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RESUMO 

 

Bighetti RL. Avaliação da permeabilidade dentinária dos canais radiculares após 

instrumentação com géis de EDTA e clorexidina [dissertação]. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 2012. 
 

A utilização de diferentes soluções irrigantes no preparo dos canais radiculares tem como 

finalidade a lubrificação, desinfecção, limpeza com a remoção de smear layer, visando o 

sucesso do tratamento endodôntico. O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro a ação 

dos géis de EDTA 24% e clorexidina 2%, na permeabilidade dentinária e na remoção da 

smear layer de canais instrumentados pela técnica Free Tip Preparation, utilizando a análise 

pelo método de coloração histoquímica e a microscopia eletrônica de varredura. Foram 

utilizados 46 pré-molares inferiores separados em 2 grupos experimentais (n=20) e controles 

positivo e negativo (n=3). Os espécimes dos grupos experimentais foram instrumentados com 

os géis avaliados. Após o término do preparo dos canais, o grupo 1(EDTA) foi irrigado com 

5ml de NaOCl 1%, seguido de 5ml de solução fisiológica 0,9%; e o grupo 2(clorexidina) 

recebeu irrigação final com 10ml de solução fisiológica 0,9%. A seguir, 15 dentes de cada 

grupo receberam preparo para coloração histoquímica e avaliação da permeabilidade 

dentinária, utilizando o software de digitalização de imagem Axion Vision (v.4.8.2). Os 5 

dentes restantes receberam preparo para análise com auxilio da microscopia eletrônica de 

varredura sendo que apenas 3 foram avaliados nos terços apical, médio e cervical. Os 

resultados mostraram que a utilização do gel de EDTA 24% foi capaz de aumentar a 

permeabilidade dentinária em todos os terços avaliados, e apresentou maior capacidade de 

limpeza, apresentando paredes dentinárias livres de smear layer e com túbulos dentinários 

abertos, o que não ocorreu com o gel de clorexidina 2%. 

 

Palavras-chave: gel de EDTA 24%, gel de clorexidina 2%, permeabilidade dentinária, 

instrumentação rotatória. 





ABSTRACT 

 

Bighetti RL. Evaluation of dentin root canal permeability after instrumentation with EDTA 

gel and chlorhexidine gel [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, 2012. 
 

The use of different irrigating solutions in root canal preparation is intended for the 

lubrication, disinfection, cleaning to removal of smear layer, aiming at the success of 

endodontic treatment. The aim of this study was to evaluate the action of 24% EDTA gel and 

2% Chlorhexidine gel in dentin permeability and smear layer removal from root canals 

instrumented by the Free Tip Preparation Technique, using the analysis with  histochemical 

staining and scanning electron microscopy. We used 46 pre-molars separated into two 

experimental groups (n = 20) and positive and negative controls (n = 3). The specimens of 

experimental groups were instrumented with the gels. After the preparation, the group 

1(EDTA) received irrigation with 5 ml of 1% NaOCl, followed by 5 ml 0.9% saline solution 

and the group 2(clorexidina) received final irrigation with 10 ml of 0.9% saline solution. 

Next, 15 teeth from each group were prepared for histochemical staining and evaluation of 

dentin permeability using the image scanning software Axion Vision (v.4.8.2). The five 

remaining teeth were prepared for analysis with scanning electron microscopy and only 3 

were assessed in apical, middle and cervical. The results showed that using 24% EDTA gel 

was able to increase the permeability of dentin in all thirds evaluated, and showed greater 

cleaning ability, with dentinal walls free of smear layer and open dentinal tubules, which did 

not occur with 2% chlorhexidine gel.  

 

Keywords: 24% EDTA gel, 2% chlorhexidine gel, dentin permeability; rotary 

instrumentation. 
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O tratamento dos canais radiculares consiste na remoção completa do tecido pulpar 

através do preparo biomecânico, realizado por meio da instrumentação manual e/ou mecânica 

do canal radicular, utilizando instrumentos específicos associados à soluções irrigantes, 

complementados pela irrigação, aspiração e inundação, necessárias para um completo 

resultado com relação à limpeza e desinfecção. Nos casos de necropulpectomias, as soluções 

apresentam a função de limpeza mecânica e ação antibacteriana, enquanto que nas 

biopulpectomias, tem função de limpeza mecânica, porém, citofilática. (Leonardo et al, 2005; 

Pécora, 2005). 

              O uso de soluções irrigantes é importante para o preparo biomecânico devido às suas 

propriedades químicas, tais como anti-sepsia, solventes de tecidos (orgânicos e/ou inorgânicos) e 

capacidade de mudança do pH do meio (Pécora, 2005). 

             As técnicas de instrumentação endodônticas, manual ou rotatória, produzem smear 

layer ou debris nas paredes ou no interior dos canais radiculares. Smear layer é definido como 

microfragmentos de dentina, restos de polpa vital ou necrosada, componentes bacterianos, 

retidos sobre a parede dentinária durante o preparo dos canais radiculares (Schäfer, 2000). 

Microfragmentos, remanescentes pulpares e partículas encontradas livremente no interior dos 

canais radiculares (Schäfer, 2000) são definidos como debris. 

 A presença de smear layer e debris no interior dos canais radiculares pode reduzir a 

permeabilidade dentinária (Pécora et al., 1993; Drake et al., 1994; Galven et al., 1994; 

Guignes et al., 1996; Carrasco et al., 2004). A não remoção dessa camada pode interferir na 

penetração de medicamentos no interior dos túbulos dentinários e na adaptação dos materiais 

obturadores nas paredes dos canais radiculares (Violich et al., 2010). Subsequente, a remoção 

da camada de smear layer requer o uso de soluções irrigantes capazes de eliminar 

microorganismos, dissolver componentes orgânicos e inorgânicos e permitir um selamento 

hermético do sistema de canais radiculares (Sen et al., 1995; Lui et al., 2007; Urroz-Torres et 

al., 2010).  

O ácido etilenoaminotetraacético (EDTA) tem sido utilizado como solução irigante 

devido as suas grandes atribuições, tais como: ação quelante (Lottanti et al., 2009; Sen et al., 

2009), aumento da permeabilidade dentinária (Guignes, et al., 1996; Carrasco et al., 2004), 

remoção da camada de smear layer (Gengiz et al., 1990; Lui et al., 2007; Carvalho et al., 

2008; Kedmat et al., 2008; Mello et al., 2008; Mozayeni et al., 2009) desinfecção dos canais 

radiculares (Bystron & Sundqvist, 1985; Kishen et al., 2008), tornando-se assim a solução de 

escolha em pesquisas e tratamentos realizados. O EDTA também pode ser encontrado na 

forma de gel, sendo utilizado para a remoção de debris (Putzer et al., 2008), raspagem e 
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alisamento radicular em tratamentos periodontais (Sampaio et al., 2005) e também atuando 

como lubrificante em casos de tratamentos de canais radiculares atrésicos e/ou obstruídos 

(Hülsmann et al., 2003). 

Uma nova alternativa que vem sendo bastante utilizada nos dias atuais é representada 

pelo gluconato de clorexidina, que apresenta-se como um antimicrobiano seguro para ser 

empregado no interior dos canais radiculares (De Rossi.et al., 2005; Dametto et al., 2005; 

Zerella et al., 2005; Ercan et al., 2007). A clorexidina pode ser utilizada na terapia 

endodôntica com função antimicrobiana tanto no preparo biomecânico dos canais radiculares 

quanto na fase medicamentosa, podendo se apresentar na forma de solução (White et al., 

1997; Menezes et al., 2003; Ferraz et al., 2007; Akisue et al., 2010) ou na forma de gel 

(Ferraz et al., 2001; Dametto et al., 2005; Ballal et al., 2007). Devido à relativa ausência de 

toxicidade seu uso tem sido indicado nos casos de hipersensibilidade ao hipoclorito de sódio e 

rizogênese incompleta (Jeansonne et al, 1994; Vianna et al, 2004; Mohammadi et al, 2009).  

              Resíduos do gel de clorexidina podem permanecer no interior do canal, sendo 

liberados gradualmente, mantendo sua atividade antimicrobiana, fenômeno esse conhecido 

como substantividade (White, 1997).  

