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ARAÚJO, V.L.C. Estudo do efeito da quitosana utilizada no preparo biomecânico sobre 

as paredes dos canais radiculares mediante avaliação por espectroscopia e 

microscopia confocal a laser. 148p. Tese (Doutorado em Odontologia Restauradora) – 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2017. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, o efeito das soluções irrigadoras 

quitosana a 0,2%; hipoclorito de sódio a 1% e EDTA a 17% na superfície dentinária e na 

interface de união da dentina/material obturador resinoso. Sessenta fragmentos de dentina, 

obtidos de 10 caninos superiores humanos, com 4 mm2 de área foram distribuídos em 

quatro grupos (n=15) de acordo com o tratamento: G1 – NaOCl + EDTA + NaOCl, G2 – 

NaOCl + Quitosana + NaOCl, G3– Quitosana + Quitosana + Quitosana, G4 – Quitosana + 

EDTA + Quitosana. As amostras foram imersas por 6 minutos na primeira solução irrigadora 

(Tempo 1), 3 minutos na segunda (Tempo 2) e 1 minuto na terceira (Tempo 3), simulando o 

tratamento endodôntico. Foi analisada a composição orgânica e inorgânica das amostras 

por meio da Espectroscopia Infravermelha por Transformada de Fourier (FTIR) após cada 

etapa de irrigação. Para segunda fase, 24 caninos superiores humanos, divididos em 4 

grupos (n=6), tiveram suas coroas cortadas e as raízes instrumentadas mecanicamente com 

instrumentos K3 até o instrumento 60.04, irrigadaos com NaOCl a 1% e Quitosana a 0,2% 

durante o preparo e EDTA a 17% e Quitosana a 0,2% como irrigação final. As amostras 

foram cortados longitudinalmente para análise do número e do perímetro dos túbulos 

expostos nos diferentes tempos e a rugosidade da superfície antes (baseline) e após cada 

fase do tratamento, além da penetração do cimento endodôntico, e avaliação da interface 

material obturador/dentina, após a obturação (Tempo 3), por meio de microscopia confocal a 

laser. Os dados foram analisados pela ANOVA e pós-teste de Tukey (p<0,05). Por meio do 

FTIR, constatou-se que o G4 apresentou maiores valores de matéria orgânica quando 

comparado aos outros grupos (p<0,05), e foram observados maiores valores para o T3 

quando comparado ao T0. Quanto aos valores de matéria inorgânica, o G1 apresentou 

valores superiores (p<0,05) aos G2 e G3. Não houve diferença quando comparado os 

tempos para o conteúdo inorgânico (p>0,05). O terço apical apresentou maior valores de 

conteúdo inorgânico quando comparado aos demais (p<0,05). Por meio do confocal, 

observou-se que apenas o G3 apresentou maiores valores de perímetro dos túbulos com 

diferença em relação ao G1,(p<0,05), que o T2 apresentou valores semelhantes ao T1 

(p>0,05), e não houve diferença entre os terços radiculares. Na análise da contagem dos 

túbulos dentinários, observa-se que o G4 apresentou maiores valores, semelhantes ao G3 

(p>0,05). O T2 apresentou os maiores valores e o T0 os menores (p<0,05), e o terço 

cervical apresentou maiores valores em relação aos demais (p<0,05). Na análise da 

rugosidade, não houve diferença entre os grupos, e nem entre os terços radiculares 

(p>0,05), sendo que o T0 apresentou maiores valores, com diferença em relação ao T1 e T2 

(p<0,05). Na análise da interface material obturador/dentina, não houve diferença entre os 

grupos, e o terço apical apresentou menor extensão de tags formados (p<0,05). A Quitosana 

como solução irrigadora produziu efeitos favoráveis na dentina radicular sem afetar a 

interação do substrato com o cimento endodôntico.  

 

Palavras-chave: Quitosana, soluções irrigadoras, FTIR, Confocal a laser. 
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ARAÚJO, V.L.C. The effects of chitosan on root canal walls in the diferente stages of 

the biomechanical preparation: a spectroscopy and laser confocal microscopy study. 

148p. Tese (Doutorado em Odontologia Restauradora) – Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

The aim of this study was to evaluate, in vitro, the influence of irrigation solutions, 

used during instrumentation of root canals - chitosan at 0.2%; 1% sodium hypochlorite and 

17% EDTA - on dentin, by means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and 

laser confocal microscopy. Sixty dentin fragments, obtained from 10 human canines, with 4 

mm2 area were distributed in four groups (n = 15) according to the treatment: G1 – NaOCl + 

EDTA + NaOCl, G2 – NaOCl + Chitosan + NaOCl, G3– Chitosan + Chitosan + Chitosan, G4 

– Chitosan + EDTA + Chitosan. The samples were immersed for 6 minutes in the first 

irrigation solution (Time 1), 3 minutes in the second (Time 2) and 1 minute in the third (Time 

3), simulating the endodontic treatment. The organic and inorganic composition of the 

samples were analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) after each 

irrigation step. In a second phase, 24 teeth were divided into 4 groups (n = 6), cut 

longitudinally to analyze the number and perimeter of the exposed tubules at different times, 

the surface roughness before and after each treatment phase. The penetration of the 

endodontic sealer, and evaluation of the dentin interface, after the obturation (Time 3), by 

laser confocal microscopy. Data were analyzed by ANOVA and Tukey post hoc test (p<0.05). 

Using FTIR, G4 presented higher values of organic content when compared to the others 

groups (p <0.05), and higher values were observed for T3 when compared to T0. There was 

no difference when comparing the times for the inorganic content (p> 0.05). The apical third 

had higher values of inorganic content when compared to the others (p <0.05). With the aid 

of the confocal analysis, it was observed that only G3 presented higher values of tubule 

perimeter with difference in relation to the G1, (p <0.05), that T2 presented values similar to 

T1 (p> 0.05), And there was no difference between the root thirds. In the analysis of the 

dentinal tubule count, it was observed that G4 presented higher values, similar to G3 (p> 

0.05). The T2 presented the highest values and T0 the lowest (p <0.05), and the cervical 

third had higher values compared with the others (p <0.05). Regarding the analysis of 

roughness, there was no difference between the groups, nor between the root thirds (p> 

0.05), and the T0 presenting higher values compared with T1 and T2 (p <0.05). In the 

analysis of the dentin interface, there was no difference between the groups, and the apical 

third had a smaller extension of the formed tags (p <0.05). Chitosan produced less chemical 

changes in root dentin when compared to the other solutions. 

 

 

Key- words: Chitosan, irrigating solutions, FTIR, laser confocal microscopy. 
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O tratamento endodôntico tem como objetivo instrumentar, irrigar e obturar o sistema 

de canais radiculares (SCR) (MOELLER et al., 2013), e assim promover boa assepsia e 

permitir bom selamento desse sistema, de modo a prevenir a proliferação de micro-

organismos residuais e evitar a colonização de novos invasores (LUCCY et al., 1990; 

PABLO et al., 2010; LI et al., 2014).  

Assim, uma obturação, para ser considerada satisfatória, deve propiciar o 

preenchimento de todo o espaço preparado, modelado e limpo do canal radicular, de forma 

tridimensional, para facilitar o reparo biológico do periápice (SCHILDER, 1967). A obturação 

tridimensional dos canais radiculares, bem compactada, previne a percolação e a 

microinfiltração de exsudatos periapicais para o interior do espaço dos canais, e também a 

reinfecção, bem como cria ambiente biológico favorável para a cura (WU; DUMMER; 

WESSELINK, 2006; MINER; BERZINS; BABCALL, 2006; ARI; BELLI; GUNES, 2010). 

A eficiência de um material para vedar adequadamente o espaço do canal radicular é 

estabelecida por suas propriedades físico-químicas e características de manipulação. 

Nenhum material foi tão bem sucedido e amplamente aceito como a guta-percha como 

material de preenchimento, pois possui muitas propriedades favoráveis, tais como 

biocompatibilidade, plasticidade, compatibilidade, radiopacidade e fácil introdução e 

remoção quando necessário (DEITCH et al., 2002; LEA et al., 2005; MINER; BERZINS; 

BABCALL, 2006; GULSAHI et al., 2007; JAMES et al., 2007). Porém, a guta-percha não tem 

capacidade de adesão às paredes dentinárias, resultando assim na formação de lacunas 

entre os cones e as paredes do canal. Portanto, o seu uso associado ao cimento 

endodôntico deve ser empregado na obturação do SCR para todas as técnicas, e tem 

permanecido o padrão de atendimento na endodontia (CHANDRASEKBAR et al., 2011; 

CHENG et. al., 2012). 

A adaptação do material obturador às paredes dentinárias é importante para o 

sucesso do tratamento endodôntico em longo prazo, que depende não só da influência das 
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características físico-químicas das soluções irrigadoras sob o substrato dentinário, mas 

também de eficiente obturação dos canais radiculares (FAHMY, EL GENDY, EL ASHRY, 

2015). O melhor contato das soluções irrigadoras com as paredes dentinárias do canal 

radicular pode favorecer a melhor limpeza e preenchimento do espaço radicular pelos 

materiais obturadores, além de favorecer a penetração dos cimentos nos túbulos 

dentinários, o que é clinicamente importante (TUNCER; TUNCER 2012).  

A qualidade de preenchimento tridimensional do cimento é um pré-requisito para a 

vedação do SCR. O cimento tem como função essencial impermeabilizar o sistema de 

canais radiculares, agrupar a massa obturadora facilitando a sua adaptação à superfície 

dentinária, como também função lubrificante, que facilita o movimento do cone de guta-

percha e preenche as irregularidades dos canais, onde a guta-percha não consegue 

alcançar (GROSSMAN, 1958; SILVA et al., 2013). Entre os cimentos endodônticos, o AH 

Plus mostrou os melhores resultados tanto em relação às suas propriedades físico-químicas 

quanto ao seu adequado desempenho biológico, além de bom selamento apical e 

microrretenção. Esta ocorre devido à maior quantidade de tags formados pelo cimento 

endodôntico nos túbulos dentinários, além da ligação dos anéis epóxicos ao colágeno 

presente na dentina (HASHEM et al. 2009; TUNCER & TUNCER 2012).  

A dentina é composta por cerca de 70% de matéria inorgânica, principalmente 

hidroxiapatita, que lhe confere rigidez, 20% de matéria orgânica, e cerca de 10% de água 

(HABELITZ et al., 2002; KISHEN, 2006; TJÄDERHANE et al., 2012).  

O colágeno Tipo 1 é a proteína principal (90%) da estrutura da matriz orgânica 

dentinária e contribui para a sua viscoelasticidade, estabilidade ultraestrutural, resistência à 

tração e tenacidade (RIVERA; YAMAUCHI, 1993; HABELITZ et al., 2002; SHRESTA; 

FRIEDMAN; KISHEN, 2011). Os outros 10% da matriz orgânica são constituídos por 

proteoglicanos e outras proteínas não colagenosas, distribuídas entre as fibrilas de 

colágeno, e importantes para a mineralização da matriz. A integridade das fibrilas de 
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colágeno depende em parte da formação de ligações cruzadas intermoleculares, que, uma 

vez aumentadas, proporcionará maior resistência do colágeno à degradação enzimática e 

melhores propriedades mecânicas da dentina afetada pela infecção endodôntica 

(SHRESTA; FRIEDMAN; KISHEN, 2011; PEERSADMEHR et al., 2014). 

Consequentemente, uma vez que a matriz de colágeno está relacionada à 

tenacidade de fatura e resistência à tração da dentina, a desinfecção do canal radicular com 

produtos químicos pode levar ao enfraquecimento da estrutura dentinária, o que enfatiza a 

importância do uso de recursos terapêuticos que preservem a estrutura dental (MELLO et 

al., 2010). 

Soluções irrigadoras com propriedades antimicrobianas são utilizadas no tratamento 

endodôntico para eliminar ou reduzir a infecção presente nos canais radiculares, 

(VIOLANTE; HAASE; VICKERMAN, 2013), e o hipoclorito de sódio (NaOCl) é a mais 

empregada, que, por suas características, é referido como a principal solução para limpeza 

e desinfecção do sistema de canais radiculares (ZENDER, 2006; MACEDO et al., 2014).  

No entanto, o NaOCl é incapaz de dissolver as partículas inorgânicas de dentina e de 

evitar a formação da camada de smear após a instrumentação (PAQUE; RECHEMBERG; 

ZEHNDER, 2012; PLOTINO et al., 2016), que age como barreira física que impede o íntimo 

contato do cimento endodôntico com a parede do canal radicular, além de limitar a 

penetração dos cimentos nos túbulos dentinários (SALEH et al., 2002). Muitos autores 

(CLARKSON et al., 2006; ROSSI-FEDELE; DE FIGUEIREDO, 2008; ARSLAN et al., 2015; 

PLOTINO et al., 2016) reportam que a sua capacidade de dissolução da matéria orgânica 

depende da concentração, volume, temperatura, pH e do tempo de contato com a solução; 

porém, altas concentrações são citotóxicas ao tecido perirradicular. Além disso, pode 

promover redução da elasticidade e da resistência mecânica da dentina (NIU et al., 2002), 

devido à dissolução dos seus componentes orgânicos (BARÓN et al., 2013), 
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independentemente da concentração utilizada e do tempo de contato com a dentina 

(PASCON et al., 2009). 

Para complementação da limpeza dos canais radiculares, agentes quelantes, como 

solução de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), são utilizados como solução irrigadora 

final para limpar as paredes do canal radicular e desmineralizar a dentina, de forma a 

complementar à ação do NaOCl. Assim, aumenta o contato desse material com as paredes 

de dentina e melhora a penetração do material obturador no interior dos túbulos dentinários, 

o que pode resultar na sua melhor vedação (TEIXEIRA; FELIPPE; FELIPPE, 2005; KARIM; 

KENNEDY; HUSSEY, 2007). O EDTA possui capacidade antisséptica limitada, e não é 

biodegradável nem biocompatível (SPANÓ et al., 2009). Essa forte desmineralização da 

dentina causa o alargamento dos túbulos dentinários, o seu amolecimento e a desnaturação 

das fibrilas de colágeno (ÇALT; SERPER, 2002; TAY et al., 2006; CARRILHO et al., 2009).  

Portanto, para dissolver a matéria orgânica, utiliza-se o NaOCl (SPANÓ et al., 2001), 

e para facilitar na remoção dos componentes inorgânicos presentes na camada de smear, 

utiliza-se o EDTA como solução irrigadora final (KURUVILLA et al., 2015; MELLO et al., 

2010). Porém, a utilização do NaOCl como solução irrigadora durante a instrumentação e do 

EDTA como solução irrigadora final após a instrumentação, ao mesmo tempo em que 

promove a remoção da camada de smear e aumento da permeabilidade, potencializa a 

formação de irregularidades nas paredes dentinárias em virtude do processo de 

desmineralização (NIU et al., 2002) que decorre da remoção exagerada de íons cálcio 

(ÇALT; SERPER, 2002; MELLO et al., 2010), além de induzir mudanças físicas, químicas 

(VIRE, 1991; KISHEN, 2006; TAY et al., 2006) e mecânicas na dentina radicular 

(GRIGORATOS et al., 2001; SLUTZKY-GOLBERG et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2007; 

MARENDING et al., 2007).  

A sequência de irrigação NaOCl-EDTA-NaOCl destrói a cápsula protetora de 

hidroxiapatita das fibrilas de colágeno. Por este motivo, esse protocolo de irrigação dos 
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canais radiculares mostra influência negativa na adesão dos cimentos endodônticos 

resinosos à dentina (NEELAKANTAN et al., 2011), além de reduzir a adesão de alguns 

materiais à coroa dental (PASCON et al., 2009), pois os anéis epóxicos ligam-se 

quimicamente aos grupos aminos do colágeno (NEELAKANTAN et al., 2015).  

Várias soluções também foram investigadas como possíveis irrigadoras dos canais 

radiculares, para limpeza e remoção da camada de smear. O Etidronate é um quelante 

biocompatível que, combinado ao NaOCl, tem sua capacidade quelante potencializada 

(TARTARI et al., 2013). Ballal; Mala; Bhat (2011) demonstraram que o uso de ácido maléico 

a 7% apresentou grande capacidade de remoção da camada de smear das paredes 

dentinárias do canal radicular e apresentou mais eficiência no terço apical quando 

comparado ao EDTA. Outros estudos propuseram o uso do ácido cítrico e do ácido 

peracético como agentes quelantes, pois modificam o conteúdo mineral da dentina radicular 

(COBANKARA; ERDOGAN; HAMURKU, 2011). A clorexidina teve sua capacidade 

comprovada como solução irrigadora, pois além de possuir propriedade antimicrobiana, 

suas moléculas são absorvidas pela hidroxiapatita presente no dente, devido à natureza 

catiônica (ARSLAN et al., 2015; KOLOSOWSKI et al., 2015). 

