et al., 2009). O termo PUI foi usado pela 

primeira por Weller et al. (1980) para descrever a irrigação sem instrumentação 

simultânea. Esta tecnologia de vibração sem a intenção de corte da dentina reduz o 

potencial de criação de formas aberrantes no sistema de canais radiculares. Durante 
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o PUI, a energia é transmitida a partir de um instrumento ou de um fio oscilando em 

baixa potência e agitando o irrigante por meio de ondas ultrassônicas que induzem 

dois fenômenos físicos: um fluxo acústico e a cavitação da solução irrigante. O fluxo 

acústico pode ser definido como um movimento rápido do fluido em forma circular, 

ou como um vortex em torno do instrumento que está vibrando. A cavitação é 

definida como a criação de bolhas de vapor ou a expansão, contração e/ou distorção 

de bolhas pré-existentes em um líquido (VAN DER SLUIS et al., 2007). 

 

EFEITO ANTIMICROBIANO  

Têm se observado uma boa capacidade de remoção de substrato do 

biofilme em virtude da PUI. Quando comparado com a irrigação convencional, a PUI 

tem se mostrado mais eficiente na remoção de biofilmes de Enterococcus faecalis 

em dentes unirradiculados (BHUVA et al., 2010; BHARDWAJ et al., 2013). 

Entretanto é dependente da solução a ser utilizada para que se obtenha uma 

antissepsia mais eficaz, principalmente quando se tem biofilmes maduros ou muito 

espessos (GRÜNDLING, 2011).  Quando comparada a ativação do NaOCl 2,5% por 

laser (Er, Cr:YSGG), PUI e RinsEndo, todas os métodos de ativação mostraram-se 

igualmente eficazes para a eliminação de biofilmes de Enterococcus faecalis em 

dentes unirradiculares (BAGO JURIČ et al., 2014). 

A irrigação passiva ultrassônica apesar de propiciar uma redução da 

contagem bacteriana em um canal infectado em relação a uma irrigação 

convencional, não é capaz de promover uma completa antissepsia em todos os 

casos, despertando ainda a busca por protocolos alternativos (PAIVA et al., 2012). 

O estudo de Niazi et al. (2014) mostra uma significativa redução do 

biovolume de um biofilme multi-espécie induzido in vitro em função da agitação 

ultrassônica da solução. Entretanto nesse estudo não se observa uma 

potencialização da eficácia antimicrobiana dos agentes irrigantes utilizados, com 

exceção da tripsina que teve sua ação antimicrobiana potencializada. Uma grande 

redução microbiana também foi encontrada no estudo de Muhammad (2014) que 

encontrou uma maior eficiência antimicrobiana em biofilmes multi-espécie de um 

protocolo utilizando PUI associado ao NaOCl e ao EDTA para a redução bacteriana 

quando comparado ao PDT com azul de metileno. Quando da utilização do Laser 

PIPIS pode-se observar uma melhor efetividade em relação à remoção bacteriana 

em biofilmes multi-espécie produzido in situ em relação a PUI, sendo que a PUI 
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mostrou-se mais eficiente que a irrigação convencional e que a irrigação sônica por 

meio do Endoactivator (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2014). 

 

REMOÇÃO DE SMEAR LAYER E DEBRIS 

A irrigação ultrassônica passiva desde que sugerida apresenta o objetivo 

de melhorar a ação das soluções irrigadoras em suas funções. Goel e Tewari (2009) 

avaliaram a remoção de smear layer por quatro protocolos de irrigação (seringa 

convencional e cânulas Navitip FX, irrigação ultrassônica contínua com a saída da 

solução via cânula ou via peça de mão e PUI). Os autores obtiveram melhores 

resultados de limpeza quando o EDTA foi levado com a cânula escova cânulas 

Navitip FX e quando foi agitado de forma intermitente com PUI.  

Em 2011, Saber e Hashem compararam a remoção da smear layer após 

a ativação do irrigante final com Endovac, agitação manual dinâmica e PUI, 

utilizando NaOCl 2,5% como irrigante. E concluíram que a ativação final com 

Endovac e agitação manual dinâmica, mostraram melhores resultados do que PUI. 

Entretanto o NaOCl não tem se mostrado como uma solução irrigadora que 

possibilite a remoção de smear layer, mesmo em função do PUI, Endovac e irrigação 

convencional com seringa e agulha (AHMETOGLU et al., 2014). Esses autores 

mostraram ainda que a eficiência dos protocolos em remover smear layer foi, em 

função da solução irrigadora (EDTA) e não em função da agitação da mesma. 

Sahar-Helft et al. (2015) compararam em MEV a eficácia de três técnicas 

de irrigação (seringa e agulha, PUI inserido 1mm aquém do comprimento de 

trabalho e PUI no terço cervical, Laser Er:YAG inserido 1mm aquém do comprimento 

de trabalho e laser Er:YAG inserido no terço cervical) para a remoção de smear-

layer com EDTA 17%. Os melhores resultados foram encontrados quando do uso do 

laser de baixa potência. A remoção ao longo do canal foi semelhante tanto para o 

laser no terço cervical quanto para a aplicação a 1mm aquém do comprimento de 

trabalho. Já em outro estudo realizado por Akyuz Ekim e Erdemir (2015), 

empregando metodologia semelhante, os autores não encontraram diferença entre 

PUI e a utilização do laser Er:YAG,.  

Castagna et al. (2013) avaliaram, em MEV, a eficácia da agitação 

ultrassônica passiva na remoção de smear layer e debris das paredes do canal 

radicular frente a três protocolos de irrigação final (EDTA seguido de NaOCl 2,5%; 

EDTA/PUI seguido de NaOCl 2,5% e NaOCl 2,5%). As análises mostraram uma 
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melhora na limpeza do terço cervical do canal radicular, para o grupo onde se 

utilizou a ativação ultrassônica da solução. Já em 2014, Mozo et al., realizando uma 

análise semelhante, em quatro diferentes protocolos de irrigação (NaOCl 2,5% 

levado com seringa e agulha, NaOCl 2,5% PUI com pontas Irrisafe calibre 20, NaOCl 

2,5% PUI com pontas Irrisafe calibre 25, NaOCl 2,5% PUI com limas K calibre 25), 

observaram que a agitação ultrassônica com pontas Irrisafe foi mais eficaz para a 

remoção de debris dentinários e limpar a embocadura dos túbulos dentinários. 