             Para facilitar o tratamento endodôntico, tornando-o mais eficiente e seguro tem-se 

utilizado a instrumentação dos canais através do uso de instrumentos acionados a motor 

(Putzer et al. 2008; Mancini et al. 2009; Mozayeni et al. 2009; Akisue et al. 2010) Esses 

instrumentos, fabricados com ligas de níquel-titânio, apresentam maior resistência e 

flexibilidade (Bonaccorso et al. 2009). Quando associados a diferentes soluções irrigantes 

contribuem na limpeza dos canais radiculares, tornando assim, esse processo mais eficiente 

(Pérez-Heredia et al., 2006; Martinho et al., 2010).  

A capacidade de limpeza dos géis de EDTA e clorexidina tem sido avaliada quando 

utilizados com a instrumentação rotatória (Moreira et al., 2009; Wadwani et al., 2011), porém, 

não existem estudos mostrando a relação que essa união proporciona na permeabilidade 

dentinária do canal radicular.   

A capacidade de alteração da permeabilidade dentinária dos canais radiculares, 

utilizando os géis do EDTA e da clorexidina, como auxiliares na instrumentação rotatória 

permanece pouco estudada, abrindo caminhos para novas pesquisas nessa área. 
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Para análise da capacidade de limpeza de diferentes soluções irrigantes utilizadas na 

instrumentação endodôntica, foi realizado um levantamento bibliográfico criterioso. Para 

seguirmos uma seqüência com relação ás informações, dividimos a revisão de literatura em 

tópicos de acordo com o assunto relacionado. 

     

• Ácido Etilenoaminotetraacético (EDTA) 

 

Por um longo período, a solução de EDTA tem sido avaliada em diversos segmentos 

da Odontologia, sendo principal sua utilização na Endodontia. Diversos pesquisadores da área 

buscam a cada dia novas soluções, mas nos dias atuais, o EDTA ainda é utilizado com 

maestria, devido as suas grandes atribuições, ação quelante e biocompatibilidade aos tecidos 

periodontais, aumento da permeabilidade dentinária, o que favorece o processo de obturação e 

selamento do sistema de canais, e a grande capacidade de limpeza pela remoção de smear 

layer, o que garante sucesso do tratamento endodôntico à longo prazo. 

No ano de 1957, Otsby introduziu a solução de EDTA para o preparo dos canais 

radiculares atresiados, devido à capacidade quelante dessa solução, e também a sua 

biocompatibilidade tecidual, quando utilizado na concentração de 15%.  

Em 1965, Heling et al., avaliaram a quantidade de cálcio removida durante 

procedimentos de endodontia utilizando ácido clorídrico 20%, EDTA 15% e solução salina. 

Os resultados mostraram que não houve diferença significante entre as soluções de EDTA e 

ácido clorídrico, mas observaram que a solução salina apresentou menor capacidade de 

remoção de íons cálcio. 

Bystrom & Sundqvist (1985) avaliaram o efeito da irrigação com duas concentrações 

de hipoclorito de sódio, a 0,5% e a 5%, sendo esta última associada ou não ao EDTA 15%, na 

remoção bacteriana de dentes apresentando periodontite apical assintomática. Os resultados 

mostraram que não houve diferença nos efeitos antibacterianos entre as duas concentrações de 

hipoclorito de sódio. A combinação com o EDTA apresentou-se mais eficiente, resultando na 

eliminação de um maior número de bactérias.  

Baumgartner & Mader (1987) avaliaram, por microscopia eletrônica de varredura, a 

capacidade de limpeza da solução salina 0,9% associada ao hipoclorito de sódio 5,25%, 

solução de EDTA 15% e a combinação de hipoclorito de sódio 5,25% e solução de EDTA 

15% usados alternadamente em canais radiculares com paredes instrumentadas ou não-

instrumentadas. Os resultados mostraram que a combinação do hipoclorito de sódio com o 

EDTA removeu completamente restos pulpares e smear layer deixando as paredes 
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ligeiramente planas e apresentando túbulos dentinários abertos nas paredes instrumentadas. 

Nas paredes não instrumentadas, independentemente da solução irrigante observaram a 

presença de smear layer. 

Em 1990, Gengiz et al., compararam a capacidade de limpeza das soluções salina 

0,9%, EDTA 15% ou EDTA 15% seguido de hipoclorito de sódio 5,25%, através da 

microscopia eletrônica de varredura, em canais naturais e artificiais. Os resultados mostraram 

que solução salina não foi eficaz na limpeza em ambos os tipos de canais. A irrigação com 

EDTA associado ao hipoclorito de sódio removeu mais eficientemente a smear layer do que a 

solução de EDTA utilizada sozinha. 

A permeabilidade dentinária radicular foi avaliada por Pécora et al. em 1993, e a 

quantificação por análise morfométrica, após a utilização das soluções de hipoclorito de sódio 

a 0,5% e de EDTA a 15% usadas de forma isoladas, alternadas e misturadas durante a 

instrumentação de canais radiculares. Foram utilizados 10 incisivos centrais superiores 

humanos, recém-extraídos, para cada grupo de solução testada. Quando as soluções eram 

utilizadas isoladamente, preconizou-se o uso de 10,8 ml de cada uma delas. Nos casos de uso 

alternado, utilizaram-se 5,4 ml de cada solução, e quando estas soluções eram misturadas, esta 

foi realizada na proporção de 1:1, 5,4 ml de cada solução, totalizando 10,8 ml. Concluiu que 

tanto o uso alternado como misturado dessas soluções promoveu maior aumento na 

evidenciação da permeabilidade dentinária, quando comparadas ao uso dessas soluções 

utilizadas de modo isolado. Com relação aos terços radiculares, o cervical e o médio 

apresentaram resultados estatisticamente semelhantes entre si e maiores que os índices de 

permeabilidade evidenciados na região apical. 

Guignes et al. (1996) avaliaram também a permeabilidade dentinária, empregando a 

condutância hidráulica do tecido, na instrumentação dos canais radiculares pelas técnicas 

manual, ultra-sônica e manual associada ao uso de solução de EDTA 17% e a capacidade de 

limpeza pela microscopia eletrônica de varredura. Noventa molares foram instrumentados 

com instrumentação manual e ultrassônica e irrigação com hipoclorito de sódio 2,5% e 

instrumentação manual com irrigação alternada de hipoclorito de sódio 2,5% e EDTA 17%. 

Concluíram que há relação inversamente proporcional entre a permeabilidade dentinária 

radicular e a quantidade da smear layer, observada por meio da condutância hidráulica do 

tecido e da microscopia eletrônica de varredura. Quanto maior a quantidade da smear layer 

presente nas paredes dos canais radiculares, menor foi a permeabilidade dentinária observada. 

Torabinejad et al. (2003) investigaram os efeitos da irrigação com várias 

concentrações de hipoclorito de sódio e a irrigação final com MTAD como irrigante final 
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para remoção de smear layer. Empregando instrumentação manual e rotatória, 80 dentes 

humanos, foram instrumentados utilizando o hipoclorito de sódio em diferentes 

concentrações (0,6%,1,3%, 2,6%, 5,25%), MTAD e água destilada. Na irrigação final 

utilizaram o MTAD. A presença ou ausência de debris e as condições de erosão na superfície 

dos canais radiculares nos terços coronário, médio e apical foram analisados através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram que embora o MTAD 

remova a maior quantidade de smear quando usado como solução irrigante, alguns resíduos 

de componente orgânico permanecem espalhados na superfície das paredes dos canais 

radiculares. O MTAD é mais efetivo na remoção da smear layer quando empregado na 

irrigação final associada ao hipoclorito de sódio em baixas concentrações. 