Contudo, observa-se que 35% das paredes do canal radicular permanecem 

intocadas pelos instrumentos durante o preparo biomecânico, o que enfatiza a necessidade 

de que a irrigação seja eficiente para que o sucesso do tratamento endodôntico seja 

alcançado (MENDONÇA et al., 2015).  

A complexidade do sistema de canais radiculares, bem como a dificuldade de os 

instrumentos endodônticos alcançarem toda a parede dentinária fazem com que o uso das 

soluções irrigadoras torne-se essencial durante o preparo biomecânico para a completa 

sanificação desse espaço (PETERS; WESSELINK, 2002; VAN DER SLUIS et al., 2007), 

principalmente no terço apical, que é a região mais difícil de ser limpa devido à sua 

dimensão mais estreita e morfologia complexa (PAUL et al., 2013).  
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Algumas soluções irrigadoras são capazes de alterar a composição química da 

superfície dentinária por meio da remoção de íons cálcio (Ca+2) e fósforo (PO4
3-) presentes 

na hidroxiapatita, que são os principais componentes do tecido dentinário (HENNEQUIN; 

PAJOT; AVIGNANT, 1994; TARTARI, et al 2013; NIKHIL et al. 2016). Qualquer mudança na 

razão Ca+2/ PO4
3- pode modificar a proporção original dos componentes orgânicos e 

inorgânicos, que, por sua vez, pode alterar a permeabilidade, a microdureza, a rugosidade e 

a solubilidade da dentina radicular e, consequentemente, afetar a capacidade de selamento 

e adesão dos cimentos resinosos à dentina (DOGAN; QUALT, 2001; SALEH et al., 2002; 

HASHEM et al., 2009; COBANKARA; ERDOGAN; HAMURKU, 2011). A adesão à dentina 

depende da presença de Ca+2 residual na superfície; portanto, a diminuição de Ca+2 na 

superfície pode significar redução na capacidade adesiva de certos materiais (BALLAL; 

MALA; BHAT, 2011). Estudos demonstraram que o uso do EDTA como solução irrigadora 

final diminuiu a razão de Ca+2/ PO4
3- na dentina radicular de forma significativa (SAYIN et al., 

2007), pois é capaz de desmineralizar a dentina superficialmente por meio da ligação dos 

íons de cálcio (GALLER et al., 2015).  

Todas essas alterações à dentina podem comprometer a higidez dos dentes tratados 

endodonticamente em longo prazo, o que determina a necessidade da adoção de novas 

estratégias para o manejo clínico de dentes com infecções endodônticas para, além de 

desinfetar os canais radiculares, preservar e possivelmente melhorar a estabilidade 

mecânica e biológica da dentina (PERSADMEHR et al., 2014). 

Vários agentes de ligação químicos sintéticos e naturais têm sido estudados para 

aumentar as ligações cruzadas de colágeno inter e intra-moleculares e neutralizar as MMPs 

(metaloproteinas) para estabilizar o colágeno da dentina (BEDRAN-RUSSO et al., 2007; 

BRESCHI et al., 2010) e, assim, melhorar as propriedades mecânicas e biológicas do 

colágeno e lhe fornecer maior resistência à degradação enzimática das suas fibrilas (HAN et 

al., 2003). Consequentemente, melhorar as propriedades mecânicas e aumentar a 
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resistência do colágeno da dentina à degradação enzimática (BEDRAN-RUSSO et al., 2007; 

BEDRAN-RUSSO et al., 2011).  

Outro reforço para a matriz de colágeno pode ser encontrado nas soluções 

irrigadoras que melhorem essas ligações cruzadas com as fibrilas colágenas (EVERAERTS 

et al., 2004; MADHAVAN et al., 2010). Tem-se buscado melhorar as propriedades biológicas 

e mecânicas do colágeno com o reforço da sua matriz, mediante o uso de substâncias como 

a Quitosana (SHRESTHA; FRIEDMAN; KISHEN, 2011). Essa substância é derivada da 

desacetilação da quitina obtida das cascas de crustáceos (SHI et al., 2006). É um 

biopolímero hidrofílico com grande número de grupos hidroxila e amino livres (RABEA et al., 

2003), não tóxico, antifúngico, antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, biocompatível e 

biodegradável (WANG et al., 2003; MADHAVAN et al., 2010; TAVARIA et al., 2013). 

Apresenta largo espectro antimicrobiano (LIU et al., 2001; RAAFAT; SAHL, 2009), e pode 

aumentar a resistência do colágeno frente à degradação enzimática pelas MMPs (RABEA et 

al., 2003; KISHEN; SHRESTHA; NEOH, 2008; SHRESTHA et al., 2010; PERSADMEHR et 

al., 2014; DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2015) e age como quelante (RABEA et al., 

2003). Possui capacidade de se ligar com as fibrilas de colágeno por meio de atração 

eletrostática, envolvendo-as, o que aumenta a resistência do colágeno exposto e o protege 

da ação das colagenases (SILVA et al., 2012; PERSADMEHR et al., 2014), ação esta 

importante na preservação do colágeno, que é fator determinante na imbricação mecânica 

do cimento endodôntico à dentina radicular (NEELAKANTAN et al., 2011; NEELAKANTAN 

et al., 2015). 

A propriedade antibacteriana da quitosana é atribuída à sua natureza policatiônica, 

que faz com que interaja com a parede carregada negativamente da bactéria, altera a sua 

permeabilidade celular e resulta na saída dos seus componentes intracelulares (DEL 

CARPIO-PEROCHENA et al., 2015).  
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De acordo com Persadmehr et al. (2014), existe afinidade entre a quitosana e a 

colagenase, que faz com que proteja as fibrinas de colágeno ao bloquear o acesso às 

MMPs, como também ao dificultar as suas ações. Atualmente, existem algumas aplicações 

da quitosana na Odontologia, como em dentifrícios (EFSTRATIOU et al., 2007; VERKAIK et 

al., 2011), cimentos endodônticos (KISHEN et al., 2008; LI et al., 2010) e também em cones 

de guta-percha (JIA; ALPERT, 2007), com eficácia comprovada (TAVARIA et al., 2013). 

Esse biopolímero é capaz de melhorar as propriedades mecânicas da dentina radicular 

(DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2015). 

Além destas inúmeras propriedades, a quitosana é o polieletrólito policatiônico que 

tem uma forte carga positiva com pH baixo, e por apresentar um forte potencial zeta positivo 

que adsorve facilmente as superfícies com forte potencial zeta negativo em relação à 

estrutura dentária, possui a capacidade de formar uma camada aderida à dentina, que a 

protegerá contra os ataques ácidos (GANSS et al., 2011).  

Ballal; Mala; Bhat (2011) utilizaram o biopolímero como veículo junto à pasta de 

hidróxido de cálcio, na medicação intracanal, o que promoveu a liberação prolongada de 

íons cálcio. Como solução irrigadora durante a irrigação final do canal radicular, a quitosana 

a 0,2% mostrou-se eficiente na remoção da camada de smear, na desobstrução dos túbulos 

dentinários, com efeito erosivo praticamente desprezível (SILVA et al., 2012). Apesar de 

demonstrar bons resultados, não existe estudo que elucide a sua atuação como solução 

irrigadora na dentina durante o preparo biomecânico e sua relação com o material 

obturador. 

Soluções irrigadoras que degradam o colágeno, como o NaOCl, devem ser 

estudadas, acompanhando assim a evolução dos cimentos endodônticos (PASCON et al., 

2009).  

Diante das questões expostas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das 

soluções irrigadoras utilizadas durante a instrumentação dos canais radiculares quitosana a 
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0,2%; hipoclorito de sódio a 1% e EDTA a 17% sobre a dentina, por meio da Espectroscopia 

de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e, microscopia confocal a laser.  
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2. Objetivo Geral: 

Analisar a influência das soluções irrigadoras Quitosana a 0,2%, Hipoclorito de 

sódio a 1% e EDTA a 17% nos componentes orgânicos e inorgânicos da superfície 

dentinária radicular nas diferentes etapas do tratamento endodôntico, por meio da 

Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e microscopia 

confocal a laser. 

 

2.1 Objetivos específicos: 

 

2.1.1- Avaliar, por meio da Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR), o efeito das seguintes soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento 

endodôntico em diferentes intervalos de tempo, sob o conteúdo orgânico e inorgânico das 

paredes dentinárias dos canais radiculares: 1- Quitosana a 0,2%; 2-Hipoclorito de sódio a 

1% e 3-EDTA a 17%.  

2.1.2- Analisar os efeitos das soluções irrigadoras Quitosana a 0,2% e Hipoclorito 

de sódio a 1%, utilizadas durante o preparo biomecânico dos canais radiculares, e EDTA 

a 17% e Quitosana a 0.2% empregadas durante a irrigação final, sobre a dentina radicular 

(número de túbulos abertos e seus respectivos perímetros e rugosidade da superfície 

dentinária), além de suas influências sob a interface material obturador/dentina após a 

obturação dos canais radiculares (penetração do cimento endodôntico no interior dos 

túbulos dentinários) por meio de microscopia confocal a laser. 
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Delineamento experimental 

 

O presente estudo foi fatorial (2x3x3), tendo como o fator grupo das soluções 

irrigadoras em dois níveis (Quitosana a 0,2%, Hipoclorito de sódio a 1%), o fator 

tempo em três níveis, ou seja, baseline - antes do início do tratamento endodôntico; 

após a irrigação durante o preparo biomecânico com a primeira solução (Quitosana 

a 0,2%, Hipoclorito de sódio a 1%); e após a irrigação final com a segunda solução 

(EDTA a 17%, Quitosana a 0,2%) e lavagem com a primeira solução utilizada 

(Quitosana a 0.2%, Hipoclorito de sódio a 1%); e fator terço (cervical, médio e 

apical).  

Os corpos de prova foram raízes de caninos superiores humanos (n=34), 

sendo separadas 10 para o FTIR e 24 para as outras análises no microscópio 

confocal a laser. 

Os fatores foram avaliados quantitativamente quanto aos aspectos 

moleculares por meio da Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de 

Fourier (Fase 1), sendo que, nessa fase, o fator tempo foi divido em 4 níveis. Foram 

analisadas as paredes dentinárias, quantitativamente, em cada etapa do tratamento 

endodôntico por meio da microscopia confocal, em relação à abertura e perímetro 

dos túbulos dentinários, rugosidade da superfície, além da sua interface material 

obturador/dentina após obturação (Fase 2). 

 

Seleção da amostra 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CEP/FORP-USP) pelo CAAE nº 39629314.0.0000.5419 (Anexo 1). 
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Foram obtidos, do biobanco de dentes da FORP-USP, 34 caninos superiores 

humanos hígidos, mantidos em solução de timol a 0,1%. Em seguida, os dentes 

foram lavados em água corrente por 24 horas e com o auxílio do ultrassom (Profi II 

Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil) tiveram suas superfícies 

radiculares externas limpas. Cada espécime ficou imerso em tubo de ensaio com 

soro fisiológico e foram armazenados em estufa (ECB 1.2 Odontobrás, Ribeirão 

Preto, SP, Brasil) a 37° C, 100% de umidade relativa, por 72 horas, visando à sua 

reidratação. 

Com a finalidade de padronizar a amostra, os dentes foram radiografados 

individualmente, nos sentidos orto e mésio-radial com filme Ektaspeed EP (Kodak 

Brasileira Comércio e Indústria Ltda, São José dos Campos, SP, Brasil), tempo de 

exposição de 0,5 segundos e distância objeto-filme de 10 cm. As radiografias foram 

avaliadas com auxílio de negatoscópio (Konex, Konex Ind. e Com. de Metais LTDA, 

São Paulo, SP, Brasil). 

Dessa forma foram selecionados dentes unirradiculares, com raízes 

completamente formadas, com ausência de calcificações, reabsorções, trincas e 

fraturas, sem achatamentos e curvatura acentuados. 

 

Preparo das soluções  

As soluções empregadas foram produzidas no Laboratório de Gerenciamento 

de Resíduos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo, e preparadas com reagentes de grau analítico e água purificada por meio 

de sistema de Osmose Reversa com Luz Ultravioleta (Quimis, Diadema, SP, Brasil), 

com condutividade elétrica inferior a 1 µS.  
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Hipoclorito de sódio 1% (NaOCl) 

A concentração da solução de NaOCl foi determinada pelo método de 

titulação iodométrica indireta, e mantida a 1,0 %.  

Determinação do Teor de Hipoclorito de Sódio 

Com uma pipeta, foram transferidos 5 mL de volume da solução de hipoclorito 

de sódio preparada a 1,0 % para um balão volumétrico de capacidade 100 mL, com 

50 mL de água deionizada no seu interior, e se completou o volume até o menisco, 

após o que se homogeneizou o conteúdo.  

Em um erlenmeyer de 125 mL, com uma pipeta volumétrica, foram 

adicionados 30 mL de água deionizada, 10 mL de iodeto de potássio (KI), 10% (m/v) 

e 10 mL da solução da amostra.. Foram acrescentados 5 mL de ácido acético glacial 

com uma pipeta graduada. Em seguida, foi realizada a titulação da amostra com 

tiossulfato de sódio 0,1 mol.L-1. Quando a solução ficou quase incolor, adicionou-se 

o indicador amido a 1,0 %, deixando a solução azul para facilitar a visualização da 

mudança de cor, e se titulou novamente até que a solução ficasse totalmente 

incolor. O volume de equivalência foi anotado para o cálculo do teor percentual de 

cloro-ativo nas amostras de hipoclorito de sódio. 

 

Solução de ácido etilenodiaminotetraacético dissódico (EDTA 17%) 

Em um béquer para 200 mL, pesaram-se 17 gramas de EDTA (Merck) e 

adicionaram-se 100 mL de água deionizada. A solução formada, com coloração 

branca, foi agitada por meio de um agitador magnético e, em seguida, gotejou-se 

lentamente o hidróxido de sódio 5 mol . L-1, até que se obtivesse pH 7,25. Nesse 

momento, a solução que se encontrava com coloração branca, tornou-se límpida e 
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transparente. O pH da solução foi aferido por meio de um pHmetro Analion®. O 

EDTA, após ser aviado, foi colocado em recipiente plástico âmbar, dotado de 

batoque e tampa. 

 

Quitosana 0,2% 

Em um béquer para 200 mL, foi pesado 0,2 grama de quitosana (ACROS 

Organics) e adicionaram-se 100 mL de ácido acético 1,0 %. A mistura, que 

inicialmente é heterogênea, foi agitada por meio de agitador mecânico por 2 horas, 

aproximadamente. Ao final, obteve-se mistura homogênea cristalina, com pH 3,2. 

 

PRIMEIRA FASE 

Preparo das amostras 

Para a primeira fase desse estudo, foram utilizados 10 caninos superiores 

humanos hígidos. Cada dente foi fixado em uma base de acrílico (lâmina de 

plexiglass) com auxílio de cera para escultura (Kota Ind. e Com. Ltda, São Paulo-SP, 

Brasil), aquecida em gotejador elétrico (Guelfi Equipamentos, Ribeirão Preto-SP, 

Brasil). 

Foi realizado a princípio um corte longitudinal do dente, de modo a obter uma 

secção de 2 mm de largura de todo comprimento do dente da região do canal 

radicular, com o auxílio de dois discos diamantados de 0,3 mm de espessura (South 

Bay Technology, San Clement, CA, EUA), separados por um espaçador de 2mm 

entre eles, em baixa rotação, montados na máquina de corte (Minitrom, Struers A/S, 

Copenhagen, DK-2610, Dinamarca), sob constante irrigação (Figura 1A). Em 

seguida, o fragmento obtido foi fixado em uma base de acrílico com o auxílio de cera 
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para escultura (Figura 1B) e foram feitos cortes no sentido sagital para obtenção de 

fragmentos dos três terços do canal radicular (Figura 1C). Por fim, esses fragmentos 

foram divididos ao meio na região do canal (Figura 1D), de modo a adquirir 6 

fragmentos de dentina do canal radicular com área de 4 mm2 de cada dente, sendo 

dois fragmentos de cada terço do canal (cervical, médio e apical), totalizando 60 

fragmentos. Os fragmentos foram planificados nas faces correspondentes ao canal 

radicular e parede externa do dente, com lixas de granulação 1200 e máquina 

politriz giratória (APL-4, Arotec S/A Ind. E Comércio, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 

1E), tomando-se o cuidado para remover a menor quantidade de dentina radicular 

interna, de forma que a superfície dentinária ficasse o mais paralela possível à 

parede externa da amostra e apresentasse espessura de 2mm. Os fragmentos 

foram armazenados em eppendorf (Micro Test Tubes 3810X standard; Eppendorf do 

Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil) com água destilada a 4º C (Figura 1F) até o 

momento da análise pelo FTIR.  
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Figura 1. (A) Corte longitudinal do dente para obtenção da secção de 2 mm de 
largura de todo comprimento do dente da região do canal radicular, com o 
auxílio de dois discos flexíveis diamantados separados por um espaçador de 
2mm entre eles, em baixa rotação, montados na máquina de corte, sob 
constante irrigação; (B) Fixação do fragmento cortado para posicionamento na 
máquina de corte novamente; (C) Fragmentos referentes aos três terços do 
canal radicular; (D) Divisão dos fragmentos de cada terço ao meio, na região 
do canal radicular; (E) Planificação das faces correspondentes ao canal 
radicular e parede externa do fragmento com lixas de granulação 1200 
(politriz); (F) Armazenamento em tubo eppendorf com água destilada. 

