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RESUMO

Avaliou-se presença de espaços vazios, presença de fendas na interface cimento/dentina, o
perímetro de penetração do cimento obturador nos canais e nos istmos.e a ação
antimicrobiana intra-dentinária do cimento endodôntico (AH Plus) quando submetido ou não
a agitação ultrassônica no momento da obturação. Para a avaliação do preenchimento de
istmos foram utilizadas 30 raízes mesiais de primeiros molares inferiores, as quais foram
divididas em 2 grupos (n=15). A instrumentação foi realizada com o sistema reciprocante
Reciproc (R25) e finalizado com instrumento rotatório Mtwo (35.04). Em seguida, o cimento
AH Plus foi espatulado com Rodamina B e foi inserido nos canais com espiral de Lentulo no
35; o cimento do grupo 1 foi submetido a agitação ultrassônica enquanto o do grupo 2 não
foi agitado, sendo que todos os canais foram obturados por meio da técnica do cone único e
armazenados em estufa a 370 C durante 7

dias. As raízes foram seccionadas

transversalmente a 2, 4 e 6 mm do ápice radicular para análise em esteromicroscópio e
microscopia confocal a laser. Para a avaliação da ação antimicrobiana foram utilizados 30
incisivos de bovinos, os quais foram seccionados em cilindros de 6 mm de espessura. Os
canais tiveram seu diâmetro padronizado com uma lima tipo K nº 80 e então contaminados
com Enterococcus faecalis (ATCC 29212) por 4 dias. Após esse período os espécimes
foram divididas em 3 grupos (n=30). No grupo 1 o cimento foi agitado com o ultrassom e
obturados com a técnica de cone único; no grupo 2 o cimento não foi agitado e o grupo 3 foi
o grupo controle. As raízes foram seccionadas longitudinalmente no sentido vestíbulopalatino e coradas com corante LIVE/DEAD para avaliar a viabilidade bacteriana em
microscopia confocal a laser. Para análise da agitação ultrassônica do cimento obturador no
preenchimento de canais e istmos, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney (p
<0.05) e para a análise da ação antimicrobiana intradentinária, foi utilizado o teste não
paramétrico Kruskal-Waliis e o Teste Dunn (p <0.05). Os resultados indicaram que a
agitação ultrassônica do cimento AH Plus favoreceu o preenchimento de istmos e a
penetração

intratubular.

A

agitação

ultrassônica

do

cimento

AH

Plus

reduziu

significantemente a viabilidade bacteriana. Conclui-se que a agitação ultrassônica do
cimento AH Plus favoreceu maior penetração intratubular, menor presença de fendas,
menos espaços vazios e maior ação antimicrobiana.

Palavras-chave: Obturação do canal radicular. Microscopia confocal. Ultrassom,

ABSTRACT
Influence of ultrasonic agitation of the sealer on the intratubular antimicrobial
activity and on the filling quality of isthmuses in mesial roots of mandibular
molars.
In this study it was assessed the presence voids, gaps in the sealer/dentin interface,
the intratubular sealer penetration in canals and isthmuses and intratubular
antimicrobial effect of the AH Plus sealer when ultrasonic activation was performed
during obturation. 30 mesial roots of mandibular first molars were selected and
divided into 2 groups (n=15). Root canal instrumentation was performed with the
reciprocating system Reciproc (R25) and finished with the Mtwo (35.04) rotary
instrument. Then the AH Plus sealer was mixed with Rhodamine B and was inserted
into the root canals with a Lentulo spiral #35. In group 1 the ultrasonic activation of
the sealer was performed while in group 2 was not activated. Then, the root canal
filling was performed using the single cone technique. After 7 days of storage the
roots were sectioned at 2, 4 and 6 mm from the apex and analyzed in the
stereomicroscope and by confocal laser scanner microscopy. To the antimicrobial
test 30 bovine incisors cut into cylinders with 6 mm in thickness were used. The root
canals diameter was standardized with a K file # 80 and then contaminated with
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) for 4 days. After this period the samples were
divided into 3 groups (n = 30). In group 1 the ultrasonic activation of the sealer was
perfomed and filled with single cone technique; in group 2 the sealer was not
ultrasonic activated and in group 3 the canals were not obturated (control group). The
roots were sectioned in the buccal-palatal direction and stained with LIVE / DEAD
stain to assess the bacterial viability by confocal laser microscopy. For analysis of
ultrasonic activation of the sealer on the filling quality of the canals and isthmuses, a
non-parametric Mann-Whitney test (p <0.05) was used. For the analysis of the intradentin antimicrobial action, a Kruskal-Waliis nonparametric and Dunn's test was used
(p <0.05). The results showed that the ultrasonic agitation of the AH Plus sealer
favored the isthmus filling and the intratubular penetration. Also, the ultrasonic
activation of AH Plus sealer reduced bacterial viability. It was concluded that the
ultrasonic agitation of the sealer favored higher intratubular penetration, lower
presence of gaps and voids and higher antimicrobial activity.
Keywords: Root canal obturation. Confocal microscopy. Ultrasonics.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1

- Microtomógrafo SkyScan modelo 1174 (SkyScan,
Kontich, Bélgica). ................................................................................. 53

Figura 2

- (A) Análise da morfologia interna (em vermelho)
evidenciando a presença de istmos nas raízes mesiais.
(B) Modelo tridimensional da anatomia interna dos
6mm apicais (em vermelho os canais radiculares, em
cinza a região de istmos). .................................................................... 53

Figura 3

- (A) Canais tipo I e IV da classificação de Vertucci
(1984). (B) Istmo do Tipo V da classificação de Hsu &
Kim (2010)............................................................................................ 54

Figura 4

- Ponta de ultrassom Irrisonic direcionada para o istmo
para agitação do cimento obturador. .................................................... 55

Figura 5

- Representação da obtenção das 3 secções e o modo
que foram fixadas nas lâmina de vidro para análise em
estereomicroscopia e microscopia confocal a laser ............................. 56

Figura 6

- (A) Imagem representativa de uma secção vista no
estereomiscrocópio. (B) Linha amarela representando a
delimitação da área do canal. (C) Linha amarela
representando a delimitação da área do istmo. ................................... 57

Figura 7

- Mensuração do perímetro total das paredes dentinárias
do canal (mm) ...................................................................................... 58

Figura 8

- Mensuração do perímetro de penetração do cimento
obturador no interior dos túbulos dentinários ....................................... 59

Figura 9

- (A) Análise da interface cimento/dentina (fenda). (B)
Setas em azul indicando a região de fenda ......................................... 59

Figura 10 - Mensuração do perímetro de paredes dentinárias
mesial e distal dos istmos. ................................................................... 60
Figura 11 - Mensuração do perímetro de penetração do cimento
obturador no interior dos túbulos dentinários ....................................... 60
Figura 12 - (A) mensuração do perímetro de fendas na área de
istmo. (B) Setas azuis indicando a presença de fendas. ...................... 61

Figura 13 - (A) Cilindros de dentina radicular bovina e seu
armazenamento em Eppendorf com BHI (B) ....................................... 65
Figura 14 - Representação do protocolo de contaminação, troca do
inóculo e centrifugação. ....................................................................... 66
Figura 15 - Representação das áreas analisadas em microscopia
confocal a laser. Os quadrados vermelhos representam
a área mais superficial e os azuis a mais profunda da
dentina. ................................................................................................ 66
Figura 16 - Imagens representativas A, B, C. das secções apical (2
mm), média (4 mm) e cervical (6 mm) em
estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal
a laser do grupo em que o cimento foi agitado com
ultrassom.............................................................................................. 77
Figura 17 - Imagens representativas A, B e C das secções apical
(2 mm), média (4 mm) e cervical (6 mm) em
estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal
a laser do grupo sem agitação com ultrassom. .................................... 77
Figura 18 - As Imagens representativas A, B e C das secções
apical (2 mm), média (4 mm) e cervical (6 mm) em
estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal
a laser do grupo em que o cimento foi agitado com
ultrassom.............................................................................................. 79
Figura 19 - As Imagens representativas A, B e C das secções
apical (2 mm), média (4 mm) e cervical (6 mm) em
estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal
a laser do grupo sem agitação com ultrassom ..................................... 79
Figura 20 - Imagens representativas da viabilidade bacteriana na
dentina superficial em microscopia confocal a laser: A
(grupo controle), B (sem agitação ultrassônica do
cimento obturador) e C (com agitação do cimento
obturador). Pode se observar as bactérias vivas (verde)
e mortas (vermelho). ............................................................................ 85
Figura 21 - Imagens representativas da viabilidade bacteriana na
dentina profunda em microscopia confocal a laser: A
(grupo controle), B (sem agitação ultrassônica do
cimento obturador) e C (com agitação do cimento
obturador). Pode se observar as bactérias vivas (verde)
e mortas (vermelho). ............................................................................ 85

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Gráfico 1 - Gráfico apresentando a mediana, intervalo
mínimo e máximo da porcentagem de bactérias viáveis
na dentina superficial dos grupos: Controle superficial
(CS), Sem ultrassom superficial (SUSS) e Com
Ultrassom superficial (CUSS). Letras diferentes indicam
diferença estatística (p <0.05) .............................................................. 81
Gráfico 2 - Gráfico apresentando a mediana, intervalo mínimo e
máximo da porcentagem de bactérias viáveis na
dentina profunda dos grupos: Controle profundo (CP),
Sem ultrassom Profundo (SUSP) e Com Ultrassom
profundo (CUSP). Letras diferentes indicam diferença
estatística (p <0.05).............................................................................. 82

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de guta-percha, cimento e vazios na
secção apical (2 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS
correspondem aos cimentos ativados ou não pelo
ultrassom respectivamente. ................................................................. 71
Tabela 2 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de guta-percha, cimento e vazios na
secção média dos canais (4 mm). A sigla CUS e SUS
correspondem aos cimentos ativados ou não pelo
ultrassom respectivamente. ................................................................. 71
Tabela 3 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de guta-percha, cimento e vazios na
secção cervical (6 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS
correspondem aos cimentos ativados ou não pelo
ultrassom respectivamente. ................................................................. 72
Tabela 4 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de cimento e vazios na secção apical
(2 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem
aos cimentos ativados ou não pelo ultrassom
respectivamente. .................................................................................. 72
Tabela 5 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de cimento e vazios na secção média
(4 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem
aos cimentos ativados ou não pelo ultrassom
respectivamente. .................................................................................. 72
Tabela 6 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de cimento e vazios na secção
cervical (6 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS
correspondem aos cimentos ativados ou não pelo
ultrassom respectivamente. ................................................................. 73
Tabela 7 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
em porcentagem, de Fendas e Perímetro de
penetração no terço apical (2 mm) dos canais. A sigla
CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados ou
não pelo ultrassom respectivamente. ................................................... 73

Tabela 8 -

Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de Fendas e Perímetro
de penetração na secção média (4 mm) dos canais. A
sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente. .............................................. 74

Tabela 9 -

Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de Fendas e Perímetro
de penetração na secção cervical (6 mm) dos canais. A
sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente. .............................................. 74

Tabela 10 -

Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de Fendas e Perímetro
de penetração na secção apical (2 mm) dos istmos. A
sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente.. ............................................. 75

Tabela 11 -

Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de Fendas e Perímetro
de penetração na secção média (4 mm) dos istmos. A
sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente ............................................... 75

Tabela 12 -

Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de Fendas e Perímetro
de penetração na secção cervical (6 mm) dos istmos. A
sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente ............................................... 75

Tabela 13 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo de Biovolume,
em µm3, dos grupos avaliados no teste antimicrobiano
na dentina superficial. As siglas CUSS, SUSS e CS
correspondem ao grupo em que o cimento obturador foi
agitado com o ultrassom, sem agitação ultrassônica e
grupo controle, da dentina superficial respectivamente ....................... 83
Tabela 14 - Mediana e intervalo Mínimo e Máximo de Biovolume,
em µm3, dos grupos avaliados no teste antimicrobiano
na dentina superficial. As siglas CUSS, SUSS e CS
correspondem ao grupo em que o cimento obturador foi
agitado com o ultrassom, sem agitação ultrassônica e
grupo controle, da dentina profunda respectivamente ......................... 83

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

%

percentagem

+

mais

x

vezes

<

menor

>

maior

ºC

grau Celsius

EDTA

ácido etileno diaminotetracético

g

grama

mm

milímetro

mL

mililitro

uL

microlitro

NaOCL

hipoclorito de sódio

P

significância estatística

um

micrometro

UFC

Unidade Formadora de Colônia

CRCS

Calciobiotic Root Canal Sealer

CUS

com ultrassom

SUS

sem ultrassom

BHI

Brain Heart Infusion

n

número

0

grau

TIFF

Tagged Image File Format

Pixel

picture element

CUSS

com ultrassom superficial

SUSS

sem ultrassom superficial

CUSP

com ultrassom profundo

SUSP

sem ultrassom profundo

CP

controle profundo

CS

controle superficial

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 19

2

REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................... 25

2.1
2.2
2.3

ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA ......................................................................... 27
MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER ......................................................... 34
PROPRIEDADE ANTIMICROBIANA DO CIMENTO AH PLUS ...................... 40

3

PROPOSIÇÃO ............................................................................................... 45

4

MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................... 49

4.1
4.2
4.3

SELEÇÃO E PREPARO DOS ESPÉCIMES .................................................. 51
OBTURAÇAO DOS CANAIS .......................................................................... 54
SECCIONAMENTO DOS ESPÉCIMES PARA ANALISE EM
MICRISCOPIA ................................................................................................ 55

4.4
4.5
4.6
4.6.1

AVALIAÇÃO EM ESTEREOMICROSCOPIA.................................................. 56
AVALIAÇÃO EM MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER .............................. 57
AÇÃO ANTIMICROBIANA INTRA-DENTINÁRIA ........................................... 61
PREPARO DOS CANAIS DE DENTES DE BOVINOS................................... 61

4.6.2 CONTAMINAÇÃO DOS CILINDROS DE DENTINA ....................................... 62
4.6.3 OBTURAÇÃO DOS CILINDROS DE DENTINA ............................................. 63
4.6.4 ANÁLISE EM MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER ................................... 64
4.7
ANÁLISE DOS RESULTADOS....................................................................... 67
5

RESULTADOS ............................................................................................... 69

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

DA OBTURAÇÃO DOS CANAIS .................................................................... 71
ANÁLISE EM ESTEREOMICROSCOPIA ....................................................... 71
ANÁLISE EM MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER ................................... 73
ANÁLISE DA AÇÃO ANTIMICROBIANA INTRA-DENTINÁRIA
EM MICROSCOPIA CONFOCAL A LASER ................................................... 81

6

DISCUSSÃO .................................................................................................. 87

6.1
DISCUSSÃO DAS METODOLOGIAS ............................................................ 89
6.1.1 DISCUSSÃO DA METODOLOGIA DE OBTURAÇÃO ................................... 89
6.1.2 DISCUSSÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA INTRADENTINÁRIA .................................................................................................. 93
6.2
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................. 95
6.2.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA OBTURAÇÃO ................................... 95
6.2.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA AÇÃO
ANTIMICROBIANA INTRA-DENTINÁRIA ...................................................... 99
7

CONCLUSÕES ............................................................................................ 103
REFERÊNCIAS ............................................................................................ 107
ANEXOS....................................................................................................... 121