Sampaio et al. (2005) avaliaram, por microscopia eletrônica de varredura, a 

influência da concentração, do tempo e do modo de aplicação de um gel de EDTA na 

eficácia de remoção de smear layer da superfície radicular. Dentes humanos extraídos foram 

submetidos à remoção do cemento e ao alisamento radicular com cureta após aplicação de 

gel de EDTA nas concentrações de 5%, 10%, 15%, 20% e 24%, nos tempos de aplicação de 

1, 2 e 3 minutos. O gel foi aplicado de maneira passiva ou ativa (esfregação com pincel).  Os 

resultados demonstraram maior remoção da smear layer nos grupos tratados com gel de 

EDTA em relação ao grupo controle. O gel de EDTA a 5% proporcionou remoção mais 

efetiva da smear layer do que as demais concentrações avaliadas, quando aplicados de 

maneira passiva. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as concentrações 

avaliadas, quando aplicados ativamente. O tempo de aplicação de 3 minutos de maneira 

contínua ou através de lavagem e reaplicação, mostrou-se superior ao tempo de 1 minuto. A 

aplicação ativa mostrou-se superior à aplicação passiva, exceto para o gel de EDTA a 5%. 

Concluíram que o tratamento químico da superfície radicular com gel de EDTA de maneira 

ativa durante 3 minutos pode favorecer a remoção da smear layer produzida durante a 

raspagem e o alisamento radicular. 

Teixeira et al. (2005) avaliaram, utilizando da microscopia eletrônica de varredura, 

o efeito do tempo de aplicação do EDTA 15% e do hipoclorito de sódio 1% na remoção de 

smear layer intracanal. Foram utilizados 21 dentes unirradiculares humanos, instrumentados 

e com irrigação final de 3ml de EDTA 15% seguida de 3ml de hipoclorito de sódio 1% por 1, 

3 ou 5 minutos. Foram avaliados os terços, cervical, médio e apical. Observaram que em 

todos os canais irrigados com EDTA e hipoclorito de sódio houve completa remoção da 

smear layer nos terços cervical e médio. No terço apical, a superfície dentinária estava 

parcialmente recoberta, particularmente após 1 minuto de atuação da solução irrigadora, que 
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apresentou maior quantidade de smear layer quando comparado com outros terços do mesmo 

grupo. Concluíram que irrigação com EDTA e hipoclorito de sódio por 1, 3 e 5 minutos 

foram igualmente eficientes na remoção de smear layer das paredes dos canais radiculares. 

Em 2007, Dotto et al., compararam a eficácia na limpeza dos canais radiculares 

instrumentados com soluções de hipoclorito de sódio 1% e de EDTA 17% e EDTA 24% gel. 

Trinta caninos humanos foram divididos em três grupos (n =10). O hipoclorito de sódio foi 

utilizado para irrigação sozinho, associado com o EDTA 17% ou com o EDTA gel. Os 

resultados da microscopia eletrônica de varredura indicaram que o hipoclorito de sódio 1% 

sozinho não removeu a smear layer enquanto que a associação com o EDTA promoveu 

melhor limpeza. Não houve diferença significante na capacidade de limpeza na associação 

do hipoclorito de sódio com o EDTA gel e o EDTA 17%. 

No mesmo ano, Lui et al. utilizando de microscopia eletrônica de varredura, 

avaliaram a capacidade de limpeza no terço apical do EDTA, com ou sem surfactantes, e 

empregando o ultrassom. Setenta e cinco dentes foram instrumentados e submetidos à 

irrigação final com hipoclorito de sódio 1%; EDTA 17%; EDTA 17% com ultrassom; Smear 

Clear e Smear Clear com ultrassom. Os resultados mostraram que o Smear Clear e Smear 

Clear com ultrassom não promoveram melhor limpeza que o EDTA 17%; EDTA 17% com 

ultrassom. Observaram que o grupo EDTA 17% com ultrassom foi significantemente 

mellhor que o EDTA 17%. A adição de surfactantes presentes no Smear Clear não 

proporcionou melhor limpeza. Concluíram que o uso de EDTA 17% associado ao ultrassom 

promoveu melhor remoção de debris do que as outras soluções testadas. 

Em 2008, Khedmat et al. compararam a eficácia do Smear Clear, EDTA 17% e 

ácido cítrico 10%, na remoção de debris. Quarenta e oito dentes unirradiculares humanos 

foram instrumentados e os canais foram irrigados com as seguintes soluções: hipoclorito de 

sódio 5,25%, Smear Clear, EDTA 17% ou ácido Cítrico 10%. Os dentes foram avaliados nos 

terços coronário, médio e apical empregando a microscopia eletrônica de varredura. Os 

resultados mostraram que não houve diferença significante na eficácia na remoção de debris 

das três soluções nos diferentes níveis radiculares. A comparação entre os três terços não foi 

significante nos grupos do Smear Clear e do EDTA. Entretanto, a eficácia do ácido cítrico foi 

significativamente menor no terço apical quando comparado com o terço cervical e médio. 

Concluíram que o protocolo utilizado nesse estudo não foi eficiente para remover 

completamente os debris especialmente do terço apical do canal radicular. 

Marchesan et al. (2008) analisaram, por meio de método histoquímico, a 

permeabilidade dentinária nos terços cervical, médio e apical após a utilização de diferentes 
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soluções na irrigação final, e aplicação de laser de diodo 980-nm. Setenta e cinco caninos 

foram instrumentados com sistema rotatório K3 e irrigados com água destilada, e divididos 

de acordo com a irrigação final, utilizando água destilada, hipoclorito de sódio 1%, EDTA-C 

17%; em seguida, alguns dentes de cada grupo sofreram aplicação do laser; em seguida 

foram preparados para análise histoquímica. Os resultados mostraram que quando análise 

estatística foi realizada com os grupos que não tiveram aplicação do laser, a água mostrou o 

menor aumento da permeabilidade, seguida do hipoclorito de sódio 1% e do EDTA-C. Já 

para as soluções associadas ao laser, puderam observar que houve aumento da 

permeabilidade quando na associação do laser com a água destilada, e não houve diferença 

estatisticamente significante na associação com o hipoclorito de sódio 1%. A associação do 

EDTA-C 17% com o laser promoveu na permeabilidade uma diminuição estatisticamente 

significante quando comparada ao grupo que não sofreu aplicação. Concluiram que a 

permeabilidade dentinária após a irradiação com laser estava diretamente dependente da 

solução utilizada na irrigação final.  

Mello et al. (2008) analisaram a limpeza através da microscopia eletrônica de 

varredura, proporcionada por diferentes volumes de EDTA 17% como irrigação final em 

diferentes áreas do canal radicular. Quarenta dentes unirradiculares foram instrumentados e 

divididos em quatro grupos de acordo com o volume final da irrigação final com EDTA (5 

mL, 10 mL, 15 mL) e 1 grupo controle (10 mL de NaOCl 1%). Os resultados mostraram que 

não houve diferença estatisticamente significante (p > .05) entre os três grupos experimentais, 

com superficies livres ou com pouca quantidade de debris. O NaOCl apresentou paredes com 

grande quantidade de smear layer. Quando os terços cervical, médio e apical foram 

comparados, não houve diferença estatisticamente significante. Observaram que a irrigação 

final com 5 mL de EDTA promoveu boa remoção de smear layer , deixando as paredes dos 

canais livres de debris, apresentando túbulos dentinários abertos em todas as áreas 

observadas. 

Ainda em 2008, Kishen et al. investigaram os efeitos dos irrigantes endodônticos na 

aderência do Enterococcus faecalis, bactéria frequentemente encontrada em lesões 

endodônticas, à dentina radicular. A aderência bacteriana foi avaliada através da microscopia 

de fluorescência, e a força de adesão através do uso de microscopia de força atômica. Foi 

observado aumento significante na aderência e na força de adesão após irrigação com EDTA, 

enquanto que o NaOCl reduziu esses valores. Com o uso da clorexidina (CHX), a força de 

adesão aumentou, mas o ensaio de aderência mostrou redução no número de bactérias 
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aderidas. Os resultados mostraram que os regimes de irrigação com EDTA, NaOCl e CLX 

resultaram em um menor número de E. faecalis aderidas nas paredes dos canais radiculares. 

Carvalho et al. (2008) avaliaram por microscopia eletrônica de varredura a 

capacidade de limpeza das substâncias químicas auxiliares no preparo biomecânico. Trinta e 

dois dentes unirradiculares humanos (n=8) tiveram seus canais instrumentados com diferentes 

irrigantes: hipoclorito de sódio 2,5% associado com EDTA 17%; clorexidina gel 2,2% com 

EDTA 17%; Canal Plus e hipoclorito de sódio 2,5% e solução salina associada a EDTA 17% . 