 

As unidades experimentais foram 60 espécimes de dentina radicular, sendo 

15 destinadas para cada protocolo de irrigação e, por fim, foram subdivididos 

aleatoriamente em 3 subgrupos, de acordo com cada terço radicular (n=5) (Figura 

2). As variáveis de resposta quantitativa para o estudo foram as razões 

carbonato/fosfato (componente inorgânico) e amida/fosfato (componente orgânico) 

A 

F E D 

C B 
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presentes nos diferentes tempos pré-determinados, analisadas por meio de 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR).  

 

 

 

Figura 2. Fluxograma da distribuição dos grupos e subgrupos experimentais. 

 

 

Sequência de irrigação para cada grupo 

 

Cada fragmento foi colocado em contato com as soluções correspondentes a 

cada grupo de sequência de irrigação de acordo com o tempo pré-determinado, 

simulando o tempo em que ocorreria a irrigação durante todas as fases do preparo 

químico-mecânico no tratamento endodôntico convencional, para cada solução 

como descrito na Tabela 1. Os tempos foram determinados em um estudo piloto, no 

qual foi cronometrado o tempo de irrigação para reprodução no projeto.  

Em seguida, a porção correspondente à dentina radicular foi submetida à 

análise da razão do carbonato/fosfato (matéria inorgânica) e amida/fosfato (matéria 

orgânica), empregando-se a reflexão totalmente atenuada (ATR) acoplada ao 

Espectrômetro de FTIR (Nicolet-380 FT-IR Spectrometer) (Figura 3A). Esta medida 

foi realizada antes e após contato com cada solução, totalizando quatro medidas por 

G1 
(NaOCl+EDTA+NaOCl) 

Terço cervical (n=5) 

Terço médio (n=5) 

Terço apical (n=5) 

G2  
(NaOCl+Quitosana+ 

NaOCl) 

Terço cervical (n=5) 

Terço médio (n=5) 

Terço apical (n=5) 

G3 
(Quitosana+Quitosana+

Quitosana) 

Terço cervical (n=5) 

Terço médio (n=5) 

Terço apical (n=5) 

G4 (Quitosana+EDTA+ 
Quitosana) 

Terço cervical (n=5) 

Terço médio (n=5) 

Terço apical (n=5) 

60 fragmentos 
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fragmento, conforme detalhado a seguir na Tabela 1. A primeira medida foi realizada 

no fragmento sem nenhum tratamento (baseline – Tempo 0). A segunda, depois de 

imerso por 6 minutos na primeira solução irrigadora, simulando o contato da solução 

irrigadora durante a irrigação na instrumentação do canal radicular (Tempo 1). A 

cada 1 minuto, a solução foi trocada para simulação da irrigação após cada troca de 

instrumento durante o preparo biomecânico. A terceira foi obtida após imersão por 3 

minutos na segunda solução, simulando a irrigação final com a segunda solução 

feita antes da obturação dos canais radiculares (Tempo 2). E, por fim, a última 

medida foi realizada após contato novamente com a primeira solução irrigadora 

utilizada, por 1 minuto, simulando a lavagem final como é feito durante o tratamento 

endodôntico após a irrigação com a segunda solução (Tempo 3).  

Tabela 1. Divisão dos grupos experimentais conforme a sequência das soluções irrigadoras 
utilizadas durante o preparo biomecânico dos canais radiculares estudados. 

Grupos 
Exposição à primeira 

solução irrigadora (6 min) 
– Tempo 1 

Exposição à segunda 
solução irrigadora 
(3min) – Tempo 2 

Exposição à primeira 
solução irrigadora 

utilizada, para lavagem 
final (1 min) – Tempo 3 

 

H+E+H 

 

Hipoclorito de sódio a 1% EDTA a 17% Hipoclorito de sódio a 1% 

 

H+Q+H 

 

Hipoclorito de sódio a 1% Quitosana a 0.2% Hipoclorito de sódio a 1% 

 

Q+Q+Q 

 

Quitosana a 0.2% Quitosana a 0.2% Quitosana a 0.2% 

 

Q+E+Q 

 

Quitosana a 0.2% EDTA a 17% Quitosana a 0.2% 
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Para simulação do efeito físico da solução irrigadora durante o preparo 

biomecânico, o fragmento foi coloca dentro de um eppendorf (Micro Test Tubes 

3810X standard; Eppendorf do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), imerso na solução 

indicada para cada etapa, e o conjunto permaneceu numa lavadora ultrassônica 

(USC-700, Unique Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, São Paulo, 

SP, Brasil) preenchida até a marcação recomendada pelo fabricante com água, a 

qual foi ligada 15 segundos a cada 1 minuto (Figura 3B). Após cada tempo pré-

determinado, as amostras foram secas com lençóis absorventes e posicionadas no 

aparelho FTIR para o início da medição. 

 

Figura 3 (A) Espectrômetro de FTIR (Nicolet-380 FT-IR Spectrometer); (B) Lavadora 
ultrassônica 

 

Análise pela Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

As mudanças químicas promovidas pelas soluções irrigadoras na dentina 

foram avaliadas pela Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR).  

Para cada medição, o fragmento foi posicionado sobre uma janela de 

diamante, num acessório de reflexão totalmente atenuada – ATR (Atenuated Total 

Reflectance) com diâmetro de 2 mm (DuraScopeTM: Smiths Detection, Danbury-CT, 

A B 
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EUA), acoplado ao Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier  

(Nicolet-380 FT-IR Spectrometer: Nicolet, Vernon Hills-Il, EUA). 

Para mensurar a matéria inorgânica, calculou-se a razão do carbonato/fosfato 

e, para a matéria orgânica, a razão amida/fosfato dos fragmentos de cada grupo 

experimental (Figura 4). 
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Figura 4. Espectro de absorbância da dentina, com destaque para as 
bandas de Amida III, Carbonato (CO3

2-) e Fosfato (PO4
3-), utilizados para 

determinar a quantidade de matéria orgânica e inorgânica.  

 

 

Após mensuração de cada fragmento de dentina, foi gerado um espectro de 

absorbância, no qual foi possível observar as bandas do carbonato, da amida III e do 

fosfato em cada tempo, o que possibilitou a visualização do comportamento de cada 

uma (Figuras 5,6,7). 
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Figura 5. Espectro de absorbância da banda de Carbonato (CO3
2-) utilizado para 

determinar a quantidade de matéria inorgânica, nos diferentes tempos 
analisados.  
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Figura 6. Espectro de absorbância da banda de Fosfato (PO4
3-) utilizado para 

determinar a quantidade de matéria orgânica e inorgânica, nos diferentes 
tempos analisados. 
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Figura 7. Espectro de absorbância da banda de Amida III utilizado para 
determinar a quantidade de matéria orgânica, nos diferentes tempos 
analisados. 

 

SEGUNDA FASE 

 

Distribuição dos grupos 

As unidades experimentais foram 24 dentes, divididos aleatoriamente em 4 

grupos (n=6) (Figura 8A). As variáveis de resposta quantitativa para o estudo foram 

o número e perímetro dos túbulos expostos nos diferentes tempos e a rugosidade da 

superfície antes (baseline) e após cada fase do tratamento, além da penetração do 

cimento endodôntico, avaliada na interface material obturador/dentina, após a 

obturação dos espécimes (Tempo 3), por meio de microscopia confocal a laser. 
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Preparo das amostras 

Cada dente foi fixado com cera utilidade (Wilson, Polidental, Cotia, SP, Brasil) 

em um delineador, de forma que ficasse centralizado nas matrizes de silicone, que 

foram preenchidas pela resina acrílica autopolimerizável (Jet Clássico, São Paulo, 

SP, Brasil), a fim de realizar a inclusão dos dentes em blocos de resinas 

transparentes. 

Após a polimerização do material, o conjunto do dente incluído na resina 

acrílica foi fixado em base de acrílico (lâmina de plexiglass) com auxílio de cera para 

escultura (Kota Ind. E Com. Ltda, São Paulo, SP, Brasil) aquecida em gotejador 

elétrico (Guelfi Equipamentos, Ribeirão Preto, SP, Brasil) e tiveram suas coroas 

cortadas na junção cemento-esmalte (Figura 8B) e descartadas. Um segundo corte 

foi feito axialmente (Figura 8C) separando o conjunto na área de maior diâmetro do 

canal radicular com auxílio do disco diamantado de 0,3 mm de espessura (South 

Bay Technology, San Clement, CA, EUA) montado em máquina de corte (Minitrom, 

Struers A/S, Copenhagen, DK-2610, Dinamarca), obtendo-se duas hemi raízes 

(Figura 8D).  

Foi então realizada a primeira captura de imagem por meio da microscopia 

confocal de uma hemi raiz de cada corpo de prova (baseline – T0). Para isso, cada 

corpo de prova foi posicionado paralelamente à mesa do microscópio confocal a 

laser 3D (lext ols4000, Olympus Corporation, Japão) para obtenção das duas 

imagens de cada terço do canal radicular com aumento da lente objetiva de 216x e 

430x de magnificação. O ponto inicial para marcação de cada corpo de prova foi a 

partir do canto superior direito do bloco de resina visualizado pela imagem gerada na 

tela do monitor acoplado ao microscópio confocal a laser. A partir desse ponto, foi 

percorrida verticalmente uma distância até o meio do canal radicular e 
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horizontalmente até o centro do canal (individualmente de acordo com o tamanho da 

raiz). No centro do canal radicular, na metade da raiz, foi feita a primeira imagem 

(terço médio) e, a partir dessa medida, foi percorrido, em direção apical, mais ¼ da 

distância radicular e, na região central do canal radicular, foi realizada outra imagem 

(terço apical). A imagem do terço cervical foi realizada na distância de ¼ a partir da 

região central da metade da raiz em direção a cervical (Figura 9). Todas essas 

medidas entre os pontos foram anotadas para cada corpo de prova, a fim de que as 

demais imagens fossem capturadas nas próximas etapas do tratamento endodôntico 

no mesmo ponto, para posteriores comparações. 

 
Figura 8. Preparo dos espécimes: (A) Seleção dos dentes e armazenamento em 
potes de acrílico numerados e dispostos sequencialmente; (B) Máquina de corte 
Isomet® 1000 com espécime adaptado ao dispositivo de fixação na máquina de corte 
(corte das coroas na junção cemento-esmalte); (C) Corte axialmente separando o 
conjunto na área de maior diâmetro do canal radicular; (D) Visualização das hemi 
raízes após o corte; (E) Conjunto encaixado em sua posição original com o auxílio da 
fita adesiva dupla face VHB da 3M na base e nos dois lados que foram seccionados. 
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Figura 9. Esquema dos pontos de captura das imagens em 
cada terço avaliado. No centro do canal radicular, na metade 
da raiz, foi feita a primeira imagem (terço médio) e, a partir 
dessa medida, foi percorrido, em direção apical, mais ¼ da 
distância radicular e, na região central do canal radicular, foi 
realizada outra imagem (terço apical). A imagem do terço 
cervical foi realizada na distância de ¼ a partir da região central 
da metade da raiz em direção a cervical. 

 

Em seguida, o conjunto foi encaixado em sua posição original com o auxílio 

da fita adesiva dupla face VHB da 3M na base e nos dois lados que foram 

seccionados (Figura 8E), e presos por uma morsa pelos dois outros lados sem a fita, 

para o início da instrumentação (Figura 10A). 
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Com o corpo de prova posicionado, o canal radicular foi irrigado e inundado 

com 2 mL da solução irrigadora de acordo com cada grupo e a cada troca de 

instrumento, usando-se seringa plástica descartável (Ultradent Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA) e agulha NaviTip 30ga (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, 

EUA). A exploração do canal foi realizada com lima manual #10 tipo K de aço inox 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) seguida do preparo com brocas LA Axxess 

20.06, 35.06, 45.06 (Sybron Endo, Orange, CA, EUA) montadas em micromotor, em 

baixa rotação e sem irrigação. Essas brocas foram introduzidas uma única vez no 

sentido do longo eixo do canal até a profundidade correspondente a um terço do 

comprimento do dente, para remoção do ombro palatino e preparo da região 

cervical.  

O canal radicular foi novamente irrigado com 2 mL da solução 

correspondente, e uma lima manual #10 tipo K de aço inox (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) foi cuidadosamente introduzida no interior do canal até que sua 

ponta coincidisse com o forame apical, alcançando o comprimento real do dente 

(CRD). Em seguida, foi subtraído 1 mm do CRD, e estabelecido o comprimento de 

trabalho (CT). Foram selecionados 24 caninos superiores que apresentassem 

diâmetro anatômico na extremidade apical do comprimento de trabalho determinado 

clinicamente em 250 µm. 

O preparo biomecânico dos canais radiculares foi realizado com sistema 

rotatório K3 (Sybronendo, Orange, CA, USA), acionados por motor elétrico (VDW 

Silver, VDW GmbH, Munique, Alemanha), com velocidade de 350 rpm e torque de 2 

Ncm, na sequência: 30/.04, 30/.06, 35/.04, 40/.04, 45/.04, 50.04, 55.04 e por fim 

60.04 (Figura 10B). Os instrumentos com taper .04 foram introduzidos até o CT, e os 

instrumentos com taper .06 apenas no terço médio/cervical do canal, afim de 
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remover alguma interferência cervical que impedisse que os demais instrumentos 

percorressem todo o CT. Todas as limas foram descartadas a cada 3 dentes 

instrumentados. 

 

 

Figura 10. (A) Fixação do conjunto na morsa; (B) Instrumentação do corpo de 
prova. 

  

 

Durante a fase de instrumentação, os dentes foram divididos aleatoriamente 

em dois grupos e irrigados com 2 mL das diferentes soluções pré-estabelecidas para 

cada grupo, sendo elas o hipoclorito de sódio a 1% e Quitosana a 0,2%, a cada 

troca do instrumento, como apresentado na Figura 11, totalizando volume 

aproximadamente de 18 mL.  
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Figura 11. Esquema dos grupos experimentais. 

 

Finalizada a fase de instrumentação e irrigação de acordo com o estabelecido 

para cada grupo experimental, foram realizadas novamente as imagens pela 

microscopia confocal nas mesmas marcações feitas anteriormente para cada corpo 

de prova (T1). 

Novamente, o corpo de prova foi posicionado na morsa como descrito 

anteriormente e realizada a irrigação com 5 mL com a segunda solução 

correspondente ao grupo experimental, por 3 minutos. Em seguida, foi realizada a 

aspiração do canal radicular e lavagem com 5 mL da primeira solução irrigadora 

utilizada na fase de instrumentação. Os canais foram secos com pontas de papel 

absorventes #60.04 (Dentsply Maillefer, Petrópolis, Brasil) e foram capturadas as 

imagens pela microscopia confocal, nas mesmas posições (T2).  

Irrigação durante 
instrumentação (T1) 

Tratamento final antes 
da obturação (T2) 
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Essas imagens capturadas até o presente momento (T0, T1 e T2) foram 

analisadas quanto ao número e perímetro de túbulos abertos e também foi 

quantificada a rugosidade das superfícies. 

Para a etapa de obturação, uma metade do corpo de prova foi isolada com 

vaselina líquida aplicada com um microbrush; e novamente posicionado da mesma 

forma na morsa. Em seguida, os espécimes foram obturados pela técnica de 

condensação lateral ativa utilizando cone principal de guta-percha de tamanho 

correspondente ao diâmetro cirúrgico (#60.04) da extremidade apical do 

comprimento de trabalho (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça), e cones acessórios 

R8 (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça), associados ao cimento AH Plus (Dentsply, 

De Trey, Konstanz, Alemanha), manipulado de acordo com as recomendações do 

fabricante.  

Finalizada a obturação, o excesso de material obturador foi cortado com 

instrumento hollemback aquecido e, em seguida, a condensação vertical foi 

realizada com auxílio de condensador de Paiva a frio, com pressão leve e firme em 

direção apical. Em seguida, foram vedados com cimento de óxido de zinco e 

eugenol (Cimpat, Septodont Brasil Ltda., Barueri, SP, Brasil), e armazenados na 

estufa (ECB 1.2 Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, Brasil) a 37° C e 100% de umidade 

relativa, devidamente separados e etiquetados de acordo com a sequência de 

soluções irrigadoras utilizadas, pelo tempo de 24 horas, correspondente a 3 vezes o 

tempo de endurecimento do cimento endodôntico utilizado de acordo com o 

fabricante. Em seguida, o corpo de prova foi aberto, e a hemi raiz que não foi isolada 

teve a superfície polida, por meio da máquina politriz giratória (APL-4, Arotec S/A 

Ind. E Comércio, São Paulo, SP, Brasil), com discos de feltro de 0,3 e 0,5 µm, 

juntamente com os líquidos para preparação metalográfica de alumina (Arotec 



66 | Materiais e Métodos 

 

Sj685/A Ind. E Comércio, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 12A). No momento da 

análise da interface material obturador/dentina pelo microscópio confocal a laser, as 

superfícies foram submetidas ao condicionamento com ácido fosfórico 37% por 10 

segundos, lavadas com água destilada e secas com papel toalha absorvente (T3) 

(Figura 12B). 