Apesar das controvérsias em relação à melhora da remoção de smear 

layer com o PUI, a remoção de debris em irregularidades é um fator a ser 

considerado. Muitos trabalhos têm realizado ranhuras simuladas e preenchendo as 

mesmas com debris dentinários (JIANG et al., 2010; MARTINS-JUSTO et al., 2014).  

De Moor et al. (2009) avaliaram a eficiência da irrigação convencional, 

PUI e ativação por laser ErCr:YSGG, na remoção de debris depositados em uma 

ranhura simulada na parede do canal radicular. Os resultados mostraram que o uso 

do laser resultou em melhor limpeza dos debris em relação ao PUI, que teve 

resultados significativamente melhores que a irrigação convencional. Em outro 

estudo em 2010, De Moor et al., mostraram que 20 segundos de ativação do 

irrigante com laser Er:YAG ou Er,Cr:YSGG foram tão eficientes quanto o PUI em 3 

vezes de 20 segundos. 

Quando se comparou o PUI com a seringa RinsEndo para a remoção de 

detritos em irregularidades simuladas, este mostrou-se mais eficiente que a 

RinsEndo (RÖDIG et al., 2010).  

Com relação à agitação ultrassônica passiva pode-se inferir que apesar 

de alguns estudos não mostrarem resultados satisfatório no seu uso, Jiang et al 

(2010) mostraram que a eficiência depende do sentido da oscilação do instrumento 

no canal radicular. E assim sendo quando não há a padronização do sentido, os 

resultados podem não ser fidedignos.   

Martins Justo et al. (2014) realizaram um estudo onde se avaliou em MEV 

a eficácia de diversas soluções irrigadoras (solução salina, NaOCl 2,5% e 

clorexidina 2%), com ou sem PUI, na remoção de debris em ranhuras simuladas no 

terço apical de dentes unirradiculados. Os autores observaram que os protocolos 

utilizando PUI, independente da solução irrigadora, foram mais eficazes que os sem 

PUI na remoção de detritos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo in vitro e in situ, randomizado e controlado em dentes bovinos 

teve como proposta avaliar:  

- Em microscopia eletrônica de varredura a capacidade de dissolução e 

remoção de biofilme formado in situ, remoção de smear layer 

e debris empregando diferentes protocolos de irrigação final 

utilizando hipoclorito de sódio, seguido de EDTA a 17% ou 

ácido peracético ou Qmix, com ou sem ativação ultrassônica 

de ambas as soluções. 

- Em microscopia confocal de varredura a laser (MCVL) a capacidade de 

dissolução e ação antimicrobiana sobre biofilme formado in 

situ, empregando diferentes protocolos de irrigação final 

utilizando hipoclorito de sódio, seguido de EDTA a 17% ou 

ácido peracético ou Qmix, com ou sem ativação ultrassônica 

de ambas as soluções. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Seleção e instrumentação dos espécimes  

 

Para se obtiver a 230 raizes de dentes bovinos necessárias para a 

realização do estudo que tivessem diâmetro anatômico 40, foram selecionadas 

oitocentas raízes de incisivos bovinos, de forma que não apresentassem fraturas, 

má formações, formação incompleta do ápice e fossem retas.  

Com a finalidade de se obter raízes com 15 mm de comprimento, a partir 

do ápice radicular os dentes bovinos foram medidos com paquímetro digital (Starrett 

Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, Brasil), e cortados a 15mm a partir do ponto 

de referência.  Para isso, os dentes foram fixados em uma base de resina (Resina T-

208, Redifibra Comércio de Produtos para Fiberglass Ltda, São Paulo, Brasil, 

40x40x5 mm3), pela superfície oclusal com cera pegajosa (Asfer Industria Química 

Ltda). Para o corte das raízes foi utilizado um disco diamantado de dupla face - XL 

12205, “High concentration”, 102 x 0,3 x 12,7 mm3 (Extec Corp. Enfield, CT, USA/ 

Ref: 12205), devidamente acoplado à máquina de corte ISOMET 1000 (Extec 

Corporation, Labcut 1010, USA).  

Após o corte os espécimes a serem inseridos no estudo foram 

selecionados a partir de uma calibragem através da inserção de limas tipo K no 

canal. Foram selecionadas amostras em que o instrumento de calibre 40 travasse 

em 14mm a partir da borda coronal do corte, totalizando 230 espécimes. Os 

espécimes foram divididos aleatoriamente para as três fases do estudo, amostras 

com 100 espécimes para avaliar a remoção de smear layer e debris das ranhuras, 

70 espécimes para a avaliação da dissolução e ação antimicrobiana em MCVL e 60 

espécimes para a avaliação da dissoluçãodo biofilme em MEV. 

A instrumentação de todos os espécimes foi realizada utilizando-se broca 

brocas LaAxxess 45/.06 (SybronEndo, EUA) à 10 mm da borda coronal da raiz, para 

preparo do terço cervical e médio, e com Reciproc 50.05 (VDW, Alemanha) na 

extensão de instrumentação, que foi de 14mm. Durante o preparo dos canais, foi 

utilizado 5 mL de Hipoclorito de sódio  Cloro Rio 2,5% (Rioquímica, São José do Rio 

Preto, SP, Brasil).  
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4.2 Prepararo dos espécimes  

 

4.2.1 Remoção de Smear Layer e Debris 

 

Para essa fase do estudo foi confeccionado um sulco na parte externa da 

raiz no sentido vestíbulo-lingual com auxílio de um disco diamantado em baixa 

rotação es as raízes foram incluídas em silicona de condensação densa 

Optosil®/Xantopren® (Heraeus Kulzer, Alemanha) em uma mufla de metal, com o 

intuito de evitar o extravasamento da solução irrigadora e proporcionar uma maior 

simulação da realidade. Posteriormente, os dentes foram clivados obtendo-se duas 

metades. Uma hemissecção recebeu a confecção de um sulco na parede interna do 

canal, com profundidade de 0,55 mm (+/- 0,05) e 0,4mm de espessura, e 5 mm de 

extensão no terço apical da raiz, seguindo a metodologia descrita por Justo et al 

(2014). Esses sulcos foram preenchidos com debris dentinários obtidos por meio do 

desgaste de dentina de raízes descartadas do estudo com brocas de largo Nº6, em 

baixa rotação. 