Foram avaliados os terços cervical, médio e apical. Os resultados mostraram maior 

quantidade de túbulos abertos quando do uso do hipoclorito de sódio associado ao EDTA e ao 

Canal Plus. Em todos os grupos, a limpeza obtida no terço cervical foi melhor que nos terços 

médio e apical. A clorexidina gel e o EDTA apresentaram uma diferença significante entre o 

terço cervical e apical em relação a remoção de detritos, o que não ocorreu com as outras 

associações avaliadas. Concluíram que a irrigação com hipoclorito de sódio em combinação 

com o Canal Plus e com o EDTA produziu a melhor limpeza dos canais radiculares. 

Em 2008, Putzer et al. avaliaram, através da microscopia eletrônica de varredura, a 

capacidade de limpeza dos géis de EDTA 15%, 18,6% e 24%, nos terços radiculares. 

Quarenta dentes unirradiculares humanos foram divididos em 4 grupos, instrumentados com 

instrumentos rotatórios MTwo. Os resultados mostraram uma redução significante da smear 

layer promovida pelo EDTA 18,6% e 24% quando comparada com o grupo controle. No 

terço apical, o EDTA 15% apresentou resultado estatisticamente não significante quando 

comparado com os outros géis avaliados. A melhor limpeza no terço apical foi obtida com o 

gel de EDTA 24%. Nos terços cervical e médio os resultados foram semelhantes entre os 

géis avaliados. Salientaram que a limpeza promovida pelo gel de EDTA é diretamente 

proporcional com o aumento da sua concentração. 

Para determinar a efetividade na irrigação final dos canais radiculares do MTAD 

comparando-o com o EDTA 17%, Mozayeni et al. em 2009, utilizou 55 dentes 

uniradiculares humanos. Os dentes foram instrumentados pela técnica crow-down utilizando 

instrumentos rotatórios Hero 642 de taper 0.04 e 0.06., utilizando o hipoclorito de sódio 

5,25%. A irrigação final foi realizada com 4 mL de: hipoclorito de sódio 5,25%, EDTA 17% 

ou MTAD. Em seguida os dentes foram preparados para MEV, nos terços coronário, médio e 

apical. Os resultados mostraram que não houve diferenças significantes entre os terços 

cervical e médio com o EDTA e o MTAD. No terço apical o MTAD apresentou melhor 

efetividade na limpeza que as outras soluções avaliadas. 
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Para avaliar a descalcificação da dentina radicular, Lottanti et al, em 2009, 

empregando o espectrofotômetro de absorção atômica analisaram a atuação do hipoclorito de 

sódio 1% associado ao EDTA 17%, ácido etidrônico (EA) e ácido peracético (PA). Avaliaram 

também a capacidade de limpeza da dentina dessas soluções utilizando microscopia eletrônica 

de varredura. Os resultados mostraram que o EDTA, EA e PA não mostraram diferenças 

significantes em relação a descalcificação das dentina radicular. As soluções irrigantes 

avaliadas apresentaram resultados semelhantes na capacidade de limpeza dos canais 

radiculares. Concluíram que EA e PA causaram erosão na parede dentinária dos canais 

radiculares, diferentemente do padrão conhecido.  

Sen et al. (2009) compararam diferentes concentrações do EDTA ( 15%, 10%, 5% e 

1%) quanto à capacidade de limpeza e promoção de erosão nas paredes do canal radicular. 

Utilizaram a microscopia eletrônica de varredura para análise dos parâmetros avaliados, nos 

terço cervical, médio e apical, de 40 dentes unirradiculares. Os resultados mostraram que não 

houve diferença estatisticamente significante entre as diferentes concentrações de EDTA na 

capacidade de limpeza. Houve diferença significante na presença de smear layer entre os 

terços cervical e apical. As soluções de EDTA 15%, 10% e 5% apresentaram erosões 

semelhantes nas paredes dos canais radiculares. Concluíram que baixas concentrações de 

EDTA podem ser recomendadas para uso clínico na remoção de smear layer e também para 

evitar a erosão excessiva da dentina radicular  

A eficácia do BioPure MTAD, EDTA 17%, e ácido cítrico 42%, na limpeza e na 

promoção de erosão nas paredes do terço apical de canais radiculares, foram avaliadas por 

Mancini et al. em 2009. Noventa e seis dentes unirradiculares humanos foram preparados 

com o sistema de instrumentos rotatórios GT e avaliados por microscopia eletrônica de 

varredura. Os resultados mostraram que a irrigação com BioPure MTAD, EDTA 17%, ácido 

cítrico 42% ou hipoclorito de sódio 5,25% por 1 minuto, seguidos de hipoclorito de sódio 

5,25% não foi suficiente para a completa limpeza dos canais radiculares, principalmente do 

terço apical. Os efeitos erosivos dos irrigantes não puderam ser avaliados devido a presença 

de grande quantidade de smear layer em todas as paredes em especial no terço apical, em 

todos os grupos. Concluíram que vários fatores são necessários para uma adequada avaliação 

da limpeza e erosão nos canais radiculares, tais como: as soluções utilizadas, o diâmetro do 

terço apical, o tipo de agulhas de irrigação/ aspiração e a ativação das soluções por sistema 

sônico/ultrassônico. 

Em 2010, Silva et al., avaliaram a permeabilidade dentinária através da penetração 

de corante e a morfologia através da microscopia eletrônica de varredura, dos terços cervical, 
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médio e apical após irrigação com hipoclorito de sódio 0,5% e EDTA-T 17%, e aplicação de 

laser  Er,Cr :YSGG. Cinqüenta e dois dentes unirradiculares humanos foram instrumentados 

com limas tipo K, irrigados com hipoclorito de sódio 0,5% e receberam irrigação final com 

EDTA-T 17%. Foram divididos em quatro grupos, de acordo com os parâmetros de 

aplicação do laser (0,75W; 1,5W ou 2,5W) e em seguida receberam preparo para penetração 

do corante e microscopia eletrônica de varredura.  Os resultados mostraram que no terço 

apical, não houve diferença significante entre o grupo controle e o grupo com aplicação de 

0,75W e houve diferença significante com aplicação de 2,5%. No terço médio, os grupos 

com aplicação de 1,5W e 2,5W apresentaram maior infiltração do que 0,75W e grupo 

controle. No terço cervical, o grupo com aplicação de 2,5W apresentou maior infiltração do 

que todos os outros. Na análise da microscopia eletrônica de varredura, foi observada 

presença de smear layer nas paredes dentinárias do grupo controle. O grupo com aplicação 

de 0,75W apresentou semelhança com a morfologia do grupo controle.  Nos outros grupos, 

as superfícies radiculares estavam livres de smear layer, com túbulos dentinários abertos. 

Entretanto, algumas áreas mostraram limpeza ineficiente, apresentando túbulos dentinários 

ocluídos por smear layer devido a irradiação irregular causada pelo laser.  

 

• Clorexidina  

 

A clorexidina, devido a sua grande capacidade antimicrobiana, vem sendo utilizada 

em diversas áreas da Medicina e Odontologia, como na desinfecção de feridas, medicação 

intracanal devido a sua substantividade, ou solução irrigante auxiliar no preparo biomecânico 

dos canais radiculares, em pacientes que apresentam hipersensibilidade as outras substâncias 

químicas. 

No ano de 1982, Ringel et al. investigaram os efeitos antimicrobianos da clorexidina 

0,2% e do hipoclorito de sódio 2,5%, através de cultura bacteriológica antes e após o preparo 

químico-mecânico. Sessenta dentes unirradiculares assintomáticos apresentando necrose 

pulpar foram instrumentados com limas manuais e irrigados com as soluções testes, durante 

30 minutos. Em seguida, material do interior do canal foi colhido. Os resultados mostraram 

que o hipoclorito de sódio foi mais efetivo como agente antimicrobiano do que a clorexidina 

0,2%, quando utilizada como irrigante durante o tratamento endodôntico de dentes 

apresentando necrose pulpar.  

