
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

 

 

 

 

MARICEL ROSARIO CARDENAS CUELLAR 

 

 

 

 

Avaliação microbiológica e quantificação de raspas extruídas por 

instrumentos reciprocantes e rotatórios com variação no calibre e 

na irrigação ultrassônica passiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAURU 

2018 

 

 

 



 

 

 
 

 
MARICEL ROSARIO CARDENAS CUELLAR 

 

 

 

 

 

 

Microbiological evaluation and quantification of extruded debris by 

reciprocating and rotating instruments with variation in caliber and 

passive ultrasonic irrigation 

 

Avaliação microbiológica e quantificação de raspas extruídas por 

instrumentos reciprocantes e rotatórios com variação no calibre e 

na irrigação ultrassônica passiva 

 
Dissertação apresentada à Faculdade de 
Odontologia de Bauru da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de Mestre em 
Ciências no Programa de Ciências Odontológicas 
Aplicadas, na área de concentração Endodontia. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Flaviana Bombarda de 
Andrade 

 
 
 

 
 

BAURU 
2018 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projeto de pesquisa aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Odontologia de Bauru, 
Universidade de São Paulo, em 20 de 
fevereiro de 2018. 

 Cárdenas Cuellar Maricel Rosario 

       Avaliação microbiológica e quantificação de 

raspas extruídas por instrumentos reciprocantes e 

rotatórios com variação no calibre e na irrigação 

ultrassônica  passiva /  Maricel Rosario Cárdenas 

Cuellar.  – Bauru, 2018. 

73p : il. ; 31cm. 

        Dissertação de Mestrado – Faculdade de 

Odontologia de Bauru. Universidade de São Paulo 

       Orientadora: Profa. Dra. Flaviana Bombarda 

de Andrade 

 

C178a 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a 

reprodução total ou parcial desta dissertação, por processos 

fotocopiadores e outros meios eletrônicos. 

Assinatura: 

 

Data: 

Comitê de Ética da FOB-USP 

Registro CAAE: 

77109417.5.0000.5417 
 

Data:  



 

 

 
SUMÁRIO 

 
 
1  INTRODUÇÃO ............................................................................................... 7 

 

2  CONCLUSÃO............................................................................................... 10 

 

3 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E QUANTIFICAÇÃO DE RASPAS EXTRUÍDAS 

POR INSTRUMENTOS RECIPROCANTES E ROTATÓRIOS COM VARIAÇÃO NO 

CALIBRE E NA PRESENÇA DA IRRIGAÇÃO ULTRASSÔNICA PASSIVA 

 

Foi objetivo deste estudo, avaliar comparativamente o volume dos debris e a extrusão 

bacteriana apical durante o preparo de canais radiculares com os instrumentos 

Prodesign R e Prodesign Logic, com diferentes calibres e presença de irrigação 

ultrassônica passiva (PUI) ou não, em dentes contaminados com Enterococcus 

faecalis (ATCC29212). Métodos: Foram empregados 90 pré-molares inferiores, 

decoronados e padronizados em 16 mm, divididos em 8 grupos (n=10) segundo os 

sistemas a serem empregados; Prodesign Logic 25.06, 35.05, Prodesign R 25.06 e 

35.05, e o tipo de ativação do irrigante, contaminados durante 5 dias. Debris extruídos 

foram coletados em microtubos vazios pesados previamente 3 vezes, inseridos na 

parte inferior de um dispositivo metálico para uma posterior pesagem dos debris. 

Também foram realizadas coletas dos canais e dos debris extruídos para uma 

avaliação microbiológica através da contagem das unidades formadoras decolônias 

(UFC/mL). Resultados: O tipo de movimento rotatório e reciprocante e o diâmetro do 

calibre, 25 ou 35, não mostraram diferenças entre si (P>0.05). Comparando a irrigação 

convencional com o emprego do ultrassom, este último promoveu uma maior 

quantidade de debris extruídos pelo forame (P<0.05). Na análise microbiológica das 

coletas dos debris, o sistema Prodesign Logic 25 promoveu uma maior quantidade de 

raspas contaminadas (P<0.05).  Nas coletas dos canais tanto a irrigação convencional 

quanto o uso do ultrassom mostraram uma diminuição das UFC/mL das coletas iniciais 

comparadas com as finais, sem diferença estatística (P<0.05). A contaminação 

microbiana nas raspas extruídas foi menor no grupo onde foi empregada a irrigação 

convencional (P<0.05). Conclusões: Os calibres dos instrumentos e o tipo de 

movimento utilizado nos canais radiculares agiram de forma semelhante, diminuindo 

a contaminação do canal principal e extruindo a mesma quantidade de debris, com a 

mesma contaminação. A PUI  aumentou a extrusão e a contaminação dos debris 

dentinários em comparação com a irrigação convencional. 