Os detritos foram misturados na proporção de 1g para 1ml de água e 

essa mistura foi levada ao sulco preparado com um aplicador de MTA (Ângelus, 

Londrina-PR, Brasil). Os detritos que porventura permaneceram fora do sulco foram 

removidos com um micro-aplicador extrafino. Esse trabalho foi realizado seguindo a 

metodologia descrita por Justo et al (2014), para a montagem da mufla, confecção 

do sulco, produção e inserção dos debris na ranhura (figuras 1 e 2). 

A outra hemissecção teve a formação de smear layer na parede por meio 

de uma vigorosa instrumentação da parede do canal com lima tipo k 40 em 

movimento de limagem. Nesta hemissecção foram feitos sulcos de orientação a fim 

de que se capturasse imagens a 3mm, 6 mm e 9 mm do ápice. Esses sulcos foram 

feitos com um disco diamantado na lateral da raiz utilizando-se o mesmo disco que 

foi utilizado para fazer o sulco na parte externa da raiz.  
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Fonte: Autor 

Figura 1. Imagens representativas da etapa de confecção do sulco externo na raiz e 

montagem em mufla. 

 
Fonte: Autor 

Figura 2. Confecção do sulco na região apical, limagem das paredes de uma 

hemisecção e preenchimento do sulco com debris. 
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Figura 3. Imagem representativa dos sulcos de orientação. 

 

4.2.2 Ação Antimicrobiana e Dissolução do biofilme in situ  

 

As raízes direcionadas para essa fase do estudo foram incluídas em 

silicona de condensação densa em mufla, com o intuito de evitar o extravasamento 

da solução irrigadora e proporcionar uma maior simulação da realidade.  

Discos de dentina radicular de origem bovina foram utilizados como meio 

formador de biofilme. Para isso foi retirada da região do terço médio de raízes de 

incisivos bovinos um disco de dentina de 3mm de diâmetro com uma broca trefina, 

sendo estes identificados de acordo com os referidos dentes. Os discos foram 

retirados de 5mm do comprimento do dente (Figura 4). 

 
Fonte: Autor 

Figura 4. Remoção dos discos de dentina com uma broca trefina. 

As superfícies dentinárias desses discos obtidos foram polidas tentando 

padronizar o tempo de polimento em cada superfície com a finalidade de manter 
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uma espessura mínima de 1,00mm. Assim a regularização foi feita através do 

polimento com lixas de carbeto de silício (Buheler Ltda, Illinois, USA) de granulação 

600, acopladas em uma máquina politriz (Fortel Indústria e Comércio Ltda., Brasil), 

sendo que os discos eram apoiados manualmente, sob refrigeração, por alguns 

segundos, até ser conseguida uma superfície lisa. Para a confirmação da espessura 

de cada disco de dentina, foi utilizado um paquímetro digital (Starrett Indústria e 

Comércio Ltda., São Paulo, Brasil).  

Estes discos foram tratados com hipoclorito de sódio 1% (Rioquímica 

Ltda., São José do Rio Preto, SP, Brasil) durante 15 minutos, em seguida com EDTA 

a 17% (Biodinâmica, Ibiporã, PR, Brasil) por 5 minutos. Esse tratamento químico 

teve por objetivo remover resíduos orgânicos e possível presença de raspas de 

dentina, oriundas do corte. Para constatar a eficácia da limpeza, dois discos por 

grupo foram aleatoriamente selecionados para a visualização por meio do 

Microscópio Eletrônico de Varredura.  

Após essa etapa, todos os discos foram acondicionados em eppendorfs, 

contendo 1mL de água destilada, esse conjunto foi esterilizado em autoclave à 

121°C.  

Para a formação do biofilme oral, o pesquisador teve seu arco superior 

moldado, para ser confeccionada uma placa ortodôntica removível tipo Hawley. 

Nesta placa foram confeccionados 9 nichos (5 mm de diâmetro) dispostos em 3 

fileiras. Nesses nichos foram colocados os discos de dentina, os quais foram 

mantidos com cera utilidade (Kota Ind. e Com. Ltda.; São Paulo, SP, Brasil). 

 Para tal o pesquisador tem ciência dos riscos inerentes ao uso do 

dispositivo e concorda com a utilização sendo de livre e espontânea vontade a 

utilização do dispositivo de acordo com as regras do estudo.  

O pesquisador utilizou o referido dispositivo intra oral durante 3 dias para 

possibilitar a formação de biofilme sobre a superfície dos discos de dentina, sem 

contudo interromper seus procedimentos de higiene.  Após esse tempo os discos 

foram imersos em caldo BHI por 48 horas para uma melhor padronização da 

viabilidade do biofilme.  
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4.3 Protocolos de irrigação  

 

Para o estudo foram definidos dez protocolos de irrigação, considerando o 

irrigante inicial como irrigante primário que foi utilizado por 5 minutos e o final por 4 

minutos, todos os protocolos estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição dos grupos estudados 

Grupos Irrigante Primário (5min) Irrigante Final (4min) 

G1 Solução salina Solução salina 

G2 NaOCl Solução salina 

G3 NaOCl EDTA 

G4 NaOCl QMix 

G5 NaOCl Ácido Peracético 

G6 Solução salina + PUI Solução salina + PUI 

G7 NaOCl + PUI Solução salina + PUI 

G8 NaOCl + PUI EDTA + PUI 

G9 NaOCl + PUI Qmix + PUI 

G10 NaOCl + PUI Ácido Peracético + PUI 

 

Protocolo detalhado: 

 

� 2 mL Irrigante primário (4 min) 

� 3x2 mL Irrigante primário (20 segundos, com ou sem PUI) 

� 4 mL s. salina  

� 2 mL Irrigante Final (3 min)  

� 3x2 mL Irrigante Final (20 segundos, com ou sem PUI) 

� 4 mL s. salina 

 

A irrigação foi executada utilizando-se pontas de corpo de plástico com 

pescoço angulado e uma cânula de metal fina (NaviTip®, Ultradent Produtcs, USA) 

acopladas a uma seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca 

Luer Lock (Ultradent Produtcs, USA), inundando-se o canal com o agente irrigante. 
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Uma ponta E1-IRRISONIC (HELSE) acoplada a caneta do ultrassom 

Varios 350 (NSK, Nakanishi inc.) para realização da ativação ultrassônica, a 

distância de 1mm aquém do comprimento de trabalho.  

