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Resumo  



Resumo________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________Rogério Emílio de Souza 

Comparou-se a eficiência da instrumentação rotatória e manual-mecânica 

variando a substância auxiliar nos terços médio e apical quanto à 

presença da smear layer. Foram utilizados 95 dentes divididos em 4 

grupos: Instrumentação manual-mecânico, Instrumentação com o sistema 

ProTaper, sistema RaCe e sistema K3, sendo os grupos irrigados com 

clorexidina 0,12% e hipoclorito de sódio 1%, tendo 15 dentes como 

controle. Ao final os dentes foram clivados em seu longo eixo, metalizados 

e levados ao MEV. Os resultados mostraram que não houve diferença 

entre os terços analisados, independente das técnicas ou das soluções. 

Frente à solução de hipoclorito, no terço médio e análise global, o sistema 

K3 mostrou melhores resultados. No terço apical não houve diferença 

estatística. Não houve diferença estatística entre as técnicas no terço 

médio, apical e global, quando irrigados com a Clorexidina. A análise das 

técnicas de instrumentação, independente das soluções e dos terços, 

mostrou não haver diferença estatística. A clorexidina se mostrou superior 

ao hipoclorito no terço médio independente da técnica de instrumentação 

e no terço apical as duas soluções se equipararam. 
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1 Introdução  



Introdução_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ Rogério Emílio de Souza 

2

A Endodontia desempenha importante papel na preservação dos 

dentes e sua, conseqüente, manutenção na cavidade bucal. 

O tratamento dos canais radiculares consiste, basicamente, de três 

fases: acesso à câmara pulpar e canal radicular, preparo biomecânico e 

obturação dos canais 105, 135. 

O preparo biomecânico é fator de fundamental importância para o 

sucesso da terapia endodôntica e deve ser conduzido por meio dos 

recursos mecânicos da instrumentação com o auxílio, simultâneo, da 

irrigação com o objetivo de remoção do tecido pulpar e resíduos da 

cavidade pulpar, eliminar e/ou reduzir o número de microrganismos, 

retificar, dilatar e alisar as paredes dos canais radiculares para posterior 

obturação95. 

Assim, cabe ao instrumento a responsabilidade da criação de um 

canal cirúrgico que contenha o anatômico, com forma final tronco-cônica, 

cujo menor diâmetro, no terço apical, favoreça o travamento do cone 

principal de guta percha e contribua para o adequado selamento do canal 

radicular, quando na fase de obturação123. 

Logo, é inquestionável, o papel desenvolvido pelos instrumentos 

endodônticos durante o preparo do canal radicular, no entanto, é inegável 

a importância do emprego de determinadas substâncias químicas em 

procedimentos auxiliares21, 96, 130. 

Com o intuito de se alcançar uma biomecânica cada vez mais 

eficiente, tem sido proposto diferentes técnicas e métodos de 

instrumentação associados as mais diversas substâncias químicas 

auxiliares, objetivando exercer ação desinfetante, facilidade de limpeza e 

ação dos instrumentos durante a terapêutica endodôntica. Tal preparo foi 

por muitos anos realizado manualmente, por meio de técnicas em que se 

utilizavam instrumentos de calibres mais finos para os mais calibrosos, 

seqüencialmente, até a dilatação apical, denominado de técnica clássica, 

que deixava o canal radicular com formato cônico4, 36. 

No ano de 1969, CLEM35 preconizou uma técnica, de 

instrumentação mais conservadora em nível apical e uso de instrumentos 
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mais calibrosos no preparo dos terços cervical e médio, favorecendo a 

desinfecção e alargamento do canal de forma cônica demonstrando ser 

mais eficiente que as técnicas clássicas. 

SCHILDER123, em 1974 já citava que o sucesso do tratamento 

endodôndico estava diretamente ligado, além da desinfecção, ao correto 

preparo do canal radicular, sendo que a garantia da qualidade no preparo 

se traduz na manutenção da forma cônica do canal e do forame em sua 

posição original, tanto quanto possível na forma e tamanho. 

Dentro das etapas do preparo do canal radicular, a limpeza e a 

modelagem realizadas manualmente, consomem grande tempo de 

trabalho com desgaste físico do profissional e do paciente. 

Conseqüentemente, não tardou para as industrias, buscando diminuir o 

tempo requerido e simplificar o preparo dos canais, lançarem várias peças 

automatizadas, juntamente com alterações introduzidas na morfologia.  

Em 1988, WALIA; BRANTLEY; GERSTEIN141 preconizaram a 

utilização de uma nova liga metálica à base de níquel-titânio, para a 

confecção de instrumentos endodônticos manuais e rotatórios, pois essa 

liga apresenta flexibilidade duas a três vezes superior ao aço inoxidável 

além de uma maior resistência à fratura, diminuindo as dificuldades da 

instrumentação em canais curvos, sem comprometer os princípios que 

regem o sucesso da terapia endodôntica29, 122. 

A despeito das vantagens apresentadas pelos instrumentos de 

níquel-titânio os sistemas rotatórios prometem o aprimoramento e 

simplificação da Endodontia na prática clínica empregando materiais com 

características especiais com o intuito de amenizar as dificuldades 

inerentes à terapia endodôntica. Algumas características são atribuídas a 

esses instrumentos como o ajuste à anatomia do canal, promovendo 

desgaste seletivo e conferindo segurança, bem como contribuindo para a 

redução do tempo de trabalho durante a terapia endodôntica. 

No mercado são encontrados diferentes sistemas rotatórios, com 

os mais diversos desenhos anatômicos e características inerentes de 

função e funcionamento, que trabalham sob condições opcionais de 
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velocidade (rpm) e torque. O desenvolvimento de instrumentos à base de 

níquel-titânio trouxe grandes vantagens, especialmente quanto aos 

acionados a motor (instrumentos rotatórios). Esses instrumentos rotatórios 

mostram-se eficientes em modelar o canal radicular, preservando a forma 

cônica, com menor risco de acidentes.  

Dentro o arsenal endodôntico atentamos para o sistema 

ProTaper®, RaCe® e K3®. 

O sistema ProTaper® é constituído por seis instrumentos que 

possuem conicidade variável, ponta inativa, secção cordiforme, ângulo 

helicoidal em torno de 60o e não possuem radial land.  Os três primeiros 

instrumentos são denominados modeladores (Shaping files) e servem 

para o preparo do terço cervical e médio e três finais de acabamento 

(Finishing files) para preparo do terço apical. Os instrumentos de 

acabamento são divididos em F1,F2 e F3. O instrumento F1 possui 

conicidade de 7% entre D0 a D3 e 5,5% de D4 a D16. O F2 conicidade de 

8% entre D0 a D3 e 4% de D4 a D16. Já o F3 apresenta conicidade de 9% 

entre D0 a D3 e 5% entre D4 a D15. 

O sistema RaCe® (Reamer with Alternating Cutting Edges – 

Alargador com arestas de corte alternadas) fabricado pela FKG possui 

seção reta transversal triangular119, ponta inativa e conicidade variável. A 

seção reta transversal, com aproximadamente 60o, lhe confere grande 

poder de corte dentinário 23, 114. Os instrumentos são divididos em: Pré 

RaCe® e RaCe®. Os Pré RaCe® são indicados para o preparo cervical 

dos canais e os instrumentos RaCe® são indicados no preparo dos terço 

médio e apical. 

O sistema K3® oferece instrumentos com conicidades de 0.02 a 

0.06 nos comprimentos de 21, 25 e 30 mm e nos diâmetros de 15 a 60. A 

ponta é arredondada, sendo o ângulo de corte inferior entre 40 a 45o, 

possuindo um leve ângulo positivo de corte. O sistema apresenta 

alargadores cervicais, com conicidades entre 0.08 e 0.10 com o intuito do 

preparo do terço cervical e instrumentos para preparo do terço médio e 

apical com numeração de 15 a 60 e conicidades de 0.02 a 0.06 117. 
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A ação dos instrumentos, manuais ou rotatórios, sobre a dentina 

faz com que a matriz mineralizada se fragmente, originando debris. Debris 

é definido como sendo lascas de dentina e restos orgânicos de tecido 

pulpar, necrótico ou não, depositado ao longo da parede do canal 

radicular74, que se espalham sobre as paredes dentinárias, formando uma 

camada de 1 a 2 µm de espessura, conhecida como smear layer. Smear 

layer é constituído, principalmente, por partículas inorgânicas com 

estrutura globular de diâmetro aproximado de 0,05 a 0,1 µm90 e é formada 

durante a ação dos instrumentos endodônticos na parede do canal 

radicular 64, conseqüentemente, em áreas não atuadas pelos 

instrumentos, não há presença da mesma149, sendo que sua presença ou 

ausência pode de alguma forma influir na permeabilidade dentinária53, 

98,100, 150. 

A irrigação acompanhada pela aspiração é um precioso método 

auxiliar do preparo do canal radicular. Enquanto o instrumento atua 

excisionando a dentina e modelando a forma do canal radicular, as 

soluções irrigantes atuam sobre os debris presentes no interior do sistema 

de canais radiculares, bem como sobre os componentes orgânicos e 

inorgânicos da smear layer e smear plug (tampão que se estende alguns 

micrometros para dentro dos túbulos dentinários). As soluções irrigantes 

agem também pela ação hidráulica, pois sua simples circulação, irrigação 

e aspiração eliminam os debris do interior dos canais radiculares21. 

O gluconato de clorexidina é um anti-séptico catiônico pertencente 

ao grupo de compostos químicos chamados bisbiguanidas3, 5 reconhecido 

por sua confiável atividade antimicrobiana, fungicidas e bactericidas71 

sendo utilizada como anti-séptico oral na forma de enxagüante, 

constituinte de pasta dentária e chicletes desde 195040, 46, 140. 

É uma base forte, carregada positivamente e pouco solúvel em 

água, sendo por isso empregada na forma de sal. O sal digluconato, em 

várias concentrações, é o mais utilizado em Odontologia, em qualquer de 

suas formas de apresentação. O sal de digluconato de clorexidina é 
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altamente solúvel em água e ao atuar em pH fisiológico, dissocia-se e 

libera moléculas de cargas positivas. Esta substância foi descoberta por 

cientistas que buscavam um agente antimalária na década de 40, mas ela 

nunca foi utilizada para esse fim, Em 1959, a clorexidina começou a ser 

empregada, de forma tópica, na Europa para controle de placa. Somente 

em 1976, um estudo considerado como marco, popularizou o uso da 

clorexidina na Odontologia80. Entretanto, anos antes, mais 

especificamente na data de 1964 essa substância foi utilizada para 

irrigação de canais radiculares, porém seu emprego mais sistemático na 

Endodontia e avaliação de suas propriedades ocorreu a partir de 198242. 

A clorexidina quando em baixas concentrações, seu efeito é 

bacteriostático. Sua carga positiva se liga à carga negativa da parede da 

célula bacteriana, alterando o equilíbrio osmótico celular e fazendo com 

que haja perda das substâncias intracelulares de baixo peso molecular46, 

79. Em altas concentrações ela é bactericida e faz com que o citoplasma 

da célula se precipite, o que resulta em morte celular 79. 

A clorexidina apresenta substantividade maior que o hipoclorito de 

sódio, embora não possua ação dissolvente tecidual do hipoclorito de 

sódio, a clorexidina apresenta ausência relativa de toxicidade, podendo 

ser empregada em pacientes alérgicos ao hipoclorito de sódio, ou em 

casos de dentes com ápices abertos, em que o extravasamento de 

hipoclorito de sódio para os tecidos perirradiculares poderia causar dor e 

inflamação48. Essas propriedades fazem com que o gluconato de 

clorexidina seja uma opção, de considerável valor, como solução química 

auxiliar da instrumentação49.  

Visto que, a literatura científica relata os mais distintos resultados 

entre os métodos manuais e mecânicos rotatórios concernente à 

modelagem, limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, é 

oportuno analisar a ação dos diferentes métodos de instrumentação 

manual e automatizado na presença de smear layer nas paredes do canal 

principal de dentes com achatamento proximal variando-se, também, a 

solução química auxiliar da instrumentação. 
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As condições de limpeza do canal radicular tem sido alvo de várias 

pesquisas e observações. A limpeza da parede e túbulos do sistema de 

canais radiculares constitui fator de fundamental importância para o 

sucesso na terapia intracanal e consiste na remoção de debris e smear 

layer de modo a permitir contato mais íntimo da solução medicamentosa e 

do material obturador; uma vez que a presença dessa massa de 

componentes orgânicos e inorgânicos limita a ação de limpeza e 

desinfecção que os fármacos de uso endodôntico devem desempenhar e 

o, futuro, selamento promovido pelo cimento obturador radicular. Fica 

bastante previsível que a jornada, por parte de pesquisadores, torna-se 

incessante no sentido de obter técnicas soluções auxiliares do canal 

radicular o qual promovam tal objetivo, sendo concomitantemente 

utilizadas com algumas técnicas simples e rápidas até as mais complexas 

e demoradas de instrumentação do canal radicular, conforme mostra a 

literatura a seguir. 

2.1 Substâncias químicas auxiliares da instrumentação. 
Com o passar dos anos, vários experimentos e revelações foram 

feitos na área das soluções irrigantes de canais radiculares; como os de 

DAKIN39, em 1915 que trabalhou com uma solução anti-séptica à base de 

hipoclorito de sódio derivado da água de Jávali, por fim, finalizando suas 

pesquisas com a concentração de 0,5% neutralizado com ácido bórico. A 

finalidade de associar um ácido à solução era diminuir o pH deixando-o 

mais próximo do neutro. De acordo com BARRET18 em 1917, a 

capacidade anti-séptica da solução era devida à reação química com as 

proteínas presentes nos tecidos, resultando na formação de cloramina. 

McCLELLAND; WASS90, 1922 investigando o poder germicida e 

desinfetante de compostos halogenados (iodeto de cloro, dicloramina T – 

em várias concentrações e solução de Dakin), concluíram que soluções 

de hipoclorito de sódio são muito instáveis e perdem rapidamente o poder 

germicida quando em contato com a luz e o ar. Logo, recomendaram que 

tais soluções deveriam ser protegidas da luz, do ar, em vidro de cor 

âmbar e fechado hermeticamente.  
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No ano de 1936, WALKER142 publicou um artigo intitulado “Uma 

definitiva e confiável terapia para dentes despolpados”, no qual o autor 

baseado na sugestão do Dr. Blass da Universidade de Nova Iorque, 

preconizou o uso do hipoclorito de sódio a 5% para irrigação dos canais 

radiculares de dentes despolpados, uma vez que a solução é excelente 

solvente orgânico e altamente germicida. Nesse trabalho, nota-se uma 

preocupação com o controle da cadeia asséptica durante o tratamento, 

fato até então não observado. 

Entre vários agentes químicos, GROSSMAN; MEIMAN67, 1941 

propuseram-se a analisar o ácido sulfúrico28, hidróxido de sódio e 

potássio metálicos121, peróxido de sódio77, metilato de sódio, papaína e a 

soda clorada142 quanto à capacidade de desintegração do tecido pulpar. 

Os estudiosos ratificaram WALKER142 afirmando que a soda clorada foi 

mais eficiente como solvente pulpar, seguido pelo hidróxido de potássio, 

ácido sulfúrico 50%, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e, por último, a 

papaína. Os resultados para o peróxido de sódio, metilato de sódio e 

sódio e potássio metálico foram omitidos devido à instabilidade dos 

mesmos em meio aquoso.  

STEWART135, 1955 analisou in vivo a importância do preparo 

químico-mecânico durante a terapêutica endodôntica. Cinqüenta dentes 

anteriores de pacientes que apresentavam algum tipo de sinal e ou 

sintoma como fístula, lesão periapical visível radiograficamente, polpas 

expostas à cavidade bucal ou dor foram analisadas. Na fase da 

instrumentação, o canal radicular era irrigado com peróxido de hidrogênio 

3% seguido por hipoclorito de sódio 5% (soda clorada). Os resultados 

mostraram que a técnica é eficiente para o controle da infecção 

bacteriana, limpeza e remoção de restos necróticos promovendo o 

fechamento de fístula e eliminação da dor dos pacientes examinados. 