White et al. (1997) avaliaram a substantividade da clorexidina 0,12% e 2%, em 

culturas bacterianas, 6, 12, 24, 48 e 72 horas após o preparo biomecânico. Quarenta e quatro 
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dentes unirradiculares recém-extraídos foram instrumentados pela técnica Step-Back, e 

irrigados com as soluções teste. Após os períodos pré-determinados, amostras do interior dos 

canais foram colhidas com o auxílio de cones de papel absorvente, que foram depositados em 

placas de ágar inoculadas com Streptococus mutans para avaliação da atividade 

antimicrobiana. Os resultados indicaram que a clorexidina 2% apresenta maior 

substantividade, com a atividade antimicrobiana em todos os períodos avaliados. A utilização 

da clorexidina 0,12% foi eficaz apenas até as 12 horas, sendo ineficiente após esse período. 

Em 1998, Siqueira et al. estudaram o efeito antibacteriano, em bactérias gram-

negativas e facultativas, das soluções irrigantes endodônticas: hipoclorito de sódio 0,5%, 

2,5% e 4%, clorexidina 0,2% e 2%, ácido cítrico e EDTA 17%. As soluções foram testadas 

em placas inoculadas com as bactérias que são comumente encontradas em canais infectados: 

Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella 

nigrescens, Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis e 

Streptococcus sobrinus. Os resultados mostraram que as soluções avaliadas foram efetivas nas 

bactérias analisadas, sendo que o hipoclorito de sódio 4% mostrou melhor resultado em 

relação ás outras soluções. O hipoclorito de sódio 2,5% mostrou-se mais eficiente que o a 

0,5% e o ácido cítrico. A clorexidina 2% apresenta maior efeito antibacteriano que o 

hipoclorito 0,5%.  

A atividade antibacteriana de diferentes soluções irrigantes também foi avaliada por 

Gomes, et al em 2001. Soluções de hipoclorito de sódio 0,5%, 1%, 2,5%, 4% e 5,25% e 

clorexidina líquida e gel 0,2%, 1% e 2% foram testadas em colônias de Streptococcus 

faecalis, após contato por 10, 30 e 45 segundos, 1, 3, 5, 10, 20 e 30 minutos e após 1 e 2 

horas. Para avaliar o crescimento bacteriano, foi considerada a turbidez do meio, durante o 

período de incubação das bactérias junto ás soluções teste. Os resultados mostraram que todos 

os irrigantes foram efetivos na eliminação bacteriana, com ação em diferentes tempos. A 

clorexidina líquida (1% e 2%) e o hipoclorito de sódio 5,25% apresentaram menor tempo de 

ação para eliminar o E. faecalis que os outros irrigantes testados. No entanto, o tempo exigido 

pelo líquido e gel de clorexidina para produzir culturas negativas foi de apenas 30 segundos e 

1 minuto, respectivamente. A atividade antibacteriana da clorexidina gel 0,2% foi obtida após 

2 horas enquanto que a 1% ocorreu em apenas 15 minutos. 

Ferraz et al. (2001) testaram a habilidade do gel de clorexidina 2% na desinfecção de 

canais radiculares contaminados com Enterococcus faecalis, e também sua capacidade de 

limpeza, avaliada no terço médio através da microscopia eletrônica de varredura. Setenta 

dentes unirradiculares foram instrumentados e em seguida lavados com ultrassom, 
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permanecendo 10 minutos no hipoclorito de sódio 5,25% e 10 minutos no EDTA 17%, para 

remoção completa da smear layer. Posteriormente, os dentes foram contaminados com E. 

faecalis, e divididos em três grupos, de acordo com os irrigantes utilizados na nova 

instrumentação, sendo o gel de clorexidina 2%, clorexidina líquida 2% e hipoclorito de sódio 

5,25%. Para análise da limpeza, outros 25 dentes foram instrumentados e utilizados os 

mesmos irrigantes. Os resultados da desinfecção dos canais mostraram que todos os dentes 

apresentaram crescimento bacteriano após 72 horas de incubação. Com relação a limpeza, os 

dentes tratados com o gel de clorexidina a 2% apresentaram a maior quantidade de túbulos 

abertos, seguido da clorexidina líquida 2% e do hipoclorito de sódio 5,25% 

Menezes et al. (2003) compararam a capacidade de limpeza das soluções hipoclorito 

de sódio 2,5%, clorexidina 2% e solução fisiológica 0,9% nos terços cervical, médio e apical 

de canais radiculares através da utilização de microscopia eletrônica de varredura. Cinqüenta 

dentes unirradiculares foram instrumentados com limas tipo K e irrigados com hipoclorito de 

sódio 2,5%, ou hipoclorito de sódio 2,5% associado ao EDTA 17%, ou clorexidina 2%, ou 

clorexidina 2% associada ao EDTA 17%, ou solução fisiológica ou solução fisiológica 

associada ao EDTA 17%. Os resultados mostraram que o hipoclorito de sódio não removeu 

debris dos terços apical e médio quando utilizado isoladamente, mas a associação ao EDTA 

promoveu túbulos dentinários abertos em todos os terços. Quando utilizada isoladamente, a 

clorexidina, não promoveu limpeza em nenhum dos três terços dentais, quando associado ao 

EDTA as paredes dentinárias apresentavam-se mais limpas, com túbulos dentinários expostos, 

mas com a presença de alguns cristais de debris na superfície. A melhor limpeza foi obtida 

com a irrigação da associação do hipoclorito de sódio com o EDTA no terço cervical do canal 

radicular. 

Em 2005, Ari & Erdemir avaliaram a quantidade de mineral contida na dentina do 

canal radicular após tratamento com várias soluções irrigantes endodônticas empregando a 

espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-AES). 

Sessenta dentes anteriores foram alargados utilizando brocas Gates-glidden (# 1, 2 e 3) e 

tratados com as seguintes soluções: gluconato de clorexidina 0,2%; H2O2 2,3%; EDTA 17%; 

hipoclorito de sódio 5,25% e 2,5%, e água destilada. Em seguida, raspas de dentina foram 

obtidas com brocas Gates-glidden (# 4, 5 e 6) e o nível dos elementos cálcio, fósforo, 

magnésio, potássio e enxofre foram analisados. Os resultados mostraram que não houve uma 

diminuição significativa nos níveis dos minerais independente da solução irrigante. O 

hipoclorito de sódio 5,25% promoveu uma ligeira alteração no conteúdo de potássio porém 

estatisticamente não significante. 
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Dametto et al. (2005) avaliaram através da contagem das unidades formadoras de 

colônia (UFC), a atividade antimicrobiana e o efeito residual  do gel de clorexidina a 2%, 

clorexidina líquida 2% e hipoclorito de sódio 5,25%, em culturas de Enterococcus faecalis. 

Oitenta raízes foram autoclavadas e contaminados por 7 dias com E. faecalis. Em seguida, 

divididas em grupos de acordo com o irrigante utilizado foram instrumentadas com limas 

tipo K. Para avaliação antimicrobiana das substâncias irrigantes, foram obtidas três amostras: 

inicial (antes do preparo biomecânico), pós-tratamento (imediatamente após o preparo 

biomecânico) e final (7 dias após o preparo biomecânico). Os resultados mostraram que o gel 

de clorexidina 2% e a clorexidina líquida 2% reduziram significativamente o número de 

colônias da E. faecalis no pós-tratamento e final. O hipoclorito 5,25% somente reduziu o 

número de colônias  imediatamente após a instrumentação dos canais, porém não apresenta 

ação de susbstantividade em períodos mais longos. Concluiram que o gluconato de 

clorexidina a 2 %, gel ou líquido, foi mais eficiente como antimicrobiano do que o 

hipoclorito de sódio 5,25%, comprovando sua ação residual no baixo número de unidades 

formadoras de colônia após 7 dias do preparo biomecânico.  

Já em 2007, Wang et al. avaliaram, pela contagem de unidades formadoras de 

colônia, a capacidade antimicrobiana do gel de clorexidina 2% utilizado como substância 

auxiliar durante o preparo dos canais radiculares com instrumentos rotatórios Profile. 