 

 

Figura 12. (A) Polimento da hemi raiz por meio da máquina politriz giratória (APL-4, 
Arotec S/A Ind. E Comércio, São Paulo, SP, Brasil), com discos de feltro de 0,3 e 0,05 
µm, juntamente com os líquidos para preparação metalográfica de alumina (Arotec 
Sj685/A Ind. E Comércio, São Paulo, SP, Brasil); (B) Hemi raiz após polimento. 

 

Na sequência, foram novamente posicionados paralelamente à mesa do 

Microscópio Confocal de Varredura a Laser (LEXT, 3D Measuring Laser Microscope 

OLS 4000, Olympus Corporation) para obtenção de imagens da interface material 

obturador/dentina, por meio do software OLS4000. 

O corpo de prova foi posicionado junto ao aparelho, que permitiu a obtenção 

de imagens fornecida pela objetiva de 430x e 1074x de magnificação da interface 

material obturador/dentina. Foram capturadas as imagens correspondentes aos três 

terços do canal radicular, para possibilitar a visualização da profundidade de 

penetração do cimento no interior dos túbulos dentinários (tags) em cada terço. 

A B
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O ponto inicial da marcação foi 1 mm a partir do início da obturação do corpo 

de prova para captura da imagem com aumento de 430x e 1074x (Figura 13A,B).  

 

Figura 13. Imagens do terço cervical da amostra com 
magnificação por meio do Microscópio confocal (A) Visualização 
da interface material obturador/dentina do terço cervical e 
captura da imagem no aumento de 430x; (B) Visualização da 
interface material obturador/dentina do terço cervical e captura 
da imagem com a função Laser no aumento de 1074x. 

 

A partir desse ponto; foi percorrida horizontalmente a distância até a metade 

da raiz (individualmente de acordo com o tamanho da raiz). No meio da raiz, foi feita 

a primeira imagem (terço médio) da interface material obturador/dentina. A partir 

dessa medida, foi percorrido, em direção apical, mais ¼ da distância radicular e 

realizada outra imagem (terço apical). Para a medida do terço cervical, foi 

distanciado ¼ a partir do meio da raiz em direção a cervical, correspondendo ao 

terço cervical (Figura 14).  

A

  

B
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Figura 14. Esquema dos pontos de captura das imagens em 
cada terço avaliado. Foi percorrida horizontalmente a distância 
até a metade da raiz (individualmente de acordo com o 
tamanho da raiz). No meio da raiz, foi feita a primeira imagem 
(terço médio) da interface material obturador/dentina. A partir 
dessa medida, foi percorrido, em direção apical, mais ¼ da 
distância radicular e realizada outra imagem (terço apical). Para 
a medida do terço cervical, foi distanciado ¼ a partir do meio da 
raiz em direção a cervical, correspondendo ao terço cervical. 

 

 

Obtidas todas as imagens, foi mensurada a extensão linear da penetração do 

cimento endodôntico através dos túbulos dentinários (tags). As mensurações foram 

realizadas por meio do mesmo programa de aquisição das imagens (LEXT, 3D 

Measuring Laser Microscope OLS 4000, Olympus Corporation), utilizando-se uma 

régua de medida digital.  
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Todas as etapas do tratamento endodôntico foram realizadas por um único 

operador com experiência clínica e especialista em endodontia. Foram 

instrumentados e obturados apenas 2 dentes por dia. A cada fase do tratamento, os 

dentes eram avaliados pela microscopia confocal. 

 

Análise da rugosidade, perímetro e contagem de túbulos em microscopia confocal a 

laser. 

Durante cada etapa na fase 2 (antes da instrumentação – T0, depois da 

instrumentação –T1 e após a irrigação final -T2), os espécimes foram posicionados 

paralelamente à mesa do microscópio confocal a laser 3D (LEXT OLS4000, 

Olympus Corporation, Japão) para obtenção das imagens da dentina radicular nas 

diferentes regiões com aumento de 216x e 430x, por meio do software OLS4000. Foi 

tomado o cuidado para que todas as imagens fossem realizadas na mesma região 

para as diferentes etapas avaliadas, como já foi mencionado anteriormente.  

A partir das imagens com 430x de magnificação obtidas, foi analisado o 

número e o perímetro dos túbulos abertos para determinar se as soluções 

irrigadoras influenciam na desobliteração dos túbulos dentinários. Para isso, as 

imagens obtidas foram realizadas com o ROI de 0,71 mm2 de cada terço da dentina 

radicular e, por meio do software OLS 4000, foram localizados os túbulos em cada 

imagem. Uma vez localizados os túbulos, o software calculou o número de túbulos, e 

o perímetro (µm) do lúmen dos túbulos (Figura 15).  
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Figura 15. Determinação do perímetro e número dos túbulos por 
meio da microscopia confocal a laser 3D (LEXT OLS4000, 
Olympus Corporation, Japão). As imagens obtidas foram 
realizadas com o ROI (quadro amarelo) de 0,71 mm2 de cada 
terço da dentina radicular e, por meio do software OLS 4000, 
foram localizados os túbulos (correspondentes aos pontos azuis) 
em cada imagem. Uma vez localizados os túbulos, o software 
calculou o número de túbulos (números em vermelho), e o 
perímetro (µm) do lúmen dos túbulos. 

 

Para análise da rugosidade da superfície, foram obtidas imagens com 216x 

de aumento de cada região avaliada, e sempre na mesma localização nas diferentes 

etapas do tratamento endodôntico. A rugosidade foi determinada para verificar se as 

soluções irrigadoras promoveram distintos padrões de texturas na superfície. Em 

cada imagem, foi calculada a rugosidade de superficial Sa (µm) de todo a região 

avaliada (Figura 16). 
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Figura 16. Determinação da rugosidade da superfície por meio 
da microscopia confocal a laser 3D (LEXT OLS4000, Olympus 
Corporation, Japão). Imagens com 216x de aumento das regiões 
que tiveram suas imagnes capturadas correspondentes aos três 
terços radiculares. 

 

 

Análise da interface material obturador/dentina pela Microscopia Confocal 

 

A partir das imagens obtidas após a obturação do canal radicular (T3) por 

meio do Microscópio Confocal de Varredura a Laser (LEXT, 3D Measuring Laser 

Microscope OLS 4000, Olympus Corporation), com auxílio do Software OLS 4000, 

foi avaliada a penetração do cimento no interior dos túbulos dentinários da dentina 

radicular nos diferentes terços. 

Para a avaliação da penetração do cimento, foram realizadas 30 medidas 

em cada imagem de cada terço, no aumento de 1074x, a partir da parede do canal 

radicular, seguindo a trajetória dos túbulos dentinários até o ponto mais distante dos 
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tags, das quais obteve-se uma média. A partir dos valores de cada terço, foi 

determinada a média de penetração do cimento nos túbulos dentinários em cada 

hemi raiz (Figura 17).  

  

 

Figura 17. Ilustração da mensuração das 30 medidas nas 
imagens capturadas dos terços radiculares das amostras após a 
obturação, para determinação da penetração do cimento com 
auxílio do microscópio confocal a laser. As medidas (traços 
azuis) foram realizadas a partir da parede do canal radicular, 
seguindo a trajetória dos túbulos dentinários até o ponto mais 
distante dos tags.  

 

Análise dos dados 

 Uma vez que os dados da razão da composição inorgânica e orgânica da 

primeira fase apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk, p>0,05) e 

homogeneidade de variância (teste de Levene, p>0,05), foram utilizados testes 

paramétricos para a análise estatística destes dados. A análise de variância 
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ANOVA a dois critérios com repetições foi utilizada para avaliar a influência do 

tratamento de superfície (G1 - NaOCl + EDTA + NaOCl; G2 - NaOCl + Quitosana + 

NaOCl; G3 - Quitosana+ Quitosana  + Quitosana; G4 - Quitosana + EDTA + 

Quitosana) nos diferentes tempos (T0 – baseline; T1 – após contato com a primeira 

solução durante 6 minutos, T2 - após contato com a segunda solução durante 3 

minutos, T3 - após contato com a primeira solução utilizada anteriormente durante 1 

minuto) e terços radiculares (cervical, médio e apical) nos valores de razão da 

composição inorgânica e orgânica. Foi utilizado o teste de Tukey para comparações 

múltiplas entre os grupos. 

Para fase 2, todos os dados foram tabulados para investigação estatística a 

fim de determinar: 1) a influência da quitosana 0,2% e do hipoclorito de sódio a 1% 

como solução irrigadora 2) a influência da quitosana a 0,2% e do EDTA a 17% como 

solução utilizada no tratamento final antes da obturação, nos diferentes terços 

radiculares. Os dados obtidos foram submetidos aos testes Shapiro-Wilk (p>0,05) e 

teste de Levene (p>0,05) para analisar a distribuição normal dos valores e a 

homogeneidade de variância, respectivamente. De acordo com o resultado 

(paramétricos ou não paramétricos), foram determinados os testes para a 

comparação entre os grupos. O nível de significância foi de 5% (p<0,05). 
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Espectroscopia de Infravermelho transformada de Fourier (FTIR) 
 

 
Análise do conteúdo orgânico (razão amida / fosfato) 

 

Os valores originais, médias e desvios padrão relacionados ao conteúdo 

orgânico dos fragmentos de dentina radicular estudados, expressos em cm-1, 

submetidos à variação dos grupos de soluções irrigadoras, tempos utilizados e 

terços radiculares avaliados estão descritos no Apêndice A e compilados na Tabela 

2. 
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Tabela 2. Valores originais, médias e desvios padrão (cm-1.10-2) do conteúdo orgânico, nos terços cervical, médio e apical dos fragmentos de 
dentina radicular, submetidos aos diferentes tratamentos e tempos utilizados.  
 

Solução 
irrigadora 

Terço 
radicular 

 
Tempos 

 

�̅�𝐭 ± 𝐃𝐏 total 
T0 T1 T2 T3 

H+E+H 
Cervical 1,3 ± 0,4 0,9 ± 0,1 4,1 ± 0,2 1,5 ± 0,4 2,0 ± 1,5 
Médio 1,9 ± 1,0 0,9 ± 0,3 3,7 ± 0,3 1,4 ± 0,6 2,0 ± 1,2 
Apical 1,6 ± 0,3 0,9 ± 0,2 4,3 ± 1,3 1,7 ± 0,5 2,1 ± 1,5 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

1,6± 0,3 0,9 ± 0,02 4,0 ± 0,3 1,5 ± 0,2 
 

H+Q+H 
Cervical 1,1 ± 0,2 0,6 ± 0,07 3,3 ± 1,5 0,9 ± 0,3 1,5 ± 1,3 
Médio 1,1 ± 0,2 0,8 ± 0,05 2,5 ± 0,07 1,0 ± 0,2 1,3 ± 0,8 
Apical 1,3 ± 0,4 0,8 ± 0,2 2,6 ± 1,2 0,8 ± 0,6 1,4 ± 0,8 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

1,2 ± 0,1 0,7 ± 0,1 2,8 ± 0,5 0,9 ± 0,1 
 

Q+Q+Q 
Cervical 1,0 ± 0,1 3,2 ± 0,7 4,6 ± 0,7 5,2 ± 1,0 3,5 ± 1,9 

Médio 1,3 ± 0,4 4,1 ± 1,7 8,3 ± 4,1 8,1 ± 1,6 5,5 ± 3,4 
Apical 1,33 ± 0,3 7,0 ± 2,1 10,8 ± 4,9 16,2 ± 4,3 8,8 ± 6,3 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

1,2 ± 0,2 4,8 ± 2,0 7,9 ± 3,1 9,8 ± 5,7  

Q+E+Q 
Cervical 1,1 ± 0,2 6,6 ± 2,1 84,8 ± 17,9 86,0 ± 70,4 44,6 ± 47,1 
Médio 1,1 ± 0,3 3,7 ± 0,8 16,4 ± 11,3 15,9 ± 1,72 9,3 ± 7,9 
Apical 1,2 ± 0,2 4,8 ± 0,8 21,2 ± 12,5 43,9 ± 40,9 17, 8± 19,5 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

1,1 ± 0,03 5,1 ± 1,4 40,8 ± 38,2 48,6 ± 35,3 
 

 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após 
lavagem com a primeira solução utilizada. 
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Na análise do componente orgânico, pode-se observar que, para o fator 

Grupo, ocorreu diferença estatisticamente significante entre os vários tipos de 

protocolos de irrigação dos canais radiculares avaliados (p<0,05), tendo o Grupo 

Q+E+Q apresentado maiores valores de conteúdo orgânico encontrado na dentina e 

diferença estatisticamente significante em relação aos demais (p<0,05), os quais 

foram estatisticamente semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) do conteúdo orgânico para os Grupos 
de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico. 

Grupos de soluções irrigadoras Média ± desvio padrão 

H+E+H 2,0 ± 1,2 B 

H+Q+H 1,4 ± 0,9 B 

Q+Q+Q 5,9 ± 4,5 B 

Q+E+Q 23,9 ± 31,2 A 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. 
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Na análise dos tempos, observou-se que o Tempo 3 apresentou maior 

quantidade de amida, com diferença estatisticamente significante em relação ao 

Tempo 0 (p<0,05), sendo que os tempos intermediários, ou seja, Tempos 1 e 2, não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os extremos, v.g., T0 e 

T3 (p>0,05) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) do conteúdo orgânico para os Tempos 
utilizados durante o tratamento endodôntico. 

Tempos Média ± desvio padrão 

T0 1,3 ± 0,3 B 

T1 2,9 ± 2,4 AB 

T2 13,9 ± 23,1 AB 

T3 15,2 ± 25,5 A 

T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem 
com a primeira solução utilizada. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  
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Quando se analisou o componente orgânico, verificou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante quando comparado os Terços radiculares 

(p>0.05) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) do conteúdo orgânico para os Terços 
radiculares  

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 12,9 ± 28,3 A 

Médio 4,5 ± 5,1 A 

Apical 7,5 ± 11,4 A 

Letras iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 

Na interação dos fatores no terço cervical, observou-se que o comportamento 

foi semelhante ao encontrado nos grupos em geral, nos quais o Grupo Q+E+Q 

apresentou resultados superiores e com diferenças estatisticamente significantes em 

relação aos demais grupos (p<0,05), que não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre si (p>0,05), apenas nos Tempos 2 e 3, sendo 

que, nos demais tempos, não houve diferença estatisticamente significante entre 

eles (p>0,05).(Tabela 6). 

 

Tabela 6. Médias ± desvios-padrão (cm-1) do conteúdo orgânico para os Grupos de 
soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico sob o terço cervical da 
dentina radicular nos diferentes Tempos.  

 T0 T1 T2 T3 

H+E+H 0,014±0,004 B 0,009±0,001 B 0,041±0,002 B 0,015± 0,004 B 

H+Q+H 0,011± 0,002 B 0,006±0,001 B 0,033±0,015 B 0,009± 0,003 B 

Q+Q+Q 0,010±0,001 B 0,031± 0,007 B 0,046±0,007 B 0,052± 0,010 B 

Q+E+Q 0,011±0,002 B 0,066±0,021 B 0,848±0,179 A 0,859±0,704 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; 
T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  
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No terço médio, evidenciou-se que em relação aos Grupos, o Q+E+Q 

apresentou os maiores valores de quantidade de amida exposta – reveladora de 

maior conteúdo orgânico do tecido - com diferenças estatisticamente significantes 

em relação ao Grupo Q+Q+Q quando analisado no T2 e T3 (p<0,05). Também 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes em relação aos demais 

grupos, exceção feita ao Grupo H+E+H no T2 (p<0,05) (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) do conteúdo orgânico para os Grupos de 
soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico sob o terço médio da 
dentina radicular nos diferentes Tempos.  