BAKER et al.13, em 1975 avaliaram por meio de microscopia 

eletrônica de varredura o poder de limpeza de várias soluções irrigantes 

em 48 dentes unirradiculares humanos assim divididos: grupo 1- não 

houve irrigação; grupo 2- 1,0 ml de solução salina; grupo 3- 5,0 ml de 
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solução salina; grupo 4- 0,5 ml de solução salina; grupo 5- 2,5 ml de 

peróxido de hidrogênio 3% e 2,5 ml de hipoclorito de sódio 1%; grupo 6- 

1,0 ml de peróxido de hidrogênio 3%; grupo 7- 5,0 ml de peróxido de 

hidrogênio 3%; grupo 8- 1,0 ml de hipoclorito de sódio 1%; grupo 9- 5,0 ml 

de hipoclorito de sódio 1%; grupo 10- 1,0 ml de Gly-oxide (peróxido de 

uréia 10% em glicerina anidra); grupo 11- 5,0 ml Gly-oxide; grupo 12- 0,5 

ml Gly-oxide e 0,5 ml de hipoclorito de sódio 1%; grupo 13- 2,5 ml Gly-

oxide e 2,5 ml de hipoclorito de sódio 1%; grupo 14- 1,0 ml RC - Prep®; 

grupo 15- 5,0 ml RC - Prep®; grupo 16- 0,5 ml RC - Prep® e 0,5 ml de 

hipoclorito de sódio 1%; grupo 17- 2,5 ml RC - Prep® 2,5 ml de hipoclorito 

de sódio 1%; grupo 18- 1,0 ml EDTA 15%; grupo 19- 5,0 ml de EDTA 

15%; grupo 20- 0,5 ml de EDTA e 1,0 ml de hipoclorito de sódio 1%; 

grupo 21- 2,5 ml de EDTA 15% e 2,5 ml de hipoclorito de sódio 1%; grupo 

22- 5,0 ml de hipoclorito de sódio 1% por uma hora; grupo 23- 1,0 ml de 

hipoclorito de sódio 1% e 1,0ml de fluoreto de sódio; grupo 24- 5,0 ml de 

hipoclorito de sódio 1%; grupo 25- 5,0 ml de fluoreto de sódio 1%. Após 

análise de 775 fotomicrografias tomadas em vários níveis, tanto dos 

dentes controles como dos instrumentados e irrigados, concluiu-se que 

não havia diferença de uma solução para a outra na remoção de debris. 

As substâncias quelantes, aparentemente, mostraram capacidade de 

alterar a morfologia de túbulos dentinários e apresentaram-se mais 

eficazes na promoção da limpeza em relação aos demais. Os autores 

comentam que a remoção de debris e dos microrganismos deve-se 

principalmente à quantidade e não ao tipo de solução utilizada. Salientam 

ainda que, o encontro de soluções químicas compatíveis biologicamente 

com tecidos periapicais, recomenda-se o uso de solução salina para 

irrigar os canais radiculares. 

AUN11, 1979 evidenciou e relatou que o uso do instrumento 

potencializa a ação antibacteriana da substância química, facilitando o 

seu contacto com a parede dentinária, fazendo-nos acreditar que a 

escolha e a utilização dos instrumentos endodônticos em muito contribui 

para o sucesso da terapia instituída. Desde a introdução dos primeiros 
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instrumentos fabricados com finalidade endodôntica, modificações têm 

sido introduzidas e novos desenhos têm sido criados, sendo que os mais 

amplamente utilizados são as limas tipo K pela versatilidade apresentada. 

ABOU-RASS; OGLESBY2 no ano de 1981 investigaram a 

capacidade solvente de tecidos conjuntivos de ratos de diferentes 

concentrações de hipoclorito de sódio em temperaturas variadas. Os 

autores estavam interessados em saber se a velocidade de dissolução 

dos tecidos era diretamente proporcional à concentração de hipoclorito de 

sódio e à temperatura. Outra dúvida era se o estado do tecido (fresco, 

fixado ou necrótico) influenciaria na eficácia do hipoclorito de sódio. Para 

isso, foram utilizados 120 espécimes (tecido conjuntivo da derme de 

ratos) cortados em 1 a 2 mm de altura e 8 mm de diâmetro. As amostras 

foram dividas em três grupos de quarenta cortes: a) tecido conjuntivo 

fresco, b) tecido conjuntivo fixado com formocresol por 8 dias, c) tecido 

conjuntivo necrótico. As concentrações da solução de hipoclorito de sódio 

eram de 5,25% e 2,6%, à temperatura de 22,9ºC e 60ºC. Após análise 

dos resultados, concluiu-se que a concentração mais alta de hipoclorito 

de sódio apresentou melhores resultados. O aumento da temperatura da 

solução de hipoclorito de sódio melhorou o poder de dissolver tecido 

sendo os mais fáceis de dissolver foram os frescos seguidos pelos 

necróticos e, por fim, os fixados. 

RINGEL et al.110, 1982 realizaram um estudo in vivo com o intuito 

de investigar e comparar a eficácia antimicrobiana das soluções de 

gluconato de clorexidina a 0,2% e hipoclorito de sódio a 2,5% na flora 

radicular como auxiliares da instrumentação do canal radicular. Para tanto 

foram selecionados 52 pacientes e tratados 60 dentes que apresentavam 

necrose pulpar e lesão periapical visível radiograficamente, sendo 

divididos em dois grupos iguais. As coletas microbiológicas foram 

realizadas antes, durante e depois do preparo biomecânico. Perante os 

resultados apresentados os autores concluem que a solução de 

hipoclorito de sódio 2,5% é mais bactericida que a clorexidina 0,2% 

quando utilizada como solução auxiliar do preparo biomecânico, no 
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entanto, a solução de gluconato de clorexidina não deve ser descartada, 

visto que apresenta propriedades importantes como adsorção, efeito 

prolongado e largo espectro de ação. 

BAUMGARTNER; CUENIN19, 1992 realizaram um experimento 

usando microscopia eletrônica de varredura, para examinar a superfície 

do terço médio de canais radiculares instrumentados ou não e irrigados 

com solução de hipoclorito de sódio nas concentrações de 5,25; 2,5; 1,0 e 

0,5%. Observaram que as soluções de hipoclorito de sódio nas 

concentrações 5,25; 2,5 e 1,0% removeram por completo os restos de 

tecido pulpar nos canais não instrumentados e a 0,5% foi capaz de 

remover grande parte, deixando apenas alguns remanescentes de tecido. 

FACHIN et al.45, 1994 elaboraram uma revisão da literatura com 

enfoque clínico sobre o uso do hipoclorito de sódio na Endodontia, 

enfatizando alguns aspectos, como: ação solvente, reação tecidual, efeito 

bactericida, eficiência na remoção de resíduos e efeito da temperatura da 

solução. Assim sendo, terminam concluindo que a solução de hipoclorito 

de sódio a 1%, em temperatura ambiente, se apresenta como uma opção 

clínica nos casos de necrose pulpar e biopulpectomias. O hipoclorito de 

sódio em baixa concentração apresenta equilíbrio entre efeito bactericida, 

estabilidade, ação solvente orgânica e biocompatibilidade. 

GAVINI, AUN, PESCE57 em 1994 avaliaram, através da 

microscopia eletrônica de varredura, a capacidade do soro fisiológico, 

EDTA 17%, ácido cítrico a 25% e do hipoclorito de sódio a 1% em diminuir 

a formação de smear layer ou facilitar sua remoção, empregados de 

maneira associadas e em diferentes volumes logo após o preparo do 

canal radicular.  Foram selecionados 30 dentes humanos divididos em 5 

grupos com 6 dentes cada, variando-se as soluções irrigantes e os 

volumes a serem testados: G1-soro fisiológico 6 ml, G2- EDTA 17% 3 ml 

e hipoclorito de sódio 3 ml, G3- EDTA 17% 6 ml e hipoclorito de sódio 1% 

6 ml, G4- ácido cítrico 25% 3 ml e hipoclorito de sódio 1% 3 ml, G5- ácido 

cítrico 25% 6 ml e hipoclorito de sódio 1% 6 ml. As análises dos 

resultados permitiram os autores inferir que os melhores resultados foram 
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obtidos no grupo G3, seguido pelo G5, os terceiro e quarto lugares 

couberam, respectivamente, às amostras G2 e G4, sendo os resultados 

menos satisfatórios observados no G1. Conseqüentemente, relatam que 

existe importante diferença entre a natureza química e o volume das 

soluções irrigantes. 

SPANÓ134 em 1999 estudou in vitro a dissolução do tecido pulpar 

bovino frente à solução de hipoclorito de sódio nas concentrações de 0,5; 

1,0; 2,5 e 5,0%. A tensão superficial e o teor de cloro, antes e depois da 

utilização dessas soluções no processo de dissolução também foram 

verificados neste trabalho. Com base na metodologia empregada e nos 

resultados obtidos, o autor concluiu que a velocidade de dissolução dos 

fragmentos do tecido pulpar bovino é diretamente proporcional à 

concentração das soluções de hipoclorito de sódio, ou seja, quanto maior 

a concentração das soluções de hipoclorito de sódio, tanto mais rápido se 

processa a dissolução do tecido pulpar. O porcentual de cloro 

remanescente das soluções de hipoclorito de sódio apresenta relação 

diretamente proporcional com a sua concentração inicial da solução, 

assim, quanto maior a concentração de cloro inicial de uma solução de 

hipoclorito de sódio, tanto maior a porcentagem de cloro remanescente. 

Curiosos frente às características do gluconato de clorexidina, 

COSTA et al.37, 1999 avaliaram de forma comparativa o potencial de 

reparação do complexo dentino-pulpar, quando polpas de dentes de ratos 

foram mecanicamente expostas e capeadas como sistema adesivo 

Scotchbond MP com ou sem aplicação prévia de uma solução de 

clorexidina 0,2%. Com a avaliação dos resultados, foi possível determinar 

que a reação do complexo dentino-pulpar, com ou sem a utilização da 

clorexidina, foi semelhante. Aos sete dias ocorreu necrose tecidual do 

corno pulpar, o qual foi mecanicamente exposto. Desta maneira, conclui-

se, dentro das condições experimentais, que o uso da clorexidina não 

influenciou negativa ou positivamente no processo reacional de necrose 

do tecido pulpar de rato. 
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SCELZA et al.116, 2000 realizaram um estudo in vitro para analisar, 

por meio de microscopia eletrônica de varredura, o grau de remoção de 

debris e smear layer de canais radiculares. As soluções irrigantes 

utilizadas foram: hipoclorito de sódio 1% associado com ácido cítrico 10% 

(irrigação final: água destilada), hipoclorito de sódio 0,5% associado com 

EDTA-T 17% e hipoclorito de sódio 5% associado com peróxido de 

hidrogênio 3% (irrigação final com hipoclorito de sódio 5%). Destas, o 

hipoclorito de sódio 0,5% associado com EDTA-T 17% apresentou 

melhores resultados na remoção da smear layer, seguido pela associação 

de hipoclorito de sódio 1% + ácido cítrico 10% e hipoclorito de sódio 5% + 

peróxido de hidrogênio 3%. 

BUCK et al.26 em 2001 verificaram a eficácia antimicrobiana in vitro 

de soluções químicas para irrigação do canal radicular: Hipoclorito de 

sódio 5,25% e Clorexidina 0,12% (Peridex). Os dentes e os canais foram 

contaminados com cepas de Enterococcus faecalis. Após análise dos 

resultados os autores puderam concluir que grandes quantidades de 

colônias bacterianas distantes do canal principal apresentavam vitais e 

que a solução de hipoclorito de sódio 5,25% apresentou melhores 

resultados que a da clorexidina a 0,12%, no entanto, não houve 

diferenças estatísticas entre os terços: cervical, médio e apical, nem entre 

o poder de penetração ao longo da massa dentinária. 

FAVA; CONDE; SIQUEIRA Jr48, 2001 realizaram intensa revisão 

da literatura sobre a clorexidina e, terminam, relatando que devido as 

suas propriedades físico-químicas e biológicas a clorexidina tem algumas 

potenciais indicações endodônticas, dos quais se destaca o emprego 

como solução irrigante. 

GOLDSMITH; GULABIVALA; KNOWLES60, 2002 realizaram um 

estudo com o propósito de avaliar a ação de diferentes concentrações de 

hipoclorito de sódio sobre a estrutura dentinária após irrigação em 

diferentes períodos. As concentrações estudadas foram 3%, 5,1% e 7,3% 

sendo o grupo controle irrigado com solução salina. Os resultados obtidos 

revelaram que a irrigação com a solução de hipoclorito de sódio a 7,3% 
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não alterou a estrutura dentinária de maneira diferente que as 

concentrações de 5,1% e 3%, inclusive apresentaram resultados 

similares, no entanto, as três concentrações apresentaram diferenças, 

quando comparadas ao grupo controle (solução salina). 

SLUTZKY-GOLDBERG; LIBERMAN; HELING129, 2002 estudaram 

a microdureza dentinária após a instrumentação manual com limas tipo K 

e rotatória com o sistema ProFile 0.04 e irrigação com a solução de 

hipoclorito de sódio 2,5%. Após análise dos resultados os autores 

observaram que houve diferença estatística entre as profundidades 

analisadas (500 µm e 1000 µm) sendo a primeira mais afetada, o grupo 

da instrumentação manual reduziu mais que o grupo do ProFile quando 

utilizado a mesma solução irrigante e que o contato da solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5% já alterou a microdureza dentinária, 

principalmente a 500 µm. 

ATTIN et al.8 , 2002 realizaram um estudo, in vivo, com o intuito de 

avaliar as propriedades da limpeza de canais radiculares sem 

instrumentação. Essa técnica foi denominada de Técnica Hidrodinâmica 

Sem Instrumentação. Foi descrita no início da década de noventa com 

resultados iguais ou superiores ao preparo biomecânico convencional. 

Para tanto os autores separaram 43 dentes que seriam extraídos por 

doença cariosa ou periodontal, sendo 22 unirradiculares e 21 

multirradicular. Os dentes foram submetidos aos testes, sendo a irrigação 

dividida em três fases: terço cervical irrigado com ácido fosfórico 35%, 

terço médio e apical irrigado com hipoclorito de sódio 3% com irrigação 

final a 0,9%. O tempo da irrigação durou 30 minutos sendo que a irrigação 

final com hipoclorito de sódio a 0,9% durou 2 minutos. Posteriormente, os 

dentes foram extraídos e submetidos à análise histológica. Depois de 

analisados resultados os autores concluíram que a Técnica Hidrodinâmica 

Sem Instrumentação mostrou resultados distintos entre as pesquisas, o 

que desaconselha o uso da técnica, salvo se houver modificações. 

NIU et al.94, 2002 analisaram in vitro a erosão dentinária causada 

pela irrigação final de EDTA e hipoclorito de sódio. Para isso, vinte e cinto 
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dentes unirradiculares foram instrumentados com o sistema ProFile 0.04, 

sendo que os dentes foram divididos em cinco grupos: G 1 - irrigação com 

hipoclorito de sódio 6% (3 mL) por 2 minutos, G 2 - irrigação com EDTA 

15% (3 mL) por 2 minutos, G 3 - irrigação com EDTA 15% (3 mL) por 1 

minutos seguido pela irrigação de hipoclorito de sódio a 6% (3 mL) por 2 

minutos, G 4 - irrigação com EDTA 15% por 3 minutos e G 5 - irrigação 

com EDTA 15% (3 mL) por 3 minutos seguido por hipoclorito de sódio 6% 

(3 mL) por 2 minutos. As fotomicrografias foram realizados com aumento 

de 3000x retiradas a 1, 3 e 6 mm do ápice. Após análise dos resultados 

estatísticos os autores puderam concluir que a irrigação final com a 

solução de hipoclorito de sódio a 6% acelera o processo de erosão e 

agressão à estrutura dentinária após o tratamento com EDTA 15%, sendo 

que a irrigação somente com o hipoclorito não é suficiente para remoção 

da smear layer. 

GAMBARINI; LASZKIEWICZ55 , 2002 analisaram a presença 

remanescente de debris e da smear layer após utilização do sistema 

rotatório GT. Para tanto, foram utilizados 16 dentes pré-molares 

unirradiculares. Durante a instrumentação com o sistema GT substância 

irrigadora de eleição foi hipoclorito de sódio a 5%, totalizando 2 mL por 

canal. Findo a etapa de instrumentação, os canais foram divididos em 

dois grupos: G 1 - irrigação com 2 ml de EDTA + Cetramida por um 

minuto e G 2 - 2 mL de hipoclorito de sódio por 5 minutos. A presença de 

debris e da smear layer foram analisadas, em microscopia eletrônica de 

varredura com aumento 200x e 1000x, respectivamente. Após análise 

estatística dos resultados os autores concluíram que o sistema GT foi 

eficiente na remoção de debris, no entanto, foi ineficaz na remoção da 

smear layer, principalmente no terço apical. 

CHAVES31, 2002 avaliou in vitro a presença de debris nas paredes 

dentinárias após a instrumentação com os géis de clorexidina 2% e de 

mamona, com auxílio da microscopia eletrônica de varredura. Para tanto, 

vinte e quatro pré-molares inferiores unirradiculares foram selecionados e 

instrumentados manualmente com limas tipo K (Dyna-flex). Os dentes 
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foram divididos em quatro grupos, sendo: Grupo I -gel de clorexidina 2%; 

Grupo II - EDTAC 17% misturado ao hipoclorito de sódio 1 %; Grupo III -

gel de mamona e Grupo IV - hipoclorito de sódio 1 %. Após o término da 

instrumentação, os dentes foram irrigados com água destilada, aspirados 

e posteriormente seccionados longitudinalmente. As fotomicrografias dos 

terços médio e apical foram avaliadas utilizando o programa Fotoscore e 

os dados submetidos à análise estatística. Os resultados mostraram que a 

mistura das soluções EDTAC 17% com hipoclorito de sódio 1 % foi capaz 

de remover por completo a smear layer das paredes dentinárias, 

produzida durante a instrumentação endodôntica, o hipoclorito de sódio 1 

% e os géis de clorexidina 2% e de mamona não foram eficientes na 

limpeza dos canais radiculares, mostrando-se estatisticamente similares, 

não houve diferença estatística significante entre os terços médio e apical 

dos canais radiculares quanto à remoção da smear layer, 

independentemente da substância auxiliar utilizada no preparo químico-

mecânico dos canais radiculares, os géis de clorexidina a 2% e de 

mamona removeram os debris de forma semelhante ao verificado com o 

uso do hipoclorito de sódio a 1 %, nos terços médio e apical dos canais 

radiculares e que a mistura das soluções EDTAC 17% com o hipoclorito 

de sódio a 1% promoveu os melhores resultados, com canais radiculares 

livres de smear layer e debris. 