1 Introdução

Introdução 21

1 INTRODUÇÃO

O principal objetivo da terapia endodôntica é remover restos pulpares e microorganismos do sistema de canais radiculares. Todavia, devido à complexa anatomia
do canal radicular mais de 50% de suas paredes permanecem sem ser tocadas
(PETERS et al., 2001), o que pode interferir no sucesso do tratamento endodôntico
devido a persistência de tecidos pulpares, dentina infectada e biofilmes bacterianos
(SJOGREN et al., 1997; SIQUEIRA et al., 2005). O micro-organismo mais comum
nos casos de retratamento é o Enterococcus faecalis o qual tem grande capacidade
de invasão dos túbulos dentinários e apresenta grande resistência aos agentes
antimicrobianos utilizados na endodontia (MAHAMMADI et al., 2011).
Schilder, em 1967, considerou que a obturação é responsável por cessar a
migração de produtos de degradação bacteriana, bactérias e suas toxinas do interior
do dente para os tecidos periapicais. Dentes portadores de tratamentos
endodônticos insatisfatórios tendem a apresentar maior chance de fracasso
(BOUCHER et al., 2002; SEGURA-EGEA et al., 2004). Portanto, a qualidade da
obturação é um dos fatores que corroboram para o sucesso do tratamento
endodôntico (SIQUEIRA et al., 2005; HORSTED-BINDSLEV, 2007).
Os estudos da anatomia interna dos dentes humanos em microtomografia
computadorizada têm mostrado a alta complexidade do sistema de canais
radiculares, sendo possível detectar presença de istmos, canais laterais, deltas
apicais e outras complexidades (PLOTINO, 2006). Os primeiros molares inferiores
apresentam uma incidência de istmos em 86% nas raízes mesiais (FAN et al., 2010),
fator esse que deve ser considerado durante o preparo biomecânico dos mesmos,
por serem áreas onde o instrumentos endodôntico não alcançam (ARCHER et al.,
1992), permanecendo restos de tecido pulpar e biofilme microbiano (Burleson et al.
2007; VERA et al., 2012). A deficiência de limpeza dessas áreas está intimamente
relacionada com a maior chance do fracasso do tratamento endodôntico (VON ARX,
2005; CARR et al.,2009)
A limpeza das áreas inacessíveis aos instrumentos endodônticos devem ser
feitas por meio das soluções irrigadoras que tenham efeito bactericida e de
dissolução de tecido orgânico e biofilme (HAAPASALO et al., 2014; DEL CARPIO-
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PEROCHENA et al., 2015). No entanto, a irrigação convencional tem sua ação
limitada, não conseguindo a limpeza eficiente dessas áreas (GUTARTS et al. 2005;
BURLESON et al., 2007; VERSIANI et al., 2015). Diversos estudos mostraram que o
ultrassom promove uma intensa agitação na solução irrigadora, promovendo um
efeito mecânico que auxilia na remoção de debris e micro-organismos dos canais
radiculares (GUTARTS et al. 2005; HARRISON et al., 2010; van der SLUIS et al.,
2007). O ultrassom tem sido muito utilizado na irrigação e em outras etapas do
tratamento endodôntico, porém pouco se tem explorado com relação ao seu
emprego na obturação.
Os materiais obturadores são divididos em sólidos e plásticos. Os em estado
sólidos são representados pelos cones de guta-percha, sendo caracterizados pela
insolubilidade, estabilidade dimensional, e falha na adaptação às paredes do canal
radicular. Já os plásticos são representados pelos cimentos e pastas obturadoras, e
são os responsáveis pelo preenchimento dos espaços não passíveis de serem
preenchidos pelos materiais sólidos. As características ideais dos materiais
obturadores são: biocompatibilidade, estabilidade dimensional, radiopacidade,
facilidade de manipulação, insolubilidade aos fluidos bucais, poder bacteriostático e
adaptabilidade às paredes do canal radicular (SCHILDER, 1967). Para De Deus et
al. (2003)

nenhum dos cimentos obturadores apresenta todas as propriedades

ideias.
O cimento obturador tem a função de preencher os espaços onde a gutapercha não pode penetrar como por exemplo, os túbulos dentinários, e unir a mesma
às paredes dentinárias (RAHIMI et al., 2009; BRANSTETTER & FRAUFOFER,
1982). A capacidade de penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários
pode ser considerada benéfica, podendo favorecer a ação antimicrobiana do mesmo
(PRESTEGAARD et al., 2014), maior retenção mecânica da massa obturadora
(HARAGUSHIKU et al., 2010) e confinamento bacteriano (SJOGREN et al., 1997).
Atualmente o cimento obturador considerado ideal é o cimento à base de resina
epóxica AH Plus, o qual apresenta excelentes propriedades físico-químicas
(VERSIANI et al., 2006), biológicas (LEONARDO et al., 1999; MUTOH et al., 2013) e
antimicrobiana (HEYDER et al. 2013; WANG; SHEN; HAAPASALO, 2013).
Os ensaios atuais que avaliam a qualidade da obturação são feitos por meio
de cortes transversais dos dentes (ARDILA; WU; WESSELINK, 2003; MARCIANO et
al., 2011) e a análise pode ser em estereomicroscopia e microscopia confocal de
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varredura a laser, dependendo do objetivo do estudo. A estereomicroscopia visa
verificar, entre as técnicas de obturação do sistema de canais radiculares, qual ou
quais apresentam menor ocorrência de espaços vazios e a quantidade de cimento
obturador por área de massa obturadora, que é a porção solúvel e contrátil da
obturação (JERRET et al., 2004; ELAYOUTI et al., 2005). A microscopia confocal a
laser vem sendo utilizada para avaliação de testes antimicrobianos (MA et al., 2011)
e também para avaliação da interface de adaptação cimento/dentina e a capacidade
de penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários com diferentes técnicas
e cimento (BITTER et al., 2004; GHARIB et al., 2007), sendo possível determinar a
qualidade do selamento da obturação.
Estudos prévios propuseram o uso do ultrassom para inserção do cimento
obturador (HOEN; LABOUNTY; KELLER, 1988; WEST; LABOUNTY; KELLER, 1989;
AGUIRRE, El-DEEB; AGUIRRE, 1997; NIKHIL & SINGH, 2013), no entanto, seu uso
para a agitação do cimento obturador, inserido previamente pela técnica clássica, foi
pouco explorado. Guimarães et al (2014) demonstraram, em dentes com canal
único, que a agitação do cimento obturador proporciona maior penetração do
mesmo nos tubúlos dentinários e melhor adaptação na interface cimento-dentina.
Consultando a literatura não encontramos, até o presente momento, estudos
avaliando a influência da agitação ultrassônica do cimento obturador na qualidade
da obturação em canais com complexidades anatômicas bem como, na ação
antimicrobiana intradentinária do cimento AH Plus, o que torna interessante essas
avaliações.

2 Revisão de Literatura
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura será apresentada de forma cronológica, envolvendo
estudos sobre a ativação ultrassônica e análise em Microscopia confocal a laser
sobre as propriedades antimicrobianas do cimento AH Plus relevantes para o
desenvolvimento deste trabalho.

2.1 Ativação Ultrassônica
Embora não haja uma vasta literatura cientifica abordando a agitação
ultrassônica de cimentos obturadores de canais, percebe-se que há artigos
relacionados ao uso do mesmo para outros procedimentos endodônticos de suma
importância.
O ultrassom foi introduzido na endodontia no ano 1957 por Richman. No
entanto, seu uso foi popularizado após a publicação do estudo de Martin &
Cunnigham no ano 1976, propondo ativar a lima tipo K manual para o preparo dos
canais radiculares (PLOTINO et al., 2007). Embora tenha causado uma grande
revolução na época, o ultrassom entrou em um período de desuso, pois alguns
trabalhos mostraram que, embora tivesse ótima capacidade na remoção de debris
(ESBERARD et al., 1987) e diminuição de micro-organismo (CHAN & CHAO, 1990),
seu uso em canais curvos provocava desvios nos mesmos (AHMAD &FORD, 1989;
TANG & STOCK, 1989; AHMAD, 1991). Desde então diversos trabalhos foram
realizados e hoje é um dos equipamentos mais utilizado na endodontia, desde a
abertura coronária até a cirurgia parendodôntica.
Cameron (1987) avaliou em microscopia eletrônica de varredura o sinergismo
entre a irrigação final com solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) e o emprego do
ultrassom. Dentes humanos extraídos tiveram seus canais radiculares preparados
de forma padronizada, com o objetivo de se conseguir uma camada de smear layer
uniforme para todos os grupos experimentais. Estes receberam a irrigação final com
solução de NaOCl em diferentes concentrações ou água destilada, ativados ou não
pelo ultrassom. Os resultados mostraram que houve efetiva relação sinergística da
solução de NaOCl com o ultrassom na limpeza dos canais radiculares, mostrando
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que o ultrassom associado ao NaOCl potencializou a capacidade de limpeza dos
canais radiculares.
Hoen, Labounty e Keller (1988) avaliaram o uso da energização ultrassônica
na inserção do cimento obturador no sistema de canais radiculares. Foram utilizadas
50 raízes mesiais de molares inferiores de humanos extraídos as quais tiveram seus
canais preenchidos com cimento obturador AH26 (DeTrey/Dentsply, Zurich,
Switzerland) pela técnica de inserção manual e com o ultrassom. Todos os dentes
foram radiografados após obturação e posteriormente seccionados em diferentes
níveis para a análise em estereomicroscopia. Os resultados mostraram que o uso do
ultrassom proporcionou melhor preenchimento de áreas de istmos, canais laterais e
ramificações quando comparado com a inserção manual. Os autores concluíram que
o ultrassom foi efetivo na inserção do cimento obturador proporcionando melhor
preenchimento em áreas de complexidades anatômicas.
West, LaBounty e Keller (1989) avaliaram a influência do ultrassom para
instrumentação e inserção de cimento obturador em canais de raízes mesiais de
molares inferiores. Foram utilizados 48 molares inferiores cujos canais foram
instrumentados de forma padronizada e obturados com a técnica de condensação
lateral, variando apenas a técnica final de inserção do cimento obturador. Em um
grupo o cimento foi inserido com a lima manual tipo #20 K e no outro o cimento foi
inserido com a lima acoplada a um ultrassom. Os dentes foram cortados em 7
secções de 1 mm de espessura cada uma e analisados em estereomicroscópio. Os
resultados mostraram que o uso do ultrassom para inserção do cimento obturador
favoreceu a homogeneidade do cimento obturador nas complexidades do canal
quando comparado com a inserção manual.
Wiemann, Lisa e Wilcox (1991) avaliaram, in vitro, diferentes formas de
inserção do cimento obturador no canal radicular. Foram utilizados 40 incisivos
inferiores humanos extraídos comparando a inserção do cimento AH26 com a lima
manual, espiral de Lentulo, cone de guta-percha e lima ultrassônica. Os autores
avaliaram a presença de cimento obturador seccionando os dentes e analisando em
estereomicroscopia os terços apical, médio e cervical. Os autores não encontraram
diferença estatística significante entre os grupos. No entanto, a maior variabilidade
na quantidade de cimento foi encontrada no terço apical nos grupos que utilizaram a
guta-percha e a espiral Lentulo.
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Braitt (1992) citou uma variedade de aplicações para o uso do ultrassom na
odontologia e relatou os efeitos produzidos pela onda ultrassônica no interior do
sistema de canais radiculares, destacando o fenômeno da cavitação. Este ocorre,
quando a pressão osmótica exercida sobre um líquido é maior que a pressão
hidráulica que este líquido exerce sobre a parede do recipiente que o contém, com a
formação de bolhas no seu interior e posterior implosão, formando cavidades
transitórias que, ao se romperem, produzem ondas de impacto na superfície do
recipiente em que o líquido está contido. Na ativação ultrassônica do canal radicular,
o fenômeno da cavitação produz o deslocamento do liquido irrigante com alto
impacto na parede, promovendo a remoção da smear layer e atingindo áreas, onde
os instrumentos manuais não alcançam.
Cheung e Stock (1993) avaliaram a limpeza das superfícies de canais
radiculares, em microscopia eletrônica de varredura, preparados manualmente e
pelo método ultrassônico. Cinquenta e seis dentes recém-extraídos de humanos
foram divididos em oito grupos e preparados endodonticamente pela técnica manual
de recuo progressivo. Os dentes dos grupos A e B foram irrigados com água
destilada (Grupo A: instrumentação manual e Grupo B :instrumentação ultrassônica),
os grupos C e D foram irrigados com hipoclorito de sódio a 1% (Grupo C:
instrumentação manual e Grupo D: instrumentação ultrassônica). Os Grupos E e F
foram irrigados com digluconato de clorexidina a 0,5% (Grupo E: instrumentação
manual e Grupo F: instrumentação ultrassônica). Os grupos G e H foram irrigados
com uma solução biológica - Solução de Persil (Grupo G instrumentação manual e
Grupo H instrumentação ultrassônica). Os canais do grupo controle (2 espécimes)
não foram irrigados, nem instrumentados. Os autores concluíram que em nenhum
dos grupos experimentais houve remoção total da smear layer da região apical.
Quando o ultrassom foi utilizado, houve aumento da capacidade de limpeza,
independente da solução utilizada. Não houve diferenças significantes entre as
substâncias testadas.
Aguirre, El-Deeb e Aguirre (1997) compararam o método ultrassônico com o
manual na inserção de três diferentes tipos de cimento: Sultan®, Grossman, AH-26
® e CRCS ®. Foram analisados os efeitos na densidade radiográfica, distribuição do
cimento, e o selamento apical. Para este estudo foram utilizados 120 incisivos
inferiores distribuídos em 6 grupos, dependendo do tipo do cimento e do método de
inserção. Os resultados mostraram que inserção ultrassônica foi superior a manual
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apenas para o CRCS®. Os autores concluíram que a agitação ultrassônica melhorou
a inserção apenas em alguns cimentos (CRCS®) mas não em outros (Sultan® ou
AH-26 ®). O método de inserção dos cimentos não apresentou efeitos na filtração
apical e aparentemente no selamento apical.
Gutarts et al. (2005) avaliaram, in vivo, a influência da agitação ultrassônica
na limpeza de istmos e dos canais em raízes mesiais de molares inferiores
preparados com técnica manual e rotatória. Foram utilizados 36 molares inferiores
de pacientes com indicação de extração por motivos periodontais e então, foram
divididos em 2 grupos; no grupo 1 os canais foram preparados com instrumentos
manuais e rotatórios sendo que a irrigação convencional foi utilizada durante esta
etapa, no grupo 2 os canais foram preparados seguindo o mesmo protocolo porém,
ao final o irrigante foi agitado com o ultrassom. Os dentes então foram seccionados
a 1 e 3 mm do ápice radicular e foram analisados histologicamente. Os resultados
mostraram que o uso do ultrassom para a agitação da solução irrigadora
proporcionou maior limpeza das áreas de istmos e dos canais quando comparados
com o grupo que foi realizada a irrigação convencional.
Van der Sluis, Shemesh, Wesselink (2007) avaliaram a influência da agitação
ultrassônica da solução irrigadora na qualidade do selamento da obturação dos
canais radiculares. Foram utilizados 40 pré-molares inferiores os quais foram
divididos em 2 grupos. Os canais foram preparados com sistema rotatório GT até o
instrumento 30.10, sendo que a irrigação convencional foi realizada durante esse
processo. Ao final da instrumentação todos os dentes do grupo 1 tiveram o
hipoclorito de sódio 2% ativado ultrassonicamente por 1 minuto, enquanto os do
grupo 2 não tiveram a ativação da solução irrigadora. Após a instrumentação, todos
os canais foram obturados utilizando o cimento AH-26 associado à técnica de
obturação de compactação vertical utilizando o system B. Depois disso, todos os
dentes foram submetidos a teste de infiltração de glicose onde sua concentração foi
avaliada num período de 7 até 56 dias. Os resultados mostraram que o grupo em
que foi realizada a irrigação ultrassônica obtiverem menores concentrações de
glicose. Os autores concluíram que a ativação ultrassônica da solução irrigadora
promoveu uma melhora significante na qualidade da obturação.
Burleson et al. (2007) avaliaram o emprego da instrumentação manual e
rotatória associadas ou não a ativação da solução irrigadora com o ultrassom. Vinte
raízes mesiais de molares inferiores humanos foram divididas em 2 grupos, cujos
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canais foram instrumentados com instrumentos manuais e rotatórios, sendo que em
um grupo foi realizada a irrigação ultrassônica do hipoclorito e no outro não. Todos
os dentes foram preparados para cortes histológicos a 1, 2 e 3 mm do ápice, para
verificar a limpeza dos canais e do istmo. Os resultados mostraram que houve
diferença estatisticamente significante entre os dois grupos em todos os níveis
avaliados nos canais e nos istmos. A maior diferença ocorreu nas áreas de istmos,
sendo que o ultrassom foi 45% mais eficiente na limpeza destas áreas do que a
irrigação convencional.
Carver et al. (2007) compararam, in vivo, o potencial antimicrobiano de
preparos manuais/rotatórios associado ou não a agitação ultrassônica da solução
irrigadora em molares inferiores com necrose pulpar. Previamente ao preparo
biomecânico foi realizada a coleta bacteriológica para identificar o tipo de microorganismos presente e possibilitar a mensuração da unidade formadora de colônia
(UFC) dos canais pré e pós tratamento. Todos os canais foram instrumentados
seguindo a mesma técnica de instrumentação, no entanto em um grupo o hipoclorito
de sódio foi agitado ao final na instrumentação e no outro não. Os resultados
mostraram que a agitação final do hipoclorito de sódio resultou em uma significante
redução no número de UFC e de culturas positivas. Os autores concluíram que o
ultrassom é uma importante ferramenta na desinfecção dos canais radiculares.
De Gregorio et al. (2009) avaliaram a penetração de hipoclorito de sódio
(NaOCl) a 5,25% sozinho ou combinado com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA)
a 17% em canais simulados, usando ativação sônica e ultrassônica. Quatrocentos e
oitenta canais laterais simulados foram criados em oitenta raízes dentárias
diafanizadas e as amostras foram revestidas com silicone transparente para simular
o tecido periodontal e distribuídas em quatro grupos. No Grupo 1, foi utilizada
irrigação com NaOCl a 5,25% + ativação sônica; no Grupo 2, foi utilizada irrigação
com NaOCl a 5,25% + ativação ultrassônica; no Grupo 3, foi utilizada irrigação com
NaOCl a 5,25% e EDTA + ativação sônica; no Grupo 4, foi utilizada irrigação com
NaOCl a 5,25% e EDTA + ativação ultrassônica. A ativação sônica foi realizada,
utilizando-se o Endoactivator® inserido a 2 mm do comprimento de trabalho e
ativado por 1 minuto. A ativação ultrassônica foi realizada, utilizando-se uma lima
ultrassônica de aço inoxidável inserida a 2 mm do comprimento de trabalho e
ativada por 3 ciclos de 20 segundos cada. As amostras foram analisadas,
observando-se as imagens geradas por uma câmara adaptada a um microscópio
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operatório e por imagens radiográficas após a inserção de um líquido radiopaco. As
ativações sônicas e ultrassônicas mostraram-se eficazes, demonstrando significativa
penetração nos canais laterais. A adição de EDTA não influiu na penetração da
substância irrigadora, nos canais laterais.
Harrison et al. (2010) investigaram a capacidade de um sistema de irrigação
ultrassônica para eliminar bactérias, em dentes humanos extraídos. Cento e trinta
canais