 T0 T1 T2 T3 

H+E+H 1,9 ± 0,9 E 0,9 ± 0,3 E 3,7 ± 0,3 CDE 1,4 ± 0,6 E 

H+Q+H 1,1 ± 0,2 E 0,7 ± 0,1 E 2,5 ± 0,1 DE 1,0 ± 0,2 E 

Q+Q+Q 1,3 ± 0,4 E 4,1 ± 1,8 CDE 8,4 ± 4,1 BC 8,1 ± 1,6 BCD 

Q+E+Q 1,1 ± 0,3 E 3,7 ± 0,8 CDE 16,4 ± 11,3 A    15,8 ± 1,7 AB 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 
= Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. Letras diferentes 
indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

No terço apical, no T3, verificou que o Grupo Q+E+Q apresentou os maiores 

valores de quantidade de amida exposta, com diferença estatisticamente significante 

em relação aos Grupos H+E+H e H+Q+H (p<0,05), e o Grupo Q+Q+Q apresentou 

resultados intermediários, ou seja, sem diferença estatisticamente significante com 

os demais grupos. Na interação dos fatores observa-se que os grupos H+E+H e 

H+Q+H não alteraram o comportamento em relação ao tempo (p>0,05). No Tempo 3 

o Grupo Q+E+Q teve aumento exacerbado em relação a todos os tempos e 

diferentes grupos/tempo (p<0,05) (Tabela 8). 
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Tabela 8. Médias ± desvios-padrão (cm-1) do conteúdo orgânico para os Grupos de 
soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico sob o terço apical da 
dentina radicular nos diferentes Tempos.  

 T0 T1 T2 T3 

H+E+H 1,6 ± 0,3 C 0,9 ± 0,2 C 4,3 ± 1,3 BC 1,7 ± 0,5 C 

H+Q+H 1,3 ± 0,4 C 0,8 ± 0,2 C 2,6 ± 1,2 BC 0,8 ± 0,6 C 

Q+Q+Q 1,3 ± 0,3 C 7,0 ± 2,1 B 10,8 ± 4,9 B 16,2 ± 4,3 B 

Q+E+Q 1,2 ± 0,2 C 4,8 ± 0,8 BC 21,2 ± 12,5 B 43,9 ± 40,9 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 
= Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. Letras diferentes 
indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

 

Na figura 18, é possível visualizar o comportamento representativo de todos 

os grupos em cada terço. Ao analisar o comportamento de todos os Grupos nos três 

terços, o Grupo Q+E+Q destaca-se com os maiores valores de amida principalmente 

no tempo Tempo 2 e Tempo 3. Em relação aos terços, é possível observar que o 

cervical apresentou maior quantidade de amida exposta. No Grupo Q+Q+Q verifica-

se um comportamento crescente em relação ao tempos.  
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Figura 18. Gráfico representativo do comportamento de todos os grupos nos diferentes 
tempos em cada terço para o componente orgânico. 

 

 

 

 
 
Análise do conteúdo inorgânico (carbonato / fosfato) 

 

Os valores originais, médias e desvios padrão relacionados ao conteúdo 

inorgânico dos fragmentos de dentina radicular estudados, expressos em cm-1, 

submetidos à variação dos grupos de soluções irrigadoras, tempos utilizados e 

terços radiculares avaliados, estão descritos no Apêndice B e compilados na Tabela 

9.
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Tabela 9. Valores originais, médias e desvios padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato, nos terços cervical, médio e apical dos 
fragmentos de dentina radicular, submetidos aos diferentes tratamentos e tempos utilizados. 
 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com 
a primeira solução utilizada. 

Solução irrigadora 
Terço 

radicular 

 
Tempos 

 

�̅�𝐭 ± 𝐃𝐏 total 
T0 T1 T2 T3 

H+E+H 
Cervical 2,0 ± 0,4 2,1 ± 0,4 2,0 ± 0,5 1,8 ± 0,4 2,0 ± 0,1 
Médio 2,1 ± 0,3 2,1 ± 0,2 2,1 ± 0,3 1,8 ± 0,2 2,0 ± 0,2 
Apical 2,3 ± 0,3 2,3 ± 0,3 2,2 ± 0,3 2,0 ± 0,4 2,2 ± 0,1 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

2,1 ± 0,1 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,1 1,9 ± 0,1 
 

H+Q+H 
Cervical 1,9 ± 0,03 1,7 ± 0,03 1,5 ± 0,04 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,2 
Médio 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,1 1,9 ± 0,3 1,5 ± 0,5 1,8 ± 0,2 
Apical 2,0 ± 0,3 2,1 ± 0,4 2,0 ± 0,4 1,9 ± 0,3 2,0 ± 0,1 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,2 1,6 ± 0,2 
 

Q+Q+Q 
Cervical 2,1 ± 0,3 1,5 ± 0,1 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,2 1,6 ± 0,3 
Médio 2,2 ± 0,1 1,9 ± 0,03 1,7 ± 0,3 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2 
Apical 1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,2 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,05 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

2,1 ± 0,1 1,7 ± 0,2 1,7 ± 0,2 1,7 ± 0,3 
 

Q+E+Q 
Cervical 1,8 ± 0,09 1,4 ± 0,06 3,4 ± 0,3 2,3 ± 0,4 2,2 ± 0,9 

Médio 2,1 ± 0,2 1,2 ± 0,6 2,3 ± 1,0 1,1 ± 0,9 1,7 ± 0,6 
Apical 1,9 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,9 ± 0,4 2,2 ± 0,6 1,9 ± 0,2 

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 total 
 

1,9 ± 0,1 1,4 ± 0,2 2,5 ± 0,8 1,9 ± 0,7 
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A análise da quantidade de carbonato demonstra diferença estatisticamente 

significante para o fator Grupo (p<0,05), em que o Grupo H+E+H apresentou 

resultado com diferença estatisticamente significante dos Grupos H+Q+H e Q+Q+Q 

(p<0,05). O Grupo Q+E+Q apresentou resultados intermediários (p>0,05), sem 

diferenças estatisticamente significantes em relação àqueles que apresentaram 

resultados de menor valor (H+Q+H e Q+Q+Q), e com igual ausência em relação ao 

de maior valor (H+E+H) (Tabela 10)  

 
Tabela 10. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato para os 
Grupos de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico. 

Grupos de soluções irrigadoras Média ± desvio padrão 

H+E+H 2,1 ± 0,2 A 

H+Q+H 1,8 ± 0,2 B 

Q+Q+Q 1,8 ± 0,2 B 

Q+E+Q 1,9 ± 0,6 AB 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os Tempos 

(p>0,05). (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato para os 
Tempos utilizados durante o tratamento endodôntico. 

Tempos Média ± desvio padrão 

T0 2,1 ± 0,2 A 

T1 1,8 ± 0,4 A 

T2 2,1 ± 0,5 A 

T3 1,8 ± 0,3 A 

T1 = Após instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira 
solução utilizada. Letras iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 
 

Ao comparar os Terços radiculares, foi possível observar que o apical 

apresentou maior razão do componente inorgânico com diferença estatisticamente 

significante em relação ao médio e ao cervical (p<0.05) (Tabela 12). 
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Tabela 12. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato para os 
Terços radiculares. 

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 1,9 ± 0,5 B 

Médio 1,9 ± 0,4 B 

Apical 2,0 ± 0,2 A 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Na interação dos fatores para os terços cervical e médio, observou-se que o 

Grupo Q+E+Q, no Tempo 2, apresentou maiores valores de conteúdo inorgânico, 

com diferença estatisticamente significante em relação a todos os outros 

grupos/tempo (p<0,05). À exceção do grupo Q+E+Q, observa-se comportamento 

semelhante entre os tempos/grupos (p>0,05). (Tabela 13 e 14). 

 

Tabela 13.  Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato para os Grupos 
de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico sob o terço cervical da 
dentina radicular nos diferentes Tempos.  

 T0 T1 T2 T3 

H+E+H 2,0 ± 0,4 BC 2,1 ± 0,5 BC 2,0 ± 0,5 BC 1,8 ± 0,4 BC 

H+Q+H 1,9 ± 0,03 BC 1,7 ± 0,03 BC 1,5 ± 0,03 C 1,5 ± 0,1 C 

Q+Q+Q 2,1 ± 0,3 BC 1,5 ± 0,1 C 1,4 ± 0,1 C 1,4 ± 0,2 C 

Q+E+Q 1,8 ± 0,1 BC 1,4 ± 0,1 C 3,4 ± 0,3 A 2,3 ± 0,4 BC 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 
= Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. Letras diferentes 
indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 
 
Tabela 14. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato para os Grupos 
de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico sob o terço médio da 
dentina radicular nos diferentes Tempos.  

 T0 T1 T2 T3 

H-E+H 2,1 ± 0,3 AB 2,1 ± 0,2 AB 2,1 ± 0,3 AB 1,8 ± 0,1 AB 

H+Q+H 2,0 ± 0,1 AB 1,9 ± 0,1 AB 1,9 ± 0,3 AB 1,5 ± 0,5 B 

Q+Q+Q 2,2 ± 0,1 AB 1,8 ± 0,03 AB 1,7 ± 0,3 AB 1,9 ± 0,2 AB 

Q+E+Q 2,1 ± 0,2 AB 1,2 ± 0,6 B 2,3 ± 1,0 A 1,1 ± 1,0 B 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 
= Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. Letras diferentes 
indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  
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Para o terço apical, observou-se que, de modo geral, os grupos/tempo 

comportaram-se de maneira semelhante (p>0,05), com pouca variação do conteúdo 

inorgânico (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Médias ± desvios-padrão (cm-1.10-2) da razão carbonato/fosfato para os Grupos 
de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico sob o terço apical da 
dentina radicular nos diferentes Tempos.  

 T0 T1 T2 T3 

H+E+H 2,3 ± 0,3 A 2,3 ± 0,3 A 2,2 ± 0,3 A 2,0 ± 0,4 AB 

H+Q+H 2,0 ± 0,3 AB 2,1 ± 0,4 AB 2,0 ± 0,4 AB 1,9 ± 0,3 AB 

Q+Q+Q 1,9 ± 0,2 AB 1,8 ± 0,3 AB 1,9 ± 0,2 AB 1,9 ± 0,3 AB 

Q+E+Q 1,9 ± 0,2 AB 1,6 ± 0,3 B 1,9 ± 0,4 AB 2,2 ± 0,6 AB 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = EDTA a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 
= Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. Letras diferentes 
indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

 

Na Figura 19 é possível observar o comportamento comparativo de todos os 

grupos nos diferentes tempos em cada terço. 
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Figura 19. Gráfico representativo do comportamento de todos os grupos nos diferentes 
tempos em cada terço para o componente inorgânico.  
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Microscopia Confocal a laser 
 
 
Análise do perímetro dos túbulos dentinários 

 

As médias e desvios-padrões relacionados à análise dos perímetros dos 

túbulos dentinários estudados, expressos em µm, submetidos à variação dos grupos 

de soluções irrigadoras, tempos utilizados e terços radiculares avaliados, estão 

descritos na Tabela 16. 

Tabela 16. Valores originais, médias e desvio padrão (µm) do perímetro dos túbulos 
dentinários, nos terços cervical, médio e apical das hemi raízes, submetidas aos 
diferentes tratamentos e tempos utilizados. 

Solução 
irrigadora 

Terço 
radicular 

 
Tempos 

T0 T1 T2 

H+E+H 

Cervical 19,12±0,56 19,39±1,47 34,44±21,96 

Médio 18,40±2,16 19,07±4,96 26,02±8,14 

Apical 19,21±1,29 18,94±1,60 19,64±5,06 

H+Q+H 

Cervical 19,27±3,42 19,81±2,31 27,63±8,32 

Médio 19,25±1,10 18,99±1,63 21,75±7,24 

Apical 18,47±1,34 19,15±2,72 26,65±6,24 

Q+Q+Q 

Cervical 19,10±2,52 22,38±3,97 26,05±5,70 

Médio 18,66±3,36 25,75±7,25 26,24±3,57 

Apical 18,62±2,16 22,87±4,97 25,35±3,08 

Q+E+Q 

Cervical 19,04±1,57 23,58±3,78 24,56±8,54 

Médio 18,23±1,65 27,61±10,62 22,81±4,16 

Apical 18,84±1,64 22,76±4,53 22,41±3,66 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após 
instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira 
solução utilizada. 

 

Na análise do perímetro dos túbulos dentinários para o fator de variação 

Grupos, observa-se que o Grupo Q+Q+Q apresentou maiores valores, com 

diferença estatisticamente significante em relação ao Grupo H+E+H (p<0,05). Os 

demais grupos apresentaram valores intermediários, sem diferenças 

estatisticamente significantes em relação àquele de menor valor (H+E+H) e o de 

maior (Q+Q+Q) (p>0,05) (Tabela 17)  
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Tabela 17. Médias ± desvios-padrão (µm) do perímetro dos túbulos dentinários para os Grupos 
de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico. 

Grupos de soluções 

irrigadoras 
Média ± desvio padrão 

H+E+H 21,47 ± 9,17 B 

H+Q+H 21,22 ± 5,38 AB 

Q+Q+Q 22,78 ± 5,08 A 

Q+E+Q 22,21 ± 5,73 AB 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Na análise dos Tempos, evidenciou-se que o 1 e o 2 apresentaram valores do 

perímetro dos túbulos dentinários maiores, e com diferença estatisticamente 

significante em relação ao Tempo 0 (p<0,05 (Tabela 18).  

 

Tabela 18. Médias ± desvios-padrão (µm) do perímetro dos túbulos dentinários para 
os Tempos utilizados durante o tratamento endodôntico. 

Tempos Média ± desvio padrão 

T0 18,85 ± 1,94 B 

T1 21,61 ± 5,35 A 

T2 25,29 ± 8,70 A 

T0 = Baseline; T1 = Após irrigação durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a 
primeira solução utilizada. Letras iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante 
(p>0,05).  

 
Ao comparar os Terços radiculares, não foi possível observar diferença 

estatisticamente significante entre eles (p>0.05) (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Médias ± desvios-padrão (µm) do perímetro dos túbulos dentinários para 
os Terços radiculares  

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 22,87 ± 8,44 A 

Médio 21,82 ± 6,18 A 

Apical 21,08 ± 4,28 A 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  
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Análise da contagem dos túbulos dentinários 

 

Os valores originais, médias e desvios-padrões relacionados à análise da 

contagem dos túbulos dentinários estudados, submetidos à variação dos grupos de 

soluções irrigadoras, tempos utilizados e terços radiculares avaliados, estão 

descritos na Tabela 20. 

 
Tabela 20. Valores originais, médias e desvio padrão da contagem dos túbulos 
dentinários, nos terços cervical, médio e apical das hemi raízes, submetidas aos 
diferentes tratamentos e tempos utilizados. 

Solução 
irrigadora 

Terço 
radicular 

 
Tempos 

T0 T1 T2 

H+E+H 

Cervical 10,67±2,06 27,50±5,36 444,83±38,34 

Médio 9,33±3,08 9,00±1,09 427,33±61,65 

Apical 10,50±1,22 8,33±3,98 422,17±66,54 

H+Q+H 

Cervical 10,83±1,60 26,33±3,32 439,00±40,91 

Médio 6,67±2,50 8,83±3,76 387,33±39,40 

Apical 8,33±1,75 6,00±1,55 328,67±47,22 

Q+Q+Q 

Cervical 9,33±3,20 431,17±41,89 456,50±35,52 

Médio 8,33±3,08 331,67±84,72 407,17±43,24 

Apical 7,17±2,32 338,33±107,46 389,5±98,70 

Q+E+Q 

Cervical 9,00±2,97 457,33±26,01 474,50±9,77 

Médio 9,67±2,73 381,00±79,63 465,67±23,33 

Apical 6,83±2,64 442,67±37,32 460,67±18,76 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após 
instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução 
utilizada. 

 

Na análise da contagem dos túbulos dentinários para o fator de variação 

Grupos, observa-se que o Grupo Q+E+Q e o Q+Q+Q apresentaram os maiores 

valores, com diferença estatisticamente significante em relação aos Grupos H+E+H 

e H+Q+H (p<0,05), que foram semelhantes, ou seja, não apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre si (p<0,05) (Tabela 21)  
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Tabela 21. Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários para os 
Grupos de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico. 

Grupos de soluções 

irrigadoras 
Média ± desvio padrão 

H+E+H 152,18 ± 201,77 B 

H+Q+H 135,78 ± 181,34 B 

Q+Q+Q 264,35 ± 194,84 A 

Q+E+Q 300,81 ± 212,30 A 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Na análise do fator Tempo para contagem dos túbulos dentinários, 

evidenciou-se que todos os tempos apresentam diferença estatisticamente entre 

eles, sendo que o Tempo 2 apresentou os maiores valores e o Tempo 0, os menores 

(p<0,05) (Tabela 22).  

 

Tabela 22. Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários para os 
Tempos utilizados durante o tratamento endodôntico. 

Tempos Média ± desvio padrão 

T0 8,89 ± 2,70 C 

T1 205,68 ± 201,16 B 

T2 425,28 ± 60,58 A 

T0 = Baseline; T1 = Após irrigação durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a 
primeira solução utilizada. Letras iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante 
(p>0,05).  