MARCHESAN et al.86, 2003 verificou a qualidade de limpeza dos 

canais radiculares, por meio da microscopia óptica promovida pela técnica 

de instrumentação rotatória associada ao hipoclorito de sódio 0,5%, 

HCT20 (solução aquosa de hidróxido de cálcio acrescida de detergente) e 

clorexidina 2%, em canais achatados no sentido mésiodistal. Doze 

incisivos centrais inferiores humanos foram divididos aleatoriamente em 

três grupos para que fossem instrumentados com instrumentação rotatória 

(ProFile 0.04). A análise estatística evidenciou que os valores da 

porcentagem de limpeza para as diferentes soluções irrigantes foram 

estatisticamente diferentes entre si. Comparações duas a duas permitiram 

dispor as soluções irrigantes em ordem crescente de efetividade na 
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limpeza, sendo: hipoclorito de sódio a 0,5%, seguido pela clorexidina 2% 

e, por fim, pela HCT20. 

 SOUZA et al.132, 2003 avaliaram a capacidade de ação dos 

quelantes EDTA, EGTA e CDTA associados à solução de hipoclorito de 

sódio 1% e a 5,25%, isoladamente, em remover a smear layer do terço 

apical do canal radicular. Para tanto foram utilizados 20 dentes que foram 

distribuídos em 4 grupos de 5 dentes cada. Após instrumentação (técnica 

mista invertida) e irrigação com água destilada deionizada os dentes 

foram crivados em secção longitudinal e os canais radiculares foram 

irrigados com 3 mL de EDTA 17%, CDTA 1%, EGTA 1% e hipoclorito de 

sódio 5,25% por 3 minutos. A eficácia na remoção da smear layer foi 

analisada por microscópio eletrônico de varredura (2500x) e os resultados 

mostraram-se, estatisticamente, melhores no grupo do EDTA 17% 

seguido pelo grupo do EGTA 1% e CDTA 1%, sendo que o hipoclorito de 

sódio 5,25% não foi eficiente. 

FERGUSSON et al.49, 2003 realizaram um estudo in vitro com 100 

dentes humanos, unirradiculares com a finalidade de avaliar o efeito do 

gluconato de clorexidina 0,12% como solução irrigante do canal radicular 

no selamento apical pelo método de penetração fluida num período de 

270 e 360 dias. Os dentes foram divididos em 3 grupos de acordo com a 

solução irrigante: solução salina, hipoclorito de sódio 5,25% e clorexidina 

0,12%. E em dois subgrupos: 270 e 360 dias. Após o preparo 

biomecânico com lima calibre # 50 e obturação com três cimentos 

endodônticos diferentes (Roth 811, AH 26 e Selapex) do sistema de canal 

radicular os dentes foram analisados conforme metodologia proposta. Os 

resultados obtidos relataram que o gluconato de clorexidina 0,12% 

quando utilizado com solução irrigante dos canais radiculares não influi no 

processo de selamento apical dos cimentos endodônticos estudados. 

FRÖNER52, 2003 avaliou a limpeza de pré-molares inferiores após 

instrumentação manual e ultra-sônica utilizando diferentes soluções 

irrigantes. Sendo EDTAC 17% hipoclorito de sódio 1%, solução de 

clorexidina 2% e detergente derivado da mamona 3,3% (Endoquil). Os 
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resultados mostraram que não houve diferença estatística entre a 

clorexidina 2%, hipoclorito de sódio 1% e o Endoquil independente da 

técnica de instrumentação utilizada. O EDTAC 17% promoveu melhor 

limpeza do terço apical dos canais radiculares quando empregado na 

técnica manual. Sendo que para a técnica de instrumentação ultra-sônica 

não houve diferenças significantes entre todas as soluções avaliadas e 

que, também, não houve diferenças estatísticas entre a técnica manual e 

ultra-sônica independente da solução irrigadora. A autora conclui que a 

melhor limpeza foi verificada com a utilização do EDTAC 17% na técnica 

da instrumentação manual e termina relatando que o alto volume de 

solução irrigante empregado pode ter sido o fator que promoveu limpeza 

semelhante no terço apical entre a técnica de instrumentação manual e 

ultra-sônica quando utilizado o hipoclorito de sódio 1%, clorexidina 2% e o 

Endoquil. 

BARATTO FILHO et al. 14, 2004 realizaram um estudo 

morfométrico com o objetivo de avaliar a eficácia da instrumentação do 

sistema ProFile em diferentes concentrações de hipoclorito de sódio, 0,5; 

1,0 e 5%, sendo a água destilada o grupo controle. Após o preparo 

biomecânico, os dentes foram submetidos ao preparo histológico e 

analisados morfometricamente. A referida análise revelou que a solução 

de hipoclorito de sódio 5% foi mais eficiente em remover debris do canal 

radicular. 

SIQUEIRA127 em 2004 avaliou a capacidade de dissolução de 

polpas de dentes bovinos em clorexidina a 2%, veiculada em gel de 

Natrosol e pela solução de hipoclorito de sódio (em diferentes 

concentrações e valores de pH); sob duas diferentes temperaturas. Os 

fragmentos do tecido pulpar foram imersos no digluconato de clorexidina a 

2% e hipoclorito de sódio a 5,0%; 2,5%; 1,0% e 0,5%, com valores de pH 

ajustados em 7,0; 9,0 e 11,0; sob duas diferentes temperaturas: 27 e 

37°C, monitorados em incubadora, para período máximo de 120 minutos. 

Duas amostras de fragmentos pulpares foram colocadas em água 

destilada, sob as duas temperaturas, servindo como controles. Os 
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resultados mostraram que: as soluções de hipoclorito de sódio sofrem 

influência do pH, temperatura e concentração no agir sobre a dissolução 

do tecido pulpar bovino. A clorexidina a 2%, bem como, as soluções de 

hipoclorito de sódio a 0,5% (pH 7 e temperatura entre 27 e 37°C), não 

dissolveram o tecido durante o tempo experimental de 120 minutos. Seria 

conveniente que as pesquisas que envolvam o hipoclorito de sódio em 

Endodontia especificassem suas características de pH, temperatura e 

concentração. Em pH 11, podem-se utilizar soluções menos concentradas 

de hipoclorito de sódio para manter sua capacidade de dissolução 

tecidual. Apesar de não haver um modelo ideal para aquecimento 

controlado de soluções de hipoclorito de sódio, essas devem ser 

aquecidas para aumentar sua eficácia sobre a dissolução de tecidos, por 

fim, para se potencializar o efeito de dissolução de tecidos por soluções 

de hipoclorito de sódio, deve-se optar em primeiro lugar pela elevação do 

pH, seguido do aquecimento da mesma e por último aumentar sua 

concentração. 

 BARDAL17, 2005 analisou a ocorrência de um efeito colateral da 

clorexidina - o manchamento extrínseco do esmalte dentário - e a 

prevalência de cálculo dentário. Um total de 83 pacientes (13 a 32 anos 

de idade) participaram desse estudo clínico randomizado. Os 

participantes utilizaram por 3 meses os respectivos dentifrícios de acordo 

com seu grupo: grupo A - Sorriso Fresh Red Mint, 1100 ppm F (NaF) - 

Kolynos do Brasil Ltda; grupo B - dentifrício experimental com 1100 ppm F 

(NaF) e clorexidina 0,95% (digluconato de clorexidina) e grupo C - 

dentifrício experimental com clorexidina 0,95% (digluconato de 

clorexidina) - FGM , Joinville. Foi observado um aumento estatisticamente 

significante do índice de manchas, no entanto não houve aumento dos 

valores referentes ao cálculo dentário nos grupos B e C. 

2.1 Instrumentação do canal radicular – técnicas e métodos. 
Com o propósito de avaliar o papel da instrumentação (limagem) 

durante o preparo dos canais radiculares, INGLE; ZELDOW75 em 1958, 

realizaram um estudo in vivo em 89 dentes unirradiculares com polpa 
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mortificada. Os dentes eram instrumentados e irrigados somente com 

água destilada estéril. Após análise dos resultados, os autores constaram 

que apenas uma pequena porcentagem (4,6%) apresentou cultura 

negativa para o crescimento bacteriano. Conseqüentemente, a maioria 

(95,4%) apresentou cultura positiva. Logo, concluiu-se que 

instrumentação mecânica e irrigação com água destilada são métodos 

ineficientes para descontaminar canais radiculares. 

AUN, PAIVA, ANTONIAZZI11, 1990 avaliaram, através da 

microscopia eletrônica de varredura, a limpeza da parede do canal 

radicular (terço apical), após o preparo químico-mecânico, tendo como 

fonte de variação o tipo e o número de uso de instrumentos. Para tanto, 

foram selecionados 32 dentes humanos unirradiculares que foram 

divididos em dois grupos com 16 dentes cada instrumentados com limas 

tipo K (G1) e tipo K-Flex (G2), sendo que estes foram divididos em 4 

subgrupos de 4 dentes cada, acorde o número de uso do instrumento no 

preparo endodôntico. Os resultados mostraram que houve diferença 

estatisticamente significante no que tange à capacidade de propiciar uma 

superfície dentinária intracanal livre de smear layer e debris, quando se 

compara a lima tipo K e K-Flex, sendo que esta proporciona sempre um 

número maior de canalículos dentinários visíveis (descobertos) e que o 

número de uso do instrumento também exibe variação significante com 

relação ao número de canalículos observáveis, ou seja, quanto maior o 

número de uso do instrumento, tanto maior o número de canalículos 

dentinários expostos (tanto menor a smear layer e debris). 

De DEUS et al.41, 2000 executaram um trabalho que teve como 

objetivo analisar a capacidade de remoção de smear layer e debris, no 

terço apical, comparando-se duas técnicas de instrumentação a Técnica 

Anatômica Simplificada e a Escalonada (Step back). Para tanto foram 

selecionados vinte e seis raízes mésio-vestibulares de primeiros molares 

superiores. A análise da superfície dentinária foi realizada frente ao 

microscópio eletrônico de varredura, sendo 500x para análise de debris e 

1000x para análise da smear layer. Sendo que os debris e a smear layer 
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foram previamente definidos e, portanto, analisados distintamente. Os 

resultados demonstraram não haver diferenças entre os dois grupos em 

relação a smear layer, a Técnica Anatômica Simplificada apresentou uma 

melhor capacidade de remoção de restos orgânicos, sendo esta diferença 

estatisticamente significante, em todas as amostras, o terço apical nunca 

apresentou uma limpeza adequada, os melhores resultados na remoção 

de restos orgânicos encontrado pela Técnica Anatômica Simplificada são 

provavelmente devido a um maior alargamento e conicidade 

proporcionados por esta técnica e que a remoção de debris 

provavelmente está mais relacionada a um fator mecânico, enquanto que 

a remoção da smear layer está provavelmente mais relacionada a um 

fator químico. 

Com auxílio de um poderoso instrumento de visualização, a 

tomografia microcomputadorizada, RHODES et al.109, 2000 analisaram 

um estudo comparativo de dois instrumentos de níquel-titânio para a 

instrumentação de dentes posteriores. Para tanto, foram utilizados dez 

primeiro molares inferior, totalizando trinta canais. Quinze canais foram 

instrumentados usando limas manuais NiTi-flex (Denstply-Maillefer) 

usando a técnica da força balanceada. Os outros quinze canais foram 

instrumentados com as limas do sistema ProFile conicidade 0.04 

(Densply-Maillefer) na seqüência coroa-ápice até a lima ISO 25. Os 

resultados mostraram não haver diferença estatísticas entre a 

instrumentação manual com as limas NiTi-Flex e a rotatória como sistema 

ProTaper conicidade 0.04 para as variáveis testadas. Conseqüentemente, 

concluem que ambas técnicas produziram um preparo radicular com 

forma cônica progressiva e centralizada. 

TEIXEIRA et al.137, 2001 realizaram um trabalho com o objetivo de 

avaliar a capacidade de remoção de smear layer dos canais radiculares, 

durante a instrumentação do canal radicular com limas Hedströen, 

empregando-se diferentes tipos de irrigantes endodônticos. Para tanto, 

foram utilizados 20 dentes, distribuídos entre quatro grupos: G1- EDTA 

17%, G2- Hipoclorito de sódio 5,25%, G3- Endoquil (polímero à base de 
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mamona) e o G4- sendo o grupo controle. Os dentes foram 

instrumentados, irrigados com a solução estudas e clivados, sendo as 

amostras submetidas à análise em microscopia eletrônica de varredura 

com aumento de 1000x. Os resultados mostraram que os grupos do 

EDTA 17% e Endoquil promoveram maior capacidade de remoção de 

smear layer durante a instrumentação, não diferindo estatisticamente 

entre si. A irrigação com o hipoclorito de sódio, durante a instrumentação, 

deixou a parede do canal instrumentado recoberta por resíduos orgânicos 

e inorgânicos, sendo o grupo da água apresentando os piores resultados. 

PETERS, SCHÖNENBERGER; LAIB104, 2001 realizaram um 

estudo comparando a variação de volume anatômico e da superfície do 

canal radicular após instrumentação com três diferentes técnicas de 

preparo do canal radicular, sendo utilizada a microtomografia 

computadorizada como instrumento de visualização. Os espécimes foram 

analisados antes e depois da instrumentação manual com limas tipo K de 

níquel-titânio e com os sistemas rotatórios: ProFile 0.04, Lighspeed e GT. 

A solução química auxiliar foi hipoclorito de sódio 2,5% alternado com 

EDTA 17%. O batente apical foi finalizado com diferentes calibres de 

limas, conforme a técnica empregada e diâmetro anatômico do canal. 

Após análise dos resultados os autores observaram que as técnicas de 

instrumentação, testadas, apresentam cerca de 35% ou mais de 

superfície das paredes do canal radicular inalterada e concluem que 

houve diferenças estatísticas entre os grupos testados e que a anatomia 

do canal radicular tem grande influência na ação das limas. 

GARCIA FILHO et al.56, 2002 avaliaram microscopicamente a 

eficiência de dois instrumentos rotatórios na limpeza do terço apical de 

canais curvos. Para tanto foram utilizados quarenta canais mesiais de 

vinte molares inferiores. Os canais foram instrumentados com os sistemas 

ProFile 0.04 Série 29 e Quantec SC. Os 3 mm apicais das raízes foram 

seccionados ao processamento histológico e corados. Todos os 

espécimes foram levados para análise em microscópio ótico (aumento de 

40x). As imagens foram digitalizadas e transferidas ao programa Image 
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Pro Plus for Windows para medição do perímetro do canal e áreas de 

resíduos. No Grupo I (ProFile) pôde-se observar 28,91% de resíduos após 

a instrumentação, enquanto 20,02% de resíduos foram observados nos 

espécimes do Grupo II (Quantec). Após análise estatística dos resultados 

os autores concluíram que nenhum instrumento foi capaz de limpar 

completamente o terço apical dos canais e que a qualidade da limpeza 

está diretamente relacionada à anatomia do canal e não somente ao 

instrumento utilizado. 

ROLLISON; BARNETT; STEVENS112, 2002 avaliaram a eficácia do 

preparo biomecânico em remover bactérias do canal radicular em função 

da técnica de instrumentação e da conicidade. Após análise dos 

resultados os autores puderam concluir que a instrumentação realizado 

com limas de conicidade 0.02 número 50 acionado pelo sitema Pow-R 

apresentou resultados, significantemente, superior ao sistema ProFile 

0.04 número 35 em reduzir a quantidade de bactérias no terço apical. 