foram

contaminados

com

Enterococcus

faecalis

e

instrumentados

manualmente, sendo divididos, aleatoriamente, em dois grupos. Um grupo foi
submetido à irrigação passiva ultrassônica, com hipoclorito de sódio a 1%, durante 1
minuto e no outro grupo foi colocado hidróxido de cálcio, por uma semana. As raízes
foram seccionadas, sendo uma hemisecção processada para microscopia ótica e
coradas pelo método de Brown e Brenn e a outra processada para microscopia
eletrônica de varredura. Foram examinados os terços cervical, médio e apical de
cada hemiseccção radicular e marcada a presença de bactérias, por um critério prédefinido. Os autores concluíram que a ativação passiva ultrassônica, após a limpeza
e modelagem dos canais radiculares, é tão eficiente na eliminação bacteriana
quanto na colocação de hidróxido de cálcio, porém em nenhum dos dois grupos,
houve eliminação total de bactérias.
Duarte et al. (2012) analisaram a influência da ativação ultrassônica das
pastas de Hidróxido de cálcio no pH e na liberação de cálcio em reabsorções
radiculares externas simuladas. Foram utilizados 46 incisivos de bovinos nos quais
cavidades foram preparadas externamente e divididos em 4 grupos contendo 10
amostras de acordo com a pasta de Hidróxido de cálcio e o uso ou não da ativação
ultrassônica sendo esses grupos: grupo 1: propilenoglicol sem ativação ultrassônica,
grupo 2: água destilada sem ativação ultrassônica, grupo 3: propilenoglicol com
ativação ultrassônica, e grupo 4: água destilada com ativação ultrassônica. Após
permanecerem em diferentes períodos em frascos com solução de água miliqueri
para a analise do pH, a liberação de cálcio foi mensurada por meio de
espectrofotômetro de absorção atômica. Como conclusão foi observado que a
ativação ultrassônica favoreceu o aumento dos níveis de pH e da liberação de cálcio
nas raízes com reabsorções externas simuladas.
Nikhil e Singh. (2013) avaliaram a influência da penetração intratubular do
cimento obturador utilizando os métodos ultrassônico, sônico e rotatório. Foram
utilizados 30 dente superiores com canal único divididos em 3 grupos conforme o
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método de inserção utilizado: grupo 1: inserção com lima ultrassônica, grupo 2:
espiral de Lentulo e grupo 3: Endo activator. Todos os canais foram obturados e
analisados a 3 e 6 mm do ápice radicular em microscopia confocal a laser. Os
autores concluíram que o método ultrassônico proporcionou maior penetração do
cimento obturador e menor presença de fendas em todos os níveis analisados,
sendo que o método sônico foi o que obteve o pior resultado.
Guimarães et al. (2014) avaliaram a influência da agitação ultrassônica do
cimento obturador, utilizando 4 diferentes cimentos à base de resina epóxica (AH
Plus, Acroseal, Sealer 26 e Adseal), na penetração intratubular, na adaptação e na
presença de espaços vazios. Foram utilizados 80 caninos superiores que foram
divididos em 4 grupos de acordo com o tipo de cimento utilizado e a agitação ou não
do cimento obturador. Todos os canais foram obturados pela técnica de
condensação lateral sendo posteriormente seccionados a 2, 4 e 6 mm do ápice
radicular e analisados em microscopia confocal a laser e estereomicroscopio. Os
autores concluíram que o uso do ultrassom proporcionou menor presença de fendas
e maior perímetro de penetração intrabular em todos os cimentos analisados, porém
o melhor desempenho foi do cimento AH Plus.
Nikhil, Bansal, Sawani (2015) avaliaram o perímetro e a profundidade de
penetração, nos túbulos dentinários, dos cimentos MTA Fillapex e AH Plus agitados
com ultrassom, espiral de Lentulo e com o Protaper F1 em rotação anti-hóraria.
Foram utilizados 60 incisivos centrais superiores os quais foram instrumentados com
sistema ProTaper até o instrumento F5. Todos os canais foram irrigados com
hipoclorito de sódio durante o preparo e ao final foi feita a aplicação do EDTA 17%
por 3 minutos para remoção da smear layer. Os dentes foram randomicamente
divididos em 3 grupos (n=20) conforme o tipo de agitação empregada para cada um
deles e os mesmo foram divididos em mais 3 subgrupos (n=10), totalizando 6
grupos. Todos os canais foram obturados pela técnica de cone único e seccionados
após a presa dos cimentos obturadores, a 3 e 6 mm do ápice radicular para análise
em microscopia confocal a laser. Os resultados encontrados mostraram que o grupo
em que o cimento obturador foi agitado apresentou maior perímetro de penetração e
profundidade nos túbulos dentinários seguido pela espiral de Lentulo e pelo
instrumento ProTaper F1 para os dois cimentos avaliados. Os autores concluíram
que o MTA Fillapex apresentou maior perímetro e profundidade de penetração nos
túbulos dentinários do que o AH Plus. A agitação ultrassônica do cimento obturador
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proporcionou um aumento significativo no perímetro de penetração e na
profundidade dos cimentos obturadores em níveis avaliados quando comparados
com outros métodos.

2.2 Microscopia Confocal
A microscopia confocal a laser tem sido amplamente utilizada em estudos de
obturação de canais para visualização da interface cimento/canal e penetração do
cimento nos túbulos dentinários (GHARIB, S. et al., 2007; ZAPATA et al., 2009).
Para isso, foi adicionada a Rodamina B a 1% no cimento obturador, a qual é um
fluorófaro marcador que permite a visualização do cimento na microscopia confocal
de varredura a laser (PIOCH et al., 1996; GHARIB et al., 2007). Assim, é possível
avaliar a qualidade da obturação, a presença de fendas e a penetrabilidade do
cimento no interior dos túbulos dentinários (GHARIB et al., 2007; ORDINOLAZAPATA et al., 2009a; MARCIANO et al., 2011). Outra aplicação dessa metodologia
é a visualização da viabilidade de micro-organismo em biofilmes ou em dentina por
meio do corante LIVE/DEAD, sendo possível avaliar o efeito antimicrobiano de
diferentes substâncias empregadas no tratamento endodôntico (ZAPATA et al.,
2008; CHAVEZ DE PAZ; BERGENHOLTZ; SVENSATER, 2010; MA et al., 2011)
Gharib et al. (2007) analisaram, mediante microscopia confocal a laser, a
interface entre o cimento obturador e a dentina, no nível cervical e compararam a
porcentagem de penetração e profundidade do cimento nos túbulos dentinários, nos
terços cervical, médio e apical. Dez dentes unirradiculados foram utilizados no
estudo. Foi realizada a instrumentação mecânica dos canais em sentido coroa-ápice
com instrumentos ProFile 40/0.04 e obturação com o sistema Epiphany/Resilon. A
obturação foi realizada pela técnica da compactação vertical com system B. Uma
vez que o cone de Resilon era condensado na sua região apical, o resto do canal, foi
preenchido com guta-percha plastificada por meio do sistema Obtura. Os dentes
foram cortados utilizando a máquina de corte Isomet para depois serem analisados
no microscópio confocal a laser a 40x de aumento. Os resultados mostraram que
houve menor penetração do cimento na região apical comparada com as regiões
média e cervical. Além disso, não encontraram espaços vazios na interface cimentodentina, nos cortes da porção coronária.
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Ordinola-Zapata et al. (2009b) compararam a porcentagem e profundidade de
penetração de cimento no interior dos túbulos dentinários, utilizando diferentes
cimentos, após a obturação com a técnica da condensação lateral. A amostra
consistiu de 30 dentes unirradiculados. As coroas foram removidas com disco de
corte para Isomet deixando raízes estandardizadas em 14mm de comprimento. Os
canais foram instrumentados com o sistema rotatório Protaper até a lima F3 30/09,
com irrigação manual de NaOCl, a 1%. As raízes foram divididas em 3 grupos de 10
dentes. Os cimentos Sealer 26, GuttaFlow e Sealapex foram corados com Rodamina
B e os canais obturados com os cimentos e cones de guta-percha 30/02 e
condensação lateral. Os dentes foram cortados a 3 e 5mm do ápice. Mediante o
software LAS-AF Leica, a penetração dos cimentos foi mensurada. A porcentagem
de penetração dos cimentos ao redor do canal radicular foi calculada utilizando-se o
software Image Tool. Os resultados não mostraram diferenças significativas na
profundidade e na percentagem de penetração dos cimentos, no interior dos túbulos
dentinários.
Zapata et al. (2008) avaliaram a efetividade na detecção da viabilidade
microbiana do Enterecoccus faecalis em biofilme induzido in situ utilizando o corante
LIVE/DEAD e laranja de acridina. Foram confeccionados 8 cilindros de dentina de
dentes de bovinos, os quais foram esterilizados e fixados em placas de aparelhos
ortodônticos removíveis para indução do biofilme por um período de 21 dias. Após
esse período as amostras receberam o corante LIVE/DEAD e analisadas na
microscopia confocal a laser. Os autores concluíram que o uso da microscopia
confocal a laser é capaz de identificar a viabilidade bacteriana em biofilme formados
in situ pelo corante LIVE/DEAD e o corante laranja de acridina foi capaz de mostrar
a atividade metabólica do Enterococcus faecalis utilizando a fluorescência vermelha.
Marciano et al. (2011) compararam por meio da estereomicroscopia e
microscopia confocal a laser a porcentagem de guta-percha, cimento, espaços
vazios e a influência de istmos em obturações de canais de 60 raízes mesiais de
molares inferiores, obturados por meio da técnica de cone único ProTaper F2,
condensação lateral, System B e Thermafill. Após a instrumentação dos canais com
o sistema rotatório Protaper até lima F2 e irrigação com NaOCl a 2,5%, os mesmos
foram secos para proceder a obturação final. A seguir, os 60 dentes foram divididos
em quatro grupos de 15 de acordo com as técnicas obturadoras. O cimento utilizado
foi o Thermaseal Plus ao qual foi misturado o corante Rodamina B, para sua
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posterior análise no microscópio confocal a laser. Após uma semana, os dentes
foram cortados nos níveis de 2, 4 e 6mm do ápice. Os espécimes foram analisados
em estereomicroscopia para a identificação e cálculo de espaços vazios ao longo da
obturação. Os resultados mostraram que a 2mm, a porcentagem de guta-percha,
cimento e espaços vazios foram similares entre os grupos do System B,
condensação lateral e a técnica de cone único. Já este último, apresentou
significativamente menor quantidade de guta-percha, maior quantidade de cimento e
espaços vazios em comparação ao Thermafill a 2 e 4mm do ápice. Os autores
concluíram que a presença de istmos pode influenciar na qualidade da obturação do
canal radicular.
Cavenago et al. (2012) compararam a interface existente entre ThermaSeal
Plus e Real Seal SE. Sessenta raízes mesiais de molares inferiores tiveram seus
canais instrumentados com o sistema rotatório K3 35/04 e irrigados com NaOCl a
2,5%. Os cimentos foram corados com Rodamina B, em concentração de 0,1% para
a visualização no microscópio confocal. No primeiro grupo os canais foram
obturados utilizando a compactação vertical, com cone de Resilon e cimento
RealSeal SE. Uma vez realizada a compactação vertical, o restante do canal foi
preenchido com guta-percha utilizando o Elements Obturation Unit. No grupo 2 foi
utilizada a mesma técnica descrita anteriormente mas utilizando-se cone único de
guta-percha e cimento ThermaSeal Plus. O grupo 3 a obturação foi feita com cone
único de Resilon de diâmetro e conicidade 35/04 e cimento RealSeal SE, e por
último, o grupo 4 foi obturado com cone único de guta-percha 35/04 e cimento
ThermaSeal\ Plus. Após a presa dos cimentos, os dentes foram seccionados a 2, 4 e
6mm do ápice e analisados no estereomicroscopio para visualizar a presença de
istmos. A análise mostrou um padrão regular na distribuição de fendas na interface
cimento-dentina, principalmente para os dois grupos com cimento Real Seal SE. Os
outros

dois

grupos

(ThermaSeal

Plus)

apresentaram

uma

quantidade

significativamente menor de áreas com fendas, independentemente da técnica de
obturação. A melhor adaptação marginal foi observada quando se utilizou a gutapercha e o cimento à base de resina epóxica (ThermaSeal Plus), tanto com o
System B como com cone único.
Nikhil e Singh (2013) avaliaram por meio de microscopia confocal a laser a
profundidade de penetração, nos túbulos dentinários, e a interface de adaptação
entre o material obturador e a dentina quando inseridos no canal radicular por
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diferentes métodos. Foram utilizados 30 dente superiores com canal único, os quais
foram divididos em 3 grupos conforme o método de inserção utilizado: grupo 1:
inserção com lima ultrassônica, grupo 2: espiral de Lentulo e grupo 3: Endo
activator. Todos os canais foram instrumentados com sistema Protaper até o
instrumento F3 e obturados pela técnica de condensação lateral. Para a análise em
microscopia confocal os dentes foram seccionados a 3 e 6 mm do ápice radicular e
analisados em um aumento de 10x. Os resultados mostraram que o método
ultrassônico proporcionou maior penetração do cimento obturador e menor presença
de fendas em todos os níveis analisados, sendo que o método sônico foi o que
mostrou o pior resultado.
Guimarães et al. (2014) examinaram por meio da microscopia confocal a laser
e esteremicroscopia a influência da agitação ultrassônica do cimento obturador
utilizando 4 diferentes cimentos à base de resina epóxica (AH Plus, Acroseal, Sealer
26 e Adseal), na penetração intratubular, na adaptação e na presença de espaços
vazios . Foram utilizados 80 caninos superiores que foram divididos em 4 grupos de
acordo com o tipo de cimento utilizado e a agitação ou não do cimento obturador.
Todos os canais foram instrumentados com o sistema Protaper até o instrumento F5
e obturados pela técnica da condensação lateral. Todos os dentes foram
seccionados a 2, 4 e 6 mm do ápice radicular para análise em microscopia confocal
a laser e estereomicroscopio. Os autores concluíram que o ultrassom proporcionou
menor presença de fendas e maior perímetro de penetração intrabular em todos os
cimentos analisados, porém o melhor desempenho foi do cimento AH Plus.
Além do uso para avaliação de materiais obturadores a microscopia confocal
a laser vem sendo largamente utilizada para a análise da viabilidade microbiana
utilizando o corante LIVE/DEAD® BacLight Bacterial Viability Kit (Invitrogen Molecular
Probes, Eugene, OR, EUA). Este corante é composto de dois fluorocromos de
afinidade pelos ácidos nucleícos, o SYTO-9 e o Iodeto de propídeo. Por meio da
coloração atribuída por esses fluorocromos, é possível determinar a viabilidade
microbiana, tendo como parâmetro a integridade da membrana citoplasmática que é
imprescindível para a manutenção da viabilidade celular. Desse modo, microorganismos vivos, com membrana citoplasmática intacta, mostraram fluorescência
verde, enquanto que, micro-organismos mortos, com membrana citoplasmática
comprometida, apresentam fluorescência vermelha (JIN et al., 2005).
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Shen et al (2009) descreveram o efeito de duas concentrações de clorexidina
sobre biofilme multiespécies formado in vitro. Discos de colágeno recobertos com
hidroxiapatita (C-HA) e sem recobrimento de hidroxiapatita (HA), foram inoculados
com micro-organismos obtidos de placa bacteriana subgengival durante 3 semanas.
Em ambos (C-HA e HA) formaram-se biofilmes densos ricos em espiroquetas, os
quais foram irrigados com clorexidina Plus e Clorexidina 2% durante 1,3 e 10
minutos. Após a irrigação, as amostras foram coradas com corante LIVE/DEAD para
determinar a viabilidade celular do biofilme. A proporção das bactérias não viáveis
dependeu do tipo de irrigante e o tempo de exposição em ambos modelos de
biofilme. A Clorexidina Plus mostrou altos níveis de atividade bactericida em todos
os tempos de exposição, em comparação com a Clorexidina a 2%.
Chavez de Paz, Bergenholtz e Svensater (2010) avaliaram o efeito de
diferentes soluções antimicrobianas (EDTA 17%, Digluconato de Clorexidina a 2.5%
e hipoclorito de sódio a 1%) sobre biofilmes bacterianos (Enterecoccus faecalis,
Lactobacillus paracasei, Streptococcus anginosus e Streptococcus gordini). Após 5
minutos de contato da solução irrigadora com o biofilme, as amostras foram coradas
com corante LIVE/DEAD para determinar a integridade da parede celular. Os
resultados mostraram que o hipoclorito de sódio a 1% foi o mais efetivo na redução
da viabilidade bacteriana e na remoção do biofilme de todos os micro-organismos,
seguido pela Clorexidina e EDTA. Os autores concluíram que todas as soluções
irrigadoras avaliadas apresentaram efeito antimicrobiano, porém o hipoclorito de
sódio foi a única solução com efeito antimicrobiano e de dissolução de biofilme,
Wang, Shen e Haapsalo (2012) compararam a influência do tempo de
maturação do biofilme intratubular de Enterococcus faecalis na efetividade de
diferentes soluções irrigantes (Hipoclorito de sódio a 2% e 6%, Clorexidina a 2% e
Qmix). Foram utilizadas amostras de dentina humana, obtidas de incisivos inferiores,
com formato semicilíndrico com as dimensões de 4 x 4 x 2 mm, obtendo um total de
40 blocos. Para a contaminação dentinária foram isolados Enterococcus faecalis de
canais com lesões periapicais persistentes e então foi padronizada sua
concentração de 3 x 106 UFC/mL. Os blocos de dentina foram incubados por 1 e 3
semanas, sendo que metade das amostras foram escolhida aleatoriamente para os
testes nos dois períodos citados. Após essa etapa, os blocos de dentina foram
submetidos ao tratamento com as soluções testadas por um período 1 e 3 minutos.
Estes procedimentos foram realizados para os 2 tipos de biofilmes avaliados. Para a
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aquisição das imagens em microscopia confocal a laser todas as amostras foram
lavadas com solução fisiológica e foram coradas com corante LIVE/DEAD. Os
resultados mostraram que todas as soluções tiveram seu efeito antimicrobiano
diminuído frente ao biofilme formado por 3 semanas do que o de 1 semana, sendo
que o hipoclorito de sódio a 6% e Qmix foram os mais efetivos nos períodos de 1 e 3
minutos. O hipoclorito de sódio 6% foi mais efetivo do que o Qmix sobre biofilme de
3 semanas. A Clorexidina e Hipoclorito de sódio 2% tiveram um potencial
antimicrobiano menor em todos os testes. Os autores concluíram que o tempo de
maturação do biofilme influência na resistência aos agentes antimicrobianos e que o
Hipoclorito de sódio foi a solução que apresentou melhor efeito antimicrobiano.
Del-Carpio Perochena et al (2015) avaliaram as propriedades antimicrobianas
e a dissolução de biofilme multiespécies formados in situ utilizando o hipoclorito de
sódio nas concentrações de 1 e 2,5% e com pH de 5,7 e 12. Foram utilizados 56
blocos de dentina bovina com dimensões 5 x 5 x 3 mm os quais foram fixados em
uma dispositivo ortodôntico móvel para contaminação intraoral por 48 horas. Após
esse período os blocos de dentina foram incubados em BHI por 48 horas para o
crescimento homogêneo do biofilme e foram divididos em 6 grupos. Posterior ao
tempo de incubação os blocos de dentina foram irrigados com solução salina para
remoção do meio de cultura e de células não aderentes e foram coradas com
corante o LIVE/DEAD para captura das imagens pré-tratamento. Em seguida, os
blocos de dentina foram lavados com solução salina e então colocados em uma
placa de cultura de células de 24 poços, contendo água destilada, para o grupo
controle, e hipoclorito de sódio em diferentes concentrações e pH para os demais
grupos. O hipoclorito de sódio foi renovado por 4 vezes a cada 5 minutos,
totalizando 20 minutos de tratamento. Durante todo esse período o pH e temperatura
do hipoclorito foi monitorada. Após o tratamento todas as amostras foram lavadas
com água destilada e coradas novamente com o corante LIVE/DEAD e levadas ao
microscópio confocal a laser para a captura das imagens. Os resultados mostraram
que o Hipoclorito de sódio a 1% com pH 5 não apresentou capacidade de
dissolução, no entanto, apresentou um alto poder bactericida. Já o Hipoclorito de
sódio a 1% com pH 12 apresentou uma alta capacidade de dissolução porém, baixo
poder bactericida. Os grupos de Hipoclorito com pH 5 e 7 e o Hipoclorito 2,5% com
pH 12 apresentaram alto poder bactericida. Os autores concluíram que a
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acidificação do Hipoclorito aumenta o potencial antimicrobiano, entretanto, é
necessário um pH alcalino para a dissolução do biofilme.