 
Na análise do fator Terço, observou-se que o cervical apresentou maiores 

valores na contagem dos túbulos dentinários, com diferença estatisticamente 

significante em relação ao médio e apical (p<0,05), sendo que, entre estes, não foi 

observada diferença estatisticamente significante (p>0,05) (Tabela 23). 
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Tabela 23. Médias ± desvios-padrão e mediana da contagem dos túbulos dentinários 
para os Terços radiculares  

Terços radiculares Média ± desvio padrão Mediana 

Cervical 233,08 ± 220,42 200,00 A 

Médio 204,33 ± 203,00 110,50 B 

Apical 202,43 ± 204,32  117,50 B 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Para os Grupos H+E+H e H+Q+H observou-se que o Tempo 2 apresentou 

maiores valores na contagem dos túbulos dentinários, com diferença 

estatisticamente significante ao Tempo 1 e Tempo 0 (p<0,05). Estes, foram 

semelhantes, ou seja, não apresentaram diferença estatisticamente significante 

entre si (p>0,05). Em relação aos terços radiculares, não houve diferença 

estatisticamente significante entre eles (p>0,05) em nenhum Tempo estudado 

(p>0,05). (Tabelas 24 e 25) 

 

Tabela 24.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Tempo x Terço para o Grupo H+E+H de soluções irrigadoras 
utilizadas durante o tratamento  

 T0 T1 T2 

Cervical 10,67 ± 2,06 B 27,5 ± 5,36 B 444,83 ± 38,34 A 

Médio 9,33 ± 3,08 B 9,00 ± 1,09 B 427,33 ± 61,65 A 

Apical 10,5 ± 1,22 B 8,33 ± 3,98 B 422,17 ± 66,54 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 

durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  
 
 

Tabela 25.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Tempo x Terço para o Grupo H+Q+H de soluções irrigadoras 
utilizadas durante o tratamento  

 T0 T1 T2 

Cervical 10,83 ± 1,60 D 26,33 ± 3,33 C 439 ± 40,91 A 

Médio 6,67 ± 2,50 D 8,83 ± 3,76 D 387,33 ± 39,40 B 

Apical 8,33 ± 1,75 D 6,00 ± 1,55 D 328,67 ± 47,22 B 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 

durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  
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Na interação dos fatores para os Grupos Q+Q+Q e Q+E+Q observou-se que 

os Tempos 1 e 2 apresentaram maiores valores, com diferença estatisticamente 

significante ao tempo 0 (p<0,05). Para os Terços observou-se que o cervical e apical 

apresentaram maiores valores, nos Tempos 1 e 2 (p<0,05).(Tabela 26 e 27). 

 

Tabela 26.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Tempo x Terço para o Grupo Q+Q+Q de soluções irrigadoras 
utilizadas durante o tratamento  

 T0 T1 T2 

Cervical 9,33 ± 3,20 C 431,17 ± 41,89 A 456,50 ± 35,52 A 

Médio 8,33 ± 3,08 C 331,67 ± 84,73 B 407,17 ± 43,24 A 

Apical 7,17 ± 2,32 C 338,33 ± 107,46 B  389,50 ± 98,70 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 

durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 
 
Tabela 27.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Tempo x Terço para o Grupo Q+E+Q de soluções irrigadoras 
utilizadas durante o tratamento  

 T0 T1 T2 

Cervical 9,00 ± 2,97 C 457,33 ± 26,01 A 474,50 ± 9,77 A 

Médio 6,67 ± 2,73 C 381,00 ± 79,63 B 465,67 ± 23,33 A 

Apical 6,83 ± 2,64 C 442,67 ± 37,32 A 460,67 ± 18,76 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 
durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  
 

 

Na interação dos fatores Grupos x Terços para o Tempo 0, observou-se que 

não houve diferença estatisticamente significante entre os Grupos (p>0,05), com 

exceção do terço médio, em que o grupo H+Q+H apresentou o menor valor em 

relação aos demais grupos (p<0,05) (Tabela 28). 
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Tabela 28.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Grupos x Terço para o Tempo 0 do tratamento endodôntico. 

 Cervical Médio Apical 

H+E+H 10,67 ± 2,06 A 9,33 ± 3,08 A 10,50 ± 1,22 A 

H+Q+H 10,83 ± 1,60 A 6,67 ± 2,50 B 8,33 ± 1,75 AB 

Q+Q+Q 9,33 ± 3,20 A 8,33 ± 3,08 A 7,17 ± 2,32 A 

Q+E+Q 9,00 ± 2,97 A 9,67 ± 2,73 A 6,83 ± 2,64 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 
durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  
 

 
Na interação dos fatores Grupos x Terços para o Tempo 1, observou-se que o 

grupo Q+E+Q, nos terços cervical e apical, e o grupo Q+Q+Q, no terço cevical, 

apresentaram os maiores valores, e os grupos H+E+H  e H+Q+H, os menores 

(p<0,05). Em relação aos Terços radiculares foi observado que o cervical apresentou 

maiores valores com diferença estatisticamente significante ao médio e apical 

(p<0,05) e estes foram semelhantes, ou seja, não apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre si (p>0,05), com exceção do grupo Q+E+Q no 

terço apical que apresentou resultados semelhantes ao terço cervical (p>0,05). 

(Tabela 29).  

 

Tabela 29.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Grupos x Terço para o Tempo 1 do tratamento endodôntico. 

 Cervical Médio Apical 

H+E+H 27,50 ± 5,36 C 9,00 ± 1,09 C 8,33 ± 3,98 C 

H+Q+H 26,33 ± 3,33 C 8,83 ± 3,76 C 6,00 ± 1,55 C 

Q+Q+Q 431,17 ± 41,89 A 331,67 ± 84,73 B 338,33 ± 107,46 B 

Q+E+Q 457,33 ± 26,01 A 381,00 ± 79,63 B 442,67 ± 37,32 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 
durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 

Na interação dos fatores Grupos x Terços para o Tempo 2, observou-se que 

todos os grupos apresentaram maiores valores para o terço cervical, com diferenças 
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estatisticamente significante entre eles, com exceção do grupo Q+E+Q, que não 

apresentou diferença estatisticamente significante entre os terços estudados 

(p<0,05) (Tabela 30).  

 

Tabela 30.  Médias ± desvios-padrão da contagem dos túbulos dentinários da 
interação dos fatores Grupos x Terço para o Tempo 2 do tratamento endodôntico. 

 Cervical Médio Apical 

H+E+H 444,83 ± 38,34 A 427,33 ± 61,65 B 422,17 ± 66,54 B 

H+Q+H 439,00 ±40,91 A 387,33 ± 39,40 C 328,67 ± 47,22 C 

Q+Q+Q 456,50 ± 35,52 A 407,17 ± 43,24 BC 389,50 ± 98,70 BC 

Q+E+Q 474,50 ± 9,77 A 465,67 ± 23,33 A 460,67 ± 18,76 A 
H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2 T0 = Baseline; T1 = Após irrigação 
durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a primeira solução utilizada. Letras 
iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 
 
 
Análise da rugosidade da superfície 

 

Os valores originais, médias e desvios padrões relacionados à rugosidade 

das superfícies das hemi raízes estudadas, expressos em µm, submetidos à 

variação dos grupos de soluções irrigadoras, terços radiculares e tempos avaliados, 

estão descritos na Tabela 31. 
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Tabela 31. Valores originais, médias e desvio padrão (µm) da rugosidade de superfície, 
nos terços cervical, médio e apical das hemi raízes, submetidas aos diferentes 
tratamentos e tempos utilizados. 

Solução 
irrigadora 

Terço 
radicular 

 
Tempos 

T0 T1 T2 

H+E+H 

Cervical 2,747±1,25 2,395±3,22 2,073±1,69 

Médio 2,649±1,25 2,961±3,62 2,132±1,61 

Apical 2,220±1,72 1,332±0,28 1,773±1,20 

H+Q+H 

Cervical 3,320±3,40 0,919±0,52 0,889±0,53 

Médio 2,610±1,24 1,035±0,44 0,964±0,46 

Apical 1,764±1,31 1,756±1,56 1,860±1,72 

Q+Q+Q 

Cervical 2,686±2,23 1,027±0,63 0,897±0,38 

Médio 2,342±1,16 1,169±0,59 1,164±0,57 

Apical 3,155±1,58 1,264±0,23 1,290±0,52 

Q+E+Q 

Cervical 2,329±0,99 1,148±0,67 1,118±0,39 

Médio 2,453±1,56 0,913±0,60 0,981±0,61 

Apical 1,444±1,19 1,110±0,29 1,136±0,26 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 
= Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução utilizada. 

 

Na análise da rugosidade de superfície para o fator de variação Grupos não 

houve diferença estatisticamente significante entre eles (p>0,05) (Tabela 31)  

 
Tabela 32. Médias ± desvios-padrão (µm) da rugosidade de superfície para os Grupos 
de soluções irrigadoras utilizadas durante o tratamento endodôntico. 

Grupos de soluções 

irrigadoras 
Média ± desvio padrão 

H+E+H 2,253 ± 1,918 A 

H+Q+H 1,680 ± 1,628 A 

Q+Q+Q 1,666 ± 1,267 A 

Q+E+Q 1,403 ± 0,962 A 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  
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Na análise dos Tempos, evidenciou-se que o Tempo 0 apresentou maiores 

valores de rugosidade de superfície, com diferença estatisticamente significante em 

relação ao Tempo 1 e 2 (p<0,05), os quais não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre si (Tabela 33).  

 

Tabela 33. Médias ± desvios-padrão (µm) da rugosidade de superfície para os 
Tempos utilizados durante o tratamento endodôntico. 

Tempos Média ± desvio padrão 

T0 2,476 ± 1,640 A 

T1 1,419 ± 1,538 B 

T2 1,356 ± 1,023 B 

T0 = Baseline; T1 = Após irrigação durante a instrumentação; T3 = após irrigação final e lavagem com a 

primeira solução utilizada. Letras iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante 
(p>0,05).  

 
Ao comparar os Terços radiculares, não se observou diferença 

estatisticamente significante entre eles (p>0.05) (Tabela 34). 

 

Tabela 34. Médias ± desvios-padrão (um) da rugosidade de superfície para os Terços 
radiculares  

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 1,675 ± 1,199 A 

Médio 1,781 ± 1,522 A 

Apical 1,796 ± 1,773 A 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 
As imagens de microscopia confocal a laser, apresentadas na Figura 20, 

permitem observar morfologicamente que, no geral, em todos os grupos no Tempo 

0, a superfície dentinária apresentou-se irregular, com praticamente sem nenhum 

túbulo dentinário aberto, e nos demais tempos, após o contato das soluções com a 

superfície dentinária, é possível a observar regularidade da superfície e 

consequentemente maior número de túbulos abertos.  
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Figura 20. Imagens de microscopia confocal a laser representativas da análise da 
rugosidade, sendo possível observar maior rugosidade de superfície em todos os 
Grupos no Tempo O. (A) G1 - NaOCl + EDTA + NaOCl; (B) G2 - NaOCl + Quitosana + 
NaOCl; (C) G3 - Quitosana+ Quitosana  + Quitosana; (D) G4 - Quitosana + EDTA + 
Quitosana.  

 
 
Análise da interface material obturador/dentina 

 

Os valores originais, médias e desvios padrões relacionados à extensão de 

tags formados na interface material obturador/dentina das hemi raízes estudadas, 
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expressos em µm, submetidos à variação dos grupos de soluções irrigadoras e 

terços radiculares avaliados, estão descritos na Tabela 35. 

 

Tabela 35. Valores originais, médias e desvio padrão (µm) da extensão de tags formados na 
interface material obturador/dentina, nos terços cervical, médio e apical das hemi raízes 
avaliadas. 

Grupos de 
soluções 

irrigadoras 

Terços radiculares 

Cervical Médio Apical 

H+E+H 20,85±5,04 19,33±7,29   22,37±11,44 

H+Q+H 20,67±8,68 18,10±11,92 15,63±6,65 

Q+Q+Q 30,09±7,52 26,98±7,13 13,75±3,35 

Q+E+Q 22,94±5,01 19,17±6,60 12,43±2,60 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. 

 

Na análise da interface material obturador/dentina, pode-se observar que não 

houve diferença estatisticamente significante para o fator Grupo (p>0,05) (Tabela 

36).  

 

Tabela 36. Médias ± desvios-padrão (µm) da extensão de tags formados na interface 
material obturador/dentina para os Grupos de soluções irrigadoras utilizadas durante o 
tratamento endodôntico. 

Grupos de soluções 

irrigadoras 
Média ± desvio padrão 

H+E+H 20,85 ± 1,52 A 

H+Q+H 18,13 ± 2,52 A 

Q+Q+Q 23,61 ± 8,68 A 

Q+E+Q 18,18 ± 5,32 A 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. 
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Na análise dos Terços radiculares, observou-se que o apical apresentou 

menores valores de extensão de tags formados, com diferença estatisticamente 

significante em relação ao médio e cervical (p<0,05), que apresentaram os maiores 

valores, sem diferenças estatisticamente significantes entre si (Tabela 37).  
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Tabela 37. Médias ± desvios-padrão (µm) da extensão de tags formados na interface 
material obturador/dentina para os Terços radiculares em geral.  

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 23,64 ± 4,42 A 

Médio 20,89 ± 4,09 A 

Apical 16,04 ± 4,42 B 

Letras iguais indicam que não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 

Nos Grupos H+E+H e H+Q+H, observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os terços radiculares avaliados (p>0,05) (Tabela 

38 e 39). 

 

Tabela 38. Médias ± desvios-padrão (µm) da extensão de tags formados para o Grupo 
H+E+H de soluções irrigadoras nos terços radiculares. 

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 20,85 ± 5,04 A 

Médio 19,33 ± 7,29 A 

Apical 22,37 ± 11,44 A 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Tabela 39. Médias ± desvios-padrão (µm) da extensão de tags formados para o Grupo 
H+Q+H de soluções irrigadoras nos terços radiculares. 

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 20,67 ± 8,68 A 

Médio 18,10 ± 11,92 A 

Apical 15,63 ± 6,65 A 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  

 

Para o Grupo Q+Q+Q, verificou-se que o terço apical apresentou os menores 

valores de extensão de tags formados, com diferença estatisticamente significante 

em relação aos terços médio e cervical (p<0,05), que apresentaram os maiores 

valores, sem diferenças estatisticamente significantes entre si (Tabela 40). 
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Tabela 40. Médias ± desvios-padrão (µm) da extensão de tags formados para o Grupo 
Q+Q+Q de soluções irrigadoras nos terços radiculares. 

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 30,10 ± 7,52 A 

Médio 26,98 ± 7,13 A 

Apical 13,76 ± 3,35 B 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  
 

 

No Grupo Q+E+Q, evidenciou-se que o terço apical apresentou os menores 

valores de extensão de tags formados, com diferença estatisticamente significante 

apenas em relação ao cervical (p<0,05) (Tabela 41). 

 

Tabela 41. Médias ± desvios-padrão (µm) da extensão de tags formados para o Grupo 
Q+E+Q de soluções irrigadoras nos terços radiculares. 

Terços radiculares Média ± desvio padrão 

Cervical 22,94 ± 5,01 A 

Médio 19,17 ± 6,60 AB 

Apical 12,43 ± 2,60 B 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05).  

 
 

A seguir, encontram-se as imagens representativas de cada análise realizada 

para cada grupo experimental. A figura 21 é referente à análise do perímetro e da 

contagem dos túbulos e a figura 22 é concernente à análise da penetração do 

cimento na interface material obturador/dentina. Todas as análises foram realizadas 

com o uso do Software OLS 4000, que gerencia as imagens obtidas com o 

miscroscópio confocal. 
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Figura 21. Análise do perímetro e da contagem dos túbulos. Os pontos em 
vermelho mostram a quantidade de túbulos dentinários abertos. (A) G1 - NaOCl 
+ EDTA + NaOCl; (B) G2 - NaOCl + Quitosana + NaOCl; (C) G3 - Quitosana+ 
Quitosana  + Quitosana; (D) G4 - Quitosana + EDTA + Quitosana. 
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Figura 22. Análise da penetração do cimento na interface material 
obturador/dentina. Setas vermelhas sinalizam as linhas azuis que representam o 
quanto o cimento obturador penetrou nos túbulos dentinários. (A) G1 - NaOCl + 
EDTA + NaOCl; (B) G2 - NaOCl + Quitosana + NaOCl; (C) G3 - Quitosana+ 
Quitosana  + Quitosana; (D) G4 - Quitosana + EDTA + Quitosana. 