WEIGER; ELAYOUTI; LÖST145, 2002 desenvolveram um estudo 

para determinar a eficiência do preparo biomecânico com instrumentação 

manual e rotatória em canais ovais. Para tanto, os autores utilizaram 75 

canais ovais, igualmente, divididos em 3 grupos. O terço apical foi 

preparado com o sistema LightSpeed até o calibre 52,2 (incisivos 

inferiores) e 57,5 (raiz distal de molares inferior). O terço médio foi 

preparado com limas tipo Hedströen manuais com movimentos circulares, 

com o sistema Hero conicidade 0,06 e com o sistema LightSpeed. Os 

dentes foram divididos em terços, cervical, médio e apical, e submetidos 

as análises de comparações antes e após instrumentação. Após análise 

dos resultados os autores relataram que a instrumentação com as limas 

Hedströen removeram e tocaram em mais parede dentinária que os 

sistemas rotatórios Hero e LightSpeed, no entanto, não houve diferenças 

significantes na remoção dentinária entre as limas Hedströen e Hero e, 

finalizam, recomendando que novos instrumentos com novos modelos, 

formas e desenhos sejam introduzidos no mercado para instrumentação 

de canais ovais. 
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ZELADA et al.155, 2002 analisaram o efeito da velocidade de 

rotação e de curvaturas radiculares durante o uso de sistemas rotatório 

ProFile para preparo dos canais radiculares. Foram utilizados 120 canais 

radiculares de molares extraídos, que foram divididos em dois grupos de 

acordo com a curvatura, maior ou menor que 30 graus. Foram 

estabelecidas três diferentes velocidades de rotação: 150, 250 e 350 rpm 

para instrumentação dos canais. Com os resultados obtidos os autores 

concluíram que a velocidade quanto mais alta e a curvatura quanto maior 

representam fatores importantes para fratura dos instrumentos, e 

finalizam relatando que o  mais importante está associado a curvatura dos 

canais. 

PATAKY et al.101, 2002 compararam a eficácia antimicrobiana de 

diferentes técnicas de preparo do canal radicular em 40 pré-molares 

superior. Os canais foram infectados com cepas de Enterococcus faecalis. 

Os dentes foram divididos em 5 grupos: G 1 - instrumentação com limas 

tipo K de aço inoxidável, G 2 - instrumentação com limas tipo K de níquel-

titânio, G 3 - instrumentação com alargadores, G 4 - somente irrigação e 

G 5 - nenhum procedimento foi realizado. Sendo a técnica de 

instrumentação a escalonada progressiva (Step Back) e a substância 

irrigante foi solução salina com volume constante para todos os grupos. A 

análise estatística dos resultados mostrou que o G 5 não apresentou 

nenhuma redução da população bacteriana, o G 4 apresentou redução na 

população bacteriana, com relação ao G 5, em todos os grupos 

instrumentados (G 1, G 2 e G 3) houve redução considerável na 

população bacteriana, inclusive com diferença estatística, quando 

comparado aos Grupo 4 e 5, no entanto, sem diferenças estatísticas entre 

si. 

A capacidade de modelagem e limpeza de canais radiculares com 

achatamento mésio-distal foi analisada por BARBIZAM et al.16, 2002 

através de estudo morfométrico. Vinte incisivos inferiores foram divididos 

em dois grupos de dez dentes cada: G 1 - Instrumentação coroa-ápice 

com os sistema rotatório ProFile 0.04 e G 2 - Instrumentação coroa-ápice 
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com limas tipo K manual. A solução química auxiliar foi água destilada e 

deionizada, em volume igual para ambas técnicas. Após a instrumentação 

os dentes foram analisados histologicamente, em microscópio ótico 

acoplado a um computador que capturou as imagens e analisou as áreas 

com presença de restos orgânicos. A análise estatística mostrou diferença 

significante, ao nível de 1%, entre as técnicas, sendo que a técnica 

manual apresentou melhor eficiência na limpeza do que a técnica 

rotatória, no entanto, nenhuma técnica apresentou paredes radiculares 

completamente isentas de restos orgânicos. 

SCHÄFER; LOHMAN117, 2002 analisaram a eficácia do sistema 

rotatório FlexMaster comparado a instrumentação manual com limas tipo 

K Flexofile na capacidade de preparar e manter a forma do canal radicular 

em blocos de resina, previamente, angulados em 28 e 35 graus de 

curvaturas. Para tanto foram utilizados 96 canais de resina calibrados a 

espessura equivalente à lima tipo K 15, com comprimento real de trabalho 

de 13 mm, que foram divididos em dois grupos com 48 canais cada, com 

dois subgrupos de 24 canais com angulação de 28 graus e 24 canais com 

angulação de 35 graus. Grupo A - FlexMaster, rotação constante de 250 

rpm, torque de 2 N, montado em peça de mão redução 8:1.  Grupo B - 

Limas de aço inoxidável tipo K FlexoFile. Após instrumentação e 

comparação dos resultados os autores puderam concluir que o sistema 

FlexMaster foi mais rápido no preparo do canal e com menor alteração na 

trajetória do canal do que a FlexoFile, no entanto, houve duas fraturas 

com as limas FlexMaster. 

BARATO FILHO14 ,2002 estudou in vitro a capacidade de limpeza 

do canal radicular, em dentes que apresentavam achatamento da raiz, 

utilizando instrumentação rotatória associada a diferentes concentrações 

de hipoclorito de sódio. Observou que nenhuma das soluções estudadas 

possibilitou canais radiculares isentos de detritos, no entanto, a mais 

eficaz foi a solução de hipoclorito de sódio 5%, seguido do hipoclorito a 1 

e 0,5%. 
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WALTERS; BAUMGARTNER; MARSHALL143, 2002 realizaram um 

trabalho com o intuito de avaliar a eficácia da irrigação realizada com 

sistema rotatório (Quantec-E com sistema de irrigação, Analytic 

comparado ao método manual, seringa e agulha, no terço apical dos 

canais radiculares. Foram utilizados vinte pares combinados (bilateral) de 

dentes unirradiculares, que foram divididos em dois grupos Grupo A e B 

com dez dentes cada, sendo que a única variação foi o método de 

irrigação. Também foi realizado secções a 1, 3 e 5 mm na região apical no 

comprimento de trabalho, com o intuito de verificar a eficiência em 

diferentes níveis deste terço. A porcentagem de debris e de smear layer 

foi anotada e levada aos testes estatísticos.  O grupo A (irrigação seringa 

agulha) apresentou maior quantidade de debris e smear layer ao nível de 

1 mm  do que aos 3 ou 5 mm. No grupo B (irrigação rotatória) não houve 

diferenças, significantes, entre os níveis (1, 3 e 5 mm). Entre os grupos (A 

e B)  não houve diferença quanto a capacidade de limpeza (remoção) de 

debris e smear layer, no entanto, o sistema Quantec-E mostrou-se mais 

veloz e com um volume de líquido maior do que o manual (seringa 

agulha). 

MAYER; PETERS; BARBAKOW89, 2002 avaliaram a presença de 

smear layer após a instrumentação com dois tipos de sistema rotatório: 

ProFile 0.04 e Lightspeed associados ou não ao uso do ultra-som 

variando-se a, ainda, a ponta do ultra-som entre uma lima tipo K de aço 

inoxidável e uma ponta (haste) lisa de níquel titânio irrigados com 2 mL de 

hipoclorito de sódio 5,25% alternado com EDTA a 17% em microscopia 

eletrônica de varredura com aumento de 15x, 200x e 400x. Para tanto os 

autores utilizaram 42 dentes unirradiculares com um único canal divididos 

em 6 grupos, a saber: Grupo 1 - instrumentação com o ProFile sem uso 

do Ultra-som (controle); Grupo 2 – Instrumentação com o ProFile 

associado com agitação do Ultra-som montado com lima tipo K; Grupo 3 – 

Instrumentação com o ProFile associado com agitação do Ultra-som 

montado com a haste lisa em níquel titânio; Grupo 4- Instrumentação com 

o Lightspeed sem uso do Ultra-som (controle); Grupo 5 – Instrumentação 
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com o Lightspeed associado ao Ultra-som montado em lima tipo K; Grupo 

6- Instrumentação com o Lightspeed associado ao Ultra-som montado em 

haste lisa em níquel titânio, onde o tempo de agitação ultra-sônica ficou 

estabelecido em 1 minuto. Após leitura dos resultados os autores 

concluíram que: a agitação ultra-sônica não reduziu a camada de smear 

layer durante o preparo do canal radicular e que a forma do desenho do 

instrumento utilizado no Ultra-som (lima tipo K ou haste lisa) não 

influenciou melhor capacidade de limpeza, por fim que não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos instrumentados com o sistema 

ProFile 0.04 e o Lightspeed. 

AMARAL et al.6, 2003 avaliaram a capacidade de corte de limas 

tipo K de aço inoxidável e de níquel titânio em placas de osso. Para tanto 

foram utilizadas limas endodônticas tipo K (Maillefer) em comprimentos de 

21 e 25 mm, número 35, em dois tipos de liga metálica: aço inoxidável 

(Flexofile) e níquel titânio (Nitiflex), sendo 12 limas de cada grupo, em m 

total de 48 instrumentos. Após análise dos resultados os autores puderam 

concluir que: as limas endodônticas de níquel titânio (NiTiflex) 

apresentaram maior capacidade de corte do que as limas endodônticas 

de aço inoxidável (Flexofile), o comprimento do instrumento não interferiu 

sobre sua capacidade de corte e que as limas de níquel titânio e as limas 

de aço inoxidável (Flexofile) perderam o corte com o uso, sendo que essa 

perda mais significante do primeiro para o segundo uso. 

GONÇALVES; BROSCO; BRAMANTE62, 2003 avaliaram a limpeza 

de canais achatados instrumentados com três diferentes técnicas. Para 

tanto, foram selecionados trinta incisivos inferiores, onde a abertura 

coronária foi realizada e, posteriormente, os canais foram preenchidos 

com tinta nanquim, previamente acondicionados em tubetes anestésicos, 

sendo a mesma levada ao interior do canal radicular com auxílio de uma 

seringa Carpule e uma agulha para anestesia. Após 48 horas, tempo 

esperado para que o corante secasse no canal, os dentes foram divididos 

em três grupos: G1 – instrumentação rotatória com o sistema Great Taper 

(GT Tulsa Dental); G2 – instrumentação manual com limas tipo K 
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(Maillefer Instruments – Ballaigues – Suíça) e G3 – associação de ambas 

(mista). Após a instrumentação os dentes foram seccionados, 

longitudinalmente, e realizada a avaliação da limpeza dos canais 

radiculares através da visualização da remoção de corante nos terços 

cervical, médio e apical, ou seja, pontos sem corante indicando que houve 

toque do instrumento. Os resultados demonstraram que não houve 

diferença estaticamente significante na limpeza do canal entre as três 

técnicas de instrumentação estudadas, nos três terços avaliados. 

BERGMANS et al.24, 2003 avaliaram a influência do desenho de 

limas com aumento progressivo da conicidade (ProTaper) e de conicidade 

constante (sistema K3), sendo ambos sistemas rotatórios de 

instrumentação. Para tanto, foram utilizados dez molares inferiores com 

curvaturas semelhantes. Os dentes foram escaneados com o aparelho 

Microfocos CT Scanner (SkyScan 1072, SkyScan b.v.b.a, Aartselaar, 

Belgium), antes e após a instrumentação, usando 80,0 Kv, 100 µA, a 1,0 

mm de filtro de alumínio e 19x de magnificação resultando num total de 

12,5 µm. As raízes mesiais (vestibular e lingual) foram sorteadas e 

instrumentadas com os dois sistemas em questão. Após análise dos 

resultados e observações estatísticas os autores puderam relatar que os 

sistema ProTaper apresentou leve tendência a preservar a curvatura do 

canal radicular sem influenciar na trajetória, sendo que atenção especial 

deve ser dado na região cervical próximo a furca, entretanto não houve 

diferenças estatísticas significante entre os grupos testados. E os autores 

findam recomendando mais estudos com a finalidade de se observar 

eficiência na capacidade de limpeza, resistência à deformação e/ou 

fratura e tempo requerido para a instrumentação. 

PETERS et al.103, 2003 realizaram um estudo in vitro com o intuito 

de avaliar a performance final, no preparo de canais de molares 

superiores, com o sistema rotatório de níquel titânio ProTaper 

empregando-se a Micro Tomografia Computadorizada (µCT) numa 

resolução de 36µm. Os canais foram tridimensionalmente reconstruídos e 

avaliados pelo volume, superfície da área, diâmetro instrumentado, 
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trajetória original do canal e preparo final da superfície.  Em função do 

volume dos canais mésiovestibular (mv), distovestibular (dv) e palatino 

(p), dividiu-se os mesmos em largos e atrésicos. Após análise dos 

resultados os autores puderam relatar que o volume e a área aumentaram 

significante e similarmente entre os canais mv, dv e p. Sobre a trajetória 

do canal leve tendência ao desvio independente do canal instrumentado 

e, por fim, que o sistema apresentou condições mais propícias para a 

instrumentação de canais atrésicos. 

SANTOS; SANTOS115, 2003 realizaram um estudo com o intuito de 

verificar a eficiência de corte das limas rotatórias K3® conicidade 0.04 e 

0.06 comprimento de 30 mm, avaliando a perda de massa dentinária pelo 

método da dupla pesagem comparando a instrumentação de Oregon 

modificada e escalonada dinâmica. Para tanto foram selecionados 40 se 

utilizou as raízes distais de molares inferiores permanentes humanos 

extraídos. As raízes foram pesadas em balança analítica de precisão 

antes da instrumentação, sendo posteriormente, instrumentadas segundo 

os grupos: G-1 instrumentação através de Oregon modificada com os 

instrumentos K3® conicidade 0.04 associadas a utilização de brocas 

Gates Glidden 2, 3 e 4; G-2 instrumentação escalonada utilizando os 

instrumentos com conicidade 0.06 associadas a utilização das brocas 

Gates Glidden 2 e 3. Ao final os autores concluíram que o grupo 1 

apresentou uma perda de massa dentinária, significantemente, maior que 

no grupo 2, sendo que os autores discutem que tal resultado esteja ligado 

ao fato que de instrumentos de aço inoxidável permitem um maior 

desgaste dentinário devido a sua maior rigidez, conseqüentemente, maior 

poder de corte que os instrumentos de níquel titânio acionados a motor. 

CALBERSON et al.27, 2004 avaliaram a habilidade de 

instrumentação (modelagem) do canal radicular do sistema rotatório de 

níquel-titânio ProTaper® em canais simulados em blocos de resina. 

Quarenta canais simulados em blocos de resina com 2 diferentes 

angulações 20 e 40 graus e áreas de estreitamento em duas diferentes 

posições anatômicas, a 8 e a 12 mm do terço coronário, foram 



______________________________________________________ Revisão da Literatura 

Rogério Emílio de Souza _________________________________________________________ 

31 

instrumentados segundo recomendações do fabricante. Os resultados 

mostraram que dez instrumentos deformaram-se (oito instrumento F3 e 

dois S1, sendo que um instrumento S1 fraturou no grupo de 8 mm e 40 

graus de curvatura). Assim, os autores concluem que o sistema rotatório 

de níquel-titânio ProTaper® apresentaram-se satisfatório para o preparo 

de canais atrésicos e curvos, no entanto, cuidados adicionais devem 

existir frente as limas F2 e F3, com o intuito de se evitar alterações no 

trajeto original do canal e, possíveis, fraturas. 

FOSCHI et al.51, 2004 analisaram com auxílio de microscopia 

eletrônica de varredura (2000x) as paredes do dentinárias do canal 

radicular após instrumentação com o sistema rotatório ProTaper®. A 

solução auxiliar da instrumentação foi hipoclorito de sódio 5% associado 

com peróxido de hidrogenia a 3% irrigação final com EDTA 17%. Os 

resultados permitiram os autores concluírem que o sistema ProTaper® 

produziu superfícies dentinárias isentas de debris nos terços cervical e 

médio, mas foi ineficiente no terço apical para remover a smear layer e os 

debris, deixando inclusive áreas não tocadas pelos instrumentos. 

SCHÄFER; VLASSIS120, 2004 curiosos em saber os resultados 

após a instrumentação dos canais radiculares com o sistema ProTaper® 

e RaCe® em dentes naturais com curvaturas de 25 e 35 graus realizaram 

um estudo com 48 dentes molares humanos com as selecionados 

segundo a  proposta da metodologia. Durante a instrumentação a solução 

auxiliar foi hipoclorito de sódio a 2,5%, sendo que, após a clivagem 

longitudinal dos dentes os autores, também, analisaram a presença de 

debris e da smear layer. Os resultados mostraram que duas limas do 

sistema ProTaper® e três do RaCe® fraturaram, quanto a capacidade de 

limpeza não foi verificado paredes dos canais isentas de resíduos, no 

entanto, quanto a capacidade de remoção dos debris o sistema RaCe® 

apresentou melhores resultados estatísticos que o ProTaper®. Entretanto, 

quanto à presença da smear layer não houve diferenças. O RaCe® 

preservou o trajeto original do canal em condições melhores do que o 

ProTaper®, por fim, não houve diferenças quanto ao tempo de trabalho 
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de cada sistema. Logo, dentro das condições estudadas, o sistema 

RaCe® apresentou melhores resultados quanto a limpeza e respeito a 

curvatura original dos canais frente ao sistema ProTaper®. 