Amostras bacterianas de canais radiculares com periodontite apical foram colhidas logo após 

a abertura coronária, após a instrumentação rotatória utilizando instrumentos Profile .04 com 

gel de clorexidina a 2% e após duas semanas, onde foi utilizado curativo de demora 

utilizando-se mistura de gel de clorexidina 2% com hidróxido de cálcio. Foi realizada cultura 

anaeróbica e  contagem de unidades formadoras de colônia. Os resultados mostraram que 

houve diferença significante na porcentagem de culturas positivas, sendo menor a quantidade 

encontrada no grupo após a instrumentação comparado com o grupo inicial, mas não houve 

diferença significante entre os valores adquiridos após a instrumentação e quinze dias após o 

tratamento. Os resultados sugerem que o gel de clorexidina 2% é um eficiente desinfectante 

dos canais e que sua utilização adicional como curativo não causou redução significante no 

número de colônias bacterianas. 

A clorexidina possui uma ação antibacteriana eficiente contra microrganismos 

anaeróbios freqüentemente presentes nas necroses pulpares. Ferraz et al. (2007) analisaram a 

eficácia antimicrobiana de gel de gluconato de clorexidina à 0,2%, 1% e 2%, comparando 

com o hipoclorito de sódio 5,25%, 4%, 2,5%, 1% e 0,5% e a solução de clorexidina 0,2% 1% 

e 2%. Observaram que houve diferença estatisticamente significante entre o gel de 
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clorexidina 2% comparado com todas as concentrações de hipoclorito de sódio. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre os géis e as soluções de clorexidina. Concluíram 

que o gel possui um grande potencial para ser usado como substância química auxiliar no 

tratamento endodôntico.  

Sayin et al. (2009) investigaram o grau de descalcificação da dentina radicular após o 

tratamento com hipoclorito de sódio 1,25%, 2,5% e 5,25%, clorexidina a 2%, iodeto de 

potássio a 2% (IKI) e MTAD em 3 períodos de tempo de imersão. Premolares inferiores 

humanos foram seccionados longitudinalmente e os canais radiculares foram expostos. Os 

espécimes foram imersos nas soluções teste, durante o qual a quantidade de liberação de íons 

Ca 2+ foi determinada aos 5, 10 e 15 minutos por fotometria de chama. O efeito da 

descalcificação do hipoclorito de sódio a  5%, 2,5% e 1,25% e do IKI a 2% aumentou 

significativamente com o passar do tempo. O hipoclorito de sódio 5% extraiu a maior 

quantidade de Ca2+ em todos tempos. Para clorexidina 2%, um aumento significativo na 

quantidade de extração de Ca2+ da dentina radicular foi evidente apenas a 10 minutos (p 

<0,05) e não houve alteração aos 15 minutos. Os resultados mostraram que entre o intervalo 

de  5 a 10 minutos e de 10 a 15 minutos, o maior aumento da taxa de extração de Ca2+ foi 

observada no grupo hipoclorito de sódio 2,5%. Entre as soluções teste, MTAD extraiu a 

menor quantidade de Ca2+ em 5 minutos, não tendo ação após este período. 

Utilizando da microscopia eletronica de varredura e confocal, Shen et al. em 2009, 

avaliaram a capacidade de limpeza da CHX-Plus e clorexidina 2% e a viabilidade celular no 

biofime. Foram utilizados discos de colágeno revestidos de hidroxiapatita (HA-C) e sem 

hidroxiapatita (HA) para inserção de placas de biofilme. Biofilme espesso rico em 

espiroquetas foi formado em ambos os substratos e em seguida, foram submetidos a 1, 3, e 10 

minutos de exposição as soluções irrigantes. Os resultados mostraram que os tratamentos com 

CHX-Plus apresentaram maior nível de atividade bactericida em todos os tempos de 

exposição comparados aos da clorexidina 2%. O biofilme formado nos discos HA-C foi mais 

espesso do que o biofilme nos discos HA e houve uma menor eliminação bacteriana no 

biofilme formado em HA-C. Todos os tratamentos promoveram uma diminuição da 

viabilidade celular bacteriana do biofilme. Concluiram que este modelo de metodologia de 

análise quantitativa pode ser útil para a avaliação da eficácia antimicrobiana de agentes 

desinfetantes endodônticos. 

Em 2009, Moreira et al. avaliaram através da microscopia de luz polarizada (MLP) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) o efeito das soluções hipoclorito de sódio 5,25% 

associado ao EDTA 17%, gel de clorexidina 2%; hipoclorito de sódio 5,25%; EDTA 17%; 
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clorexidina 2% asociada ao EDTA 17%, e solução de cloreto de sódio a 0,9% na estrutura 

dentinária de sessenta incisivos bovinos. Os dentes  foram divididos em seis grupos, 

instrumentados e irrigados com as soluções avaliadas. Cada dente foi dividido em dois 

fragmentos para as análises em MLP e MEV. Os resultados da MLP mostraram que nos 

grupos tratados com hipocorito de sódio 5,25%, as fibras colágenas estavam mais 

desorganizadas e em menor quantidade nas proximidades dos canais radiculares. A 

biorrefringência, nos grupo do gel de clorexidina 2%, EDTA 17% ou quando associados, 

mostrou uniformidade nas fibras colágenas, apresentando-se estatisticamente similares ao 

grupo controle. O hipoclorito de sódio, associado ou não ao EDTA 17% foi 

significativamente diferente do grupo controle. Análise de MEV mostrou alterações 

estruturais da matriz inorgânica em todos os grupos que utilizaram EDTA 17%, com o 

alargamento dos canalículos dentinários devido a propriedade desmineralizadora da 

substância.  

Em 2010, Akisue et al. avaliaram a remoção de debris nos terços cervical, médio e 

apical,e a permeabilidade dentinária após o uso do hipoclorito de sódio 1% e da clorexidina 

2% combinada ao ácido cítrico através da microscopia eletrônica de varredura e da penetração 

de corante. Trinta e quatro dentes anteriores foram preparados com instrumentos rotatórios e 

irrigados com hipoclorito de sódio 1%. Em seguida, as superfícies radiculares foram 

condicionadas com ácido cítrico 15% ativado com ultrassom e lavados com água destilada. 

Após a lavagem, foram divididos e irrigados com as seguintes soluções: ácido cítrico 15% 

seguido de clorexidina 2%; hipoclorito de sódio 1% seguido de clorexidina 2% e nenhuma 

irrigação (grupo controle). Todas as raízes foram imersas em Rodamina B 0,2% por 24 horas 

para análise da permeabilidade. Os resultados mostraram que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos com relação a limpeza, nos terços cervical e 

médio. No terço apical, observou-se diminuição da permeabilidade dos dois grupos 

experimentais e do grupo controle. Concluíram que a combinação entre hipoclorito de sódio 

1% e clorexidina 2% resultou na formação de um precipitado que diminuiu a permeabilidade 

dentinária no terço apical.  

 

• Instrumentação Rotatória 

 

Ao longo de sua história, a Endodontia busca maneiras práticas, seguras e eficientes 

para a realização dos tratamentos radiculares, principalmente para o tratamento de canais 
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atresiados e curvos, sem que ocorra desgaste excessivo de dentina ou então a fratura de 

instrumentos no interior dos canais.  

Para uma completa limpeza do sistema de canais radiculares, é importante que o 

preparo do canal seja realizado de maneira satisfatória, preservando sua anatomia. O advento 

de instrumentos de níquel-titânio inicialmente para uso manual, e posteriormente para 

acionamento a motor, alterou significativamente o processo de modelagem dos canais 

radiculares ao longo dos anos. Esses instrumentos possuem alta flexibilidade e resistência a 

torção, e se usados de maneira correta, diminuem a incidência de transporte e contribuem para 

a ação das substâncias químicas auxiliares. 

Em 1995, Esposito et al. avaliaram, através de sobreposição de radiografias, a 

ocorrência de transporte em dentes com curvatura entre 20 e 45° após utilização de diferentes 

instrumentos para o preparo dos canais. Quarenta e cinco dentes com curvatura pré-

selecionada foram divididos em 3 grupos, instrumentados com limas manuais tipo K de aço 

inoxidável, limas manuais de níquel-titânio e instrumentos rotatórios de níquel-titânio. Foi 

realizada radiografia inicial, em seguida radiografia com lima manual #15 para definição do 

comprimento de trabalho, e após a utilização dos instrumentos #25, #30, #35, #40 e #45. As 

radiografias foram digitalizadas, e os resultados mostraram que houve diferença 

estatisticamente significante entre os isntrumentos de níquel-titânio comparados com o de aço 

inoxidável, a partir do instrumento #30. Na manutenção do trajeto original de canais curvos, 

os instrumentos de níquel-titânio também apresentaram melhores resultados que as limas tipo 

K. 