 

As imagens de microscopia confocal a laser, apresentadas na Figura 23, 

permitem observar qualitativamente que, nos Grupos Q+Q+Q e Q+E+Q, é possível 

observar melhor justaposição e interação da superfície da dentina com o cimento 

obturador resinoso, diferentemente do observados nos Grupos H+E+H e H+Q+H, 

nos quais deparam-se com pior adaptação do cimento à dentina radicular.  
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Figura 23. Análise da interface material obturador/dentina. (A) G1 - NaOCl + 
EDTA + NaOCl; (B) G2 - NaOCl + Quitosana + NaOCl; (C) G3 - Quitosana+ 
Quitosana  + Quitosana; (D) G4 - Quitosana + EDTA + Quitosana.  
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Diferentes soluções irrigadoras são frequentemente utilizadas para eliminar 

debris, lubrificar paredes dentinárias, destruir bactérias, remover a camada de smear 

e os tecidos remanescentes (ZHANG et al., 2010). Porém, essas soluções, devido 

ao contato com o tecido dental durante o procedimento de irrigação, modificam 

significativamente o conteúdo mineral da dentina radicular, fato este que deve ser 

avaliado (ARI; ERDEMIR, 2005; COBANKARA; ERDOGAN; HAMURCU, 2011). 

O presente estudo buscou determinar, por meio da Espectroscopia de 

Infravermelho por Transformada de Fourier e pela Microscopia Confocal a laser, as 

alterações físico-químicas e morfológicas na dentina do canal radicular tratada com 

diferentes soluções irrigadoras conhecidas e adotadas para a realização da terapia 

endodôntica (hipoclorito de sódio a 1% e EDTA a 17%), e uma solução já conhecida, 

porém apenas testada e utilizada como agente quelante, v.g., a Quitosana a 0,2% 

(SILVA et al., 2012; SILVA et al., 2013; DEL CARPIO-PEROCHENA et al., 2015). O 

uso da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier possibilita a 

identificação de estruturas moleculares e dos compostos orgânicos e inorgânicos 

presentes na dentina radicular, de forma não destrutiva. Esta identificação ocorre 

pelo espectro de absorção da amostra, que é gerado a partir dos modos vibracionais 

das moléculas que compõem a dentina. Os espectros obtidos por meio deste 

método caracterizam a composição e concentração de substâncias minerais e 

orgânicas das superfícies analisadas, criando parâmetros de comparação entre elas 

(DI RENZO et al., 2001; ZHANG et al., 2010). Tais circunstâncias mostraram-se de 

utilidade para a realização das investigações propostas neste estudo. 

A microscopia confocal utilizada nesse experimento permitiu a visualização do 

cimento endodôntico no interior dos canalículos dentinários. A literatura ressalta que 

a principal vantagem da microscopia confocal em relação à MEV é de não haver 
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necessidade da utilização de vácuo ou metalização, que promovem desidratação 

das amostras, além de poder ocasionar artefatos de técnica (BITTER et al., 2009; 

DE DEUS et al., 2011). 

Alguns trabalhos estudam apenas a eficiência dos agentes quelantes na 

remoção da camada de smear (TEIXEIRA; FELIPPE; FELIPPE, 2005; DAI et al., 

2011; GALLER et al., 2015; TABRIZIZADEH; SHAREGHI, 2015). Porém, seus 

efeitos sobre a dentina também devem ser observados, uma vez que há evidências 

científicas de que as soluções quelantes, assim como as soluções irrigadoras, 

causam alterações estruturais na dentina radicular, com influência nas propriedades 

mecânicas e nas físicas da estrutura dental (HENNENQUIN; PAJOT; AVIGNAT, 

1994; HENNEQUIN; DOUILLARD, 1995; SLUTZKY-GOLDBERG et al., 2004; 

COBANKARA; ERDOGAN; HAMURCU, 2011). As soluções quelantes e 

desmineralizantes atuam sobre o cálcio da matriz de hidroxiapatita da dentina, com 

consequente exposição de colágeno (SLUTZKY-GOLDBERG et al., 2004). 

Na primeira fase do presente estudo, a dentina radicular não foi 

instrumentada, o que não gerou camada de smear na sua superfície, de modo a 

permitir a avaliação da perda do material orgânico e inorgânico da dentina que 

ocorre quando em franco contato com as soluções irrigadoras avaliadas, sem a 

interposição da camada de smear entre as soluções avaliadas e as paredes 

dentinárias (ARI; ERDEMIR, 2005; GARCIA-GODOY et al., 2005; SAYIN et al., 

2007; ZHANG et al., 2010). 

Os dentes utilizados neste estudo foram coletados aleatoriamente de 

diferentes pacientes. Portanto, o conteúdo mineral inicial (T0-baseline) foi diferente 

para todos os dentes, porém o acaso na separação dos grupos tornou tal aspecto 
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semelhante para todos os grupos experimentais (COBANKARA; ERDOGAN; 

HAMURCU, 2011). 

As soluções aqui avaliadas possuem ações físico-químicas diferentes, que 

justificaram as suas escolhas para análise. O EDTA, em contato com a superfície 

dentinária, provoca a descalcificação da dentina peri e intertubular e, assim, deixa o 

colágeno exposto. O NaOCl dissolve o colágeno e deixa a entrada dos túbulos 

dentinários mais aberta e exposta (TEIXEIRA; FELIPPE; FELIPPE, 2005). Este é um 

agente proteolítico não específico, capaz de remover material orgânico e íons de 

magnésio, carbonato e fosfato, importantes para as propriedades mecânicas da 

dentina (PASCON et al., 2009). Consequentemente, com a degradação dos seus 

componentes orgânicos (HABELITZ et al., 2002; MARENDING et al., 2007; 

PASCON et al., 2009), as propriedades mecânicas da dentina são afetadas (ZHANG 

et al., 2010), tais como a redução da microdureza (SLUTZKY-GOLBERG et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2007), da resistência à flexão, e do módulo de elasticidade 

(GRIGORATOS et al., 2001; MARENDING et al., 2007).  

Como consequência da ação do NaOCl em porções orgânicas, as 

propriedades de dissolução dos tecidos e seus efeitos antibacterianos, que são 

desejados na endodontia, foram mutuamente interligados com os efeitos 

indesejáveis. Nesse contexto, é importante ressaltar que a porção mineral da 

dentina tem efeito protetor sobre o colágeno e, portanto, os agentes 

desmineralizantes utilizados para remoção da camada de smear deixam esta porção 

orgânica desprotegida, uma vez que não é resistente à ação proteolítica, de modo a 

agilizar o efeito destrutivo do hipoclorito de sódio (DI RENZO et al., 2001; 

OYARZUN; CORDERO; WHITTLE, 2002; MARENDING et al., 2007).  
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A busca de soluções que preservem a estrutura do colágeno é necessária, o 

que justifica a realização de pesquisas que se estudem soluções que dissolvam a 

parte mineral sem causar alterações negativas no colágeno da dentina, e que 

permitam o selamento da interface material obturador/dentina após a obturação do 

canal radicular. Sugere-se, assim, que, com a utilização da Quitosana como solução 

irrigadora, o dano seja em menor proporção devido à sua capacidade de ligação 

com as fibras de colágeno por meio de atração eletrostática, envolvendo-as, o que 

aumenta a resistência do colágeno exposto e o protege da ação das colagenases 

(SILVA et al., 2012; PERSADMEHR et al., 2014). Além disso, é uma alternativa 

potencial ao uso do EDTA devido ao seu potencial quelante (SILVA et al., 2012) e 

antimicrobiano (LIU et al., 2001; RAAFAT; SAHL, 2009). Esse biopolímero melhora a 

resistência à nova contaminação bacteriana e à formação e aderência da camada de 

smear, que é uma das mais importantes causas do insucesso do tratamento 

endodôntico (KISHEN et al., 2008; DEL CAPIO-PEROCHENA et al., 2015), o que 

justifica a avaliação do uso dessa substância como solução irrigadora, isoladamente 

e em associações com outras substâncias químicas. 

Com base nas análises pelo método citado, constatou-se que a sequência de 

irrigação com Quitosana-EDTA-Quitosana apresentou maior razão amida/fosfato, 

indicadora da maior presença de estrutura orgânica exposta e, portanto, maior 

desmineralização da superfície dentinária. Isso se deve, provavelmente, à 

combinação das duas soluções com caracterísiticas quelantes; utilizadas durante o 

preparo químico mecânico dos canais radiculares, com eventual potencialização da 

ação do EDTA, que entrou em contato prévio com as paredes dentinárias dotadas 

de focos de desmineralização, de modo a causar efeito ampliado desse aspecto 

negativo (COBANKARA; ERDOGAN; HAMURKU, 2011). Quimicamente, a interação 
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da Quitosana, que ocorre com apenas uma pequena parte do colágeno, é 

puramente de natureza eletrostática, e a maior parte permanece inalterada ou com 

poucas modificações. Este comportamento pode ser interpretado por considerar que 

ocorre o encapsulamento do colágeno pela Quitosana. Dessa forma, ela impede que 

outras interações ocorram com o colágeno, que está envolvido na formação da 

cápsula. Essas ligações eletrostáticas ocorrem entre os grupos aminos da Quitosana 

e os radicais COO- do colágeno. A interação da Quitosana com o colágeno também 

pode afetar o mecanismo de hidrólise pelas colagenases de duas maneiras: pela 

inibição do processo de reconhecimento do colágeno pelas colagenases ou pela 

interação direta com a enzima (DEL CAPIO-PEROCHENA et al., 2015; LIU et al., 

2001; NIKHIL et al. 2016; RAAFAT; SAHL, 2009).  

A sequência de irrigação com NaOCl-EDTA-NaOCl evidenciou os maiores 

valores para a razão carbonato/fosfato, indicadora da quantidade do conteúdo 

inorgânico presente na amostra. Esses resultados demonstram que, quanto maior o 

valor da razão, maior a quantidade de carbonato presente na amostra, que é um 

radical mais sensível do que o fosfato. Esse achado coincide com o de Dogan et al. 

(2001), que mostrou que o NaOCl provoca alterações significativas no conteúdo 

mineral da dentina.  

Sugere-se que o tratamento com NaOCl cause acumulação do conteúdo 

mineral na dentina humana (INABA et al., 1996), o que resulta em aumento da 

quantidade de carbonato e diminuição de fosfato (TSUDA; RUBEN; ARENDS, 

1996). Baumgartner et al. (1992) sugeriu que o uso isolado do NaOCl como solução 

irrigadora pode expor o material inorgânico da dentina, devido à dissolução da 

matéria orgânica, e ali deixa uma camada de tecido mineralizado - smear. Esta 
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camada mineralizada seria uma das razões pelas quais o NaOCl aumentou a razão 

Ca/P da superfície dentinária (DOGAN et al., 2001).  

Provavelmente, a diferença encontrada entre os grupos de soluções 

irrigadoras deve-se principalmente à ação do EDTA a 17%, que, quando utilizado no 

Grupo Quitosana+EDTA+Quitosana, entra em contato com a superfície dentinária 

dotada de pontos de desmineralização decorrentes do efeito quelante da Quitosana, 

de modo a potencializar o efeito desmineralizante do EDTA. Isso não ocorreu no 

Grupo NaOCl+EDTA+NaOCl, já que o NaOCl não tem a capacidade 

desmineralizante, de modo a propiciar a ocorrência dos núcleos mencionados. No 

Grupo Quitosana+Quitosana+Quitosana, ou seja, quando do uso puro e simples da 

substância, observou-se boa capacidade de desmineralização ao analisar o 

componente inorgânico, porém em menor expressão do que quando utilizada em 

associação com o EDTA. Devido à sua capacidade de proteção ao colágeno (SILVA 

et al., 2012; PERSADMEHR et al., 2014), não se observou grande quantidade de 

colágeno exposto quando avaliado o seu conteúdo orgânico.  

Esse resultado está de acordo com outros estudos que mostram que o EDTA 

provoca a remoção de grande quantidade de cálcio e fosfato da dentina radicular 

(SAYIN et al., 2007), além de provocar irregularidades na dentina peri e intertubular 

com a aplicação acima de 1 minuto e em volume maior que 1 mL (ÇALT; SERPER, 

2002; TORABINEJAD et al., 2003; TAY; GUTMANN; PASHLEY, 2007; KHEDMAT; 

SHOKOUHINEJAD, 2008). Estudos apresentam resultados semelhantes quando se 

compararam diferentes concentrações de EDTA utilizadas com várias outras 

substâncias irrigadoras, o que mostrou que o EDTA apresenta efeitos similares 

(SOUSA; SILVA, 2005) ou mais potentes (ARI; ERDEMIR, 2005) na extração do 
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Ca2+ da dentina radicular, e que foram exacerbados com a extensão do tempo de 

contato das soluções com as superfícies dentinárias (SAYIN et al., 2007). 

Outros estudos verificaram que o EDTA e o NaOCl são capazes de alterar a 

estrutura mineral (SAYIN et al., 2007; BALLAL; MALA; BHAT, 2011; PASCON et al., 

2012), e se sugere diminuição das propriedades mecânicas uma vez que a porção 

mineral do tecido dentinário contribui para o módulo de elasticidade e dureza, 

enquanto que o colágeno é responsável pela tenacidade dos tecidos (SLUTZKY-

GOLGBERG et al., 2004; MARENDING et al., 2007). Dessa forma, a destruição do 

colágeno nos tecidos mineralizados pode aumentar a susceptibilidade à fratura do 

dente tratado endodonticamente (ZHANG et al., 2010). Como a solução de EDTA 

apresenta efeito desmineralizante forte, ocorre o alargamento dos túbulos 

dentinários, amolecimento da dentina e desnaturação das fibras de colágeno. Estes 

efeitos podem causar dificuldade na adaptação dos materiais obturadores às 

paredes dos canais radiculares (ÇALT; SERPER, 2002).  

A maior quantidade de colágeno exposto, observada no Grupo 

Quitosana+EDTA+Quitosana, quando em demasia, pode deixar a interface material 

obturador/dentina vulnerável às ações de degradação das metaloproteinases 

(MMPs), após a obturação. A degradação do colágeno pelas enzimas bacterianas e 

pelas MMPs derivadas do hospedeiro é outro fator que pode levar à perda de 

integridade estrutural dos dentes obturados (FERRARI et al, 2004;. KISHEN, 2006). 

As bactérias e os seus produtos podem estimular diretamente a ativação das MMPs, 

que contribuem para remodelação do tecido tanto fisiológico como patológico 

(CHAUSSAIN-MILLER et al., 2006; CARRILHO et al. 2009). Portanto, estratégias de 

tratamento para inibir a liberação das MMPs e para resistir ao potencial de 
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degradação da matriz de colágeno pelas MMPs são de suma importância na 

endodontia. 

Assim, no Grupo Quitosana+ Quitosana+ Quitosana, no qual foi utilizada a 

solução de Quitosana em todas as etapas, foi observada boa quantidade de 

colágeno exposto, que é essencial na interação da dentina com o cimento obturador 

resinoso, e não deixou grande interface vulnerável às intempéries do meio. Logo, a 

Quitosana melhorou os substratos sem alterar tanto as suas composições químicas. 

Neste estudo, também foi possível visualizar que o grupo em que foi utilizada 

a Quitosana em todas as etapas da simulação do tratamento endodôntico, observou-

se desmineralização crescente com o passar do tempo, porém menor do que 

quando utilizado o EDTA. Isso ocorre porque a Quitosana é um ácido fraco e auto 

limitante; por isso, abre os túbulos dentinários (LEVINE, 1971; PASHLEY et al. 

1991). 

Além disso, devido à capacidade de a Quitosana ligar-se às fibrilas de 

colágeno, ao mesmo tempo em que ela promove a desmineralização da superfície e 

a proteção do colágeno, atrai os íons Ca2+, e parte desses íons permanecerão no 

colágeno. Esse raciocínio explica os resultados do componente orgânico 

encontrados no grupo Quitosana+Quitosana+Quitosana, onde não se encontrou 

alteração nos diferentes tempos, com a explicação provável de que a Quitosana 

desmineralizou a superfície, expôs o colágeno, porém o componente inorgânico não 

se alterou nos resultados, pois o Cálcio restou precipitado na Quitosana (TARAVEL, 

DOMARD, 1993). 

Os resultados deste trabalho mostraram que existe variação na proporção de 

compostos inorgânicos entre os terços radiculares em todos os grupos avaliados. A 

razão carbonato/fosfato é maior no terço apical quando comparado aos demais 
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terços, evidenciando seu maior grau de mineralização, o que provavelmente decorre 

da menor quantidade e menor diâmetro dos túbulos neste terço (PAQUÉ et al., 

2006; LOTTANTI et al., 2009). Além disso, essa região pode apresentar áreas 

completamente desprovidas de túbulos, sendo frequentemente esclerosada e mais 

mineralizada (LOTTANTI et al., 2009). Essa diferença de composição química 

característica do elemento dental entre os terços radiculares merece destaque, uma 

vez que interfere diretamente nos procedimentos adesivos e restauradores 

(NEELAKANTAN et al., 2012). 