 

4.4 Análises  

 

4.4.1 Remoção de Smear Layer e Debris 

 

As hemissecções foram levadas ao microscópio de varredura Personal 

SEM© (PSEM) eXpress™ (Aspex corporation), a baixo vácuo para captura das 

imagens na porção cervical, média e apical antes dos protocolos de irrigação a um 

aumento de 500X, e na ranhura a um aumento de 35X. Posteriormente, os dentes 

foram montados e divididos aleatoriamente em grupos conforme os protocolos 

estabelecidos, sendo que foram empregados dez dentes (n:10) para cada um dos 

grupos.  

Após o procedimento de irrigação, foi realizada a captura das imagens 

novamente no microscópio, nas mesmas áreas com os mesmos aumentos. Para a 

captura das imagens nos mesmos pontos foram utilizadas as referências dos sulcos 

realizados na zona de secção, descritas anteriormente. 

Para analisar a remoção de debris dos sulcos pré-fabricados foram 

utilizados os seguintes scores: 1- sulco vazio; 2- menos de 50% do sulco preenchido 

com detritos; 3 mais de 50% do sulco preenchido com detritos e 4 - sulco totalmente 

preenchido com detritos (Van der Sluis et al, 2010). A análise da remoção da smear 

layer foi feita atribuindo os seguintes scores: 1- 90-100% dos túbulos dentinários 

visíveis; 2- 50-90% dos túbulos dentinários visíveis; 3- 10-50% dos túbulos 

dentinários visíveis; 4 – 0-10% dos túbulos dentinários visíveis. 

As imagens foram avaliadas por dois avaliadores previamente calibrados 

e de forma cega, não tendo conhecimento sobre qual grupo pertencia as imagens. A 

calibração dos avaliadores foi feita através da apresentação de dez imagens 

representativas dos escores. Após 24 horas os examinadores receberam as 

imagens de cada variável numeradas de 1 a 100 para avaliação. O teste Conhen’s 

Kappa foi utilizado para avaliar a concordância entre avaliadores (numero do kappa). 

Os resultados obtidos das avaliações após os tratamentos foram subtraídos dos 
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scores atribuídos antes do tratamento e por essa diferença foi determinada o grau 

de limpeza obtido. 

 

 

 

Tabela do grau de limpeza (artigo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Figura 5. Imagens representativas dos escores de remoção de detritos: (1) Sulco vazio; (2) Menos de 

50% do sulco preenchido com detritos; (3) Mais de 50% do sulco preenchido com detritos e (4) Sulco 

totalmente preenchido com detritos. 

Fonte: Autor 

Figura 6. A análise da remoção da smear layer foi feita atribuindo os seguintes scores: 1- 90-100% 

dos túbulos dentinários visíveis; 2- 50-90% dos túbulos dentinários visíveis; 3- 10-50% dos túbulos 

dentinários visíveis; 4 – 0-10% dos túbulos dentinários visíveis. 

 

4.4.2 Biofilme in situ – Dissolução e ação antimicrobiana - Confocal 

 

Após a formação do Biofilme, sete discos de dentina por grupo foram 

selecionados para a análise em confocal sendo que um disco de dentina foi 

escolhido aleatoriamente e levado ao microscópio de varredura Personal SEM© 

(PSEM) eXpress™ (Aspex corporation), para captura da imagem do biofilme a fim de 

1 2 3 4 
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confirmar a completa colonização do espécime. Sendo confirmada a formação do 

biofilme os discos foram reposicionados nos dentes de onde foram tirados a 

interface selada com cera utilidade e os dentes levados novamente a mufla. Os 

protocolos de irrigação foram realizados em cada grupo conforme descritos 

anteriormente.  

Após a aplicação dos irrigantes, os discos de dentina foram removidos 

das respectivas raízes e lavados com 100 µL de PBS para eliminar resíduos e foram 

corados com 50 µl de uma solução de Syto 9/Iodeto de propidio 

(Live/Deadtechnique-In Vitro Gen), durante 10 minutos. O Syto9 é um corante 

fluorescente (verde) seletivo do ácido nucléico, indicado para corar células vivas e 

mortas (corante geral). Já o iodeto de propidio visa identificar a população 

microbiana com membrana celular afetada ou células mortas, apresenta 

fluorescência vermelha. Ao entrar nas células, a fluorescência vermelha diminui a 

fluorescência do Syto-9, deixando as células mortas uma fluorescência vermelha ou 

amarelada.  

As amostras após a coloração foram avaliadas no Microscópio Confocal 

de Varredura a Laser (Leica, Mannheim, Alemanha) utilizando um aumento de 10x 

para obter uma visão panorâmica.  

No biofilme avaliado foram eleitos 5 pontos, nos quais foram captadas 

imagens, com aumento de 40x. Essas imagens foram feitas com intervalos de 1µm 

desde a parte mais superior do biofilme até a superfície dentinária. 

As imagens obtidas (arquivos com extensão.lif) foram analisadas no 

software bioImage_L : Image Analysis. Software esse que foi desenvolvido para 

estudos de biofilmes microbianos. E foram avaliados o biovolume total e a 

porcentagem de células vivas e mortas no biofilme. 