2.3 Propriedade antimicrobiana do cimento AH Plus
Miyakag et al. (2006) avaliaram as propriedades antimicrobianas de 5
diferentes cimentos endodônticos (N-RicKert, Sealapex, AH Plus, Agregado Trióxido
Mineral e cimento Portland) frente a Cândida albicans (C. albicans), Staphylococcus
aureus (S. aureus), Enterococcus faecalis (E.faecalis) e Escherichia coli (E.coli). O
método de avaliação utilizado foi o de difusão em ágar e o período de análise do
halo de inibição foi de 24 horas. Os autores concluíram que apenas os cimentos AH
Plus e N-Rickert apresentaram propriedade antimicrobiana frente a C. albicans, S.
aureus e E. coli. Os cimentos Portland e Agregado Trióxido Mineral não
apresentaram efeito antimicrobiano. Nenhum dos cimentos testados apresentou
efeito antimicrobiano contra E.faecalis. Os autores concluíram que o cimento AH
Plus e N-Rickert apresentam um bom potencial antimicrobiano frente aos demais
micro-organismos, porém este último apresentou maiores halos de inibição.
Slutzky-Goldberg et al. (2008) avaliaram,

por meio de contato direto, as

propriedades antimicrobianas dos cimentos AH Plus, Apexit Plus, Epiphany SE e
Roekoseal frente ao Enterococcus faecalis. Foi avaliado o efeito antimicrobiano
imediato após o preparo, 24, 48, 168 e 336 horas. Os resultados mostraram que o
cimento Apexit Plus foi o único a apresentar efeito antimicrobiano imediatamente
após o seu preparo. Após 48 horas os cimentos Apexit, AH Plus e Roekoseal não
apresentaram diferença estatística (p>0.05) do grupo controle, enquanto o cimento
Epiphany SE apresentou um aumento no crescimento bacteriano. No período de 336
horas nenhum dos cimentos apresentaram efeito antimicrobiano significativo. Os
autores concluíram que nenhum dos cimentos apresentou efeito antimicrobiano de
longa duração; o cimento Epiphany SE apresentou o pior resultado e o cimento AH
plus e RoekoSeal foram inefetivos.
Zhang et al. (2009) avaliaram a propriedade antimicrobiana frente ao
Enterococcus faecalis de 7 cimentos endodônticos (AH Plus, Apexit Plus, iRoot
SP,Tubli Seal, Sealapex, Epiphany SE e EndoRez) por meio de contato direto
modificado. Bactérias em suspensão foram expostas aos diferentes materiais de 2 a
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60 minutos imediatamente após o preparo dos cimentos, 24, 72 e 168 horas. Foram
mensurados os valores de pH e o halo de inibição. Os resultados mostraram que o
iRoot SP apresentou o melhor potencial antimicrobiano ao tempo de 2 minutos. O
cimento AH plus apresentou o mesmo efeito em 5 minutos, enquanto Apexit Plus,
Sealapex, Tubli Seal, Epiphany SE e EndoRez demandaram 60 minutos. Nos
períodos de 1 e 3 dias os cimentos EndoRez e iRoot SP apresentaram maior
potencial antimicrobiano, seguido por Sealapex e Epiphany SE; Tubli Seal e AH plus
não apresentaram atividade antimicrobiana significante. De todas essas amostras o
Apexit Plus apresentou a menor capacidade antimicrobiana. Além disso, os
resultados não encontraram correlação entre pH e a ação antimicrobiana dos
cimentos avaliados. Os autores concluíram que o cimento AH Plus, iRoot SP e
EndoRez apresentaram excelente potencial antimicrobiano frente ao Enterococcus
faecalis imediatamente após seu preparo. O iRoot e EndoRez mantiveram seu efeito
nos períodos de 72 e 168 horas. Os cimentos Sealapex e EndoRez foram os únicos
cimentos que apresentaram efeito antimicrobiano no períodos de 7 dias.
Ozcan; Eldeniz e Ari (2010) avaliaram a propriedade antimicrobiana dentinária
dos cimentos AH plus e Guta Flow utilizando 5 diferentes técnicas de obturação
(condensação vertical continua, Thermafil, condensação lateral, cone único,
condensação lateral). Foram utilizados 120 dentes de humanos extraídos com, canal
único, os quais foram divididos em 12 grupos conforme a técnica obturadora
utilizada. Todos os canais foram instrumentados com sistema rotatório ProTaper até
um instrumento F5 e irrigados com Hipoclorito de sódio 5.25% e ao final aplicado
EDTA por 3 minutos. Todos os dentes tiveram seus canais contaminados com
Enterococcus faecalis por um período de 21 dias; a cada 2 dias o meio de cultura
era trocado e ao fim a pureza das culturas foram confirmadas com coloração de
Gram. Após a contaminação os canais foram secos com cones de papeis e
obturados com os respectivos cimentos e técnicas testadas. Após uma semana os
canais foram desobturados e raspas de dentina foram coletadas e inseridas em
PBS. Foram realizadas algumas diluições e 25 µl dessa suspensão foram inseridas
em placas contendo TSA (trypticase soy agar) e incubados por 48 horas para
posterior contagem das unidades formadoras de colônias (UFC). Os resultados
encontrados mostraram que o cimento AH Plus apresentou menor quantidade de
UFC do que os grupos obturados com cimento Guta Flow, exceto no grupo obturado
com Thermafil. Os autores concluíram que o cimento AH Plus foi mais efetivo no
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efeito antimicrobiano contra o Enterococcus faecalis do que o cimento GuttaFlow e
que aparentemente a técnica obturadora influencia na eliminação de microorganismos.
Nawal et al. (2011) compararam o efeito antimicrobiano e o escoamento dos
cimentos Guttaflow, Epiphany e AH plus. Os métodos de avaliação da ação
antimicrobiana foram os métodos de contato direto (TCD) e da difusão em ágar
(TDA) utilizando o micro-organismo Enterococcus faecalis. Todas as amostras
receberam 50 ul de suspensão bacteriana e foram avaliadas nos tempos de 1 e 24
horas. Após esse período a suspensão bacteriana foi diluída e inoculada em ágar
sangue e contado o número de colônias por meio digital. Para avaliação do
escoamento, os cimentos foram inseridos em anéis sobre placas de vidro e um peso
de 500 g foi colocado sobre os cimentos. Foi avaliado o diâmetro após a incidência
do peso. Os resultados mostraram que o cimento AH Plus e Epiphany possuem um
bom efeito antimicrobiano no teste TCD e TDA, porém o cimento Epiphany foi
superior ao AH Plus. O Guttaflow não apresentou atividade microbiana em nenhum
dos testes utilizados. Com relação ao escoamento, o cimento Epiphany apresentou
o maior escoamento seguido por AH Plus e Guttaflow. Os autores concluíram que o
cimento Epiphany apresentou o melhor resultado antimicrobiano e de escoamento,
seguido pelo AH Plus e Guttaflow.
Farmakis et al. (2012) avaliaram a propriedade antimicrobiana de seis
cimentos endodônticos (AH Plus, AH 26, TopSeal, GuttaFlow, EndoREZ e Roth 601)
pré e pós o tempo de presa frente ao Enterococcus faecalis e Proteus vulgaris . O
método de avaliação utilizado foi o teste de contato direto e de difusão em ágar.
Para o teste de difusão em ágar foi mensurado o halo de inibição e o teste de
contato direto foi mensurado por análise de espectrofotometria. Os resultados
mostraram haver diferença estatística significante entre os diferentes cimentos
testados. Os cimentos TopSeal e AH Plus apresentaram maior potencial
antimicrobiano frente ao Enterococcus faecalis e Proteus vulgaris, sendo que o
cimento TopSeal apresentou melhor efeito antimicrobiano do que o cimento AH Plus.
Os cimentos Guttaflow e EndoREZ não apresentaram halo de inibição. No teste de
contato direto os cimentos AH Plus, TopSeal, Roth 601 e AH 26 apresentaram efeito
antimicrobiano para ambos micro-organismos previamente a presa. Após o tempo
de presa apenas o cimento Roth 601 apresentou efeito antimicrobiano frente ao
Proteus vulgaris, sendo que nenhum deles apresentou efeito frente ao Enterococcus
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faecalis após a presa. Os autores concluíram que os cimentos Roth 601, AH Plus,
TopSeal e AH 26 apresentaram efeito antimicrobiano frente aos micro-organismos
testados.

O cimento TopSeal apresentou maior efeito antimicrobiano frente ao

Enterococcus faecalis e o cimento Roth 601 foi o único cimento com efeito
antimicrobiano frente ao Proteus vulgaris após a presa final e apresentou os
menores valores de solubilidade em todos os períodos analisados.
Heyder et al. (2013) avaliaram in vitro o efeito antimicrobiano de 8 cimentos
endodônticos (AH Plus, Hermetic, RoekoSeal, Sealapex, Apexit Plus, 2Seal,
EndoRez e ProRoot MTA) frente ao Enterococcus faecalis, Fusobacterium
nucleatum e Porphiromonas gingivalis. Os métodos utilizados para este estudo
foram os de difusão em ágar (TDA) e de contato direto (TCD). Para o método de
ADT 100 ul de bactérias em suspensão foram adicionados à placas de ágar. Então,
os cimentos foram preparados e adicionados às placas. Após um período de 48
horas foi mensurado o alo de inibição. Para o teste de contato direto foram
adicionados 18 mg de cimento endodôntico nas placas de cultura celulares e foi
adicionado 400 ul de liquido de Schaedler e 100 ul de bactérias em suspensão. Foi
mensurado o crescimento bacteriano por meio de um espectrofotômetro nos
períodos de 2, 4, 6, 8,10 12 e 24 horas. Os resultados mostraram que o cimento
Hermetic apresentou substancial efeito antimicrobiano frente a todos os microorganismos nos métodos TDA e TCD. O cimento AH Plus demonstrou efetivo
potencial antimicrobiano pelo método TCD frente Enterococcus faecalis e
Fusobacterium nucleatum. Todos os outros cimentos testados não apresentaram
efeito inibitório frente ao Enterococcus Faecalis. Os autores concluíram que todos os
cimentos testados apresentaram propriedades antimicrobianas o que poderia
contribuir com o aumento da taxa de sucesso do tratamento endodôntico. Porém, o
cimento Hermetic apresentou os melhores resultados.
Faria-Junior et al. (2013) avaliaram a propriedade antimicrobiana frente ao
Enterococcus faecalis, a solubilidade e o pH dos cimentos AH Plus, Sealer 26,
Epiphany SE, Sealapex Activ GP, MTA Fillapex e um cimento experimental à base
de MTA. Todos os cimentos foram manipulados e armazenados por 2 ou 7 dias.
Para avaliação antimicrobiana foi realizado o teste de contato direto (DTC) nos
períodos de 5,10 e 15 horas sobre biofilme induzido em dentina bovina. O Grupo
controle não foi exposto ao cimento obturador. O número de unidade formadora de
colônias remanescente foi determinado. A solubilidade foi avaliada por meio da
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pesagem das amostras pré e pós imersão em água destilada por 15 horas. O pH foi
mensurado nos períodos de 5, 10 e 15 horas. Os resultados mostraram que no
período de 2 dias após a manipulação os cimentos Sealapex e MTA Fillapex
apresentaram redução significante nas bactérias nos 3 períodos avaliados no teste
de contato direto. O Sealapex apresentou a melhor ação antibiofilme nos períodos
de 10 e 15 horas. Além disso, no período de 2 e 7 dias o Sealapex apresentou o
maior pH. Com relação a solubilidade , no período de 2 dias os maiores valores
foram encontrados no MTA Fillapex, o cimento experimental à base de MTA,
Sealpex e Activ GP. No período de 7 dias o cimento experimental e MTA Fillapex
apresentaram melhor solubilidade do que os outros materiais. O cimento AH plus
apresentou os menores valores de solubilidade em todos os períodos analisados.
Wang; Shen e Haapasalo (2014) avaliaram o efeito antimicrobiano dos
cimentos endodônticos AH plus, BC Sealer e Pulp canal sealer EWT frente a
biofilme de Enterococcus faecalis nos interior dos túbulos dentinários utilizando um
método novo de contaminação. Foram utilizadas amostras de dentina humana,
obtidas de incisivos inferiores, com formato cilíndrico com as dimensões de 4 x 4 x 2
mm. Os blocos de foram contaminados com uma concentração de 3 x 106 UFC/mL
de Enterococcus faecalis por um período de 21 dias. Após esse período, os blocos
foram divididos em 5 grupos, sendo 3 correspodentes a cada tipo de cimento
obturador e 2

como controle. Os cimentos endodônticos foram preparados e

colocados sobre a superfície dentinária até uma altura aproximada de 0.5 mm de
altura e foram armazenados em estufa a 370C em 100% de umidade relativa. A
viabilidade bacteriana foi avaliada por meio do microscópio confocal a laser com
corante LIVE/DEAD nos períodos de 1, 7 e 30 dias, sendo analisadas 2 amostras
por grupos em cada período. Os autores concluíram que os grupos do BC Sealer e
do AH Plus apresentaram maior porncetagem de células mortas nos três períodos
avaliados do que o pulp canal sealer EWT. Além disso, os três cimentos
endodônticos avaliados apresentaram efeito antimicrobiano frente ao biofilme de
Enterococcus faecalis.

3 Proposição
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da agitação ultrassônica do
cimento endodôntico AH Plus em raízes mesiais de molares inferiores no que se
refere:
3.1 – A presença de espaços vazios, presença de fendas na interface
cimento/dentina e o perímetro de penetração do cimento obturador nos
canais e nos istmos.
3.2 - Ação antimicrobiana intra-dentinária frente ao Enterococcus faecalis.

4 Materiais e Métodos
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4 MATERIAIS E METODOS

Previamente à sua realização, este estudo foi analisado e aprovado pelo
comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru
CAAE nº:34804514.8.0000.5417 (anexo).
Todos os procedimentos laboratoriais descritos abaixo foram realizados pelo
mesmo operador, o qual foi previamente treinado.

4.1 Seleção e preparo dos espécimes
Para este estudo foram utilizados 30 primeiros molares inferiores de humanos
extraídos por indicação terapêutica, com ápices completamente formados, com
curvaturas radiculares entre 10 a 250 (Schneider, 1971) e que não tinham sido
tratados endodonticamente. Os dentes foram conservados em formalina (solução de
formol a 10%).