Palavras chave: Extrusão apical, E. faecalis, Endodontia, rotatório, 

reciprocante 



 

 

     ABSTRACT 

MICROBIOLOGICAL EVALUATION AND QUANTIFICATION OF 
EXTRUDED DEBRIS BY RECIPROCATING AND ROTATING INSTRUMENTS 
WITH VARIATION IN CALIBER AND PASSIVE ULTRASONIC IRRIGATION 

The main of this study was to compare the volume of debris and apical bacterial 

extrusion during root canal preparation with the Prodesign R and Prodesign Logic 

instruments, with different calibers and presence of passive ultrasonic irrigation (PUI) 

or not, in teeth contaminated with Enterococcus faecalis (ATCC29212). Methods: 90 

lower premolars were used, decoronated and standardized in 16 mm, divided into 8 

groups (n = 10) according to the systems to be used; Prodesign Logic 25.06, 35.05, 

Prodesign R 25.06 and 35.05, and the type of irrigant activation, contaminated for 5 

days. Extruded debris were collected in empty microtubes previously weighed 3 times, 

inserted in the inferior part of a metallic device for a later weighing of the debris. 

Samples of main root canals were also collected in addition of debris for a 

microbiological evaluation of colony forming units (CFU / mL). Results: The 

movement, rotational or reciprocating, and the diameter of the caliber, 25 or 35, 

showed no differences between them (P> 0.05). Comparing conventional irrigation with 

the use of ultrasound, the latter promoted a greater amount of debris extruded through 

the foramen (P <0.05). In the microbiological analysis of the debris collections, the 

Prodesign Logic 25 system promoted a greater amount of contaminated debris (P 

<0.05). I In the collections of the root canal both the conventional irrigation and the 

ultrasonic agitation showed a decrease of the CFU / mL from initial collections 

compared to  the finals, with no statistical difference (P <0.05). Microbial contamination 

in the extruded debris was lower in the group where conventional irrigation was used 

(P <0.05). Conclusions: The instrument, caliber and the type of movement used in 

root canals acted similarly, reducing the contamination of the main root canal and 

extruding the same amount of debris, with the same contamination. PUI increased the 

extrusion and contamination of dentinal debris compared to conventional irrigation. 

 

Keywords: Apical Extrusion, E. faecalis, Endodontic, rotatory, reciprocating 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

O preparo químico-mecânico do canal radicular é o passo mais demorado do 

tratamento endodôntico, desta forma, a indústria odontológica preocupa-se com a 

criação de sistemas que permitam a modelagem dos canais com instrumentação 

mecanizada, inclusive com o uso de sistemas de lima únicos, facilitando e acelerando 

este preparo (CAPAR ET AL., 2016). 

Nos últimos anos vem ocorrendo uma mudança gradativa de intrumentos 

manuais para intrumentos mecanizados. Desde os anos 60 a liga de níquel-titânio 

(NiTi)  que foi desenvolvida por Buehler, um investigador do programa espacial 

americano, tem sido utilizada por apresentar propriedades únicas de efeito de 

memória  de forma e superelasticidade onde a liga retorna à sua forma original após 

uma deformação. Foi descrito para essa liga quando comparada com aço inoxidável 

uma grande resistência e um baixo módulo de elasticidade, sendo essa uma 

vantagem da utilização da mesma em instrumentos endodônticos, e principalmente 

no preparo de canais de anatomia complexa (GRANDE et al., 2015; SEMAAN et al., 

2009; RODRIGUES et al., 2016). 

 

 O tratamento termomecânico dos sistemas de NiTi oferece benefícios 

significativos em relação à eficácia e segurança dos instrumentos endodônticos. 