 

4.4.3 Biofilme in situ – Dissolução - MEV 

 

Após a colonização pelo biofilme in situ seis discos foram levados ao 

microscópio eletrônico de varredura Personal SEM© (PSEM) eXpress™ (Aspex 

corporation), para captura da imagem do biofilme a fim de confirmar a completa 

colonização do espécime. Sendo confirmada a formação do biofilme os espécimes 

foram tratados de acordo com os protocolos de cada grupo da mesma forma que os 

discos que foram utilizados para a análise em microscopia confocal. 
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Após o tratamento os mesmos espécimes foram novamente levados ao 

MEV e as imagens capturadas no mesmo ponto da anterior a fim de comparar a 

limpeza pré e pós-tratamento em cada campo. 

A análise da dissolução foi feita atribuindo os seguintes scores: 1- 90-

100% dos túbulos dentinários visíveis; 2- 50-90% dos túbulos dentinários visíveis; 3- 

10-50% dos túbulos dentinários visíveis; 4 – 0-10% dos túbulos dentinários visíveis. 

Conforme visualizado na figura 6. 

A partir da diferença dos scores atribuídos foi calculado o grau de limpeza 

variando de zero a três, onde zero seria um menor grau de limpeza enquanto 3 seria 

um maior grau de limpeza. 

 

4.4 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com os testes Kruskal-Wallis e Dunn`s 

não paramétricos, pois os dados não apresentaram distribuição normal (p <0,05). O 

Prisma 5.0 (GraphPad Software Inc, La Jolla, CA) foi utilizado como o software 

analítico. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Remoção de Smear Layer e Debris 

 

Na comparação entre as soluções independente do ultrassom para a 

remoção de smear layer o QMix apresentou os melhores resultados se diferenciando 

estatisticamente dos demais grupos com exceção do EDTA, entretanto para a 

remoção de debris não houve diferença entre as soluções.  

Quando se comparou o uso do ultrassom independente das soluções este 

apresentou uma remoção de debris superior aos grupos onde as soluções não 

receberam o PUI (P<0.05).  

Na comparação entre os grupos não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significante (P<0.05) para a remoção de smear layer entre os terços 

analisados. Enquanto que para a ranhura houve uma diferença estatisticamente 

significativa (P<0.05) entre os grupos que utilizaram PUI e os demais grupos. Os 

resultados estão descritos da tabela 1. 

 

Tabela 1 – Mediana do grau de limpeza, valores mínimo e máximo da diferença entre os scores inicial 

e final de smear layer nos terços (apical, cervical e médio) e na ranhura após os protocolos de 

tratamento.   

Grupos Apical Médio Cervical Ranhura 

S. Salina 0,0 (0-2)a 0,0 (0-1)a,c 0,0 (0-1)a 0,5 (0-3)a 

NaOCl 0,5 (0-2)a 0,5 (0-2)a,c,d 0,0 (0-1)a 2 (0-3)a 

EDTA 3 (0-3)b,c 3,0 (0-3)b,d 3,0 (0-3)b,c 1,5 (0,3)a 

QMix 3 (2-3)b,c 3,0 (1-3)b 3,0 (2-3)b 2,5 (1-3)a 

Ac. Peracético 2 (0-3)a,c 1,0 (0-3)a,b,d 1,0 (0-2)a,c 1 (0-2)a 

S. Salina PUI 0 (0-1)a 0,0 (0-0)c 0,0 (0-0)a 3 (2-3)b 

NaOCl PUI 1 (0-2)a 1,0 (0-2)a,d 1,5 (0-2)a 3 (2-3)b 

EDTA PUI 2(2-3)b,c 3,0 (2-3)b,d 3,0 (2-3)b 3 (2-3)b 

QMix PUI 3(2-3)b,c 3,0 (2-3)b 3,0 (3-3)b 3 (2-3)b 

Ac. Peracético PUI 2(2-3)a,c 2,0 (0-3)a,b,d 2,0 (2-3)b 3 (2-3)b 

Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significante entre os grupos (P<0.05). 
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5.2 Dissolução e viabilidade do biofilme in situ  

 

5.2.1 Análise em Confocal 

 

Para a comparação entre as soluções utilizadas nos protocolos, 

independente do PUI, a solução salina foi a que apresentou o maior biovolume e 

viabilidade se diferenciando estatisticamente (P<0.05) dos que mais grupos. Dentre 

as demais soluções o Qmix foi a que apresentou o menor biovolume se 

diferenciando do EDTA e do NaOCl (P<0.05). O PAA apresentou um menor 

biovolume quando comparado ao NaOCl (P<0.05). Foi observado um menor 

biovolume e viabilidade (P<0.05) quando foi comparado o efeito do PUI 

independente das soluções.  

Na comparação entre os grupos, com relação à viabilidade, o QMix PUI 

apresentou os menores valores, e todas os demais grupos reduziram 

significativamente a viabilidade do biofilme com relação aos grupos de solução 

salina (P<0.05) com ou sem PUI. Os resultados dessa comparação estão descritos 

da tabela 2. 

 

5.2.2 Análise em MEV 

 

Nas comparações entre os protocolos, independente do PUI, para a 

dissolução do biofilme, o QMix e o PAA mostrou uma maior dissolução 

diferenciando-se estatisticamente (P<0.05) dos demais protocolos. Quando se 

comparou a dissolução em função da agitação ultrassônica independente dos 

irrigantes a agitação favoreceu uma maior dissolução e remoção do biofilme aderido 

(P<0.05). 

Na comparação entre os grupos, todos os grupos de diferenciaram 

estatisticamente (P<0.05) da solução salina agitada com ou sem PUI. O QMix PUI e 

o PAA/PUI mostraram os melhores resultados se diferenciando estatisticamente 

(P<0.05) dos demais grupos com exceção do EDTA PUI. Os resultados dessa 

comparação estão descritos da tabela 2. 
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Tabela 2 – Mediana, valores mínimo e máximo do biovolume e porcentagem de verde, do biovolume 

e do grau de limpeza, obtidos após os tratamentos do biofilme produzido in situ.  