Dentes com raízes supranumerárias, rizogênese incompleta,

tratamento endodôntico anterior, reabsorções e fraturas radiculares foram excluídos.
Todos eles foram limpos utilizando-se curetas periodontais e ultrassom Jetsonic
Quatro (Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil) para a remoção de restos de tecidos e
cálculos dentais.
Inicialmente os dentes foram numerados para identificação e escaneados em
microtomógrafo SkyScan modelo 1174 (SkyScan, Kontich, Bélgica) (figura 1),
localizado no Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos,
FOB/USP. Foram utilizados os seguintes parâmetros: 50kV, 800 mA, 360, zoom de
16.82 µm e resolução de 1304 x 2014. Os escaneamentos tiveram a finalidade de
verificar a característica dos canais e a presença de istmos nos 6 mm apicais nas
raízes mesiais dos primeiros molares inferiores, e posterior pareamento anatômico.
Para este estudo optou-se por raízes que possuíssem canais do tipo II e IV de
Vertucci (VERTUCCI, 1984) e istmo do tipo V seguindo a classificação de Hsu & KIm
(HSU & KIM, 1997) (fig 2).
Após o escaneamento dos dentes foram realizadas as reconstruções
tridimensionais utilizando o programa NRecon (SkyScan, Kontich, Bélgica) e a
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análise da anatomia interna nos 6 mm apicais por meio do software CTAn (SkyScan,
Kontich, Bélgica ) (fig 3) e selecionados os dentes para o presente estudo. Os 30
primeiros molares inferiores foram randomicamente divididos em 2 grupos (n=15)
por meio do software on line (http: ///www.openepi.com/Menu/OpenEpiMenu.htm).
Após a divisão dos grupos foi calculado o volume do canal e do istmo de todos os
dentes de cada grupo utilizando o software CTAn (SkyScan, Kontich, Bélgica) e foi
realizado o teste estatístico de Mann-Whitney (p < 0.05) para verificar se havia
diferença significante entre os volumes dos mesmos entre os grupos. Desta forma, a
influência da anatomia nos resultados foi diminuída.
Todos os dentes tiveram suas coroas removidas ao nível da junção cementoesmalte por meio de disco diamantado de 0,3 mm de espessura em máquina de
corte Isomet (Isomet, Buehler, Lake Bluff, Illinois, EUA) a 200rpm com objetivo de
facilitar o preparo dos canais radiculares. Para instrumentação dos canais foi
utilizado o motor VDW Silver Reciproc (VDW GmbH, Munique, Alemanha) e a
técnica de preparo utilizada foi a coroa-ápice hibridizando o sistema reciprocante
Reciproc com o sistema rotatório Mtwo. Primeiramente o comprimento de trabalho
foi estabelecido pela visualização da lima tipo K nº 10 (Dentsply Maillefer, Ballaigues,
Suíça) no forame apical e subtraindo-se 1 mm. O preparo dos canais foi dividido em
3 terços: cervical, médio e apical sendo que o preparo inicial foi realizados com
instrumento R25 do sistema Reciproc. O canal foi inundado com Hipoclorito de sódio
a 1% e foi realizada a exploração inicial de 2/3 do comprimento de trabalho com a
lima manual tipo K nº15 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) e o preparo cervical
com a broca CP Drill (Helse, São Paulo, SP, Brazil). Na sequência foi utilizado o
instrumento R25 com suaves movimentos de introdução e remoção de pequenas
amplitudes até que se atingisse os 2/3 do comprimento de trabalho. Em seguida os
canais foram irrigados com 2 ml de NaOCl a 1% com auxilio de uma seringa e
agulha de calibre 30 (Navitip, Ultradent Products Inc. South Jordan, UT) e

foi

realizada a irrigação passiva ultrassônica por 20 segundos utilizando o ultrassom
Jet-Sonic Four Plus (Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil) operando no modo Endo e
potência 2, munido da ponta Irrisonic (Helse, São Paulo, SP, Brasil) direcionada para
as áreas de istmos. Seguiu-se o preparo primeiramente à 3 mm do comprimento de
trabalho e posteriormente até atingir a extensão do mesmo, sendo que a agitação
ultrassônica foi realizada em cada uma das etapas. Para finalização do preparo do
terço apical foi utilizado o instrumento 35.04 do sistema rotatório Mtwo (VDW,
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Munique, Alemanha) a 250 rpm e 1.2 N de torque. Após o término do preparo foi
realizada a irrigação passiva ultrassônica do EDTA a 17% (Biodinâmica Química e
Farmacêutica Ltda., Ibiporã, PR, Brasil) a 2 mm aquém do comprimento de trabalho
por 20s, a qual foi repetida por 3 vezes. Ao final cada canal foi irrigado com 5 mL de
solução fisiológica e secos com pontas de papel absorvente 35.02 (Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Suíça) e armazenados em estufa úmida a 37 0C por 48 horas.

Figura 1: Microtomógrafo SkyScan modelo 1174 (SkyScan, Kontich, Bélgica).

A

B

Figura 2: (A) Análise da morfologia interna. Em vermelho, evidenciando a presença
de istmos nas raízes mesiais. (B) Modelo tridimensional da anatomia interna dos
6mm apicais (em vermelho os canais radiculares, em cinza a região de istmos).
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Figura 3: (A) Canais tipo II e IV da classificação de Vertucci (1984). (B) Istmo do
Tipo V da classificação de Hsu & Kim(2010).

4.2 Obturação dos canais
Para a obturação dos canais a quantidade de cimento obturador foi
determinada por um estudo piloto realizado previamente. Além disso, a porção das
bisnagas do cimento obturador AH Plus a ser utilizada foi padronizada para ambos
os grupos seguindo a metodologia de Baldi et al.,( 2012), sendo a porção média
selecionada utilizando-se uma caixa de cimento obturador para cada grupo.
Para a obturação, porções iguais da pasta A e pasta B foram colocadas sobre
uma placas de vidro e pesadas em uma balança de precisão AR 2140 (Ohaus
Corporation, Shangai, China) sendo que a quantidade de cimento para cada dente
foi de aproximadamente 0,1012 gramas. Após a pesagem foi adicionado ao cimento
o corante Rodamina B em uma concentração aproximada de 0,1%, para obtenção
da fluorescência na microscopia confocal à laser (D’ALPINO et al., 2006) e
misturados em uma placa de vidro, usando uma espátula de metal nº 24 até se obter
uma consistência homogênea
Para os dois grupos o cimento obturador foi inserido a 2 mm aquém do
comprimento de trabalho com auxilio de espiral de Lentulo nº 35 acionada em motor
elétrico VDW Silver Reciproc (VDW GmbH, Munique, Alemanha) utilizando rotação
horária contínua de 250 rpm. Após sua inserção, os dentes do grupo 1 tiveram o
cimento obturador agitado com ultrassom por 20 segundos utilizando o aparelho JetSonic Four Plus (Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil) operando no modo Endo e
potência 2, munido do inserto Irrisonic (Helse, São Paulo, SP, Brazil) a 2 mm do
comprimento de trabalho e direcionado para as áreas de istmos (JIANG et al., 2010)
(fig4). Para a obturação foram utilizados cones de guta-percha 35.04 do sistema
Mtwo (VDW GmbH, Munique, Alemanha), os quais foram inseridos envoltos em
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cimento e em movimento único. Os dentes do grupo 2 foram obturados seguindo
os mesmo critérios, porém o cimento obturador não foi agitado com ultrassom. Após
a obturação o excesso de cones foi cortado e uma leve compactação vertical foi
realizada com condensadores de Paiva nº 3 (Golgran, São Paulo, Brasil) e os dentes
foram mantidos em umidade de 95% a 370C durante 7 dias, para a presa do
cimento.

Figura 4: Ponta de ultrassom Irrisonic direcionada para o istmo para agitação do
cimento obturador.

4.3 Seccionamento dos espécimes para analise em microscopia
Após o período de armazenamento os dentes tiveram suas raízes
seccionadas transversalmente a 2,4 e 6 mm do ápice com espessura de 2 mm na
máquina de corte Isomet (Isomet, Buehler, Lake Bluff, Illinois, EUA) com disco
diamantado de 0,3 mm de espessura a 200 rpm e irrigação contínua com água. O
primeiro ponto estabelecido para o corte da raiz foi 2mm aquém do ápice radicular,
descartando o primeiro corte. Os 3 cortes seguintes foram realizados a cada 2 mm
até a obtenção das 3 secções desejadas (fig5). Foram obtidas 45 secções por
grupo, totalizando 90 secções para a análise, as quais foram fixadas em uma lâmina
de vidro e fixadas com cola instantânea e posteriormente polidas em Politriz (Arotec,
Cotia, SP, Brasil) utilizando lixas d’água de granulometria 600, 900 e 1200.
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6 mm

4 mm

2 mm

Figura 5: Obtenção das 3 secções e as mesmas fixadas nas lâmina de vidro para
análise em microscopia

4.4 Avaliação em Estereomicroscopia
Todas as secções foram fotografadas utilizando o estereomicroscópio modelo
ZEIS Estereo 2000C com câmera Axio Cam (Carl Zeiss MicroImaging, LLC, EUA) a
8x de aumento com a finalidade de quantificar a área de cimento e de vazios na
obturação. Para isso foi utilizado o software Axiovision (Carls Zeis). Para a análise
das imagens, canais e istmos foram separadamente analisados realizando uma
divisão entre eles (fig 6). Foram medidas em todas as secções (2,4 e 6 mm), a área
total do canal, a área total de guta-percha e a área total de vazios em micrometros
quadrados (µm2). Para calcular os dados referentes aos canais foi calculada a área
total do canal, os valores de área de guta-percha e de espaços vazios. Assim, a área
total de cimento foi obtida por meio da seguinte fórmula: Área total do canal – (Área
total de guta-percha + área de espaços vazios) = Área total de cimento. Para as
áreas de istmos, foi calculada a área total dos istmos e de espaços vazios e a
diferença entre esses valores corresponde a área total de cimento. Todas as
medidas obtidas foram posteriormente transformadas em porcentagem para o
cálculo e análise estatística.
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Figura 6: (A) Imagem representativa de uma secção vista no estereomiscrocópio. (B) Linha amarela
representando a delimitação da área do canal. (C) Linha amarela representando a delimitação da
área do istmo.

4.5 Avaliação em Microscopia confocal de varredura a laser
A interface cimento/dentina foi analisada em microscópio confocal à laser
modelo Laica TCS-SPE (Leica Microsystems GmbH, Mannhein, Alemanha) em
modo de fluorescência. Os comprimentos de ondas de absorção e emissão para
fluorescência da Rodamina B 0,1% foram de 540 e 590 nm, respectivamente. As
diferentes secções foram visualizadas em 10 µm em profundidade nos espécimes
com 100X de zoom. Estas imagens foram gravadas em uma resolução de 1024 x
1024 pixels e salvas em formato TIFF.
Para mensurar as falhas de adaptação na interface cimento/dentina (fendas),
do cimento às paredes dentinárias dos canais e dos istmos e o segmento onde
houve penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários, os canais e os
istmos foram separados da mesma forma para a análise das imagens do
estereomicroscópio. Para isso, foi calculado o perímetro da parede dentinária do
canal (fig. 7), o perímetro de penetração do cimento obturador nas mesmas (fig. 8) e
o perímetro das fendas (fig. 9). Nas áreas de istmos foi mensurado o perímetro das
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paredes dentinárias mesial e distal (fig. 10), o perímetro do cimento obturador nos
túbulos dentinários das mesmas (fig.11) e o perímetro de falhas na interface
cimento/dentina (fendas) (fig.12). Todas as imagens foram avaliadas no programa
Image J V1.46r ( National Institute of health, USA). A escala dada pelas imagens de
microscopia confocal (100 µm) foi regulada no programa Image J e as medidas
foram obtidas em milímetros. Uma vez obtida essas medidas todas elas foram
transformadas em porcentagens.

Figura 7: Mensuração do perímetro total das paredes dentinárias do canal (mm).
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Figura 8: Mensuração do perímetro de penetração do cimento obturador no interior dos
túbulos dentinários

Figura 9: (A) Análise da interface cimento/dentina (fenda). (B) Seta em azuis indicando a
região de fenda.
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Figura 10: Mensuração do perímetro de paredes dentinárias mesial e distal dos istmos.

Figura 11: Mensuração do perímetro de penetração do cimento obturador no interior dos túbulos
dentinários.

Material e Métodos 61

A

B

Figura 12: (A) mensuração do perímetro de fendas na área de istmo. (B) Setas
azuis indicando a presença de fendas.

4.6 Ação antimicrobiana intra-dentinária
4.6.1 Preparo dos canais de dentes de bovinos
Para realização deste teste foram utilizados 30 dentes incisivos de bovinos,
os quais foram devidamente limpos, fixados em placas acrílicas e levados à máquina
de corte (Isomet, Buehler, Lake Bluff, Illinois, EUA) com refrigeração constante para
remoção dos 2mm apicais e a partir daí foi seccionada uma porção radicular com 6
mm de espessura, obtendo espécimes semelhantes à cilindros de dentina, sendo
que a parede vestibular foi identificada. Todos os cilindros de dentina tiveram seus
diâmetros padronizados até a lima tipo K número 80 (Dentsply Maillefer, Ballaigues,
Suíça) e após esse procedimento as secções foram imersas em Hipoclorito de sódio
a 1% por 5 minutos e neutralizados com solução fisiológica. Por fim, as secções
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foram imersas em solução de EDTA (Biodinâmica Química e Farmacêutica Ltda.,
Ibiporã, Pr, Brasil) por 3 minutos, neutralizadas com solução fisiológica e secas com
pontas de papel absorvente correspondente ao diâmetro 80 (Dentsply Maillefer,
Tulsa, EUA). A superfície externa dos cilindros de dentina foi impermeabilizada por
uma dupla camada de esmalte de unha vermelho (Colorama, São Paulo, Brasil),
com o objetivo de promover a contaminação dos túbulos dentinários somente via
canal (fig. 13). Após um período de 24 horas para secagem todas as secções foram
incluídas em microtubos tipo Eppendorf de 1.5 mL e esterilizadas em autoclave a
121 0C.
4.6.2 Contaminação dos cilindros de dentina
Para a contaminação dos cilindros de dentina foram utilizadas as cepas
bacterianas de Enterococcus faecalis catalogadas com número de registro da
American Type Culture Colection (ATCC 29212).