A anatomia mais estreita da região apical e a menor acessibilidade das 

soluções irrigadoras a ela têm sido sugeridas como razões para a maior presença da 

camada de smear (ARVANITI; KHABBAZ, 2011; TABRIZIZADEH; SHAREGHI, 

2015), o que reforça ainda mais a importância de se realizar boa irrigação em todo o 

comprimento do canal radicular e que as deste canal determinam o volume da 

solução irrigadora que entra em contato com as paredes radiculares e, 

consequentemente, sua eficiência (ARVANIT; KHABBAZ, 2011). 

O uso das soluções irrigadoras em conjunto com o preparo mecânico é 

essencial na remoção da camada de smear e das bactérias, principalmente nas 

áreas mais inacessíveis à instrumentação no canal radicular (VAN DER VYVES 

2014), além de criar formato do canal radicular mais amplo e favorável para posterior 

obturação (ALBRECHT; BAUMGARTNER; MARSHALL, 2004, ARI, ERDEMIR; 

BELLI, 2004). Para isso, são necessários métodos na terapia endodôntica, nos quais 

o preparo do canal radicular produza alargamento maior do seu espaço, a fim de 

superar as dificuldades encontradas na irrigação principalmente na região apical, 

que pode ser obtido com a utilização de instrumentos dotados de tapers maiores, o 

que justifica a utilização do instrumento final #60.04 na segunda fase deste trabalho, 
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permitindo melhores condições de irrigação, pois, quanto maior o espaço, melhor a 

penetração da solução irrigadora no canal radicular e, portanto, maior o contato das 

soluções com as paredes dentinárias (ALBRECHT; BAUMGARTNER; MARSHALL, 

2004; USMAN; BAUMGARTNER; MARSHALL, 2004; ARVANITI; KHABBAZ, 2011).  

Em relação aos tempos, após o Tempo 3, no qual todas as soluções já 

entraram em contato com os fragmentos de dentina, foi possível observar maior 

quantidade de matéria orgânica exposta, quando comparado ao Tempo 0, porém 

apresentou resultados semelhantes aos Tempo 1 e 2, que correspondem à análise 

realizada após a utilização da primeira solução simulando a irrigação durante a 

instrumentação, e após a irrigação com a segunda solução irrigadora utilizada, 

respectivamente. A partir disto, é possível observar que, quanto maior tempo da 

solução irrigadora em contato com a superfície dentinária, maior foi o seu efeito final 

em relação ao inicial, (CLARKSON et al., 2006; ROSSI-FEDELE; DE FIGUEIREDO, 

2008; ZHANG et al., 2010; ARSLAN et al., 2015). Estudos prévios evidenciaram que 

as ações do NaOCl e do EDTA são maiores de acordo com a concentração e tempo 

de contato com o substrato, corroborando com os resultados do presente estudo 

(SAYIN et al., 2007; SAITO et al., 2008, ZHANG et al., 2010).  

Morfologicamente, foi possível observar nesse estudo que a utilização da 

Quitosana promoveu boa atuação na abertura dos túbulos dentinários, 

provavelmente devido ao seu potencial quelante (SILVA et al., 2012). Todas as 

soluções promoveram diminuição da rugosidade de superfície quando em contato 

com a dentina, devido ao próprio processo de instrumentação e limpeza que já 

retifica e modela o canal radicular, o que remove a camada de smear que também 

aparece nas imagens tornando a superfície mais irregular.  
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Quando a sequência de irrigação NaOCl–EDTA-NaOCl é utilizada, as fibras 

de colágeno perdem a cápsula de proteção que advém da hidroxiapatita, deixando-

as mais expostas à ação degradante do NaOCl. Este protocolo mostrou influência 

negativa na adesão do cimento resinoso AH Plus com a dentina (NEELAKANTAN et 

al., 2011), uma vez que é especulado que os anéis epóxicos do cimento liguem-se 

quimicamente aos grupos aminos presentes no colágeno da dentina (FISHER; 

BERZINS; BAHCALL, 2007; NEELAKANTAN et al., 2015).  

A remoção da camada de smear e do smear plug é considerada essencial 

para permitir a penetração dos cimentos através dos túbulos (MOON et al., 2010). 

Assim, à guisa de especulação, a presença de cimento nos túbulos dentinários pode 

ser indicativa dessa remoção. Houve diferença de penetração do cimento 

endodôntico entre os terços radiculares apenas nos grupos em que foi utilizada a 

solução de Quitosana, onde foi possível observar maior penetração do cimento nos 

terços cervical e médio do que no apical. A penetração do cimento ocorre nos 

túbulos dentinários, que tendem a diminuir da porção cervical para a porção apical, 

uma vez que a dentina não é uniformemente mineralizada (CARRIGAN et al., 1984), 

e devido à maior pressão que a região do terço cervical sofre durante a fase de 

condensação da massa obturadora no sistema de canais radiculares. A dentina 

apical pode apresentar áreas completamente desprovidas de túbulos (MJÖR et al., 

2001), sendo frequentemente esclerosada e mais mineralizada (VASSILIADIS et al., 

1994). Adicionalmente, nas regiões cervicais, além de existir maior quantidade de 

túbulos dentinários, observam-se também canalículos com diâmetros maiores 

(MJÖR et al., 2001; AMOROSO-SILVA et al., 2014). Chandra et al. (2012) avaliaram 

a penetração de quatro diferentes cimentos endodônticos resinosos no interior dos 

canalículos dentinários, por meio da microscopia confocal, e mostraram maior 
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penetração dos materiais no terço cervical, seguido do terço médio e por último, 

terço apical, corroborando os achados do presente trabalho. Observações 

semelhantes foram relatadas por Tuncer e Tuncer (2012), em um estudo que avaliou 

o efeito da irrigação final com EDTA, ácido cítrico e ácido maléico na percentagem e 

extensão de penetração de cimento através dos túbulos dentinários. Verificaram, em 

todos os grupos, que a porção cervical do canal radicular apresentou alta 

percentagem e maior extensão de penetração do cimento que as amostras dos 

terços médio e apical.  

Importante frisar que alguns autores ressaltam que a penetração do cimento 

endodôntico no interior dos túbulos dentinários apresenta a vantagem de promover 

retenção mecânica do material obturador nas paredes dentinárias (KOKKAS et al., 

2004; ORDINOLA- ZAPATA et al., 2009). Atua ainda, como um “agente bloqueador", 

dificultando nova infecção bacteriana e ou inativando as que permaneceram no 

interior dos túbulos dentinários (AMOROSO-SILVA et al., 2014). 

O presente estudo foi feito in vitro. Portanto, os resultados obtidos não 

necessariamente definem as ações das substâncias testadas in situ. Sangue, 

tecidos remanescentes e outras variáveis podem afetar as ações das soluções sob 

investigação, no canal radicular (KURUVILLA et al., 2015). É importante conhecer 

como cada solução afeta a dentina radicular antes de usá-la clinicamente. Estudos 

clínicos são necessários para confirmar esses resultados e avaliar sua relevância no 

resultado do tratamento endodôntico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão | 123 

 

 Com base na metodologia utilizada e nos resultados obtidos neste estudo, 

conclui-se que: 

 

 A Quitosana, de modo geral, utilizada como solução irrigadora; produziu 

menos alterações químicas na dentina radicular quando comparada às demais 

soluções empregadas;  

- Quanto à análise, por meio do FTIR, da superfície dentinária, na 

primeira fase do experimento, a associação da quitosana com o EDTA (grupo 

Q+E+Q) resultou na maior quantidade de porção orgânica exposta, e que foi 

incrementada com o tempo. A região analisada não influenciou nos 

resultados, e a associação do hipoclorito de sódio com o EDTA (grupo 

H+E+H) resultou na maior quantidade de material inorgânico. 

- Quanto ao uso das soluções irrigadoras analisadas durante o preparo 

biomecânico seguido de obturação com cimento resinoso AH Plus, observou-

se maior número de túbulos dentinários expostos e maiores perímetros ao 

final da irrigação.  Em todos os grupos experimentais houve diminuição da 

rugosidade de superfície quando em contato com a dentina 

independentemente das soluções avaliadas. Em relação à interface material 

obturador/dentina, os terços cervical e médio apresentaram maior penetração 

do cimento endodôntico no interior dos túbulos dentinários, principalmente 

nos grupos em que a Quitosana foi utilizada. 
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Apêndice 1. Valores originais, médias e desvio padrão (cm-1) do conteúdo inorgânico, nos terços cervical, médio e apical dos fragmentos de dentina 
radicular, submetidos aos diferentes tratamentos e tempos utilizados. 

Solução 
irrigadora 

 
Tempos 

 

�̅�𝐭 ± 𝐃𝐏 total 

T0 T1 T2 T3 

 Cervical Médio Apical Cervical Médio Apical Cervical Médio Apical Cervical Médio Apical  

H+E+H 

0,018 0,018 0,017 0,021 0,019 0,028 0,018 0,019 0,022 0,016 0,018 0,022  

0,018 0,022 0,023 0,017 0,021 0,021 0,016 0,018 0,020 0,015 0,016 0,019  

0,025 0,023 0,027 0,026 0,023 0,023 0,026 0,025 0,028 0,023 0,019 0,024  

0,020 0,022 0,023 0,021 0,022 0,021 0,027 0,022 0,021 0,026 0,019 0,019  

0,017 0,022 0,023 0,015 0,020 0,022 0,018 0,021 0,021 0,015 0,017 0,015  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,020±0,003 0,021±0,002 0,023±0,003 0,020±0,004 0,021±0,002 0,023±0,003 0,021±0,005 0,021±0,003 0,022±0,003 0,019±0,005 0,018±0,001 0,020±0,004 0,021±0,001 

H+Q+H 

0,019 0,022 0,024 0,017 0,020 0,025 0,016 0,022 0,022 0,016 0,020 0,021  

0,019 0,020 0,018 0,017 0,019 0,018 0,015 0,016 0,015 0,015 0,010 0,016  

0,018 0,020 0,018 0,017 0,018 0,022 0,015 0,018 0,019 0,014 0,016 0,017  

0,020 0,019 0,019 0,019 0,016 0,017 0,016 0,016 0,017 0,016 0,015 0,016  

0,020 0,023 0,023 0,018 0,017 0,024 0,016 0,017 0,025 0,017 0,015 0,024  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,019±0,001 0,021±0,002 0,020±0,003 0,017±0,001 0,018±0,001 0,021±0,004 0,016±0,0004 0,018±0,003 0,020±0,004 0,016±0,001 0,015±0,003 0,019±0,003 0,018±0,003 

Q+Q+Q 

0,018 0,024 0,020 0,015 0,018 0,020 0,014 0,020 0,020 0,015 0,021 0,021  

0,023 0,021 0,022 0,014 0,019 0,019 0,014 0,013 0,022 0,012 0,019 0,020  

0,022 0,022 0,018 0,017 0,019 0,017 0,016 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016  

0,019 0,016 0,020 0,014 0,015 0,021 0,015 0,014 0,017 0,014 0,014 0,022  

0,016 0,021 0,017 0,015 0,017 0,014 0,014 0,015 0,017 0,014 0,018 0,016  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,019±0,003 0,021±0,003 0,019±0,002 0,015±0,001 0,017±0,002 0,018±0,003 0,014±0,001 0,016±0,003 0,019±0,002 0,014±0,002 0,018±0,002 0,019±0,003 0,017±0,003 

Q+E+Q 

0,017 0,023 0,018 0,015 0,005 0,016 0,037 0,035 0,020 0,024 0,000 0,023  

0,019 0,020 0,018 0,014 0,013 0,015 0,031 0,017 0,021 0,019 0,015 0,029  

0,019 0,020 0,017 0,014 0,017 0,014 0,035 0,018 0,012 0,026 0,018 0,011  

0,018 0,021 0,022 0,017 0,017 0,020 0,020 0,025 0,024 0,012 0,022 0,025  

0,017 0,020 0,018 0,015 0,018 0,018 0,020 0,018 0,019 0,016 0,016 0,021  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,018±0,001 0,021±0,002 0,019±0,002 0,015±0,001 0,014±0,005 0,017±0,003 0,029±0,008 0,023±0,008 0,019±0,005 0,019±0,006 0,014±0,008 0,022±0,006 0,019±0,006 

�̅� ± 𝐃𝐏 total 0,012±0,002 0,014±0,002 0,013±0,002 0,010±0,002 0,012±0,001 0,012±0,002 0,018±0,001 0,016±0,001 0,014±0,002 0,013±0,001 0,013±0,001 0,016±0,002  

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução 
utilizada. 
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Apêndice 2. Valores originais, médias e desvio padrão (cm-1) do conteúdo orgânico, nos terços cervical, médio e apical dos fragmentos de dentina radicular, 
submetidos aos diferentes tratamentos e tempos utilizados. 

Solução 
irrigadora 

 
Tempos 

 

�̅�𝐭 ± 𝐃𝐏 total 

T0 T1 T2 T3 

 Cervical Médio Apical Cervical Médio Apical Cervical Médio Apical Cervical Médio Apical  

H+E+H 

0,011 0,012 0,018 0,008 0,006 0,011 0,041 0,033 0,027 0,015 0,009 0,014  

0,012 0,030 0,012 0,008 0,013 0,007 0,039 0,038 0,039 0,012 0,020 0,013  

0,018 0,015 0,017 0,010 0,008 0,006 0,043 0,039 0,035 0,019 0,012 0,013  

0,009 0,012 0,020 0,008 0,009 0,010 0,042 0,031 0,054 0,015 0,015 0,023  

0,012 0,011 0,015 0,006 0,008 0,012 0,165 0,045 0,059 0,022 0,014 0,024  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,012±0,003 0,016±0,008 0,016±0,003 0,008±0,002 0,009±0,002 0,009±0,002 0,066±0,055 0,037±0,005 0,043±0,013 0,017±0,004 0,014±0,004 0,017±0,005 0,022±0,023 

H+Q+H 

0,009 0,013 0,011 0,006 0,008 0,008 0,046 0,026 0,018 0,008 0,011 0,007  

0,010 0,010 0,020 0,006 0,007 0,010 0,016 0,024 0,046 0,006 0,011 0,018  

0,013 0,011 0,013 0,007 0,008 0,010 0,038 0,025 0,025 0,012 0,007 0,005  

0,012 0,011 0,010 0,008 0,006 0,005 0,027 0,023 0,015 0,010 0,007 0,003  

0,013 0,011 0,010 0,009 0,004 0,007 0,053 0,021 0,026 0,014 0,003 0,009  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,011±0,002 0,011±0,001 0,013±0,004 0,007±0,001 0,006±0,002 0,008±0,002 0,036±0,015 0,024±0,002 0,026±0,012 0,010±0,003 0,008±0,003 0,008±0,006 0,014±0,011 

Q+Q+Q 

0,009 0,014 0,012 0,037 0,053 0,069 0,054 0,095 0,117 0,063 0,083 0,182  

0,010 0,016 0,014 0,036 0,050 0,092 0,041 0,117 0,177 0,045 0,097 0,199  

0,010 0,008 0,010 0,023 0,021 0,082 0,042 0,039 0,119 0,047 0,064 0,186  

0,010 0,008 0,016 0,036 0,024 0,069 0,043 0,038 0,081 0,057 0,049 0,151  

0,009 0,011 0,016 0,027 0,041 0,037 0,053 0,092 0,047 0,051 0,121 0,092  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,010±0,001 0,011±0,003 0,013±0,003 0,032±0,006 0,038±0,014 0,070±0,021 0,047±0,006 0,076±0,036 0,108±0,049 0,053±0,007 0,083±0,028 0,162±0,043 0,059±0,049 

Q+E+Q 

0,013 0,014 0,011 0,061 0,046 0,049 0,808 0,295 0,185 1,659 0,152 0,237  

0,009 0,009 0,010 0,049 0,036 0,053 0,692 0,103 0,309 0,329 0,145 0,409  

0,012 0,009 0,012 0,089 0,030 0,041 1,044 0,095 0,371 0,591 0,178 1,145  

0,010 0,010 0,011 0,030 0,034 0,039 0,153 0,106 0,078 0,192 0,171 0,111  

0,009 0,010 0,015 0,040 0,032 0,059 0,356 0,081 0,118 0,198 0,113 0,294  

�̅�𝒕 ± 𝑫𝑷 0,011±0,002 0,011±0,002 0,012±0,002 0,054±0,023 0,036±0,006 0,048±0,009 0,611±0,462 0,136±0,089 0,212±0,125 0,594±0,617 0,152±0,026 0,439±0,409 0,193±0,227 

�̅� ± 𝐃𝐏 total 0,011±0,001 0,012±0,003 0,014±0,002 0,025±0,022 0,022±0,017 0,034±0,031 0,190±0,281 0,068±0,050 0,097±0,084 0,169±0,284 0,064±0,068 0,157±0,201 0,072±0,066 

H = hipoclorito de sódio 1 %; E = Edta a 17 %; Q = Quitosana 0,2%; T0 = Inicial; T1 = Após instrumentação; T2 = Após irrigação com a segunda solução; T3 = após lavagem com a primeira solução 
utilizada. 
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Anexo 1.  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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