Vários tratamentos térmicos de ligas de NiTi, tais como M-wire e CM-wire entre outros, 

têm sido utilizados para otimizar a microestrutura de ligas NiTi, porque eles têm grande 

influência sobre a confiabilidade e propriedades mecânicas destes sistemas. 

Instrumentos M-wire foram desenvolvidos pela transformação de um fio de NiTi na 

fase austenítica, para a fase R, uma fase intermediária formada durante a 

transformação de martensita em austenita, por aquecimento e por transformação 

inversa no arrefecimento. Os instrumentos CM-wire são principalmente de fase 

martensita em temperatura ambiente e foram fabricados por meio de um processo 

termomecânico especial que controla a memória do material. Isto torna os sistemas 

extremamente flexíveis e resistentes à fadiga cíclica e reduz os erros processuais tais 

como rebordos, que causam fraturas de instrumentos nos canais curvos. Várias 

propriedades da austenita NiTi e martensita NiTi são diferentes. Sistemas CM-wire 

não têm memória de forma, ao contrário do que é encontrado com formas 

convencionais de ligas NiTi ( RODRIGUES et al., 2016; DI FIORE et al., 2006).  



 

 

Recentemente, foram introduzidos os sistemas reciprocantes e rotatórios, 

ProDesign R e ProDesign Logic (Easy Equipamentos Odontológicos, Belo Horizonte, 

MG, Brasil). De acordo com o fabricante, estas limas apresentam um design híbrido 

diferente e tratamento térmico CM.  

O sistema Prodesign Logic, pode ser empregado tanto no movimento rotatório 

quanto no reciprocante, e é encontrado em quatro tamanhos: 25.06, 30.05, 35.05 e 

40.05. Apresenta um formato de S com duas ou três arestas de corte e ponta inativa 

(COELHO et al., 2016). Já o sistema Prodesign R recentemente lançado no mercado, 

apoia-se no preceito de movimento recíproco exclusivo, permitindo a conformação dos 

canais radiculares com um único instrumento e apresenta dois instrumentos de 

diâmetro e conicidade diferentes: 25.06 e 35.05. A secção transversal do instrumento 

apresenta um formato de S, um ângulo helicoidal variável e o sentido de corte no 

sentido anti-horário (LIMAS EASY). Este instrumento é fabricado a partir de uma liga 

NiTi convencional submetida a um processo termomecânico patenteado que consiste 

em acrescentar a temperatura de transformação da austenita acima dos 37°C, 

deixando a lima em fase martensítica à temperatura ambiente. Além disso, foi 

observado que quando submetida aos testes de resistência flexural e fadiga cíclica 

mostrou uma maior resistência do que os instrumentos Reciproc e Unicone (ALCALDE 

et al., 2017; SILVA et al., 2016) e mostrou-se mais flexível do que a Wave one gold ( 

SILVA et al., 2016). 

No entanto, independentemente do sistema empregado, durante o preparo do 

canal, a extrusão de debris, remanescentes de tecidos e de micro-organismos além 

do forame apical podem resultar em inflamação dos tecidos periapicais, dor pós-

operatória e atraso da cicatrização periapical (TINOCO et al., 2014). 

A passagem dos micro-organismos e seus subprodutos pelo forame até atingir 

os tecidos periapicais, pode resultar em uma inflamação cuja intensidade vai depender 

da quantidade e qualidade dos mesmos, provocando também o desenvolvimento de 

infecções extra-radiculares (SIQUEIRA, 2003; RODRÍGUEZ C, NIKLITSCHECK GO, 

2015; PLADISAI; AMPORNARAMVETH RS; CHIVATXARANUKUL, 2016 ). Os debris 

extruidos além dos micro-organismos, são constituídos por soluções de irrigação, 

tecido necrótico, fragmentos pulpares e pó dentinário. Este material é responsável 

pela inflamação e falha no pós-operatório.  Os primeiros a quantificar os detritos 



 

 

extruídos apicalmente foram Chapman et al. em 1968 (CHAPMAN et al., 1968), 

seguidos por Vande Visse e Brilliant em 1975 (VANDE VISSE E BRILLIANT, 1975), 

que salientam a importância da irrigação abundante e aspiração para evitar a extrusão 

de debris. 