Todos os procedimentos de

contaminação foram realizados dentro de uma câmara de fluxo laminar seguindo os
protocolos de biossegurança.
As cepas de Enterococcus faecalis foram cultivadas em 5 mL de caldo BHI
esterilizado e mantidas em estufa de cultura a 37ºC durante 24 horas. Para realizar o
processo de contaminação foi seguido o protocolo proposto por Andrade et al.
(2015).
No primeiro dia do protocolo de contaminação foi realizado o preparo do
inóculo. Para isso, a absorbância dos tubos com cultura em crescimento foram
medidas, utilizando um espectrofotômetro (1105 BEL Photonics do Brasil, Osasco,
SP, Brasil) ajustado com comprimento de onda de 540nm. Os resultados obtidos
foram comparados à escala de MacFarland para verificar sua concentração. Em um
frasco contendo BHI esterilizado foi adicionado um volume calculado do caldo com
Enterococcus faecalis para ajustar o inóculo a uma concentração de 3x108 UFC/mL.
Este inóculo foi armazenado em estufa de cultura a 37°C durante 7 horas, para que
ocorresse o crescimento exponencial dos micro-organismos. Após o referido
período, utilizando uma câmara de fluxo laminar, 1000µL de BHI esterilizado foram
adicionados em cada microtubo contendo um espécime, e, em seguida, estes foram
levados a uma cuba ultrassônica (Odontobras, Ribeirão Preto, SP, Brasil) durante 15
minutos com o intuito de promover uma reidratação dos espécimes, bem como
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possibilitar uma adequada penetração do meio de cultura nos túbulos dentinários.
Em seguida, o BHI utilizado em cada microtubo foi removido e 1000 µL do inóculo foi
adicionado. Os microtubos foram levados a uma centrífuga (Eppendorf 5417R,
Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) para a realização de uma sequência de
centrifugações, em duplicata, nas velocidades 1400, 2000, 3600 e 5600 rotações por
minuto (rpm), durante 5 minutos a 25°C. O inóculo foi renovado após cada
centrifugação. Ao final das 8 centrifugações, o inóculo foi removido e 1000µL de BHI
esterilizado foi adicionado. Em seguida, uma única centrifugação a 3600 rpm foi
realizada durante 5 minutos a temperatura de 25°C. Os microtubos foram
armazenados em estufa a 37ºC durante 24 horas.
No segundo dia, o meio de cultura foi removido dos microtubos e 1000µL de
BHI esterilizado foram adicionados, sendo em seguida realizada uma centrifugação
a 3600g durante 5 minutos a 25°C. Os microtubos foram novamente armazenados
em estufa a 37ºC durante 24 horas.
No terceiro dia, o inóculo e todos os ciclos de centrifugações foram realizados
da mesma forma como no primeiro dia. No quarto dia o procedimento foi o mesmo
que o realizado no segundo dia. No quinto dia, os cilindros de dentina encontravamse aptos para a obturação. A figura 14 mostra o protocolo de contaminação e os
tubos colocados na centrífuga.
4.6.3 Obturação dos cilindros de dentina
Após o período de contaminação, em uma câmara de fluxo laminar, os
cilindros de dentina contaminados foram removidos do meio de cultura e colocados
sobre um papel de filtro esterilizado. Então os 30 cilindros de dentina foram divididos
em 3 grupos (n=10). Sobre uma placa de vidro esterilizada, o AH Plus foi
proporcionado com a mesma quantidade para todos os cilindros e manipulados
conforme orientações do fabricante. Os espécimes do grupo 1 tiveram seus canais
preenchidos previamente com cimento obturador com a lima tipo K 70 (Dentsply
Maillefer, Tulsa, EUA) e foi realizada sua agitação com ultrassom Jet Sonic four plus
(Gnatus, Riberão Preto, São Paulo) com a ponta Irrisonic (Helse, São Paulo, SP,
Brasil), por 20 segundos no sentindo vestíbulo-palatino e posteriormente foi inserido
um cone de guta-percha calibre 80 (Dentsply/Maillefer), o qual teve seu excesso
removido por meio de uma lâmina de bisturi n015. No grupo 2 o cimento obturador
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foi inserido nos cilindros da mesma forma e foi realizado o assentamento do cone,
sem agitação. O grupo 3 não recebeu nenhum tratamento e serviu como grupo
controle. Em seguida os espécimes foram colocados em microtubos de 1,5 mL
esterilizados e devidamente identificados, sendo armazenados em estufa de cultura
a 37°C por uma semana para posterior análise em microscopia confocal a laser.
4.6.4 Análise em microscopia confocal a laser
Após o período de armazenamento os cilindros de dentina foram seccionados
longitudinalmente no sentido vestíbulo/palatino utilizando uma máquina de corte
Isomet (Isomet, Buehler, Lake Bluff, Illinois, EUA) com disco diamantado de 0,3 mm
de espessura a 200 rpm e com solução fisiológica esterilizada. Após o
seccionamento, as secções foram imersas em EDTA a 17% (Biodinâmica Química e
Farmacêutica Ltda., Ibiporã, PR, Brasil) durante 5 minutos e logo após foram
imersos em solução fisiológica. Foi selecionada uma hemi-parte de cada espécime e
corada com 30µL LIVE/DEAD® BacLight Bacterial Viability Kit (Invitrogen Molecular
Probes, Eugene, OR, EUA) durante 10 minutos. Este corante é composto de dois
fluorocromos de afinidade pelos ácidos nucleícos, o SYTO-9 e o Iodeto de propídeo.
Por meio da coloração atribuída por esses fluorocromos, é possível determinar a
viabilidade microbiana, tendo como parâmetro a integridade da membrana
citoplasmática que é imprescindível para a manutenção da viabilidade celular. Desse
modo, micro-organismos vivos, com membrana citoplasmática intacta, mostram
fluorescência verde, enquanto que, micro-organismos mortos, com membrana
citoplasmática comprometida, apresentam fluorescência vermelha (Jin et al., 2005).
Dessa forma, é possível não só visualizar como também quantificar a viabilidade
bacteriana. Todos os procedimentos de cultura microbiológica foram realizados
dentro da câmara de fluxo laminar, evitando a contaminação das culturas e do
ambiente.
Após o referido período, os espécimes foram imersas em solução fisiológica
para remoção do excesso do corante e em seguida foram fixadas em uma lâmina de
vidro com óleo de imersão e levadas ao microscópio confocal de varredura à laser
(Leica TCS-SPE, Leica Microsystems GmbH, Mannheim, Alemanha). A obtenção
das imagens de cada espécime foi realizada com a objetiva de 40x, com intervalo de
1µm de profundidade e resolução de imagem de 1024 x 1024 pixels. Foram obtidas
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imagens de seis campos, sendo 3 superficiais (próximo a luz do canal) e 3 profundos
(em direção a porção externa da raiz) (fig. 15), utilizando o programa Leica
Application Suite-Advanced Fluorescence (LAS AF, Leica Mannheim, Alemanha). As
imagens foram analisadas com o programa bioImageL v2-1 (CHÁVEZ DE PAZ,
2009) que gerou como resultados as porcentagens e o biovolume de bactérias vivas
e mortas, baseado na fluorescência verde e vermelha respectivamente. Os dados
obtidos foram analisados estatisticamente.

A

B
Figura 13: (A) Cilindros de dentina radicular bovina. (B) Cilindros de dentina armazenados em
Eppendorf com BHI.
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Figura 14: Representação do protocolo de contaminação, troca do inóculo e centrifugação.

Figura 15: Representação das áreas analisadas em microscopia confocal de varredura a laser.
Os quadrados vermelhos representam a área superficial e os azuis a profunda da dentina.
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4.7 Análise dos resultados
As médias dos valores obtidos na análise dos canais e istmos em
estereomicroscopia, e microscopia confocal de varredura à laser, dos dois grupos,
foram submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Como resultado da
ausência de normalidade, foi utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney,
para comparação entre os grupos.
Os dados obtidos na avaliação em microscopia confocal de varredura à laser
da análise antimicrobiana foram submetidos ao teste de normalidade de ShapiroWilk. Como resultado da ausência de normalidade, foram utilizados os testes nãoparamétricos de Kruska-Waliis e de Dunn.
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software GraphPad
Prism 5 (Graphpad, La Jolla, CA, EUA). Para todos os testes foi adotado o nível de
significância de 5% (p< 0,05).
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5 RESULTADOS

5.1 Da obturação dos canais
5.1.1 Análise em estereomicroscopia
As tabelas 1,2 e 3 mostram a Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de guta-percha, área de cimento e espaços vazios
nas secções Apical (2mm), Média (4mm) e Cervical (6mm) dos canais. Entre os
grupos analisados não houve diferença estatística (p>0.05) com relação à área de
guta-percha e cimento em todas as secções analisadas, porém houve diferença
estatística significante (p<0,05) com relação aos espaços vazios quando o cimento
obturador foi agitado com ultrassom em todas as secções avaliadas. O teste nãoparamétrico de Mann-Whitney foi realizado para a comparação entre os grupos.

Tabela 1. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de guta-percha,
cimento e vazios na secção apical (2 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Apical (2 mm)
%GP

%C
a

CUS

68,99 (51,71 – 83,72)

SUS

68,41 (42,26 – 86,26)

a

%V
a

0,00 (0,00 - 4,89)

a

0,11 (0,00 -13,15)

31,01(16,28 - 48,29)
29,61(13,74 - 57,74)

a
b

As siglas %GP, %C e %V correspondem a área de guta-percha, de cimento e de vazio em
porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes correspondem às diferenças estatísticas
significantes entre os grupos (p<0.05).

Tabela 2. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de guta-percha,
cimento e vazios na secção média dos canais (4 mm). A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Média (4 mm)
%GP

%C

%V

a

38,40 (9,94 - 65,61)

a

32,48 (12,35 - 51,41)

CUS

61,18 (34,24 - 90,06)

SUS

66,16 (46,63 - 80,69)

a

0,00 (0,00 - 3,28)
a

a

1,57 (0,00 - 13,65)

b

As siglas %GP, %C e %V correspondem a área de guta-percha, de cimento e de vazio em
porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes correspondem às diferenças
estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05)
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Tabela 3. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de guta-percha,
cimento e vazios na secção cervical (6 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Cervical (6 mm)
%GP

%C

%V

a

30,14 (11,26 - 53,09)

a

34,14 (8,37 - 50,41)

CUS

67,17 (46,91 - 86,76)

SUS

64,54 (48,34 – 91,63)

a

a

0,00 (0,00 - 4,49)

a

2,33 (0,00 - 5,58)

b

As siglas %GP, %C e %V correspondem a área de guta-percha ,de cimento e de vazio em
porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes correspondem às diferenças
estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05)

As tabelas 4,5 e 6 mostram a Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de cimento e de espaços vazios nas secções Apical
(2mm), Média (4mm) e Cervical (6mm) das áreas de istmos. Entre os grupos
analisados houve diferença significante (p<0,05) com relação à área de cimento
obturador e área de espaços vazios em todas as secções avaliadas.
Tabela 4. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de cimento e
vazios na secção apical (2 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Apical (2 mm)
%C

%V
a

CUS

100,0 (88,02 - 100,0)

SUS

94,54 (46,73 – 100,0)

0,00 (0,00 - 11,98)

b

5,46 (0,00 – 53,27)

a

b

As siglas %C e %V correspondem a área de cimento obturador e de vazio em porcentagem
respectivamente. As letras a, b diferentes correspondem às diferenças estatísticas significantes entre
os grupos (p<0.05).

Tabela 5. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de cimento e
vazios na secção média (4 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos ativados
ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Média (4 mm)
%C

%V
a

CUS

100 (84,34 – 100,0)

SUS

85,62 (54,65 - 100,0)

b

0,00 (0,00 - 15,66)
14,38 (0,00 - 45,35)

a

b

As siglas %C e %V correspondem a área de cimento obturador e de vazio em porcentagem
respectivamente. As letras a, b diferentes correspondem às diferenças estatísticas significantes entre
os grupos (p<0.05).
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Tabela 6. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de cimento e
vazios na secção cervical (6 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem aos cimentos
ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Cervical (6 mm)
%C

%V
a

CUS

100 (88,12 - 100,0)

SUS

87,97 (33,98 - 100,0)

0,00 (0,00 - 11,88)
b

a

12,03 (0,00 - 66,02)

b

As siglas %C e %V correspondem a área de cimento obturador e de vazio em porcentagem
respectivamente. As letras a, b diferentes correspondem às diferenças estatísticas significantes entre
os grupos (p<0.05).

5.1.2 Análise em Microscopia Confocal de Varredura à laser
As tabelas 7, 8 e 9 mostram a Mediana e Intervalo Mínimo e Máximo das
quantidades, em porcentagem, de Fenda e Perímetro de Penetração do cimento
obturador nos túbulos dentinários nas secções Apical (2mm), Média (4mm) e
Cervical (6mm) dos canais. Com relação ao perímetro de penetração nos túbulos
dentinários houve diferença estatística significante (P < 0.05) nos canais em todas
as secções avaliadas. A agitação ultrassônica do cimento obturador promoveu
menor presença de fendas (p<0.05) na secção cervical (6mm) nos canais. O teste
não-paramétrico de Mann-Whitney foi realizado para a comparação entre os grupos.

Tabela 7. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de Fendas e
Perímetro de penetração na secção Apical (2 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Apical (2 mm)
% Fenda

% Penetração
a

93,16 (76,91 - 100,0)

a

62,73 (35,14 - 100,0)

CUS

0,00 (0,00 - 9,49)

SUS

4,40 (0,00 - 20,46)

a
b

As siglas %Fenda e % Penetração correspondem ao perímetro das fendas e de penetração do
cimento obturador nos túbulos dentinários em porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes
correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05).
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Tabela 8. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de Fendas e
Perímetro de penetração na secção Média (4 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Média (4 mm)
% Fenda

% Penetração
a

CUS

0,00 (0,00 - 9,60)

SUS

6,44 (0,00 - 23,03)

89,03 (67,23 - 100,0)
a

74,77 (38.80 - 100,0)

a

b

As siglas %Fenda e % Penetração correspondem ao perímetro das fendas e de penetração do
cimento obturador nos túbulos dentinários em porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes
correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05).

Tabela 9. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de Fendas e do
Perímetro de penetração na secção Cervical (6 mm) dos canais. A sigla CUS e SUS correspondem
aos cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Cervical (6 mm)
% Fenda

% Penetração
a

90,88 (58,58 - 100,0)

b

71,47 (19,12- 100,0)

CUS

4,18 (0,00 - 16,68)

SUS

10,74 (0,00 -28,07)

a

b

As siglas %Fenda e % Penetração correspondem ao perímetro das fendas e de penetração do
cimento obturador nos túbulos dentinários em porcentagem respectivamente As letras a, b diferentes
correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05).

Os dados obtidos nas áreas de istmos estão nas tabelas 10,11 e 12. As
tabelas apresentam a Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades,
porcentagem, de fendas e perímetro de penetração nas secções Apical (2mm),
Média (4mm) e Cervical (6mm) das áreas de istmos. Entre os grupos analisados
houve diferença significante (p<0,05) com relação a menor presença de fendas nas
secções média (4mm) e cervical (6mm). Já a porcentagem do perímetro de
penetração apresentou um aumento significante (p<0.05) em todas as secções
analisadas.

Resultados 75

Tabela 10. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de Fendas e
Perímetro de penetração na secção Apical (2 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Apical (2 mm)
% Fenda

% Penetração
a

CUS

0,00 (0,00 - 9,31)

SUS

0,00 (0,00 - 52,55)

87,05 (6,00 - 100,0)
b

0,00 (0,00 - 82,11)

a

b

As siglas % Fenda e % Penetração correspondem ao perímetro das fendas e de penetração do
cimento obturador nos túbulos dentinários em porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes
correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05)

Tabela 11. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de Fendas e
Perímetro de penetração na secção Média (2 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem aos
cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Média (4 mm)
% Fenda

% Penetração

CUS

0,00 (0,00 - 32,63)

SUS

0,00 (0,00 - 30,69)

a

84,36 (24,33 - 100,0)

a

4,90 (0,00 - 100,0)

a

b

As siglas %Fenda e % Penetração correspondem ao perímetro das fendas e de penetração do
cimento obturador nos túbulos dentinários em porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes
correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05)

Tabela 12. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo das quantidades, em porcentagem, de Fendas e
Perímetro de penetração na secção Cervical (6 mm) dos istmos. A sigla CUS e SUS correspondem
aos cimentos ativados ou não pelo ultrassom respectivamente.
Secção Cervical (6 mm)
% Fenda

% Penetração

CUS

0,00 (0,00 - 40,06)

SUS

2,50 (0,00 - 34,43)

a

b

76,25 (24,40 - 100,0)
36,79 (0,00 - 76,22)

a

b

As siglas % Fenda e % Penetração correspondem ao perímetro das fendas e de penetração do cimento
obturador nos túbulos dentinários em porcentagem respectivamente. As letras a, b diferentes
correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05)
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As figuras 16 e 18 representam as imagens das secções apical (2 mm), média
(4 mm) e cervical (6 mm) em estereomicroscópio (A, B e C) e em microscopia
confocal de varredura à laser(D, E e F) de alguns espécimes do grupo em que o
cimento foi agitado com o ultrassom. O grupo sem agitação ultrassônica esta
representado nas figuras 17 e 19, sendo as imagens representativas das secções
apical (2mm), média (4mm) e cervical (6mm) em estereomicroscópio (A, B e C) e
microscopia confocal de varredura à laser (D, E e F)

Resultados 77

Figura 16: Imagens representativas A, B e C das seções apical (2 mm), média (4 mm) e cervical (6
mm) em estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal de varredura à laser do grupo em
que o cimento foi agitado com ultrassom.

Figura 17: Imagens representativas A, B e C das secções apical (2 mm), média (4 mm) e cervical (6
mm) em estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal de varredura à laser do grupo em
que o cimento não foi agitado com ultrassom.
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A
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B
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C

F

Figura 18: Imagens representativas A, B e C das secções apical (2 mm), média (4 mm) e cervical (6
mm) em estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal de varredura à laser do grupo em
que o cimento foi agitado com ultrassom

A

D

B

E

C

F

Figura 19: Imagens representativas A, B e C das secções apical (2 mm), média (4 mm) e cervical (6
mm) em estereomicroscópio e D, E e F em microscopia confocal de varredura à laser do grupo em
que o cimento não foi agitado com ultrassom.
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5.2 Análise da ação antimicrobiana intra-dentinária em microscopia confocal
de varredura à laser
Por meio das análises das imagens obtidas em microscopia confocal de
varredura à laser, foi possível constatar que o uso do ultrassom para agitação do
cimento obturador proporcionou uma redução significativa (p <0.05) na viabilidade
intratubular do Enterococcus faecalis em relação ao grupo controle e ao grupo sem
agitação ultrassônica na área superficial da dentina (gráfico 1). Não houve diferença
estatística significante

(p >0.05) entre o grupo controle superficial e o grupo sem

agitação ultrassônica. Os testes não paramétrico de Kruskal-Waliis e de Dunn foram
utilizados na análise entre os grupos.

43,68 (15,11- 78,17)
25.58 (6.98 -70.16)

8,70 (0 - 40,88)

Gráfico 1 - Gráfico apresentando a mediana, intervalo mínimo e máximo da porcentagem de bactérias viáveis
na dentina superficial dos grupos: Controle superficial (CS), Sem ultrassom superficial (SUSS) e Com
Ultrassom superficial. Diferentes letras indicam diferença estatística (p <0.05)
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Na área de dentina profunda não houve diferença estatística significante (p
>0.05) entre o grupo em que o cimento foi agitado com ultrassom e o sem agitação e
também entre o grupo controle e o grupo sem agitação. No entanto, houve diferença
estatística significante (p >0.05) na viabilidade intratubular do Enterococcus faecalis
entre o grupo agitado com ultrassom e o grupo controle (gráfico 2).

64.63 (2.98 - 99.84)

32,95 (1.83 – 98,56)

18,54 (0,35 - 98.,83)

Gráfico 2 - Gráfico apresentando a mediana, intervalo mínimo e máximo da porcentagem de bactérias viáveis
na dentina profunda dos grupos: Controle profundo (CP), Sem ultrassom Profundo (SUSP) e Com Ultrassom
profundo (CUSP). Diferentes letras indicam diferença estatística (p <0.05).
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Por meio das análises das imagens obtidas em microscopia confocal de
varredura à laser, constatou-se que não houve diferença estatística significante (p
>0.05) de biovolume entre os grupos na dentina superficial. Os testes não
paramétrico de Kruskal-Waliis e de Dunn foram utilizados na análise entre os
grupos.