Frick et al. (1997) analisaram a presença de transporte do trajeto dos canais 

radiculares através de avaliação radiográfica, após a instrumentação com instrumentos 

manuais tipo K e instrumentos rotatórios Quatec e Profile. Radiografias foram realizadas 

antes e após o preparo dos canais, até o instrumento #45. Os resultados mostraram que não 

houve diferença estatisticamente significante entre os sistemas Quantec e Profile. A 

instrumentação rotatória foi significantemente melhor do que a instrumentação manual, 

produzindo mínimo transporte no terço apical.  

Em 2000, Schäfer et al. avaliaram a capacidade de limpeza nos terços cervical, 

médio e apical dos canais radiculares de diferentes instrumentos, utilizando a microscopia 

eletrônica de varredura. Foram utilizados 60 dentes unirradiculares humanos, sendo 30 com 

raízes retas e 30 com ligeira curvatura, divididos em 5 grupos, de acordo com a 

instrumentação realizada: manual com limas tipo K Flexofile; manual  pela técnica Step-Back 

com limas tipo K Flexofile; manual com limas tipo Hedström; automatizada utilizando motor 
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Kavo-Endo Flash com limas K Flexofile e rotatória com sistema Profile. A cada troca de 

instrumento, os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio 2,5%, e irrigação final com 

5ml de cloreto de sódio. Os resultados mostraram que, em todos os grupos os canais retos e os 

terços cervical e médio apresentaram-se mais limpos comparados aos canais curvos e ao terço 

apical. Os melhores resultados para limpeza dos canais curvos ocorreram após a 

instrumentação rotatória com sistema Profile. 

Em 2001, Hülsmann et al. avaliaram os sistemas Quantec SC e Hero 642 quanto ao 

trajeto de canais curvos, o diâmetro final do preparo radicular, a limpeza, a manutenção do 

comprimento do trabalho e o tempo de instrumentação. Os resultados pela análise com 

sobreposição de imagem radiográfica mostraram que, ambos os sistemas mantiveram a 

curvatura dos canais e houve diferença estatisticamente significante para o terço cervical dos 

canais instrumentados com sistema Quantec SC e para o terço apical com resultados melhores 

para o sistema Hero 642. Houve diferença estatisticamente significante para o tempo de 

trabalho, sendo melhor para o sistema Hero 642. A microscopia eletrônica mostrou que não 

houve diferença significativa para remoção de debris e smear layer em ambos os sistemas, 

mas o sistema Hero 642 obteve os melhores resultados em relação à limpeza nos canais 

radiculares. O Quantec SC produziu paredes mais irregulares em toda extensão do canal 

radicular que o Hero 642. A técnica com o Hero 642 apresentou-se estatísticamente mais 

rápida que a técnica de instrumentação com o sistema Quantec SC. 

Em 2002, Barbizam et al, analisaram a capacidade de limpeza da instrumentação 

manual com limas tipo K e rotatória com ProFile, utilizando a técnica Crown-down, no terço 

apical dos canais radiculares. Durante a troca de cada instrumento, foi realizada irrigação com 

água destilada. Os terços apicais foram seccionados e preparados para análise histológica em 

microscopia óptica. Os resultados mostraram que a instrumentação manual foi mais eficiente 

nas regiões mésio-distais, do que os instrumentos rotatórios, mas ambos não removeram por 

completo a smear layer presente.  

Khademi et al. (2006) avaliaram, através da microscopia eletrônica de varredura, o 

menor diâmetro cirúrgico de instrumentação que permitiu uma efetiva penetração das 

soluções irrigantes e a eliminação da smear layer e de debris do terço apical dos canais 

radiculares. Foram utilizados quarenta molares inferiores com canais mesiais separados, 

divididos em 4 grupos, de acordo com o último instrumento responsável pelo diâmetro 

cirúrgico #20, #25, #30 e #35. Todos os dentes foram instrumentados com limas manuais e 

rotatórias, e a cada troca de instrumento, os canais foram irrigados com 2 ml de hipoclorito de 

sódio 5,25%  e  irrigação final com 5 ml de EDTA 17% durante 5 minutos, seguido de 5 ml 
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de  hipoclorito de sódio 5,25%. Os resultados mostraram que todos os espécimes com 

diâmetro cirúrgico #20 apresentaram smear layer e debris. Os espécimes com diâmetro 

cirúrgico #25 apresentaram remoção de 76% de debris e smear layer. Todos os espécimes 

com diâmetro cirúrgico #30 apresentaram remoção completa de smear layer e debris, e 

resultados similares foram encontrados para os espécimes com diâmetro cirúrgico #35. Houve 

diferença estatisticamente significante entre os espécimes com diâmetro cirúrgico #20 e #25 e 

não houve diferença entre os espécimes com diâmetro cirúrgico #30 e #35. A remoção de 

debris e smear layer no terço apical foi melhor obtida com a lima #30. 

Também em 2006, Pérez-Heredia et al. avaliaram através de microscopia eletrônica 

de varredura, a capacidade de limpeza de três soluções, nos terços radiculares através da 

instrumentação manual e rotatória com sistema ProTaper pela técnica Step-Back. As soluções 

de irrigação foram ácido cítrico 15% seguido de hipoclorito de sódio 2,5%; EDTA 17% 

seguido de hipoclorito de sódio 2,5%; ácido ortofosfórico 5% seguido de hipoclorito de sódio 

2,5% e hipoclorito de sódio 2,5%. Os resultados mostraram que na técnica de instrumentação 

manual, nos três terços radiculares, a maior remoção de debris ocorreu com o EDTA seguido 

do hipoclorito de sódio. Com a instrumentação rotatória, a maior limpeza nos terços apical e 

cervical foi obtida com o ácido cítrico 15% seguido de hipoclorito de sódio 2,5%, enquanto 

que no terço médio apresentou resultados semelhantes aos do grupo do EDTA seguido de 

hipoclorito de sódio da técnica manual. 

Limongi et al. (2007), avaliaram, através de tomografia computadorizada, a 

quantidade de dentina removida das paredes dos canais radiculares, após técnica Step Back, 

para instrumentação manual e rotatória. Quarenta incisivos inferiores foram tomografados 

para quantificar a espessura da parede da dentina radicular. Foram instrumentados com limas 

manuais tipo K ou do sistema rotatório RaCe, com irrigação alternando EDTA 17% e 

hipoclorito de sódio 1%. Os dentes foram escaneados antes e após a instrumentação, os dados 

foram comparados e analisados estatisticamente. Com base nos resultados, pode-se concluir 

que: com relação a remoção da dentina da parede dos canais durante a instrumentação 

nenhuma das técnicas avaliadas mostrou-se mais efetiva que a outra.  

Utilizando da microscopia eletrônica de varredura, Saito et al. em 2008, analisaram a 

capacidade de limpeza da solução de EDTA 17%, utilizada em diferentes períodos na 

irrigação final após preparo com instrumentos rotatórios, nos terços cervical, médio e apical. 

Quarenta dentes unirradiculares foram instrumentados pelas técnicas rotatórias Protaper e 

ProFile e irrigados com hipoclorito de sódio 6%. Em seguida, foram divididos em 3 grupos, e 

realizada a irrigação final com 1ml de EDTA 17%, durante 1 minuto, 30 segundos ou 15 
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segundos, seguidos de 3 ml de hipoclorito de sódio 6%. O controle positivo recebeu irrigação 

final com 10 ml de EDTA 17% durante 10 minutos, seguido de 3 ml de hipoclorito de sódio 

6%, e o controle negativo recebeu apenas irrigação final com de  3 ml de hipoclorito de sódio 

6%. Os resultados mostraram que houve diferença estatisticamente significante com relação 

ao tempo de irrigação para os terços cervical e médio, sendo mais efetiva a solução que atuou 

durante 60 segundos. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para o 

terço apical, e nenhum tempo de irrigação foi suficiente para remover a smear layer nessa 

região.  