 Biovolume total  µm
3
 Verde (%) Grau de limpeza 

Sol. Salina 75200 (23541-260493)a 87,95 (62,89-99,48)a 0 (0-1)a 

Sol. Salina PUI 13350 (3593-56801)a,b 87,41 (36,18-97,61)a 0(0-2)a 

NaOCl 1242(253-29276)b 5,16 (0-36,53)b 2 (1-3)b 

NaOCl PUI 273,5 (0-1330)c,d 0,50 (0-4,48)c,d 3(2-3)b 

EDTA 2743(425-31756)b,e 5,37 (1,28-36,47)b 3(2-3)b 

EDTA PUI 105,5 (0-3314)c 0,64 (0-7,01)c,d 0(0-2)a 

QMix 1090 (0-12194)d,e 1,91 (0-12,76)b,c,d 2(1-3)b 

QMix PUI 0 (0-154)c 0,0 (0-3,59)d 3(2-3)b 

Ac. Peracético 728(256-4851)b,e 2,38 (0-10,08)b,c 3(2-3)c 

Ac. Peracético PUI 7 (0-134)c 0,06 (0-3,1)c,d 3(2-3)c 

Diferentes letras indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos (P<0.05). 
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Fonte: Autor 

Figura 7. Figura representativa das imagens obtidas após a realização dos protocolos de irrigação em 

microscopia confocal de varredura a laser.  40x 
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Fonte: Autor 

Figura 8. Figura representativa das avaliações em MEV G1. 
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 Fonte: Autor 

Figura 9. Figura representativa das avaliações em MEV G2. 
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Fonte: Autor 

Figura 10. Figura representativa das avaliações em MEV G3. 
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Fonte: Autor 

Figura 11. Figura representativa das avaliações em MEV G4. 
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Fonte: Autor 

Figura 12. Figura representativa das avaliações em MEV G5. 
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Fonte: Autor 

Imagem 13. Figura representativa das avaliações em MEV G6. 
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Fonte: Autor 

Figura 14. Figura representativa das avaliações em MEV G7. 
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Fonte: Autor 

Figura 15. Figura representativa das avaliações em MEV G8. 
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Fonte: Autor 

Figura 16. Figura representativa das avaliações em MEV G9. 
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Fonte: Autor 

Figura 17. Figura representativa das avaliações em MEV G10. 
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo foi avaliada a limpeza do canal radicular em função 

de diferentes protocolos de irrigação. Para se avaliar a limpeza foi avaliada a 

capacidade de remoção de smear layer, debris dentinários, de dissolução de 

biofilme e ação antimicrobiana. Na literatura há vários estudos estudando cada um 

desses fatores e irrigantes isolados, entretanto existem poucos relatos sobre o efeito 

de protocolos de irrigação sobre todos esses fatores relacionados à qualidade de 

limpeza do canal radicular. 

Dentes bovinos foram utilizados no estudo com base em estudos 

anteriores que têm utilizado tanto para estudos em microbiologia (GRÜNDLING et 

al., 2011) quanto para estudos na remoção de debris (VAN DER SLUIS et al., 2005) 

e smear layer (CASTAGNA et al., 2013). Os dentes bovinos são uma alternativa a 

falta de dentes humanos para a demanda amostral dos estudos e as características 

da dentina se assemelha muito a dentina humana (ORSTAVIK; HAAPASALO, 1990; 

SCHILKE et al., 1999), justificando-se então o uso dos dentes bovinos neste estudo.  

Com novos métodos de técnicas de instrumentação a modelagem dos 

canais radiculares é realizada em pouco tempo (BÜRKLEIN et al., 2012; BÜRKLEIN; 

SCHÄFER, 2012) e permite pouco tempo de permanência das soluções irrigadoras 

no canal. Uma vez que o tempo de contato é importante para a efetividade das 

soluções irrigadoras torna-se importante se estabelecer um protocolo eficiente de 

irrigação a fim de se propiciar uma limpeza eficiente do sistema de canais 

radiculares.  

Os irrigantes tornam-se importantes uma vez que os instrumentos não 

tocam todas as paredes do canal durante a modelagem do sistema de canais 

radiculares e há regiões de complexidade anatômica onde é impossível o alcance 

pela instrumentação (RICUCCI; SIQUEIRA, 2010; ARNOLD et al., 2013). Além 

disso, a instrumentação dos canais radiculares produz smear layer e debris 

dentinários (HAAPASALO et al., 2010; VIOLICH; CHANDLER, 2010; RIBEIRO et al., 

2012). A smear layer fica aderida as paredes dos canais radiculares obliterando os 

túbulos dentinários e pode impedir a penetração de irrigantes sem poder quelante, 

medicação intracanal e proporcionar falhas na adaptação de materiais obturadores 

(PASHLEY et al., 1986; VIOLICH; CHANDLER, 2010; SISODIA et al., 2014). 
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Dentre os métodos utilizados a fim de remover a smear layer e debris está 

o emprego de métodos químicos e físicos (VIOLICH; CHANDLER, 2010) a fim de 

removê-los de áreas de complexidades anatômicas (CAPAR; ARI AYDINBELGE, 

2014). O EDTA é a substância mais utilizada na endodontia a fim de remover a 

smear layer, entretanto possui baixo potencial antimicrobiano (KAUSHIK et al., 2013) 

e de dissolução de matéria orgânica (BALLAL et al., 2011).  

Há uma busca por um irrigante que proporcione a dissolução de matéria 

orgânica, capacidade antimicrobiana e de remoção de smear layer. Na literatura há 

trabalhos que sinalizam para o QMix e o PAA como irrigantes finais mais completos, 

uma vez que apresentam ação antimicrobiana (GUERREIRO-TANOMARU et al, 

2011; WANG et al, 2012; STOJICIC et al, 2012; MORGENTAL et al, 2013; WANG et 

al, 2013; ORDINOLA-ZAPATA et al, 2013; CORD et al, 2014). 

A fim de se sanar dúvidas a respeito da real importância de cada 

substancia durante a irrigação foram determinados os grupos do estudo. Foi 

instituído como controle do estudo um grupo com solução salina considerando que 

essa substância não possui capacidade de dissolução (BALLAL et al, 2011) e não 

possui ação quelante (BAUMGARTNER et al, 1984). 