Segundo Siqueira (SIQUEIRA, 2003), duas das maiores complicações 

relacionadas com a extrusão apical de debris durante o tratamento endodôntico são a 

dor pós-operatória e o reagudescimento de uma lesão periapical crônica, devido à 

quebra do equilíbrio entre as defesas do hospedeiro e a agressão microbiana vinda 

do canal radicular. Por essa situação depender também de fatores do hospedeiro, o 

endodontista deve minimizar fatores causais inerentes ao tratamento, como por 

exemplo, fazer uso de técnicas crown-down, onde menos debris serão extruídos . 

A instrumentação manual irá causar maior extrusão de debris quando 

comparada com o uso de sistemas mecanizados segundo alguns autores (MARTIN; 

CUNNINGHAM, 1982; BEENSON et al., 1998; KUSTARCI et al., 2008; TANALP, 

GUNGOR, 2014), uma vez que estes possuem uma cinemática capaz de trazer 

grande quantidade de debris para a porção coronária. 

As infecções endodônticas podem ser categorizadas como primárias e 

secundárias (ou persistentes). As infecções primárias na maioria das vezes ocorrem 

devido a organismos anaeróbios Gram-negativos, enquanto infecções persistentes 

são causadas de modo geral por bactérias Gram-positivas facultativas. A microbiota 

correspondente às infecções persistentes do canal radicular e resistência aos 

antibióticos inclui E. faecalis e outras espécies (SIQUEIRA, 2003; PLADISAI; 

AMPORNARAMVETH; CHIVATXARANUKUL, 2016; RODRÍGUEZ; NIKLITSCHECK , 

2015). 

Enterococcus faecalis é um coco Gram-positivo, ovoidal, anaeróbio facultativo 

e um micro-organismo fermentativo que não forma esporos. Ocorre único, em pares 

ou em cadeias curtas. É um habitante normal da cavidade oral. A concentração desta 

bactéria varia entre os pacientes. Em caso de infecção endodôntica primária, E. 

faecalis está associada a lesão perirradicular crônica assintomática. Em caso de falha 

no tratamento do canal radicular, a sua prevalência é nove vezes maior do que na 

infecção primária. Poucos casos relataram presença apenas de E. faecalis nos canais 



 

 

radiculares com lesão perirradicular  (SIQUEIRA, 2003; RODRÍGUEZ; 

NIKLITSCHECK, 2015).  

Assim, além do preparo químico-mecânico, foi sugerida a agitação da solução 

de irrigação para uma melhor antissepsia do sistema de canais radiculares na 

eliminação dos micro-organismos e a irrigação ultrassônica passiva (PUI) é a mais 

utilizada. Este método consiste em colocar uma solução irrigante com uma seringa 

seguida por uma ativação ultrassônica contínua sem ter contato com as paredes 

dentinárias. Esta técnica de irrigação mostrou ser mais eficaz do que outras na 

remoção de detritos e remanescentes de tecidos do interior do sistema de canais 

radiculares (VAN DER SLUIS; VERSLUIS; WU; WESSELINK, 2007; SABINS; 

JOHNSON; HELLSTEIN, 2003). 

Este estudo avaliou o tipo de movimento e calibres de dois sistemas CM Wire de um 

mesmo fabricante (Easy, Belo Horizonte, MG, Brasil) em dentes contaminados com 

E. faecalis e sua capacidade de extrusão de debris usando irrigação convencional 

ou agitação ultrassônica além de avaliar qual deles promove uma melhor eliminação 

do micro-organismo dos canais radiculares mediante avaliação microbiológica na 

contagem das UFC/mL.  

 

CONCLUSÃO 

 

Houve uma diminuição da contaminação do canal principal  nas  coletas finais 

comparadas com coletas iniciais, variando o tipo de movimento e o calibre dos 

instrumentos  mostrando que agiram de forma semelhante. A mesma quantidade de 

debris extruídos e contaminados também foram encontrados. Quando comparamos a 

irrigação convencional com o uso do ultrassom (PUI), este último promoveu uma maior 

extrusão de debris dentinários contaminados. O tempo efetivo de trabalho foi similar 

em todos os grupos de instrumentos. 
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