3

Tabela 13. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo de Biovolume, em µm , dos grupos avaliados no
teste antimicrobiano na dentina superficial. As siglas CUSS, SUSS e CS correspondem ao grupo em
que o cimento obturador foi agitado com o ultrassom, sem agitação ultrassônica e grupo controle, da
dentina superficial respectivamente.
Biovolume na Dentina Superficial
SUSS

CUSS
Biovolume (µm

3

)

a
8096 (2054- 29284)

CS

a

a
9731 (2039 – 33412)

7376 (2015- 28960)

A letra a corresponde que não houve diferença estatística significantes entre os grupos (p<0.05).

Na dentina profunda, as imagens obtidas em microscopia confocal de
varredura à laser, constatou-se que houve diferença estatística significante (p >0.05)
de biovolume entre os grupos na dentina profunda. Os testes não paramétrico de
Kruskal-Waliis e de Dunn foram utilizados na análise entre os grupos.

3

Tabela 14. Mediana e intervalo Mínimo e Máximo de Biovolume, em µm , dos grupos avaliados no
teste antimicrobiano na dentina profunda. As siglas CUSS, SUSS e CS correspondem ao grupo em que
o cimento obturador foi agitado com o ultrassom, sem agitação ultrassônica e grupo controle, da
dentina profunda respectivamente.
Biovolume na Dentina Profunda
CUSS
Biovolume (µm

3

)

SUSS

a
10263 (1863- 32284)

CS

b
6376 (1103- 24960)

b
4370 (695 – 19277)

As siglas CUSS , SUSS e CS correspondem ao grupo em que o cimento obturador foi agitado com o
ultrassom, sem agitação ultrassônica e grupo controle, da dentina profunda respectivamente. As
letras a, b diferentes correspondem às diferenças estatísticas significantes entre os grupos (p<0.05).
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Figura 20: Imagens representativas da viabilidade bacteriana na dentina superficial em microscopia
confocal de varredura à laser: A (grupo controle), B (sem agitação ultrassônica do cimento obturador)
e C(com agitação do cimento obturador). Pode se observar as bactérias vivas (verde) e mortas
(vermelho).

Figura 21: Imagens representativas da viabilidade bacteriana na dentina profunda em microscopia
confocal de varredura à laser: A (grupo controle), B (sem agitação ultrassônica do cimento obturador)
e C(com agitação do cimento obturador). Pode se observar as bactérias vivas (verde) e mortas
(vermelho).
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6 DISCUSSÃO

6.1 Discussão das metodologias
6.1.1 Discussão da metodologia da obturação
A microtomografia tem sido amplamente utilizada para estudos anatômicos,
avaliação do preparo dos canais radiculares, obturação e retratamento endodôntico
(PLOTINO et al., 2006). Sua alta resolução, tem se mostrado promissora para
análises qualitativas e quantitativas em pesquisas laboratoriais “in vivo” e “ex vivo”
(SWAIN; XUE, 2009). A abordagem não destrutiva do microtomógrafo torna possível
estudar anatomia de forma mais precisa e ao mesmo tempo superar as deficiências
de técnicas anteriores. Outra vantagem deste método é que a anatomia interna dos
canais radiculares pode ser estudada e reconstruída tridimensionalmente (PETERS
et al., 2000). Assim, o uso da microtomografia computadorizada permitiu a seleção
de 2 tipos anatômicos de molares inferiores para realização deste estudo. Foram
selecionados primeiros molares inferiores que apresentassem anatomia do canal
tipo II e IV de Vertucci (1984) e com a presença de istmos do tipo V de HSU & KIM,
(1997). Após a seleção os dentes foram randomicamente divididos em 2 grupos e
realizou-se o cálculo do volume dos 6 mm apicais dos canais e dos istmos de cada
amostra, os quais foram similares perante a análise estatística. Este procedimento
foi realizado, pois canais com maiores volumes apresentam maior facilidade de
serem preenchidos pelos materiais obturadores e, ao mesmo tempo é necessário
maiores volumes dos mesmos. Portanto, grandes diferenças de volume entre os
espécimes

poderiam

influenciar

na

presença

de

falhas

na

obturação

e

consequentemente nos resultados. Assim, o microtomógrafo foi um auxiliar
importante para maior padronização dos espécimes e na diminuição de viés
relacionados à anatomia.
A solução irrigadora de escolha para o preparo dos canais radiculares foi o
Hipoclorito de sódio, por possuir ação na dissolução de tecidos orgânicos e ser a
solução irrigadora mais utilizada na endodontia (MOHAMMADI, 2008). A ativação
ultrassônica da solução irrigadora potencializa o efeito de limpeza dos canais
radiculares, removendo eficientemente os debris dentinários, restos de tecidos
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orgânicos, bactérias e seus subprodutos dos canais e dos istmos (Burleson et al.,
2007). No presente estudo optou-se por dividir o preparo dos canais radiculares em
3 partes (terço cervical, médio e apical) para facilitar a padronização do preparo e do
protocolo de irrigação utilizado. A cada etapa do preparo foi realizada a agitação
passiva ultrassônica do hipoclorito de sódio visando otimizar a limpeza dos canais e
dos istmo, pois debris são formados durante a instrumentação e estes tendem a se
acumular podendo obliterar istmos, canais laterais e ramificações do sistema de
canais radiculares (PAQUÉ et al., 2009). Impedindo que estas áreas sejam
preenchidas pelos materiais obturadores (ENDAL et at., 2011). Ao final do preparo
dos canais o EDTA 17% foi agitado ultrassônicamente 3 vezes por 20 segundos
para remoção da smear layer, expondo mais túbulos dentinários , favorecendo a
penetração do cimento obturador (VAN DER SLUIS et al., 2007a).
Para o presente estudo, todos os canais radiculares foram instrumentados até
o diâmetro 35 e conicidade de 4%, pois canais com diâmetros iguais ou maiores que
35 e conicidade de 2% favorecem a remoção de debris e restos de tecidos pulpar
dos mesmos (FORNARI et al., 2010). Além disso, uma maior conicidade no preparo
dos canais favorece a remoção de debris durante a agitação ultrassônica, quando
comparados com canais dilatados com o mesmo diâmetro apical e com menor
conicidade, pois há maior capacidade de fluxo da solução irrigadora e de agitação
do inserto ultrassônico (LEE et al.,2004; VAN DER SLUIS et al., 2005).
O cimento obturador tem a função de preencher áreas onde a guta-percha
não consegue preencher e unir a massa obturadora às paredes dentinárias (RAHIMI
et al., 2009; BRANSTETTER & FRAUFOFER, 1982). Uma das principais
características de um bom cimento obturador é um bom escoamento, podendo
penetrar em istmos, canais laterais, túbulos dentinários e outros componentes do
sistema de canais radiculares (SIQUEIRA et al., 1995). O cimento AH Plus é um dos
cimentos obturadores que apresenta um bom escoamento, no entanto, algumas de
suas propriedades obturadoras, tal como o escoamento, podem variar dependendo
de qual porção do tubo foi utilizada (BALDI et al., 2012). Baldi et al. (2012) avaliaram
o tempo de presa, escoamento, radiopacidade e o grau de conversão da resina de 3
diferentes porções ( inicial, médio e final) do tubo do cimento AH Plus. Os resultados
mostraram que os maiores valores de tempo de presa e de escoamento foram
encontrados nas amostras da parte inicial do tubo, a maior radiopacidade na parte
final e que a porção média apresentou os resultados mais homogêneos. Acredita-se
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que essa alteração esteja relacionada à segregação dos componentes orgânicos e
inorgânicos do cimento. Por esta razão, foi realizada a padronização da porção do
tubo a ser utilizada, sendo que a porção escolhida foi a média, diminuindo assim
variáveis relacionadas às essas alterações físico-químicas. Outro detalhe importante
foi a padronização da quantidade (em massa) do cimento endodôntico para
obturação, o que auxiliou a diminuir o viés nos nossos resultados em decorrência de
maior ou menor quantidade de cimento que poderia ter sido inserida em cada
amostra.
A técnica do cone único vem sendo amplamente utilizada juntamente à
instrumentação rotatória. Assim o uso de um cone principal de diâmetro e conicidade
semelhantes aos instrumentos dos sistemas rotatórios reduz o tempo de trabalho e
facilita a obturação (GORDON et al., 2005). No entanto, Marciano et al. (2011)
demonstraram que a obturação de dentes com anatomia complexa (primeiros
molares inferiores) pela técnica do cone único tende a apresentar maior presença de
espaços vazios na obturação, sendo que o istmo é um fator que influência na
qualidade da obturação. Esta técnica de obturação foi escolhida por se tratar de uma
técnica simples, rápida e de fácil padronização (GOUND et al., 2009). Além disso,
optou-se por esta técnica por ela necessitar de baixas força compressivas
(MARCIANO et al., 2011), o que provavelmente diminui a influência sobre o
escoamento do cimento obturador para os túbulos dentinários e áreas de istmo.
Assim foi possível avaliar melhor a influência da agitação ultrassônica sobre o
cimento obturador
Embora não haja uma vasta literatura cientifica abordando a agitação
ultrassônica de cimentos, há artigos relacionados ao uso do ultrassom em outros
procedimentos endodônticos. As primeiras pesquisas com a utilização do ultrassom
na Odontologia surgiram por volta da década de 50. Atualmente ele é largamente
utilizado na pratica endodôntica. Sua principal utilização é na irrigação, devido sua
otimização na limpeza dos canais radiculares (PLOTINO et al., 2007; VAN DER
SLUIS et al., 2007b). A proposta da utilização do ultrassom durante a etapa de
obturação não é nova. Estudos mostraram que o uso do ultrassom para inserção do
cimento obturador proporciona uma melhor distribuição do cimento nos canais e nas
suas ramificações (HOEN; LABOUNTY; KELLER, 1988), uma melhor qualidade da
obturação (WEST; LABOUNTLY; KELLER, 1989) e maior penetração do cimento
obturador nos túbulos dentinários (NIKHIL& SINGH, 2013).
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Os métodos mais utilizados para avaliação de técnicas obturadoras e
materiais obturadores é a microscopia de confocal de varredura à laser e o
estereomicroscopio.

A microscopia confocal de varredura à laser permite a

visualização da interface cimento/canal e penetração do cimento nos túbulos
dentinários (GHARIB, S. et al., 2007; ZAPATA et al., 2009). Para possibilitar a
visualização do cimento obturador em microscopia confocal a laser foi adicionada a
Rodamina B, que é um fluorófaro marcador. O uso da Rodamina B não interfere na
presa dos cimentos endodônticos, porém sua adição precisa ser cuidadosa para não
dificultar a visualização do cimento na microscopia confocal de varredura a laser,
pelo excesso de fluorescência (PIOCH et al., 1996; GHARIB et al., 2007). A
proporção utilizada durante o preparo do cimento obturador foi de 0,1% conforme
estudos prévios que avaliaram a qualidade da obturação, fendas e penetrabilidade
do cimento no interior dos túbulos dentinarios (GHARIB et al., 2007; ORDINOLAZAPATA et al., 2009b; MARCIANO et al., 2011). No entanto, somente as imagens
obtidas pela microscopia confocal não permitem um delineamento preciso do
contorno do canal quando os cones de guta-percha estão em contato com as
paredes do canal. Por esta razão o estereomicroscópio tem sido utilizado como um
método complementar para análise de trabalhos de obturação, permitindo melhor
visualização da guta-percha e espaços vazios.
Estudos prévios avaliaram diferentes técnicas obturadoras em canais mesiais
de molares inferiores (HORSTED-BINDSLEV et al., 2007; DE-DEUS et al., 2007;
ORDINOLA-ZAPATA et al., 2009a). No entanto, a maioria deles não levou em
consideração as áreas de istmos. Marciano et al. (2011) são um dos poucos autores
que consideraram os istmos para análise da qualidade de obturação proporcionada
por diferentes técnicas. Os autores concluíram que a técnica obturadora e a
presença de istmos influenciam na presença de espaços vazios.
A metodologia empregada neste estudo para análise das imagens de
microscopia confocal de varredura à laser e de estereomicroscópio teve objetivo de
avaliar individualmente áreas de canais e dos istmos, sendo possível avaliar a
influência da agitação ultrassônica do cimento obturador nestas áreas.
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6.1.2 Discussão da metodologia da ação antimicrobiana intra-dentinária

A literatura esta repleta de estudos que avaliaram os efeitos antimicrobianos
do cimento AH Plus frente a diversos micro-organismos por meio de testes de
difusão em ágar, contato direto (MIYAGAK et al., 2006; NAWAL et al., 2011;
HEYDER et al., 2013; WANG; SHEN; FARIA JUNIOR et al., 2013; WANG; SHEN;
HAAPASALO, 2014), porém os resultados obtidos com as diferentes metodologias
são divergentes.
Apesar de muito utilizados os testes de difusão em ágar apresentam
limitações conhecidas, talvez a principal seja que a formação dos halos de inibição
depende muito da capacidade de difusão do material testado no ágar, fato este que
pode influenciar os resultados (COBANKARA et al., 2004). Atualmente o teste de
contato direto é o mais utilizado, pois é um método quantitativo que simula o contato
do micro-organismo. Este método permite um melhor controle sobre algumas
variáveis em relação ao teste de difusão em ágar, como a difusão do material
testado (WEISS et al., 1996; ZHANG et al., 2009).
Neste estudo foi utilizada outra metodologia para a avaliação do efeito
antimicrobiano do cimento AH Plus quando agitado ou não com o ultrassom. A
metodologia empregada foi a da microscopia confocal de varredura à laser. O uso
de tubos de dentina bovina contaminados por Enterococcus faecalis foram descritos
na literatura (HAAPASALO; ORSTAVIK, 1987; EVANS et al., 2003) para avaliar
diferentes substâncias utilizadas no tratamento endodôntico. Até o presente
momento não há nenhum estudo avaliando as propriedades antimicrobianas do
cimento AH Plus e a influência da sua agitação ultrassônica frente ao Enterecoccus
faecalis utilizando a metodologia empregada neste estudo. Esse micro-organismo
foi escolhido para realização desta metodologia pelo fato de possuir alta capacidade
de penetrar e colonizar os túbulos dentinários (LOVE, 2001), sendo possível detectar
sua viabilidade nesses túbulos empregando uma técnica de imunofluorescência por
meio da microscopia confocal de varredura à laser (MCVL) (ZAPATA et al., 2008).
A associação de metodologias de contaminação dentinária com Enterococcus
faecalis e a verificação de sua viabilidade por MCVL foi proposta por Ma et al.
(2011). Os autores recomendaram a realização de ciclos de centrifugação para
promover a contaminação dos corpos de prova e a marcação com o corante
fluorescente LIVE/DEAD para analisar tridimensionalmente a viabilidade microbiana.
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Com essa metodologia os autores obtiveram uma contaminação volumosa e
uniformemente distribuída em profundidade nos túbulos dentinários com 21 dias de
contaminação e que a MCVL foi efetiva para verificação da viabilidade microbiana.
A metodologia de contaminação utilizada no presente estudo foi a proposta
por Andrade et al. (2015), a qual proporciona uma contaminação intratubular
homogênea e uniforme, assim como a de Ma et al. (2011), porém ,em apenas 4 dias
de contaminação, enquanto outras metodologias demandam até 21 dias (MA et al.,
2011; WANG; SHEN; HAAPASALO, 2014).
Para a avaliação da viabilidade microbiana foi utilizada a MCVL associada ao
corante LIVE/DEAD como proposto por estudos prévios (ZAPATA et al., 2008; SHEN
et al., 2009; CHÁVEZ DE PAZ, 2009; CHAVEZ DE PAZ; BERGENHOLTZ;
SVENSATER, 2010; MA et al., 2011; WANG; SHEN; HAAPASALO, 2014; DELCARPIO PEROCHENA et al., 2015). Assim, por meio do software BioimageL é
possível quantificar tridimensionalmente o biovolume microbiano, bem como a
porcentagem de bactérias vivas e mortas (CHÁVEZ DE PAZ, 2009), sendo possível
avaliar o efeito de determinadas substâncias ou tratamentos sobre os microorganismos (CHAVEZ DE PAZ; BERGENHOLTZ; SVENSATER, 2010; 0WANG;
SHEN; HAAPASALO, 2014; DEL-CARPIO PEROCHENA et al., 2015).
Dentes de bovinos foram utilizados devido à semelhança estrutural da sua
dentina com a dentina humana. Os canais radiculares foram instrumentados até a
lima tipo K número 80 e tratados com EDTA; este procedimento foi adotado para
padronizar o volume do canal e facilitar o processo de contaminação, pois de acordo
com Haapasalo e Orstavik (1987) a remoção da camada de dentina mais superficial
é importante para facilitar o ingresso de micro-organismos nos túbulos dentinários.
O ultrassom tem sido amplamente utilizado na endodontia em diversas etapas
do tratamento endodôntico. A literatura apresenta ótimos resultados do seu uso para
a agitação da solução irrigadora (VAN DER SLUIS et al., 2007b), da medicação
intracanal (DUARTE et al.,2012) e do cimento obturador (GUIMARÃES et al., 2014;
NIKHIL; BANSAL; SAWANI, 2015). Seu uso para agitação de cimentos obturadores
promove um maior perímetro de penetração e profundidade do mesmo (NIKHIL;
BANSAL; SAWANI, 2015). Aparentemente a penetração do cimento no interior dos
túbulos dentinários pode favorecer a morte de micro-organismo devido a sua ação
antimicrobiana e pelo confinamento de micro-organismo (KOKKAS et al., 2004;
MOON et al., 2010). Assim, torna-se interessante avaliar se a agitação ultrassônica
do cimento obturador potencializa o efeito antimicrobiano do cimento AH Plus.
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6.2 Discussão dos resultados
6.2.1 Discussão dos resultados da obturação
Os resultados encontrados na análise em estereomicroscopia mostraram a
presença de espaços vazios em ambos os grupos. Nos canais e nas áreas de
istmos houve diferença estatística significante (p >0.05) na porcentagem de espaços
vazios nas secções cervical (6mm), média (4mm) e apical (2mm). A técnica de
obturação do cone único vem sendo amplamente utilizada com cones de gutapercha