PRATI et al.106, 2004 analisaram in vitro com auxílio da MEV, 

aumento de 2000x, a aparência das paredes dos canais radiculares após 

instrumentação com três diferentes sistemas rotatórios de níquel-titânio e 

uma técnica manual. Quatro diferentes instrumentos foram utilizados: 

K3®, Hero 642®, RaCe® e limas tipo K. Cada amostra foi irrigada com 5 

mL de hipoclorito de sódio 5% e 5 mL de peróxido de hidrogênio 3% e Rc-

Prep (1 mL). As amostras foram analisadas nos três terços comparando-

se o aspecto visual com uma escala pré-definida, com diferentes 

parâmetros: presença do smear layer, debris e superfície atingida pelos 

instrumentos. Após análise dos resultados os autores concluíram que o 

terço apical mostrou, significantemente, mais debris, smear layer e 

superfície irregulares de ação dos instrumentos. Não houve diferença 

entre os terços: coronário, médio e apical, frente aos métodos rotatória e 

manual, quanto aos quesitos debris, smear layer e a ação dos 

instrumentos na parede dentinária.  Maiores quantidades de debris foram 

encontrados no terço apical para o sistema K3® e RaCe® quando 

comparados com o Hero 642® e limas tipo K. Conseqüentemente, 

concluem que sistema mecânico, com limas de níquel-titânio, produzem 

resultados similares a instrumentação manual convencional usando limas 

do tipo K. O estudo também, demonstrou, que os resultados foram 

influenciados pela morfologia dos instrumentos e, que, o terço apical 

caracterizou-se por apresentar grande quantidades de debris e smear 

layer. 

PAQUÉ; MUNSCH; HÜLSMANN97, 2005 compararam o preparo do 

canal radicular usando o sistema RaCe® e o ProTaper®. Para tanto os 

autores utilizaram 50 raízes mesiais de molares inferiores, com a 

curvatura variando de 20 a 40 graus. Todos os canais foram preparados 

até o instrumento de calibre 30 e irrigados com 2 mL de solução de 

hipoclorito de sódio 3% entre cada instrumento. Os autores, após análise 
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dos resultados, concluíram que os dois sistemas preservaram a curvatura 

do canal radicular, ambos grupos apresentaram 50% de casos de 

instrumentação irregular no canal, quanto à presença de debris não houve 

diferenças estatísticas entre os terços e entre os sistemas rotatórios, 

frente à presença da smear layer não houve diferenças estatística entre 

os terços coronário e cervical, entretanto, o sistema RaCe® apresentou 

melhores resultados no terço apical, ambos sistemas alteraram o 

comprimento real de trabalho original, sendo que o sistema ProTaper® 

apresentou um caso de fratura de instrumento e, por fim, que o sistema 

ProTaper® (90,9 s) foi, estatisticamente, mais rápido que o RaCe® (137,6 

s), no entando, quanto ao quesito limpeza os autores findam que ambos 

sistemas são insatisfatórios. 

SILVA; KOBAYASHI; SUDA125, 2005 analisaram a influência do 

torque e pressão vertical durante a instrumentação com os sistemas 

rotatórios RaCe® e ProFile®. Para tanto, foram utilizados 30 incisivos 

(central e lateral, superior e inferior) com raízes de 12 mm como CRT, 

divididos em 3 grupos: G 1 – Sistema RaCe® conicidade 0.02 técnica 

ápice-coroa, G 2 – sistema RaCe® conicidade 0.04 técnica ápice-coroa e 

G 3 – sistema ProFile®. Dois dispositivos sensoriais foram acoplados e 

conectados num ociloscópio digital, controlando e analisando os valores 

do torque e pressão vertical. Após análise dos resultados os autores 

observaram que o sistema RaCe® apresentou valores menores de 

torque, com diferenças estatisticamente significante, quando comparados 

ao grupo do ProFile®, no entanto, sem diferença entre si. Quanto a 

pressão vertical houve diferença estatística do grupo 1 para o 3 e do 2 

para o 3, sendo que os valores mais altos foram frente ao primeiro 

instrumento utilizado e o grupo do ProFile® apresentou valores mais 

altos, seguido pelo RaCe® 0.04 
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É objetivo deste estudo foi investigar, com auxílio da microscopia 

eletrônica de varredura, os itens a saber: 

1. A eficiência das soluções auxiliares da instrumentação a 

base de gluconato de clorexidina 0,12% e solução aquosa 

de hipoclorito de sódio a 1% quando utilizadas na irrigação 

dos canais radiculares e associadas à instrumentação dos 

canais, 
2. A eficiência de ação das técnicas do preparo biomecânico 

manual com limas tipo K Flexofile e os sistemas rotatórios 

K3®, RaCe® e  ProTaper®, 

3. Os efeitos desses dois fatores anteriores nos terços médio e 

apical dos canais radiculares de dentes com achatamento 

proximal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Material e Métodos  
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Foram selecionados, dentro de um grupo de dentes, 95 incisivos 

centrais e laterais inferiores com raízes completamente formadas, 

unirradiculados, semelhantes morfologicamente, com ausência de 

fraturas, calcificações e dilacerações. Os dentes foram radiografados, em 

filmes oclusais, no sentido mésio - distal excluindo-se aqueles que 

apresentavam mais de um canal, calcificações ou nódulos. Os 

comprimentos dos dentes variaram entre 19 e 23 milímetros, confirmados 

por meio de um paquímetro digital. 

O projeto, inicialmente, foi entregue no dia 23 de março de 2004 – 

protocolo de recebimento 41/2004 - para apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos, sendo aprovado no dia 28 de abril de 

2004 (Apêndice 1, 2 e 3). 

Os dentes foram mantidos, até o momento de uso, em solução de 

formol a 10%, em geladeira a temperatura de 9ºC com a finalidade de 

mantê-los hidratados e isentos de proliferação bacteriana95. Na 

seqüência, eles foram lavados em água corrente por uma hora, com o 

intuito de eliminar possíveis resíduos da solução de formol sendo, 

posteriormente, secos com jato de ar e com gaze. Após a abertura 

coronária, foram separados 15 dentes, sendo divididos em três grupos, 

com cinco dentes em cada grupo, onde o primeiro e o segundo foram 

instrumentados manualmente com limas tipo K (Flexofile, Maillefer, 

Suíça), variando-se a solução irrigante, EDTA 17% para o primeiro e água 

destilada para o segundo; o terceiro grupo não recebeu qualquer tipo de 

procedimento. Esses dentes serviram de parâmetros visuais das 

condições das paredes dos canais radiculares frente aos demais grupos. 

Os oitenta dentes restantes foram distribuídos em quatro grupos 

experimentais em função das técnicas de instrumentação, a saber: 

manual-macânica (limas tipo K e brocas de Gates Glidden – Maillefer) e 

rotatória com o sistema ProTaper® (Maillefer), RaCe® (FKG Dentaire) e 

K3® (Sybron Kerr). Esses grupos foram divididos em dois subgrupos, 

agora em função da solução química auxiliar, Gluconato de Clorexidina a 
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0,12% e Hipoclorito de sódio a 1% (PHARMACIA SPECIFICA LTDA-

Bauru/SP), conforme Tabela I. 

Os dados referentes ao comprimento de trabalho (CT), solução 

irrigadora (Gluconato de Clorexidina a 0,12% e solução aquosa de 

Hipoclorito de sódio a 1%, técnica de instrumentação, e número de uso do 

instrumento foram anotados em ficha individuais. 

Tabela 1 - Distribuição dos dentes dentro dos grupos experimentais 

Solução química auxiliar da irrigação  

Técnicas de 

instrumentação 

Clorexidina 

0,12% 

Hipoclorito de Sódio 

1% 

Total 

Manual 10 10 20 

ProTaper® 10 10 20 

RaCe® 10 10 20 

K3® 10 10 20 

Total 40 40 80 

 

O acesso à câmara pulpar e ao canal radicular foi realizado de 

acordo com os princípios propostos por SOARES; GOLDBERG130, 2001. 

O canal radicular foi explorado em toda a sua extensão com 

instrumento manual de diâmetro compatível ao diâmetro anatômico do 

canal que não era superior ao diâmetro de uma lima tipo K número 15. 

Esta exploração permitiu determinar o comprimento do dente (CRD) em 

relação à abertura do forame apical e sua extensão foi estabelecida 

quando a extremidade do instrumento fosse vista (com auxílio de uma 

lupa de 10x) cerce ao forame. O limitador de penetração era então 

deslizado até tocar a borda incisal do dente e o instrumento removido do 

canal e a distância da ponta do instrumento ao limitador foi medida e 

anotada. O comprimento de trabalho (CT) foi obtido subtraindo-se 1,0 mm 

do CRD. 

O ápice foi coberto com uma bolinha de cera utilidade (Herpo 

Produtos Dentários Ltda. Rio de Janeiro) e, posteriormente, por cola 
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Araldite Ultra-Rápida (Giba Geigy S/A – Fabricado pela Brascola Ltda.) 

com o intuito de se evitar a extrusão da solução irrigadora. 

Para a instrumentação dos canais foi confeccionada uma base 

cilíndrica de silicona de condensação (Optosil® e Optosil Xantopren® - 

Heraeus Kulzer GmbH & Co.KG-Alemanha), com auxílio de um cilindro 

plástico de dimensões (4 cm de altura por 3 cm de diâmetro) com um 

orifício ao centro. O conjunto (molde e dente) foi apoiado em uma 

bancada plana, durante todos os procedimentos de instrumentação, com 

o intuito de padronizar o ângulo dos dentes em questão. 

 
Instrumentação manual-mecânico 
A técnica utilizada para o preparo manual-mecânico do canal 

radicular foi a Técnica Mista Invertida, preconizada pela disciplina de 

Endodontia da UNESP-Araçatuba73, conforme descrição: preparo do terço 

coronário com ampliadores de orifício do tipo Auerback 1, 2 e 3 (Maillefer 

– Suíça) alternado com irrigação / aspiração  / inundação; preparo do 

terço médio realizado com o emprego da brocas Gates Glidden (Maillefer 

– Suíça), na seqüência, 3, 2 e 1 (alternado com irrigação / aspiração / 

inundação); preparo do terço apical com auxílio de limas tipo K 15 

(FlexoFile, Maillefer – Suíça ) até a lima 35; acabamento final, realizado 

com limas tipo K (FlexoFile, Maillefer – Suíça ), calibres superiores ao 35, 

e manobras semelhantes (limagem) a fase anterior, efetuando-se o 

preparo ápice coroa de forma anatômica e renovação freqüente da 

solução irrigadora entre os instrumentos. 

Como resultado final, foram utilizados 10 mL da solução testada 

por dente instrumentado, em temperatura ambiente 23 oC (+ 2 / -2 oC). 

O canal radicular foi aspirado e seco com pontas de papel 

absorvente estéril. Neste grupo, a exemplo dos seguintes foram utilizados 

2 caixas novas de instrumentos para cada solução envolvida. 
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Instrumentação rotatória 
Para a realização da instrumentação rotatória foi utilizado o 

micromotor elétrico Endo Plus (VK Driller Equipamentos Elétricos Ltda., 

São Paulo, Brasil), ajustado a uma velocidade de 300 rpm no sentido 

horário e torque ajustado em 2N/cm. Foram empregados instrumentos de 

níquel - titânio de três sistemas distintos: sistema ProTaper®, sistema 

RaCe® e sistema K3® (Figuras 1, 2 e 3). 
Sistema ProTaper® (Figura 1) 

A seqüência utilizada foi modificada, frente à recomendada pelo 

fabricante. O primeiro instrumento utilizado foi o S1, até o limite de 2/3 do 

canal radicular, o segundo instrumento, foi o SX atuando, principalmente, 

no terço cervical finalizando essa etapa com o instrumento S2.  Finda a 

etapa de preparo do terço cervical e médio, passou-se à instrumentação 

do terço apical, com os instrumentos F1, F2 e F3 até o comprimento real 

de trabalho. 

Durante o preparo efetuou-se a irrigação com as soluções em teste 

perfazendo um total de 10 mL da solução por dente, em temperatura 

ambiente 23 oC (+ 2 / -2 oC). 
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Figura 1.1 - Instrumento F3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 - Fotomicroscopia da parte ativa do instrumento F3 (15x) e 

detalhe da extremidade (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 - Fotomicroscopia (200x) da ponta do instrumento F3 

Figura 1 – ProTaper® 
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Sistema RaCe® (Figura 2) 

Neste grupo, a exemplo do anterior, seguiu-se as especificações e 

recomendações do fabricante, dividindo-se o preparo com os 

instrumentos pré-RaCe® e RaCe®. Os pré-RaCe® são instrumentos de 

conicidades maiores que trabalham apenas nos terços cervical e médio 

dos canais. O comprimento total é de 19 mm e a parte ativa tem 10 mm. 

Os RaCe® são instrumentos de calibres menores que atuam no CRT. A 

seqüência, coroa-ápice, foi iniciada com o instrumento, pré-RaCe®, 

número 40 conicidade 0.10 seguido pelo instrumento, pré-RaCe®, 35 

conicidade 0.08, ambos atuando no terço cervical. Utilizou-se uma lima 

tipo K número 15 no CRT, com intuito de exploração. A seguir iniciou-se o 

preparo com os instrumentos, RaCe®, número 25 conicidade 0.02; 25 

conicidade 0.04 e 25 conicidade 0.06 no CRT. Entre o uso de cada 

instrumento, sempre houve irrigação/aspiração/inundação com a solução 

auxiliar da instrumentação resultando, obrigatoriamente, num total de 10 

mL da solução testada por dente. 

Sistema K3® (Figura 3) 

Inicialmente utilizou-se o instrumento (ampliador de orifício) calibre 

25 conicidade 0.10 e o 25 conicidade 0.08 para o preparo do terço 

cervical e início do médio. Para o preparo do terço médio e início do 

apical, utilizou-se os instrumentos 40 conicidade 0.06 a dois terços do CT, 

seguido pelos de calibre 25, 30 e 35 conicidade fixa de 0.06 atuando no 

interior do canal radicular em seu CRT, sempre alternado com a solução 

auxiliar, num total de 10 mL da solução testada por dente. 
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Figura 2.1 - Instrumento 25/0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Fotomicroscopia da parte ativa do instrumento 25/0.02 (15x) 

e detalhe da extremidade (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Fotomicroscopia (200x) da ponta do instrumento 25/0.02 

Figura 2 – RaCe® 
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Figura 3.1 - Instrumento 30 conicidade 0.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Fotomicroscopia da parte ativa do instrumento 30/0.06 (15x) 

e detalhe da extremidade (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3.3 - Fotomicroscopia (200x) da ponta do instrumento 30/0,06 

Figura 3 –  K3® 
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As soluções auxiliares da instrumentação foram levadas ao canal 

com auxílio de seringas de vidro tipo Luer Lock, de 10 mL acopladas com 

agulhas hipodérmicas 30x3, encurvadas e destituídas de seu bisel. Essas 

soluções foram continuamente renovadas durante a instrumentação e 

entre a troca dos instrumentos de tal forma que no final havia sido 

utilizado um volume de 10 mL da solução testada por amostra dental. 

Ao final do preparo biomecânico (instrumentação, irrigação, 

aspiração e inundação) os canais foram secos efetuando-se, inicialmente, 

a aspiração com pontas aspiradoras acopladas a bomba a vácuo (Dabi 

Atlante) e, posteriormente, com cones de papel absorvente (Dentsply Ind. 

e Com. Ltda – Petrópolis, RJ, Brasil). As câmaras pulpares foram seladas 

com cera utilidade (Herpo Produtos Dentários Ltda. Rio de Janeiro) com a 

finalidade de proteger o interior do canal radicular durante o corte 

longitudinal com as pontas diamantadas. 

Com auxílio de pontas diamantadas esféricas 1012, foram 

confeccionados sulcos nas faces vestibular e lingual, sem penetrar no 

espaço do canal radicular. Com o auxílio de um canivete para gesso, 

especialmente, adaptado efetuou-se a clivagem dos dentes obtendo-se as 

hemi-secções radiculares, de modo a expor a luz do canal preparado. As 

amostras assim obtidas retornaram aos frascos numerados e, 

posteriormente, levadas a uma estufa em temperatura de 45oC, por um 

período de 12 horas, com a finalidade da desidratação para favorecer o 

processo de metalização. 

Cada hemi-parte da raiz foi fixada com esmalte incolor em uma 

pequena plataforma metálica circular, procedendo-se então a 

metalização. Utilizou-se o microscópio JSM P-15 (Jeol Scanning 

Microscope P-15 Jeol, Japan). Os corpos de prova foram analisados 

individualmente, sendo cada um deles colocado no tubo emissor de 

elétrons. Após as programações do microscópio, o feixe de elétrons foi 

dirigido para a superfície do corpo de prova a ser analisada, 

proporcionando uma imagem na câmara visual. Com o aparecimento da 

imagem projetada inicialmente com um aumento de 50x, localizou-se a 
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superfície do corpo de prova e ampliou-se até 1000x (15 Kv) para a 

análise por varredura do campo e também para a tomada fotográfica 

(Máquina Fotográfica Mamya – Japan) com os filmes Film Fuji SS 120 

Neopan ISO 100. 