Para avaliar a capacidade de remoção de debris e smear layer foi 

realizado um desenho experimental com base nos estudos de Van der Sluis (VAN 

DER SLUIS et al, 2005; VAN DER SLUIS et al, 2010). A variação metodológica 

desse estudo se constituiu na avaliação do mesmo campo antes a após o 

tratamento, possibilitando a padronização das imagens adquiridas em um 

microscópio de baixo vácuo, o que permitiu visualizar as amostras após o 

preenchimento das ranhuras, a criação da smear layer e a formação do biofilme e 

após os protocolos de tratamento a serem realizados.  

Essa metodologia proporcionou um parâmetro de comparação pela 

mesma amostra e local de captura da imagem, e para que se pudesse realizar essa 

comparação foi determinada que o resultado final de limpeza fosse à diferença entre 

os scores iniciais e os finais.  

O PUI foi realizado em três vezes de 20 segundos totalizando-se 1 minuto 

de agitação ultrassonica. Esse protocolo foi realizado de acordo com o descrito por 

Van der Sluis et al. (2010), que mostra que essa combinação promove um efeito 

cumulativo e é eficiente para a remoção de debris do terço apical. A direção da 

agitação é um fator determinante para o sucesso do procedimento, portanto foi 
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definida que a agitação seria feita no sentido da ranhura (JIANG et al., 2010; 

MARTINS JUSTO et al., 2014).  E a direção da agitação foi determinada baseando-

se no estudo de Jiang et al (2010) que mostraram que a eficiência depende do 

sentido da oscilação do instrumento no canal radicular. E assim sendo quando não 

há a padronização do sentido, os resultados podem não ser fidedignos.   

Uma quantidade de irrigante a ser utilizado foi definida a fim de se evitar 

interferências do volume de irrigação nos parâmetros avaliados. Nos grupos onde foi 

realizada PUI a cada período de 20 segundos a solução foi trocada e nos grupos 

onde não foi realizada PUI foram realizadas 3 trocas de solução a fim de se eliminar 

a influência física e química da irrigação convencional na comparação entre os 

grupos. 

A Microscopia eletrônica de varredura foi empregada para a captura das 

imagens uma vez que possibilita a visualização da limpeza dos canais radiculares 

tanto para a remoção de debris quanto para a remoção da smear layer (RIBEIRO et 

al., 2012; CASTANGNA et al., 2013; MARTINS JUSTO et al., 2014). Nesse estudo 

foi utilizada a magnificação de 30 vezes para a ranhura e de 500 vezes para o 

estuda da remoção de smear layer uma vez que aumentos maiores podem gerar 

viés nos resultados e apenas uma pequena parte do canal é observada (MARTINS 

JUSTO et al., 2014). 

Para a avaliação da remoção de debris e smeal layer foram utilizados 

critérios quantitativos baseados em scores (1- 90-100% dos túbulos dentinários 

visíveis; 2- 50-90% dos túbulos dentinários visíveis; 3- 10-50% dos túbulos 

dentinários visíveis; 4 – 0-10% dos túbulos dentinários visíveis) adaptando de 

metodologias de outros trabalhos (CASTANGNA et al., 2013; PROTOGEROU et al., 

2013; MARTINS JUSTO et al., 2014). E fator pode ser preponderante para diminuir a 

concordância intraexaminadores. Nesse estudo pelo teste Kappa foi encontrada uma 

boa concordância o que mostrou uma boa calibração, qualidade das imagens e 

resultados fidedignos. 

Os resultados relativos à remoção de debris dentinários mostrou que não 

houve influência das soluções utilizadas, deixando claro que o QMix, o EDTA e até 

mesmo o PAA quando utilizados na irrigação convencional não atinge esse objetivo. 

Os resultados concordam com os de Dai et al. (2011) que mostra a fraca capacidade 

do QMix e do EDTA de remover debris. A remoção de debris parece estar mais 

ligada a ação física do ultrassom do que química das soluções. A dilatação apical 
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padronizada em 50 neste estudo obteve resultados de limpeza semelhantes ao de 

Rödig et al. (2010), mostrando que esse diâmetro de dilatação apical propicia uma 

boa limpeza das complexidades anatômicas na região apical. Outro fator a ser 

discutido é o efeito cumulativo do PUI uma vez que quando foi utilizado mais de uma 

vez mostrou um maior grau de limpeza das ranhuras (VAN DER SLUIS et al., 2010).  

Um fator que pode ser observado sistematicamente nas ranhuras onde a 

irrigação foi realizada com quelantes após o uso do hipoclorito e associados ao 

ultrassom foi uma grande quantidade de túbulos dentinários expostos. Mostrando 

que apesar da possibilidade da remoção dos debris apenas com a agitação 

ultrassonica a associação de quelantes a essa agitação promove uma limpeza de 

melhor qualidade, propiciando que o agente quelante agisse nas paredes sobre as 

quais estavam os debris. São necessários mais estudos para esclarecer esse fato. 

Além disso, a utilização da PUI mostrou que possibilita um melhor 

desempenho dos agentes irrigantes sobre os biofilmes, potencializando a sua ação e 

tornando o protocolo mais efetivo. A ação do PUI em reação a remoção de debris 

também foi constatada em outros estudos que viram uma melhor eficácia quando do 

uso do PUI em relação a protocolos convencionais (De Moor et al. (2009) JIANG et 

al., 2010; CASTAGNA et al., 2013; MARTINS-JUSTO et al., 2014) e que outros 

protocolos como o uso do  Rinsendo (RÖDIG et al., 2010). Entretanto há autores 

que afirma uma mehor efetividade da ativação a laser da solução irrigadora é mais 

eficiente que o PUI, entretanto ambos os protocolos são eficazes (DE MOOR et al. 

2009; DE MOOR et al., 2010).  