de

conicidades

semelhantes

aos

instrumentos

empregados

na

instrumentação rotatória, facilitando a obturação e reduzindo o tempo de trabalho
(GORDON; LOVE; CHANDLER, 2005). No entanto, seu emprego em dentes com
anatomia interna irregular (istmos, achatamentos, canais ovais) tende a apresentar
maior presença de espaços vazios (WEIS; PARASHOS; MESSER, 2004;
MARCIANO et al., 2011). No presente estudo constatou-se que o uso do ultrassom
para agitação do cimento obturador, proporcionou uma diminuição significativa na
presença de vazios tanto nos canais (tabela 1, 2 e 3) como nas áreas de istmos
(tabela 4, 5 e 6), sendo que nesta última essa diminuição foi mais significativa. Isto
pode ser visto nos valores das medianas do grupo em que o cimento obturador foi
agitado com o ultrassom (CUS). Estes valores foram de 0% para todas as secções
avaliadas, enquanto que no grupo em que o cimento não foi agitado (SUS) o menor
valor foi 0.11% e 5.46% respectivamente para canal e istmos, ambos nas secções
apical (2 mm).
O ultrassom promove uma intensa agitação da solução irrigadora,
desencadeando um efeito mecânico devido à ação de transmissão acústica
(VERHAAGEN et., 2014; VAN DER SLUIS et al., 2007b) favorecendo uma limpeza
mais eficiente principalmente das áreas de complexidades anatômicas (GUTARTS et
al., 2005; BURLESON et al., 2007; CARVER et al., 2007). Provavelmente este
mesmo fenômeno ocorra durante a agitação do cimento obturador, de modo que
áreas dos canais e dos istmos são preenchidas de forma mais homogênea,
diminuindo a presença de espaços vazios. A presença desses espaços pode servir
como via de infiltração de micro-organismos ou ser invadido pelos mesmos quando
presentes nos túbulos dentinários, podendo induzir ou perpetuar a lesão periapical
(SIQUEIRA JR, 1999; SIQUEIRA JR, 2001). Von Arx (2005) demonstrou que áreas
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de istmos pobremente limpas e obturadas estão intimamente relacionadas com o
fracasso do tratamento endodôntico em molares inferiores.
Com relação à porcentagem da área ocupada pelo cimento obturador não
houve diferença estatística significante (p >0.05) nos canais radiculares (tabela 1, 2
e 3). No entanto, nas áreas de istmos houve diferença estatística significante
(p<0.05) nas secções apical (2mm), médio (4mm) e cervical (6mm) (tabela 4,5 e 6).
A técnica de obturação com cone único é uma técnica que permite a inserção da
quantidade de guta-percha de forma mais padronizada (BAL, HICKS, BARNETT,
2001; GORDON, LOVE, CHANDLER. 2005). Este fato, somado a realização do
pareamento anatômico, do volume dos espécimes e a padronização da quantidade
de cimento obturador (em peso), pode ter contribuído para a ausência de diferença
estatística significante (p<0.05) da porcentagem da área de cimento obturador nos
canais, pois quantidades similares de materiais obturadores foram utilizadas em
canais com anatomias semelhantes. Os espécimes de istmos que tiveram o cimento
obturador agitado com ultrassom apresentaram maiores porcentagem das áreas de
cimento obturador, sendo significante (p >0.05) quando comparado com o grupo que
não foi agitado. Todos os cuidados citados anteriormente como pareamento
anatômico, técnica obturadora e volume de cimento inserido garantiu um menor
número de variáveis e pode ter tornado os resultados mais confiáveis. Por isso, a
diferença no volume de cimento obturador nas áreas de istmos possivelmente
ocorreu exclusivamente pelo uso do ultrassom. Jiang et al. (2010) demonstraram
que a variação no direcionamento da ponta do ultrassom influencia na limpeza de
ranhuras simuladas preenchidas com raspas de dentina, sendo que a maior limpeza
destas áreas foi obtida quando a ponta do ultrassom foi direcionada para as
ranhuras. Durante a agitação do cimento em nosso estudo o inserto utilizado para
agitação foi direcionada no sentido dos istmos, impulsionando o cimento obturador
para estas áreas, favorecendo seu preenchimento.
A guta-percha é um material obturador sólido e não tem a capacidade de
preencher áreas de irregularidades, istmos e ramificações sem a sua plastificação
(WESSELINK, 2005; GURGEL-FILHO et al., 2006). No presente estudo não foi
mensurada a área de guta-percha nos istmos, devido à técnica obturadora
empregada. Nos canais a mensuração da porcentagem da área de guta-percha
entre os grupos mostrou não haver diferença estatística significante (p>0.05) entre
os grupos nas secções cervical (6mm), média (4mm) e apical (2mm). O cálculo da
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porcentagem de guta-percha baseia-se na área total do canal; logo, canais de
maiores diâmetros pode apresentar menor volume de guta-percha do que outros de
menores mesmo com o emprego da técnica do cone único. Constatou-se a ausência
de diferença estatística significante (p <0.05) entre os grupos em todas as seções
avaliadas. Provavelmente esse resultado se deve ao fato de que a obturação pela
técnica do cone único proporciona a inserção da guta-percha de forma mais
padronizada quando comparada à condensação lateral, por exemplo (GORDON;
LOVE; CHANDLER, 2005). Além disso, o pareamento anatômico e do volume dos
espécimes favoreceram a presença de dentes com anatomias semelhantes, o que
pode ter resultado em porcentagens de áreas de guta-percha semelhantes já que
para o seu calculo, o seu valor é dividido pela área total do canal x 100. Assim,
espécimes com grande diferença de volume nos canais poderiam interferir nos
resultados.
Os resultados das análises em microscopia confocal de varredura à laser
mostraram diferença estatística significante (p <0.05) na porcentagem do perímetro
de penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários dos canais e dos istmos
nas secções cervical (6mm), médio (4mm) e apical (2mm) quando o cimento
obturador é agitado com o ultrassom. A penetração intratubular do cimento
obturador depende de fatores como presença de smear layer, presença de umidade
no canal, número e tamanho dos túbulos dentinários e taxa de escoamento do
cimento (De-Deus et al., 2004; ORSTAVIK, 2005). Os resultados do presente estudo
mostraram que o uso do ultrassom proporcionou um aumento significante na
penetração do cimento nos túbulos dentinários nos canais e nos istmos em todas as
secções avaliadas. A diferença mais significativa da penetração ocorreu nas áreas
de istmos, sendo de 76.25% no grupo agitado com ultrassom (CUS) e 0% para o
grupo sem agitação (SUS). Os benefícios do uso do ultrassom na agitação da
solução irrigadora (VAN DER SLUIS et al., 2007b; PLOTINO et al., 2007) e na
medicação intracanal (DUARTE et al., 2012) já estão comprovadas na literatura.
Porém o seu uso para a agitação do cimento obturador foi pouco explorado. Estudos
prévios mostraram que a agitação ultrassônica do cimento obturador promove maior
penetração do mesmo nos túbulos dentinários e menor presença de fendas, porém
estes estudos foram realizados em dentes com canal único (GUIMARÃES et al.,
2014; NIKHIL, BANSAL, SAWANI, 2015). O aumento de temperatura proporciona
um aumento na taxa de escoamento do cimento AH Plus, aumentando sua fluidez
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(CAMILERI, 2015). O uso do ultrassom para agitação da solução irrigadora promove
um aumento na temperatura da mesma (MACEDO et al., 2014), o que
possivelmente pode ter ocorrido com o AH plus, aumentando seu escoamento.
Assim, a associação do efeito mecânico produzido pela transmissão acústica do
ultrassom e o aumento de temperatura causada por ele pode ter favorecido a maior
penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários e até mesmo em áreas
onde normalmente há dificuldade de um bom preenchimento pelo cimento obturador,
como são as áreas de istmos.
A penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários parece apresentar
um papel importante na prevenção de reinfecção devido à ação antimicrobiana
desses materiais e pela ação de confinamento de micro-organismos (KOKKAS et al.,
2004; MOON et al., 2010). Assim, o aumento na penetração do cimento gerado pelo
uso do ultrassom pode apresentar grande relevância clínica. Nikhil, Bansal, Sawani
(2015) mostraram que a ativação ultrassônica do cimento obturador favorece a
penetração mais profunda nos túbulos dentinários. Assim, o aumento na penetração
e na profundidade do cimento, pode contribuir com um maior selamento dos túbulos
dentinários e a ação de confinamento dos micro-organismos alojados mais
profundamente nos mesmo. Vera et al., (2012) mostraram que nas áreas de istmos
permanecem micro-organismos viáveis nos túbulos dentinários mesmo após o uso
do hidróxido de cálcio como medicação intracanal. Logo, o melhor preenchimento
dessas áreas e dos túbulos dentinários pode contribuir para o prognóstico do
tratamento por se tratar de uma área crítica para ser limpa. Além disso, alguns
autores afirmam existir uma correlação entre penetração intratubular do cimento
obturador e a retenção mecânica da obturação (WHITE, GOLDMAN, LIN, 1984;
MOON et al., 2009), portanto a maior penetração pode contribuir para a maior
retenção da mesma.
Com relação à interface de adaptação (fendas) nenhum dos grupos
apresentou total adaptação entre cimento e as paredes dentinárias. A agitação
ultrassônica do cimento obturador promoveu menor presença de fendas nos canais
e nos istmos. Nos canais, houve diferença estatística significante (p<0.05) apenas
no terço cervical (6 mm). Já nas áreas de istmos houve diferença estatística
significante (p>0.05) nas secções média (4 mm) e cervical (6 mm). A presença de
fendas, em cimentos à base de componentes resinosos, esta relacionada com a
contração volumétrica durante o processo de presa (BERGMANS et al., 2005;
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SCHWARTS, 2006;). A técnica de obturação do cone único proporciona maiores
áreas de cimento obturador no terço médio e cervical do que no apical (AKMAN et
al., 2010;MARCIANO et al., 2011), o que aumenta as chances de surgimento de
fendas na interface cimento/dentina, pois maiores volumes de cimento obturador,
sofrem maior contração volumétrica durante a presa (SCHWARTS & FRANSMAN,
2005; SCHWARTS, 2006). A agitação ultrassônica do cimento obturador
proporcionou uma diminuição das fendas nestas áreas vistas como críticas, o que
pode apresentar grande relevância clínica, pois micro-organismo ou fluidos, que
sirvam de substrato para os mesmo, podem se infiltrar por estas áreas (SIQUEIRA
JR, 2001; DE-DEUS et al., 2011) e gerar uma nova lesão periapical ou sua
persistência (SIQUEIRA JR, 2001).
6.2.2 Discussão dos resultados da ação antimicrobiana intra-dentinária
O cimento AH Plus apresenta um bom potencial antimicrobiano frente a
diversos micro-organismos dentre eles, o Enterococcus faecalis. A maioria dos
estudos avaliou o seu potencial antimicrobiano por testes de difusão em ágar e
contato direto (MIYAGAK et al., 2006; NAWAL et al., 2011; HEYDER et al., 2013;
WANG; SHEN; HAAPASALO, 2014). No entanto, consultando a literatura não há,
até

o

presente

momento,

estudos

avaliando

o

potencial

antimicrobiano

intradentinário do cimento AH Plus pela metodologia utilizada.
As análises em microscopia confocal de varredura à laser mostraram que o
grupo em que o cimento obturador foi agitado com ultrassom apresentou uma
significante (p < 0.05) redução da viabilidade do Enterococcus faecalis na dentina
superficial quando comparado com o grupo controle e com o grupo em que o
cimento não foi agitado. Atualmente o ultrassom vem sendo largamente utilizado
para a agitação da solução irrigadora (VAN DER SLUIS et al., 2007b; HARRINSON
et al., 2010), medicação intracanal (DUARTE et al., 2012) e até para os cimentos
obturadores (GUIMARÃES et al., 2014; NIKHIL; BANSAL; SAWANI, 2015),
apresentando resultados relevantes para a prática clínica. A transmissão acústica
gerada pelo ultrassom quando ativado é o responsável pela intensa movimentação
das soluções irrigadoras (VAN DER SLUIS et al., 2007b). Alguns autores atribuem a
este efeito a maior penetração das medicações intracanais (DUARTE et al.,2012) e
dos cimentos obturadores nos túbulos dentinários (GUIMARÃES et al., 2014;
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NIKHIL; BANSAL; SAWANI, 2015). Dessa forma, acredita-se que agitação
ultrassônica do cimento AH Plus tenha induzido um maior perímetro de penetração
intratubular do cimento na porção superficial da dentina quando comparado com o
grupo sem agitação, resultando em uma redução significante (p <0.05) na viabilidade
de micro-organismos. A possível explicação para os resultados encontrados no
presente estudo pode estar relacionada ao maior contato entre cimento obturador e
micro-organismos quando agitado com o ultrassom, já que este possui efeito
antimicrobiano comprovado (HEYDER et al., 2013; WANG; SHEN; HAAPASALO,
2014).
Nas porções dentinárias mais profundas os resultados mostraram que houve
diferença estatística significante (p <0.05) na viabilidade de micro-organismos
apenas entre o grupo em que o cimento foi agitado com ultrassom e o grupo
controle. Não houve diferença estatística significante (p >0.05) entre o grupo controle
e o sem agitação do cimento obturador e este último com o grupo que foi agitado.
Além disso, houve diferença estatística significante (p<0.05) em relação ao
biovolume entre o grupo em que o cimento foi agitado com o ultrassom (CUSP) e os
demais grupos (tabela 14). A provável explicação para estes resultados está
relacionada ao maior biovolume bacteriano (p<0.05) do grupo CUSP em relação aos
demais, consequentemente maior contaminação intratubular. Assim, houve uma
menor eficiência na redução da viabilidade bacteriana quando comparado com os
resultados da dentina superficial. Acredita-se que a menor viabilidade destes microorganismos ocorreu pelo fato do ultrassom favorecer um maior contato entre cimento
e micro-organismos, aprisionando-os nos túbulos dentinários em profundidade.
Siqueira Jr (2001) especulou que o aprisionamento de micro-organismos pelos
materiais obturadores pode gerar sua morte devido à falta de substrato para sua
sobrevivência, o que explicaria os resultados deste estudo.
O Enterococcus faecalis é um dos micro-organismos mais encontrados em
casos de fracassos endodônticos e este tem alta capacidade de penetrar
profundamente no interior dos túbulos dentinários, sendo difícil sua eliminação pela
ação pelos agentes antimicrobianos (HAAPASALO & ORSTAVIK, 1987; SIQUEIRA
JR, 2001; SAKAMOTO et al., 2008). O ultrassom vem sendo largamente utilizado na
prática clínica com o objetivo de potencializar a ação das substâncias
antimicrobianas e de limpeza principalmente nas áreas onde o instrumentos
endodônticos não alcançam (GUTARTS et al., 2005; HARRISON et al., 2010)
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favorecendo o prognóstico do tratamento. A penetração do cimento obturador nos
túbulos dentinários parece apresentar um papel importante na prevenção de
reinfecção devido à ação antimicrobiana desses materiais e pela ação de
confinamento de micro-organismos (KOKKAS et al., 2004; MOON et al., 2010).
Assim, o aumento no perímetro de penetração e na profundidade do cimento
obturador gerado pelo uso do ultrassom pode apresentar grande relevância clínica.
Vera et al. (2009) mostraram que micro-organismos permanecem vivos no
interior dos túbulos dentinários, mesmo após preparo biomecânico e medicação
intracanal. Logo, uma melhor penetração do cimento nos túbulos dentinários pode
contribuir para um melhor selamento dos mesmos e o aprisionamento de microorganismos, cessando vias de nutrição e contribuindo para um melhor prognóstico
do tratamento.

7 Conclusões
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7 CONCLUSÕES

Baseado nos resultados do presente estudo foi possível concluir que:
a) Em relação à presença de espaços vazios, a agitação ultrassônica do cimento
obturador proporcionou a menor presença de vazios nos canais e nos istmos
em todas as secções avaliadas, sendo mais significante neste último.
b) Em relação à presença de fendas a agitação ultrassônica do cimento
obturador proporcionou a menor presença de fendas nos canais na secção
cervical (6 mm) e , nas áreas de istmos, na secção média (4mm) e cervical
(6mm).
c) A porcentagem do perímetro de penetração do cimento obturador aumentou
em todos os níveis, nos canais e nos istmos quando foi realizada a agitação
ultrassônica do cimento obturador, apresentando um aumento significativo
nas áreas de istmos.
d) O potencial antimicrobiano intradentinário do cimento AH Plus sobre o
Enterococcus faecalis foi maior na dentina superficial quando a agitação
ultrassônica do cimento obturador foi realizada.
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