Assim, foram tomadas fotomicrografias mais representativas, 

escolhidas, uma do terço médio e outra do terço apical por amostra 

dental, totalizando 160 fotomicrografias ao final do experimento. Sendo 

que essas, fotomicrografias, foram processadas e ampliadas no tamanho 

9x12. 

Durante a observação e tomadas fotográficas, realizou-se a 

numeração de cada fotomicrografia, tanto do terço médio, quanto do 

apical, sendo as mesmas ordenadas de 1 a 160. Anotou-se, em folha de 

papel à parte, as informações pertinentes, sendo que no momento da 

análise o examinador estava impossibilitado de reconhecer o grupo e o 

subgrupo de cada fotomicrografia em questão (teste cego). 

Aos três avaliadores, previamente calibrados, foram fornecidos um 

gabarito com 5 (cinco) fotomicrografias cada qual com um escore já pré-

estabelecido. As fotomicrografias foram distribuídas em ordem 

decrescente a partir daquela que apresentava a superfície mais limpa 

para a menos limpa, atribuindo-lhes escores de 0 a 495, 105, 132, 136 

considerando e observando os seguintes critérios (Figura 4): 

Escore 0: Superfície completamente limpa, todos os túbulos estavam 

completamente visíveis ou com raras partículas dispersas. 

Escore 1: Superfície, em que os túbulos dentinários estavam visíveis  com 

partículas dispersas pela parede dentinária. 

Escore 2: A luz dos túbulos apresentava coberta por uma fina camada de 

resíduos dentinários e raras partículas grosseiras na superfície. 

Escore 3: Superfície recoberta por uma camada espessa de resíduos 

dentinários, com raros túbulos expostos. 

Escore 4: Superfície totalmente coberta caracterizando a superfície com a 

maior presença de smear layer, inclusive com partículas maiores 

fragmentadas. 
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Figura 4- Fotomicrografias com os respectivos escores (0 a 4), o qual 

foram entregues aos examinadores (1000x 15 kV) 

Escore 0 Escore 1

Escore 2 Escore 3

Escore 4 
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Cada examinador observou e anotou os resultados referentes as 

fotomicrografias numa ficha específica constando de 160 linhas e duas 

colunas, contendo o número, de 1 a 160, referente ao espécime analisado 

e outra coluna em branco para anotação do escore atribuído pelo 

examinador (Anexos 1, 2 e 3) 

Os valores referentes aos escores, escolhidos pelos examinadores, 

foram comparados entre si e somente os dois valores coincidentes foram 

levados à análise estatística (Anexo 4). Por exemplo, para a 

fotomicrografia número 2 o examinador 1 atribuiu escore 3, o examinador 

2 atribuiu 4 e o examinador 3 atribuiu 4, o valor coincidente  foi o escore 

4, logo o valor 4 foi levado aos cálculos estatísticos. Os valores de leitura 

foram submetidos ao testes estatísticos não paramétrico, por se tratar de 

escores, com nível de significância de 5%. Para tanto foram utilizados os 

testes estatísticos não paramétricos de Mann-Whitney, quando 2 (duas) 

amostras independentes e Kruskal-Wallis quando comparadas mais de 2 

(duas) amostras independentes.  

A hipótese verificada foi à quantidade de smear layer presente nas 

paredes radiculares, comparando-se os grupos de instrumentação e 

solução auxiliar. Sendo o nível de significância adotado de 5% (0,05) e a 

regra de decisão definida a partir de p=P (H>H0), probabilidade de que o 

valor da estatística H seja maior do que seu valor observado (H0) nos 

dados da amostra, conforme se segue: se p for menor do que 0,05, o 

valor H0 foi significante e a hipótese sob teste rejeitada e, em caso 

contrário, o valor H0 não significante e a hipótese sob teste não rejeitada. 

Se essa hipótese foi rejeitada, para detectar-se onde ocorreu à 

diferença significante foi aplicado um teste adicional entre as amostras em 

questão. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Resultados  
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As tabelas contida nos anexos 1, 2 e 3, contém dados individuais 

do experimento que representam os escores dos 3 (três) examinadores 

quando a observação das 160 (cento e sessenta) fotomicrografias. 

Para melhor interpretação e compreensão os resultados foram 

divididos em partes. 

 

Tabela 2 - Comparação entre o terço médio e apical, independente, das 

técnicas ou das soluções quanto a presença de smear layer 

 
(Comparação de dois grupos independentes - Teste não paramétrico de Mann-Whitney) 

Grupo Soma de postos N. de valores Posto médio 

Médio 6183,5 80 77,2938 

Apical 6696,5 80 83,7063 

Probabilidade= 0.3142 P>0,05 - Não significante

 

A análise dos resultados, com os postos médios, da tabela 2 

revelam que não há diferença estatística.  Sendo que, em valores 

numéricos o terço médio apresentou o menor resultado. 
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Tabela 3 – Comparação global das técnicas de instrumentação com o 

hipoclorito de sódio 1% quanto à presença de smear layer no terço 

médio 
 

(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 14.0869 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 250,0 25,00 10 

K3® 127,0 12,70 10 

ProTaper® 193,0 19,30 10 

Race® 250,0 25,00 10 

Probabilidade= 0.0028 P<0,05 - Significante 

 

Nas comparações individuais, foram constatadas diferenças 

significantes quando da comparação entre o sistema K3® com o método 

manual e com o sistema RaCe®, não havendo diferenças estatísticas 

entre as demais comparações. 

 

Tabela 4 – Comparação global das técnicas de instrumentação com o 

hipoclorito de sódio 1% quanto à presença de smear layer no terço apical 

 
(Comparação de quatro grupos independentes – Teste não paramétrico de Kruskal-Walis)  

H = 5,1250 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 252,0 25,20 10 

K3® 205,0 20,50 10 

ProTaper® 208,5 20,85 10 

RaCe® 154,5 15,45 10 

Probabilidade= 0,1629 P>0,05 - Não Significante 
 

 Nas comparações individuais, não foram verificadas diferenças 

significantes, no entanto, em valores numéricos o grupo do RaCe® 

apresentou menor resultado, seguido pelo K3®. 
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Tabela 5 – Comparação global das técnicas de instrumentação com o 

hipoclorito de sódio 1% quanto à presença de smear layer independente 

do terço 

 
(Comparação de quatro grupos independentes – Teste não paramétrico de Kruscal-Walis)  

H = 9,2116 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 995,0 49,75 20 

K3® 647,0 32,35 20 

ProTaper® 789,5 39,48 20 

RaCe® 808,5 40,43 20 

Probabilidade= 0,02661 P<0,05 - Significante

 
 Nas comparações individuais foi constatada diferença significante 

entre o grupo do sistema K3® em relação ao método manual, sendo 

aquele com menor resultado. 
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Tabela 6 – Comparação global das técnicas instrumentação com o 

gluconato de clorexidina 0,12% quanto à presença de smear layer no 

terço médio 

 
(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 6,0335 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 136,5 13,65 10 

K3® 202,5 20,25 10 

ProTaper® 232,5 23,25 10 

RaCe® 248,5 24,85 10 

Probabilidade= 0,1100 P>0,05 - Não Significante 

 
 Nas comparações individuais observou-se que não houve diferença 

entre os grupos estudados. 

 

Tabela 7 – Comparação global das técnicas de instrumentação com o 

gluconato de clorexidina 0,12% quanto à presença de smear layer no 

terço apical 

 
(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 2,8816 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 180,0 18,00 10 

K3® 245,0 24,50 10 

ProTaper® 179,0 17,90 10 

RaCe® 216,0 21,60 10 

Probabilidade= 0,4102 P>0,05 - Não Significante 

 

 Os resultados estatísticos evidenciaram que não houve diferença 

entre os grupos de instrumentação testados. 

 

 



Resultados_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________Rogério Emílio de Souza 

54

Tabela 8 – Comparação global das técnicas instrumentação com o 

gluconato clorexidina 0,12% quanto à presença de smear layer 

independente do terço 

 
(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 5,4417 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 629,0 31,45 20 

K3® 872,5 43,63 20 

ProTaper® 816,0 40,80 20 

RaCe® 922,5 46,13 20 

Probabilidade= 0,1422 P>0,05 - Não Significante

 

 Dentro dos valores obtidos no posto médio de cada grupo, ficou 

evidente que não houve diferença estatística entre os grupos analisados. 
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Tabela 9 – Comparação global das técnicas de instrumentação 

utilizadas, independentes das soluções, na limpeza das paredes dos 

canais radiculares no terço médio 

 
(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 7,1844 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 778,0 38,90 20 

K3® 642,0 32,10 20 

ProTaper® 836,0 41,80 20 

RaCe® 984,0 49,20 20 

Probabilidade= 0,6625 P>0,05 - Não Significante 

 

 Não houve diferença estatística entre os grupos estudados. 

 

Tabela 10 – Comparação global das técnicas de instrumentação 

utilizadas, independentes das soluções, quanto a presença de smear 

layer no terço apical 

 
(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 2,1849 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 860,5 43,03 20 

K3® 887,0 44,35 20 

ProTaper® 764,5 38,23 20 

RaCe® 728,0 36,40 20 

Probabilidade= 0,5350 P>0,05 - Não Significante 

 

 Após observação dos resultados, nota-se que não houve diferença 

entre os grupos testados. 
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Tabela 11 - Comparação global das técnicas de instrumentação 

utilizadas, independentes das soluções e terço, quanto à presença de 

smear layer. 

 
(Comparação de 4 grupos independentes -Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis) 

H = 1,5098 Graus de liberdade = 3 

Grupo Soma de postos Posto médio Número 

Manual 3262,0 81,55 40 

K3® 3005,0 75,13 40 

ProTaper® 3174,0 79,35 40 

RaCe® 3439,0 85,98 40 

Probabilidade= 0,6801 P>0,05 - Não Significante

 

 Segundo resultados estatísticos não houve diferença entre os 

grupos analisados. 
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Tabela 12 – Comparação da presença de smear layer nas paredes dos 

canais radiculares das soluções químicas auxiliares empregadas, 

hipoclorito de sódio 1% e gluconato de clorexidina 0,12%, independente 

da técnica utilizada no terço médio 

 
(Comparação entre dois grupos independentes – Teste não paramétrico de Mann-Whitney) 

Grupo Soma de postos N. de valores Posto médio 

Clorexidina 0,12% 1353,5 40 33,8375 

Hipoclorito de sódio 1% 1886,5 40 47,1625 

Probabilidade = 0,0036 P<0,05 - Significante

 

 As comparações entre as amostras demonstraram que houve 

diferença estatística, logo ocorreu evidência amostral para se rejeitar a 

hipótese de igualdade entre as soluções, sendo que a clorexidina 

apresentou menor resultado. 

 
Tabela 13 - Comparação da presença de smear layer nas paredes dos 

canais radiculares das soluções químicas auxiliares empregadas, 

hipoclorito de sódio 1% e gluconato de clorexidina 0,12%, independente 

da técnica utilizada no terço apical 

 
(Comparação entre dois grupos independentes – Teste não paramétrico de Mann-Whitney) 

Grupo Soma de postos N. de valores Posto médio 

Clorexidina 0,12% 1555,5 40 38,8875 

Hipoclorito de sódio 1% 1684,5 40 42,1125 

Probabilidade = 0,4682 P>0,05 - Não Significante

 

 Frente aos resultados, observou-se que não ocorreu diferença 

estatística, assim houve evidência amostral para não se rejeitar a hipótese 

de igualdade entre os grupos. 
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Tabela 14 - Comparação da presença de smear layer nas paredes dos 

canais radiculares das soluções químicas auxiliares empregadas, 

hipoclorito de sódio 1% e gluconato de clorexidina 0,12%, independente 

da técnica utilizada, visão global 

 
(Comparação entre dois grupos independentes – Teste não paramétrico de Mann-Whitney) 

Grupo Soma de postos N. de valores Posto médio 

Clorexidina 0,12% 5754,5 80 71,9313 

Hipoclorito de sódio 1% 7125,5 80 89,0688 

Probabilidade = 0,0072 P<0,05 - Significante

 
 As comparações entre as amostras mostraram que ocorreu 

diferença estatística, logo houve evidência amostral para se rejeitar a 

hipótese de igualdade quanto à presença de smear layer entre as 

soluções, sendo que o grupo do glucanato de clorexidina 0,12% 

apresentou o menor resultado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Discussão  
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O preparo biomecânico dos canais radiculares é uma das fases 

mais importantes da terapêutica endodôntica, buscando a limpeza, 

sanificação e modelagem dos canais radiculares e de todo sistema 

endodôntico52, 123. 

O conteúdo presente no canal radicular quer seja polpa viva, quer 

seja polpa necrótica e seus sub-produtos, deve ser removido com a ação 

conjunta dos instrumentos endodônticos concomitante com as 

substâncias químicas auxiliares.  

A ação dos instrumentos, manuais ou rotatórios, sobre a dentina 

faz com que a matriz mineralizada se fragmente, originando debris e 

subunidades globulares que se espalham sobre as paredes dentinárias, 

formando uma camada de 1 a 2 µm de espessura conhecida como smear 

layer. Quando se examina a smear layer com auxílio do microscópio 

eletrônico de varredura, à primeira vista pode-se achar que esta camada é 

impermeável, no entanto, experimentos realizados in vivo e in vitro 

mostram que substâncias de vários pesos moleculares são capazes de 

ultrapassá-la98, 99. 

Cabe ressaltar que a irrigação, acompanhada pela aspiração, é um 

precioso método auxiliar do preparo do canal radicular. Enquanto o 

instrumento atua excisionando a dentina e modelando a forma do canal 

radicular, as soluções irrigantes atuam sobre os debris, smear layer e 

smear plug. As soluções irrigantes agem também pela ação hidráulica, 

pois sua simples circulação, irrigação e aspiração eliminam os debris do 

interior dos canais radiculares38. 

A Endodontia, no decorrer do seu desenvolvimento técnico e 

biológico, tem buscado o aperfeiçoamento dos instrumentos 

endodônticos, das técnicas de preparo dos canais radiculares e de 

soluções irrigantes que possam realizar suas funções químicas, biológicas 

e microbiológicas. Estas evoluções visam também à simplificação dos 

passos operatórios, menor tempo de trabalho e, conseqüentemente, 

conforto para o profissional e paciente, nem por isso abrindo mão do 

processo da tríade: modelagem, limpeza e desinfecção. 
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As substâncias químicas auxiliares agem em dois momentos 

durante o preparo biomecânico do canal radicular. Inicialmente, durante a 

ação dos instrumentos, lubrificando-os, mantendo as partículas orgânicas 

e inorgânicas em suspensão, diminuindo o atrito e promovendo ação 

desinfetante do sistema de canais radiculares. Em segundo momento age 

ao final, de maneira física, do processo de irrigação e aspiração com o 

fluxo da própria solução no interior do canal radicular. 

Conseqüentemente, a troca freqüente e o volume da solução 

química auxiliar influem na capacidade de remoção da smear layer nos 

canais radiculares frente à complexidade anatômica desta área13, 59, 116, 

124, 152 independente da técnica utilizada. Vários estudos têm mostrado 

que o volume da solução irrigante influencia e é diretamente proporcional 

a limpeza do canal radicular, ou seja, quanto maior o volume maior a 

capacidade de limpeza13, 57, 152. 

Neste estudo a irrigação foi contínua e copiosa, dentro 

normalmente do que se faz em clínica, sem que houvesse variação do 

volume. Assim padronizamos o volume de 10 mL de cada solução 

irrigante por canal radicular, independente da técnica de instrumentação 

por considerarmos suficiente e pouco além daqueles que outros 

pesquisadores utilizaram13, 57. 

A profundidade de penetração da agulha de irrigação, também, 

desempenha papel fundamental na remoção de smear layer do canal 

radicular124. Essa maior profundidade da agulha, com certeza, é 

alcançada pela técnica que promover maior alargamento dos terços 

cervical, médio e, por fim, apical. 

Assim como o calibre da agulha utilizada para irrigação, também, 

constitui um detalhe de extrema relevância, visto que, quanto maior o 

calibre, mais resistência mecânica para atingir o terço apical. 

Conseqüentemente, quanto maior a sua profundidade de penetração, 

maior a capacidade para remoção de smear layer36. Neste estudo, as 

agulhas de irrigação e aspiração foram introduzidas em um nível numérico 

constante com auxílio de cursores endodônticos, para todos os grupos, 
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não se variando a seringa de irrigação bem como a bomba de sucção; 

não tornando-se variáveis por alterações nos resultados da nossa 

pesquisa. 

No que se refere à escolha das soluções irrigantes, buscou-se 

selecionar as mais utilizadas. O hipoclorito de sódio foi eleito porque 

apresenta propriedades bem exploradas nas pesquisas endodônticas e a 

clorexidina porque apresenta somente algumas propriedades avaliadas, 

deixando ainda lacunas, mas que pode ter potencial para ser empregada 

na terapêutica endodôntica com maior amplitude e segurança. 