Com relação à remoção de smear layer na comparação das soluções 

independente do uso do ultrassom o QMix apresentou os melhores resultados se 

diferenciando estatisticamente dos demais grupos com exceção do EDTA. Com 

relação ao Qmix esses resultados vão de acordo com os estudos de Dai et al. (2011) 

e Aranda-Garcia AJ et al. (2013) que mostram uma ação sobre a smear layer 

próxima a obtida pelo EDTA. Com relação a ação do PAA este estudo contradiz os 

de Lottanti et al. (2009) e De-Deus, et al. (2011) que mostram uma ação desse ácido 

semelhante a do EDTA sobre smear layer. A ação do PUI não foi significativa para a 

remoção da smear layer, mostrando que a ativação da solução não é aumenta a 

efetividade da solução tendo resultados semelhantes aos de Akyuz Ekim, Erdemir 

(2015), entretanto alguns autores afirmam que o PUI melhora a remoção da smear 

layer (GOEL, TEWARI, 2009). Em uma comparação global para a remoção de 
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Smear layer e debris os melhores resultados são atribuídos aos grupos onde se 

associaram o QMix ou o EDTA 17% ao PUI.  

Para avaliação da dissolução e viabilidade do biofilme in situ após o 

tratamento pelos mesmos protocolos foram utilizadas duas microscopias a fim de 

visualizar a dissolução volumétrica pela microscopia confocal e por scores no MEV, 

tendo a possibilidade de avaliação pré e pós-tratamento de biofilme em MEV.  

O protocolo de formação do biofilme foi realizado de acordo com 

metodologias descritas na literatura (DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2011; 

ORDINOLA-ZAPATA et al., 2012; ORDINOLA-ZAPATA et al., 2013) e uma vez que 

o biofilme in situ tem a possbilidade de chegar a um biovolume médio maior do que 

o biofilme monoespécie, proporcionando um maior desafio a dissolução. As 

amostras receberam o mesmo protocolo de irrigação a fim de que se estabelecesse 

um parâmetro fiel de comparação entre as propriedades de limpezas exigidas.  

 Para a comparação entre as soluções utilizadas nos protocolos 

independentes do PUI a solução salina foi a que apresentou o maior biovolume e 

viabilidade se diferenciando estatisticamente (P<0.05) dos que mais grupos. 

Mostrando que o hipoclorito de sódio apresenta um bom poder de dissolução, 

levando a uma dissolução considerável em relaão a solução fisiológia.   

Os gupos onde se utilizou QMix e Ác peracético apresentaram um menor 

biovolume, quando comparados ao NaOCl associado ao EDTA ou solução salina 

como irrigantes finais. Mostrando que essas subtancias possuem um bom poder de 

limpeza na irrigação final. Apesar de o ácido peracético ter um poder de dissolução 

comprovado do biofilme (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2013) o Qmix não se mostrou 

tão eficaz em biofilmes multiespécies quando utilizado sozinho (ORDINOLA-

ZAPATA et al., 2013). Entretanto nesse estudo podemos ver esse irrigante sendo 

eficaz na irrigação final após o uso do hipoclorito de sódio para remover o biofilme e 

com uma exelente ação antimicrobiana. O EDTA comportou-se da mesma maneira 

que em outros estudos que avaliaram a sua ação antimicrobiana sobre biofilmes 

bacterianos (ORDINOLA-ZAPATA et al. 2012) 

Quando se fez a avaliação em MEV os resultados para as soluções, 

independente do PUI mostram resultados concordantes com os encontrados na 

microscopia confocal, mostrando que o QMix e o PAA proporcionaram uma maior 

dissolução do biofilme, entretanto a maior dissolução do biofilme se deve a 

associação com o hipoclorito de sódio e a ação desses irrigantes finais se mostrou 
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mais eficiente que o EDTA quando associados ao NaOCl. Com relação ao NaOCl e 

o PAA os resultados vão de encontro com o mostrado por Ordinola-Zapata et al. 

(2013), que mostrou uma fraca ação do QMix. Entretanto há trabalhos que mostram 

uma boa capacidade antimicrobiana do Qmix e poder de dissolução do biofilme, 

porém menor que o do NaOCl (STOJICIC et al., 2012; WANG et al., 2012; 

GUERREIRO-TANOMARU et al., 2014). 

O PUI teve um papel significativo na melhora da ação das soluções 

irrigadoras sobre o biofilme, mostrando que a ação mecânica é um fator importante 

na remoção do biofilme, uma vez que se pode observar uma redução do biovolume 

mesmo quando do uso da solução salina. O mesmo foi observado em todos os 

grupos quando se utilizou o PUI, esses resultados obtidos corroboram com outros 

estudos que compararam o PUI a irrigação convencional (BHUVA et al., 2010; 

BHARDWAJ et al., 2013), entretando não é capaz de eliminar completamente a 

contaminação, bem como as demais técnicas alternativos (PAIVA et al., 2012; 

ORDINOLA-ZAPATA et al., 2014; MUHAMMAD, 2014; NIAZI et al. 2014). 

Nenhuma substância ou método por si só é eficiente para atingir os 

objetivos da irrigação, entretanto a associação de substâncias e métodos propicia 

uma melhor qualidade da irrigação. Neste estudo o uso de um protocolo associando 

o NaOCl, QMix e PUI apresentou os melhores resultados para a remoção de smear 

layer, debris, biofilme e ação antimicrobiana, suprindo o déficit das substâncias e do 

método quando utilizados isoladamente. 

Por esse estudo podemos visualizar uma nova metodologia de análise de 

limpeza em MEV, mostrando que uma avaliação pré e pós no mesmo ponto da 

amostra podem ser realizadas, reduzindo o viés do estudo.  
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7 CONCLUSÕES 

Os protocolos que utilizaram NaOCl seguido de QMix ou EDTA 

mostraram uma melhor capacidade de remoção de Smear Layer. 

Para a remoção de debris das ranhuras simuladas todos os protocolos 

associados ao PUI demostraram maior efetividade. 

Os protocolos que utilizaram NaOCl seguido de QMix ou Ácido peracético 

mostraram uma melhor capacidade de dissolução de biofilme e ação antimicrobiana. 

Todos os protocolos associados ao PUI tiverem sua efetividade 

melhorada quando comparados aos protocolos sem PUI. 
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