Sobre a concentração das soluções foram estabelecidos em níveis 

baixos, 1% para solução aquosa de hipoclorito de sódio e 0,12% para a 

solução aquosa de gluconato de clorexidina, baseados na ciência de que 

os efeitos lesivos causados por uma substância química auxiliar 

desinfetante sobre os tecidos periapicais dependem de sua concentração, 

toxicidade, tempo de ação e de área de contato com os tecidos. Por outro 

lado, quando diminuímos a concentração das soluções auxiliares, 

reduzimos também, a capacidade em dissolver tecidos orgânicos, no 

entanto, sem alteração considerável de sua ação antimicrobiana69, 139. 

A região apical foi protegida com cera utilidade e selada com cola 

Araldite®, com intuito de evitar o fluxo contínuo da solução para o exterior 

do canal radicular, como também, as amostras foram acomodadas em 

base específica para padronizar a instrumentação, eliminando posições 

privilegiadas entre os grupos10, 95, 105, 153. 

A escolha sobre os dentes, incisivos centrais e laterais inferiores, 

baseou-se que na sua maioria apresentam um canal estreito no sentido 

proximal o que dificulta a ação dos instrumentos endodônticos e 

penetração da solução irrigante61, 84. 

Este grupo dental permitiu avaliar a presença de smear layer no 

terço médio e apical sem que o volume do canal, nesta região, fosse 

amplo com nos dentes anteriores superiores ou curvos como nas raízes 

vestibulares de molares superiores e mesiais de molares inferiores, o que 

poderiam interferir, facilitando ou dificultando a ação das soluções 
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irrigadoras e/ou das técnicas, quanto a presença ou não de smear layer 

na região radicular em avaliação. Por outro lado, quando se trabalha com 

dentes naturais deve-se lembrar da existência de fatores inerentes como 

a variação da dureza dentinária em função da idade, sexo e tipos 

dentários72, 128, 151. 

Dentre as técnicas de instrumentação do canal radicular, podemos 

citar os que têm por alicerce o princípio do preparo escalonado, que se 

recua progressiva e uniformemente os instrumentos. Por exemplo, a 

escalonada de CLEM35 a instrumentação incremental de WEINE et al.147; 

o preparo telescópico de MARTIN88, a limpeza e modelagem de 

SCHILDER124, a limagem ápice-coroa de WALTON144, alargamento ápice-

coroa de MULLANEY93 e o preparo cônico e escalonado de WEINE146. 

Assim como há as técnicas que têm por base o preparo no sentido coroa-

ápice, por exemplo: a técnica coroa-ápice de GOERIG; MICHELICH; 

SCHULT58, a técnica coroa-ápice de FAVA47; a técnica mista de preparo 

radicular de HOLLAND et al.73, o preparo coroa-ápice sem pressão de 

MARSHALL; PAPPIN87, e a técnica de Oregon modificada de BERBERT 

et al.22. 

Todavia o alargamento prévio do terço cervical é de suma 

importância, pois cria condições propícias a posterior modelagem do terço 

médio e apical, conseqüentemente, melhorando o desempenho no 

preparo biomecânico nessa região diminuindo a possibilidade de degraus, 

perfuração e fratura do instrumento, favorece a manutenção do 

comprimento de trabalho, colocação de medicação intracanal e do 

material obturador, menor índice de dor pós-operatória, menor tempo de 

trabalho e de fadiga para o profissional e paciente1, 25, 32, 36, 43, 73, 85, 91, 124, 

144, 147, 148 facilitando, inclusive, a irrigação e aspiração da solução auxiliar 

da instrumentação, o que é considerado chave fundamental para o 

sucesso no desbridamento e da desinfecção55. Conseqüentemente, tudo 

somado resultou na opção pela técnica do tipo coroa – ápice. 

Em nosso trabalho foi escolhido aumento de 1.000 vezes (1000x) 

por se tratar de um valor já consagrado pela literatura científica acorde os 
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trabalhos de BOLANOS; JENSEN25, 1980; AUN10, 1985; 

PROKOPOWITSCH108, 1988; AUN9, 1990 e ROTA113, 2003 para melhor 

visualização em microscopia eletrônica de varredura dos canalículos 

dentinários e avaliação de smear layer. 

As fotomicrografias obtidas da microscopia eletrônica de varredura 

foram tiradas de regiões mais representativas, localizadas nos terços 

médio e apical. 

O método de avaliação, os escores estabelecidos, quanto à 

presença de smear layer após uso das substâncias auxiliares e 

instrumentos empregados no preparo biomecânico do canal radicular 

baseou-se nos trabalhos da literatura 54, 89, 95, 105, 113, 132, 136 com algumas 

adaptações pertinentes ao caso. 

Sendo assim, para que este método de avaliação fosse o mais 

confiável possível, foi entregue a cada avaliador um gabarito de cinco 

fotomicrografias (Figura 4) As quais caracterizavam cada condição da 

parede dentinária. Após o preenchimento de suas respectivas tabelas 

(anexo 1, 2 e 3) realizou-se a intersecção entre os valores coincidentes 

(anexo 4), uniformizando as avaliações. 

Em nossos resultados quando o teste de Mann Whitney foi 

aplicado, entre o terço médio e apical, independente das técnicas de 

instrumentação ou das soluções testadas, observou-se que não houve 

diferenças estatisticamente significantes ao nível de 5% entre os grupos 

estudados (Tabela 2). 

Nesse estudo, o preparo cervical foi realizado previamente em 

todas as técnicas, seja com os instrumentos rotatórios ou com as brocas 

de Gates Glidden na técnica manual mista invertida; no entanto, não foi 

verificada as características deste terço cervical, uma vez que as maiores 

dificuldades de instrumentação e limpeza encontram-se nos terços médio 

e apical 106, 143. 

A busca por melhores condições de preparos, durante a terapia 

endodôntica, têm trazido alterações quanto às técnicas e aos 

instrumentos, principalmente com ênfase às técnicas coroa-ápice e, 
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concomitantemente a isso, a introdução dos instrumentos rotatórios que 

surgiram com a promessa de consentir maior ampliação do canal 

radicular, sem causar deformidades. 

Pelas tabelas 12, 13 e 14 pudemos observar que em relação às 

soluções testadas, independentes da técnica utilizada, a solução de 

gluconato de clorexidina 0,12% propiciou uma remoção maior da 

quantidade de smear layer das paredes dentinárias numa visão global 

independente do terço envolvido quando comparado ao hipoclorito de 

sódio 1%, muito embora esses achados contrariem as observações de 

CHAVES31, MARCHESAN et al.86 e ROTA113. Isso pode ser perfeitamente 

esclarecido quando se analisam os fatores que influenciam diretamente o 

mecanismo de ação do hipoclorito, como o pH, temperatura e 

concentração. No tocante ao poder solvente das soluções, SIQUEIRA127 

encontrou resultados idênticos tanto para a Clorexidina a 2% como para o 

hipoclorito de sódio a 5%. 

PÉCORA et al102 observou que há perda do teor de cloro na 

solução de hipoclorito dependendo das condições de armazenagem, 

sendo que a perda do teor é aumentada quando em ambiente com 

luminosidade e temperatura excessiva, logo, o local ideal de 

armazenagem seria em vidros de cor âmbar e temperatura de 9oC. 

Conseqüentemente, há perda da capacidade de solvência de tecidos 

quando esses princípios não são seguidos63, 67, 69. Não foi o caso deste 

trabalho, pois a solução de hipoclorito uma vez aviada foi armazenada 

dentro das condições ideais necessárias ao produto até o momento de 

sua utilização. 

Por outro lado, o poder de dissolução é diretamente proporcional à 

concentração da solução de hipoclorito de sódio 67, 134. Uma vez que se 

optou por uma concentração baixa, no caso em particular 1%, o poder de 

dissolução tecidual fica diminuído. 

A solução de hipoclorito de sódio é muito utilizada para irrigação 

dos canais radiculares devido algumas de suas boas propriedades, no 
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entanto não é eficaz na remoção da smear layer 64, 78, 152, mas sim na 

dissolução de componentes orgânicos20, 63. 

A solução de gluconato de clorexidina tem sido estudada em suas 

mais diferentes propriedades como, por exemplo, atividade 

antimicrobiana, substantividade, biocompatibilidade e ação sobre os 

lipopolissacarídeos (LPS) sendo uma alternativa frente ao hipoclorito. 

Entretanto, a capacidade de remoção de smear layer das paredes dos 

canais radiculares da clorexidina exige mais estudos, uma vez que a 

literatura carece dessa informação. 

YAMASHITA et al.153, 2003 avaliaram in vitro a presença de smear 

layer nas paredes dos canais radiculares nos terços cervical, médio e 

apical, por meio da microscopia eletrônica de varredura, após irrigação 

com clorexidina 2% e hipoclorito de sódio 2,5%, concluíram que o grupo 

do hipoclorito de sódio apresentou resultado semelhante ao da clorexidina 

no terço cervical. Da mesma forma que CHEUNG; STOCK33, 1993 

também não encontraram diferenças estatísticas quanto à presença de 

smear layer entre a solução de hipoclorito de sódio 1% e a solução de 

gluconato de clorexidina 0,5%. Essas observações de alguma forma 

concordam com nossos achados, muito embora não especifiquem em 

detalhes os níveis que foram avaliados. 

FERRAZ et al.50, 2001 da mesma forma, relatam em relação à 

capacidade de limpeza resultados similares da clorexidina 2% quando 

comparado ao hipoclorito de sódio a 5,25% e resultados melhores para a 

clorexidina na forma de gel, ainda que se tenha utilizado EDTA 

previamente a irrigação. 

Em nosso estudo, visualizou-se que as fotomicrografias 

evidenciaram maior número de túbulos dentinários expostos para o grupo 

do gluconato de clorexidina 0,12% o que é elucidado pelo fato de que o 

sal de gluconato de clorexidina é uma substância levemente detergente 

reduzindo a tensão superficial formando micelas, o que indica que a 

molécula possui um lado hidrofílico e um lado hidrofóbico 66, 70, 71, 82, 

conseqüentemente, facilitando sua ação nas paredes dos canais 
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radiculares (tabelas 12 e 13). No entanto, a capacidade de remoção de 

smear layer é inerente aos agentes quelantes116, 41. 

Em relação à eficiência de remoção de dentina quanto aos níveis 

instrumentados do canal radicular, pudemos observar em todos os grupos 

que o terço médio sempre apresentava menor smear layer que o apical. 

WALTERS; BAUMGARTNER; MARSHALL143 trabalhando na remoção de 

debris nos diversos terços radiculares evidenciaram também que de um 

modo geral o terço apical sempre apresentava uma maior quantidade de 

debris. 

CHAVES31 não encontrou diferenças entre o terço cervical e médio 

na remoção de debris das paredes do canal radicular. De DEUS et al.41 

afirmou que o terço apical nunca apresentou uma limpeza adequada em 

relação aos demais. GARCIA FILHO et al.56 também relatou que nenhum 

instrumento foi capaz de limpar completamente o terço apical dos canais 

e que a qualidade da limpeza está diretamente relacionada à anatomia do 

canal e não somente ao instrumento utilizado. 

A literatura relata a evolução na confecção de novos instrumentos 

com a finalidade de torná-los mais eficazes e eficientes. Hodiernamente, 

existem instrumentos mais flexíveis de ligas de níquel-titânio, as quais 

ganharam cinco vezes mais flexibilidade quando comparadas com as de 

aço inoxidável 81. 

Congruente a essas mudanças, cada fabricante, na atualidade, 

desenvolve seu próprio sistema com instrumentos de níquel-titânio, cada 

qual com diferentes conicidades e formas. Para cada sistema é 

preconizada uma técnica diferente. A variabilidade, de técnicas e sistemas 

rotatórios encontrados na atualidade, promove mais confusão que 

esclarecimentos30. 

Ao comparamos os grupos de instrumentação manual e rotatórios 

(ProTaper®, K3® e RaCe®), observamos, segundo nossos resultados, 

que quando irrigados com o gluconato de clorexidina 0,12% não há 

diferenças estatísticas quanto à presença de smear layer nas paredes 

dentinárias entre os terços observados (Tabelas 6, 7 e 8). 
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Independente da solução utilizada, em nossos resultados, o 

sistema rotatório K3® apresentou os melhores resultados numéricos 

globais, destacando-se o terço médio (Tabelas 9 e 11), contrariando os 

achados de GRECCA65, 2003 utilizando o K3® e o ProTaper®.  

Analisando os resultados da instrumentação com a solução de 

hipoclorito de sódio 1% os resultados mostram-se distintos. O grupo do 

sistema K3® apresentou melhor eficácia quanto à exposição dos túbulos 

dentinários presente no terço médio e na análise global (Tabela 3 e 5), 

não sendo constante a presença de lascas dentinárias e sim, fragmentos 

menores dispersos ao longo da parede dentinária (Anexos 17, 18 e 20 

fotomicrografia 17.1, 18.2 e 20.2) evidenciando seu ângulo positivo de 

corte92. 

Por conseguinte, observando as fotomicrografias 11.1, 12.1, 13.2 e 

15.1 (Anexos 11, 12, 13 e 15) se observa lascas, e não fragmentos, 

dentinários para os grupos do ProTaper® e RaCe® , evidenciando 

supostamente o ângulo de ataque excessivamente positivo contra a 

parede dos canais radiculares 34, 51, 107 (Figuras 1 e 2 fotomicrografias 1.3 

e 2.3). 

Segundo o fabricante o K3® é dotado de alívio da guia radial, uma 

depressão na superfície posterior, com o intuito de reduzir o atrito com 

parede do canal, conseqüentemente, facilitando o escoamento em 

direção coronária da dentina incisada83. 

O preparo biomecânico do canal radicular visa, principalmente, a 

modelagem do canal radicular, conseqüentemente eliminando debris e 

smear layer7, 44. Logo, a eficácia dos instrumentos, em nosso trabalho, foi 

avaliada segundo a presença de smear layer no terço médio e apical 106. 

Todas as técnicas, avaliadas nesse estudo, produziram smear 

layer. Por esta razão, evidenciamos que todos os instrumentos 

mostraram-se hábeis em atuar cortando as paredes dentinárias, uma vez 

que a smear layer é criada a partir da ação de corte dos instrumentos 

contra a estrutura dentinária 68, 76, 106, 107, 114, 138. 
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Conseguinte, pode-se observar perante os resultados obtidos em 

nosso trabalho que o sistema k3® mostrou os melhores valores quanto à 

exposição da luz dos túbulos dentinários quando irrigado com a solução 

de hipoclorito de sódio 1%, no entanto, pela análise das tabelas 3, 4, 5, 6, 

7 e 8 pode-se visualizar que todos os sistemas são eficazes na 

instrumentação dos canais radiculares, dentro dos limites anatômicos 

pertinentes ao sistema de canais radiculares, sendo que a solução auxiliar 

é condição essencial fazendo a diferença. 

Neste estudo ficou evidente que esses instrumentos endodônticos 

produziram smear layer que não foi removida pela irrigação e aspiração. 

Este problema foi observado em todos os grupos em maior ou menor 

quantidade. Segundo De DEUS et al.41 a remoção de debris, 

provavelmente, está mais relacionada a um fator mecânico, enquanto que 

a remoção da smear layer está provavelmente mais relacionada a um 

fator químico. 

Conseqüentemente, RUDDLE114, 2002; HÜLSMANN et al.74, 1997, 

GAMBARINI54, 1999; GRANDINI; BALLERI; FERRARI64, 2002, LIM et 

al.78, 2003 recomendam o uso de soluções associadas com agentes 

quelantes durante o preparo biomecânico do canal radicular com o intuito 

de remover debris bem como a smear layer. 

Dentro de nossos resultados verifica-se que ao confrontarmos os 

dados da tabela 3 com 9 e 5 com a 11 podemos relatar que o sistema k3® 

apresentou resultados constantes, superando os demais grupos quanto a 

presença de smear layer na presença da solução de hipoclorito de sódio 

1%  e independente do líquido irrigante. No entanto, quando na presença 

da solução de clorexidina 0,12% os resultados mostraram-se variáveis 

entre todos os sistemas, inclusive com resultados insatisfatórios em 

valores numéricos, ainda que sem diferenças estatísticas. (tabelas 6, 7 e 

8), no entanto, em valores particulares se observa grandes mudanças 

quando comparados aos valores da solução de hipoclorito de sódio 1%, o 

que nos leva a relatar que todos os sistemas utilizados são aptos para o 
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preparo biomecânico do canal radicular, não havendo melhores 

resultados finais. 

Entretanto, áreas não tocadas pelos instrumentos foram 

observadas, apresentando imagens semelhantes ao do grupo não 

instrumentado, com a presença de calcosferitas (Anexo 17 e 23 

fotomicrografias 17.2 e 23.2). Estas áreas sugerem que os instrumentos 

ainda são ineficazes, como um todo, para limpeza do sistema de canais 

radiculares, principalmente frente aos acidentes anatômicos104, 106, 

revelando que a anatomia do canal radicular é fator determinante para 

atuação dos instrumentos endodônticos durante o preparo biomecânico e 

mesmos os de níquel-titânio mostram-se incapazes de atuar em canais 

com achatamento. Esses instrumentos freqüentemente produzem um 

preparo circular, enquanto que as reentrâncias permanecem inalteradas 

com debris e smear layer 111, 145 o que também foi verificado com a 

instrumentação manual ratificando outros trabalhos 14 inclusive quando 

associado a agentes quelantes132, 133. 

Também é fator digno de nota, que em nosso trabalho houve 

diferença entre os instrumentos memória nos grupos testados, manual-

mecânico DC 35 (0.02), ProTaper® DC 30, RaCe® DC 25 (0.06) e K3® 

DC 35 (0.06), no entanto, não cremos que isso invalide a fidelidade de 

nossos resultados, uma vez que a literatura mostra vários estudos com 

diferenças no instrumento memória, principalmente pela presença de um 

arsenal muito variado quanto a conicidade, que não influenciaram na 

leitura dos resultados 112, 129. 

SCHÄFER; VLASSIS119,120 realizaram um estudo com a finalidade 

de observar a capacidade do preparo com o sistema ProTaper® e RaCe® 

até o diâmetro cirúrgico foi 30 e 35, respectivamente. Os autores 

argumentam que quando se propõe a comparar a instrumentação com 

diferentes técnicas ou com diferentes instrumentos faz-se imperativo a 

semelhança do diâmetro cirúrgico, entretanto, a disponibilidade dos 

sistemas no mercado não permite tal padronização. 
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Como considerações finais e adicionais frente ao número de 

utilização das limas, não registramos nenhum caso de fratura de 

instrumentos, tanto à base de níquel-titânio, quanto à base de aço 

inoxidável.  

Segundo ZELADA et al155 e YARED et al.154 as incidências de 

fraturas foram verificadas em canais com curvaturas acima de 30 graus, 

alta velocidade de rotação e inexperiência do operador, porém o torque 

elevado, acima de 10 N/cm, não apresentou deformação ou fratura no 

instrumento de níquel-titânio. Levando em consideração que a 

instrumentação foi realizada em canais de trajetória retilínea, operador 

com prévia experiência em sistemas rotatórios, torque baixo e constante 

nossos estudos estão de acordo com a literatura. 

Dentro da literatura avaliada e resultados obtidos é coerente relatar 

que a ciência ainda carece de informações sobre o assunto, de tal forma 

que se faz oportuno mais pesquisas in vitro e, se possível, in vivo 

envolvendo o tema. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Conclusões  
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Com base nos resultados, dentro do proposto e das limitações das 

condições experimentais em que a pesquisa foi conduzida é licito concluir 

que: 

1. A análise dos resultados mostrou que não houve diferença 

entre os terços analisados, médio e apical, independente das 

técnicas ou das soluções, muito embora o terço médio tenha 

apresentado melhores resultados em valores absolutos, 

2. Quando irrigados com a solução de hipoclorito de sódio 1% o 

K3® apresentou os melhores resultados seguido pelo 

ProTaper®, RaCe® e Manual. Existiu diferença estatística 

apenas do K3® em relação ao RaCe® e a técnica Manual, 

3. Quando irrigados com a solução de gluconato de clorexidina 

0,12% observamos que não houve diferença entre os métodos 

de instrumentação, 

4. Em relação às soluções irrigadoras a clorexidina se mostrou 

superior ao hipoclorito no terço médio, independente da 

técnica de instrumentação utilizada, sendo que no terço apical 

não houve diferenças entre elas, 

5. Os sistemas de instrumentação K3®, ProTaper® e RaCe® 

deixaram áreas não atuadas, a exemplo da instrumentação 

Manual. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos  
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Anexo 1 – Valores numéricos atribuído pelo examinador A o número à 

esquerda representa o número da fotomicrografia e o valor à 

direita representa o valor do escore (0 a 4) 

 

1.  4 
2.  3 
3.  4 
4.  4 
5.  4 
6.  4 
7.  4 
8.  4 
9.  3 
10.  1 
11.  4 
12.  4 
13.  2 
14.  0 
15.  2 
16.  0 
17.  3 
18.  4 
19.  4 
20.  0 
21.  4 
22.  2 
23.  2 
24.  0 
25.  3 
26.  1 
27.  3 
28.  3 
29.  4 
30.  4 
31.  3 
32.  3 
33.  4 
34.  0 
35.  4 
36.  0 
37.  2 
38.  0 
39.  4 
40.  3 

41.  4 
42.  4 
43.  4 
44.  4 
45.  4 
46.  4 
47.  3 
48.  4 
49.  4 
50.  4 
51.  1 
52.  4 
53.  4 
54.  4 
55.  3 
56.  4 
57.  4 
58.  2 
59.  4 
60.  4 
61.  3 
62.  4 
63.  3 
64.  4 
65.  3 
66.  0 
67.  4 
68.  3 
69.  3 
70.  3 
71.  3 
72.  4 
73.  4 
74.  0 
75.  4 
76.  0 
77.  1 
78.  0 
79.  3 
80.  4 

81.  4 
82.  4 
83.  3 
84.  4 
85.  4 
86.  4 
87.  4 
88.  4 
89.  3 
90.  3 
91.  4 
92.  3 
93.  4 
94.  4 
95.  3 
96.  4 
97.  4 
98.  4 
99.  1 
100. 4 
101. 3 
102. 0 
103. 3 
104. 4 
105. 4 
106. 4 
107. 4 
108. 4 
109. 3 
110. 3 
111. 4 
112. 4 
113. 3 
114. 4 
115. 4 
116. 3 
117. 3 
118. 3 
119. 3 
120. 4 

121.  3 
122.  4 
123.  4 
124.  4 
125.  4 
126.  4 
127.  4 
128.  4 
129.  4 
130.  1 
131.  1 
132.  4 
133.  4 
134.  0 
135.  3 
136.  0 
137.  4 
138.  2 
139.  4 
140.  4 
141.  3 
142.  3 
143.  3 
144.  4 
145.  3 
146.  2 
147.  4 
148.  3 
149.  3 
150.  3 
151.  3 
152.  4 
153.  4 
154.  0 
155.  3 
156.  3 
157.  3 
158.  2 
159.  3 
160.  3 
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Anexo 2 - Valores numéricos atribuído pelo examinador B o número à 

esquerda representa o número da fotomicrografia e o valor à direita 

representa o valor do escore (0 a 4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  4 
2.  4 
3.  3 
4.  4 
5.  4 
6.  4 
7.  4 
8.  4 
9.  4 
10.  4 
11.  4 
12.  4 
13.  4 
14.  4 
15.  3 
16.  3 
17.  4 
18.  4 
19.  4 
20.  4 
21.  3 
22.  3 
23.  1 
24.  0 
25.  3 
26.  0 
27.  4 
28.  3 
29.  3 
30.  4 
31.  4 
32.  4 
33.  4 
34.  0 
35.  4 
36.  0 
37.  1 
38.  0 
39.  4 
40.  4 

41.  3 
42.  4 
43.  4 
44.  4 
45.  4 
46.  4 
47.  4 
48.  4 
49.  4 
50.  3 
51.  1 
52.  4 
53.  3 
54.  4 
55.  4 
56.  1 
57.  3 
58.  1 
59.  3 
60.  4 
61.  3 
62.  3 
63.  3 
64.  3 
65.  3 
66.  2 
67.  4 
68.  3 
69.  4 
70.  3 
71.  3 
72.  3 
73.  4 
74.  2 
75.  4 
76.  4 
77.  3 
78.  4 
79.  3 
80.  4 

81.  3 
82.  4 
83.  3 
84.  4 
85.  3 
86.  4 
87.  4 
88.  3 
89.  3 
90.  4 
91.  3 
92.  4 
93.  4 
94.  4 
95.  3 
96.  4 
97.  3 
98.  4 
99.  1 
100. 4 
101. 3 
102. 0 
103. 3 
104. 3 
105. 4 
106. 3 
107. 3 
108. 3 
109. 3 
110. 4 
111. 3 
112. 3 
113. 4 
114. 3 
115. 4 
116. 4 
117. 3 
118. 3 
119. 4 
120. 4 

121.  4 
122.  3 
123.  4 
124.  4 
125.  4 
126.  4 
127.  4 
128.  3 
129.  3 
130.  1 
131.  4 
132.  4 
133.  2 
134.  0 
135.  3 
136.  0 
137.  4 
138.  4 
139.  4 
140.  1 
141.  4 
142.  2 
143.  4 
144.  4 
145.  4 
146.  1 
147.  3 
148.  3 
149.  4 
150.  4 
151.  4 
152.  3 
153.  4 
154.  0 
155.  4 
156.  4 
157.  2 
158.  4 
159.  4 
160.  3 
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Anexo 3 – Valores numéricos atribuídos pelo examinador C o número à 

esquerda representa o número da fotomicrografia e o valor à direita 

representa o valor do escore (0 a 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  4 
2.  4 
3.  4 
4.  4 
5.  4 
6.  4 
7.  4 
8.  4 
9.  3 
10.  4 
11.  4 
12.  4 
13.  4 
14.  4 
15.  3 
16.  4 
17.  4 
18.  4 
19.  4 
20.  4 
21.  3 
22.  3 
23.  2 
24.  1 
25.  2 
26.  1 
27.  4 
28.  4 
29.  4 
30.  4 
31.  4 
32.  4 
33.  4 
34.  1 
35.  4 
36.  1 
37.  2 
38.  1 
39.  4 
40.  4 

41.  3 
42.  4 
43.  3 
44.  4 
45.  4 
46.  4 
47.  4 
48.  4 
49.  2 
50.  4 
51.  4 
52.  4 
53.  4 
54.  4 
55.  4 
56.  4 
57.  3 
58.  4 
59.  3 
60.  4 
61.  3 
62.  2 
63.  3 
64.  4 
65.  4 
66.  3 
67.  4 
68.  4 
69.  3 
70.  4 
71.  4 
72.  4 
73.  4 
74.  4 
75.  4 
76.  3 
77.  3 
78.  4 
79.  4 
80.  4 

81.  3 
82.  4 
83.  4 
84.  4 
85.  4 
86.  4 
87.  4 
88.  4 
89.  4 
90.  3 
91.  2 
92.  4 
93.  4 
94.  4 
95.  4 
96.  1 
97.  3 
98.  2 
99.  4 
100. 4 
101. 4 
102. 4 
103. 4 
104. 4 
105. 4 
106. 2 
107. 4 
108. 4 
109. 4 
110. 3 
111. 3 
112. 4 
113. 4 
114. 2 
115. 4 
116. 4 
117. 4 
118. 4 
119. 2 
120. 4 

121.  4 
122.  3 
123.  4 
124.  4 
125.  3 
126.  4 
127.  4 
128.  3 
129.  4 
130.  2 
131.  4 
132.  4 
133.  2 
134.  1 
135.  2 
136.  1 
137.  4 
138.  4 
139.  4 
140.  1 
141.  4 
142.  3 
143.  4 
144.  4 
145.  4 
146.  1 
147.  3 
148.  4 
149.  4 
150.  4 
151.  4 
152.  4 
153.  4 
154.  1 
155.  3 
156.  4 
157.  2 
158.  2 
159.  3 
160.  4 
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Anexo 4 - Média final (intersecção) entre os escores dos três examinadores. 
Valor que foi submetido aos cálculos estatísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

121.  4 
122.  3 
123.  4 
124.  4 
125.  4 
126.  4 
127.  4 
128.  3 
129.  3 
130.  1 
131.  4 
132.  4 
133.  2 
134.  0 
135.  2 
136.  0 
137.  4 
138.  4 
139.  4 
140.  1 
141.  4 
142.  2 
143.  4 
144.  4 
145.  4 
146.  1 
147.  3 
148.  3 
149.  4 
150.  4 
151.  4 
152.  3 
153.  4 
154.  0 
155.  4 
156.  4 
157.  2 
158.  4 
159.  4 
160.  3 

1.  4 
2.  4 
3.  4 
4.  4 
5.  4 
6.  4 
7.  4 
8.  4 
9.  4 
10.  4 
11.  4 
12.  4 
13.  4 
14.  4 
15.  3 
16.  4 
17.  4 
18.  4 
19.  4 
20.  4 
21.  3 
22.  3 
23.  2 
24.  0 
25.  3 
26.  0 
27.  4 
28.  3 
29.  3 
30.  3 
31.  4 
32.  4 
33.  4 
34.  0 
35.  4 
36.  0 
37.  1 
38.  0 
39.  4 
40.  4 

81.  3 
82.  4 
83.  3 
84.  4 
85.  4 
86.  4 
87.  4 
88.  4 
89.  3 
90.  4 
91.  4 
92.  4 
93.  4 
94.  4 
95.  3 
96.  4 
97.  3 
98.  4 
99.  1 
100. 4 
101. 3 
102. 0 
103. 3 
104. 4 
105. 4 
106. 3 
107. 4 
108. 4 
109. 3 
110. 4 
111. 4 
112. 4 
113. 4 
114. 4 
115. 4 
116. 3 
117. 3 
118. 3 
119. 4 
120. 4 

41.  3 
42.  4 
43.  4 
44.  4 
45.  4 
46.  4 
47.  4 
48.  4 
49.  4 
50.  3 
51.  1 
52.  4 
53.  4 
54.  4 
55.  4 
56.  1 
57.  3 
58.  2 
59.  4 
60.  4 
61.  3 
62.  3 
63.  3 
64.  4 
65.  3 
66.  2 
67.  4 
68.  3 
69.  4 
70.  3 
71.  3 
72.  4 
73.  4 
74.  2 
75.  4 
76.  4 
77.  3 
78.  4 
79.  3 
80.  4 
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Anexo 5 – Fotomicrografias do grupo instrumentação manual-mecânico 
clorexidina 0,12%. Terço médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 – Fotomicrografias do grupo instrumentação manual-mecânico 

clorexidina 0,12%. Terço apical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 5.2 

6.2 6.1 
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Anexo 7 - Fotomicrografias do grupo instrumentação manual-mecânico 
hipoclorito de sódio 1%. Terço médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8 – Fotomicrografias do grupo instrumentação manual-mecânico 

hipoclorito de sódio 1%. Terço apical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 7.2 

8.1 8.2 
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Anexo 9 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

ProTaper®  - clorexidina 0,12%. Terço médio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

ProTaper®  - clorexidina 0,12%. Terço apical.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 9.2 

10.1 10.2 
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Anexo 11 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

ProTaper® - hipoclorito de sódio 1%. Terço médio. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

ProTaper - hipoclorito de sódio 1%. Terço apical. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.1 11.2 

12.1 12.2 
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Anexo 13 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 
RaCe® - clorexidina 0,12%. Terço médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

RaCe® - clorexidina 0,12%. Terço apical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

14.1 

14.1 

13.1 13.2 

14.2 
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Anexo 15 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 
RaCe® - hipoclorito de sódio 1%. Terço médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 16 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

RaCe® - hipoclorito de sódio 1%. Terço apical. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16.2 

15.1 15.2 

16.1 
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Anexo 17 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

K3® - clorexidina 0,12%. Terço médio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 18 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 

K3® - clorexidina 0,12%. Terço apical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.2 17.1 

18.1 18.2 
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Anexo 19 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 
K3® - hipoclorito de sódio 1%. Terço médio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 20 – Fotomicrografias do grupo instrumentação rotatória grupo 
K3® - hipoclorito de sódio 1%. Terço apical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

19.1 19.2 

20.1 20.2 
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Anexo 21 – Fotomicrografia do grupo instrumentação manual-mecânico - 
EDTA 17%. Terço médio e apical, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 22 - Fotomicrografia do grupo instrumentação manual-mecânico 

água destilada. Terço médio e apical, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 23 - Fotomicrografia do grupo sem qualquer procedimento. Terço 
médio e apical, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.2 

23.1 23.2 

22.1 21.2 

22.1 22.2 
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This study compared the efficiency of rotary and manual-mechanical 

instrumentation with variations in the auxiliary chemical in the middle and 

apical thirds as to the presence of smear layer. The study was conducted on 

95 human teeth. As a control 15 teeth were divided into 3 groups. The other 

teeth were according to the study conditions: manual-mechanical 

instrumentation; rotary instrumentation with the ProTaper; RaCe and the K3. 

Each of these groups was employed: 0.12% chlorhexidine gluconate and 1% 

sodium hypochlorite. Each tooth was analyzed by MEV. Analysis of the 

results revealed no difference between the middle and apical thirds, 

regardless of the techniques or solutions. When the sodium hypochlorite 

solution was used, concerning the middle third the K3 exhibited better results. 

The apical third and global performance did not present statistical difference. 

With regard to the chlorhexidine, global analysis of the middle and apical 

third did not reveal statistical difference. Assessment of the instrumentation 

techniques, regardless of the irrigants and thirds, as to the presence of 

smear layer, did not exhibit statistical difference. Chlorhexidine was 

statistically better than sodium hypochlorite at the middle third, whereas at 

the apical third both solutions were statistically similar. 
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