Em 2009, Aguiar et al. avaliaram, com o auxilio de lupa estereoscópica, o desgaste 

realizado na parede dos canais radiculares pela instrumentação com os sistemas ProTaper e 

NitiFlex, nos terços apicais de raízes mesiais de molares inferiores. Obtiveram as imagens pré 

e pós-operatórias da área avaliada, para análise comparativa. Os resultados mostraram que 

não houve diferença estatisticamente significante entre as paredes instrumentadas e não 

instrumentadas. Os sistemas ProTaper e NitiFlex não promoveram desgastes em todas as 

paredes do terço apical dos canais radiculares. 

Arruda et al. (2009), analisaram como auxiliares de irrigação o hipoclorito de sódio 

1% (NaOCl), hipoclorito de sódio 1% alternado com EDTA 17%, hipoclorito de sódio 1% 

com creme RC Prep e água destilada, utilizados com a instrumentação rotatória ProFile .04, 

quanto a capacidade de limpeza dos canais radiculares empregando a microscopia ótica e 

eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que nos incisivos inferiores, houve uma 

diferença estatisticamente significante entre os grupos ao considerar a porcentagem de debris 

remanescentes nos canais (água destilada= 18,82 ± 5,55; NaOCl= 6,29 ± 5,55; NaOCl + 

EDTA= 12,47 ± 6,92; NaOCl + RCPrep= 7,82 ± 1,91). A microscopia eletrônica de varredura 

evidenciou melhores resultados na remoção da camada de smear com o NaOCl 1% alternado 

com EDTA 17%. Pode-se concluir que a associação entre a instrumentação rotatória com 

Profile .04 e as soluções testadas não foi capaz de remover totalmente debris e camada de 

smear de canais radiculares achatados. 

Também em 2009, Nadalin et al. avaliaram a capacidade de remoção de debris 

através da análise morfométrica do terço apical após diferentes protocolos de irrigação final 

empregando a seringa Luer Look. Trinta incisivos inferiores foram preparados com 

instrumentos rotatórios Hero 642 e irrigados com hipoclorito de sódio 1%. Em seguida foram 

divididos aleatoriamente em cinco grupos de acordo com a irrigação final, utilizando 20 ml de 

água destilada, 10 ml de hipoclorito de sódio 1% por 8 minutos, 2 ml de hipoclorito de sódio 

1% por 2 minutos (repetidos 4 vezes), 10 ml de hipoclorito de sódio 2,5% por 8 minutos e 
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hipoclorito de sódio 2,5% por 2 minutos (repetidos 4 vezes). Os terços apicais foram então 

submetidos a processamento histológico e analisados através de microscopia ótica. Os 

resultados mostraram não haver diferença estatisticamente significante entre todos os grupos. 

Concluíram que protocolos de irrigação final utilizando a seringa Luer Look, com hipoclorito 

de sódio 1% ou 2,5%, apresentaram comportamentos semelhantes na remoção de debris do 

terço apical de canais radiculares achatados.  

Utilizando da tomografia computadorizada, Nagajara et al.em 2010, analisaram o 

transporte e a espessura da dentina removida após o preparo dos canais com instrumentos 

manual e rotatório ProTaper ao longo dos terços apical, médio e cervical. Com o auxílio do 

tomógrafo foram obtidas imagens, inicial e final, de raízes mesiovestibulares de molares 

superiores. Os resultados mostraram que nos terços cervical e médio, a instrumentação 

manual produziu menor transporte e manteve uma maior espessura de dentina no interior dos 

canais. Não foi observada diferença significativa entre os dois tipos de instrumentação com 

relação ao transporte e a quantidade de dentina removida no terço apical. 

Wadwani et al. (2011) avaliaram a capacidade de limpeza do EDTA 17% e do gel de 

EDTA 19% durante o preparo dos canais radiculares com instrumentos rotatórios MTwo e 

ProTaper. Vinte dentes unirradiculares humanos foram divididos de maneira que receberam 

os seguintes tratamentos: instrumentação com MTwo e irrigação alternada com 2 ml de 

EDTA 17% e 2 ml de hipoclorito de sódio 3%; instrumentação com Mtwo e irrigação 

alternada utilizando 2 ml de gel de EDTA 19% e 2ml de hipoclorito de sódio 3%; 

instrumentação com ProTaper e irrigação alternada com 2 ml de EDTA 17% e 2ml de 

hipoclorito de sódio 3% e instrumentação com ProTaper e irrigação alternada utilizando 2ml 

de gel de EDTA 19% e 2ml de hipoclorito de sódio 3%.  Os resultados mostraram que não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos dos diferentes instrumentos 

utilizados e as duas substâncias auxiliares.  
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O objetivo do presente estudo foi: 

Avaliar a alteração da permeabilidade dentinária promovida pelos géis de EDTA 

24% e de clorexidina 2% utilizados durante a instrumentação rotatória dos canais radiculares 

de pré-molares inferiores.  
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1.1 OBTENÇÃO DA AMOSTRA  

 

Foram selecionados 46 pré-molares inferiores, livres de cárie e com o ápice 

completamente formado, cedidos pelo banco de dentes da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto (FORP-USP), onde permaneciam mantidos sob refrigeração a 9° C em solução 

aquosa de timol a 0,1%. Com a finalidade de remover quaisquer traços da solução de timol, os 

pré-molares foram lavados em água corrente por 24 horas, e tiveram sua superfície externa 

limpa através de raspagem ultra-sônica (ENAC, Osada Co. Japão).  

Visando assegurar a seleção de dentes com um único canal radicular, foram 

realizadas tomadas radiográficas no sentido mésio-distal. Até o início do experimento, os 

dentes foram mantidos em solução fisiológica 0,9%. 
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1.2 PREPARO DOS ESPÉCIMES  

 

Inicialmente, a porção coronária de cada dente foi removida com auxílio de disco 

diamantado em baixa rotação (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP), no limite cemento-esmalte 

de cada raiz. O preparo dos canais radiculares foi realizado pelo mesmo operador, iniciando-

se pela patência dos canais com lima tipo 10 tipo K (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). 

Para determinação do comprimento de trabalho, o canal radicular foi irrigado com solução 

fisiológica (NaCl 0,9%) e lima 10 tipo K, que foi cuidadosamente introduzida no interior dos 

canais até que sua ponta coincidice com o forame apical. A seguir, recuou-se 1 mm do 

comprimento obtido, estabelecendo-se o comprimento de trabalho. As raízes foram divididas 

em dois grupos (n=20) de acordo com o gel utilizado durante a instrumentação, sendo o grupo 

1: EDTA 24% (Biodinâmica, Brasil) e o grupo 2: clorexidina 2% (DaTerra Farmácia de 

Manipulação, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil). Os grupos controles (n=3): positivo que não 

recebeu nenhum tratamento, e negativo que recebeu instrumentação e irrigação apenas com 

solução fisiológica.  

 

 

 

 

 
Figura 1 - EDTA Gel 24% e Gel de clorexidina 2% 
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O preparo dos canais radiculares foi realizado por meio da técnica Free Tip 

Preparation, como previamente descrito por Pécora et al. (2002), utilizando as brocas LA 

Axxess 1 (20.06), 2 (35.06) e 3 (45.06) (SybronEndo, Glendora, Estados Unidos) para o 

preparo cervical, acionadas com motor em baixa-rotação (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP). 

Os canais foram preparados com instrumentos do sistema rotatório Hero 642 (Micromega, 

Besançon, França), na seqüência 20.02, 20.04, 20.06, 25.02, 25.04, 25.06, 30.02, 30.04, 

25.06, 35.02, e 40.02 acionados a 350 rpm com o contra-ângulo Anthogyr 64:1 (Anthogyr 

Instruments, Saclanches, França), determinando-se o diâmetro cirúrgico apical em 0,40 mm. 

A cada troca de instrumento o canal foi irrigado/aspirado com 5ml de soro fisiológico e 

preenchido com o gel a ser avaliado. 

 

 
Figura 2 - Brocas LA Axxess 1 (20.06), 2 (35.06) e 3 (45.06) e sistema rotatório Hero 
642.(20.2 a 40.02) 

 

 

Finalizado o preparo biomecânico, as raízes receberam os seguintes protocolos de 

irrigação final: 

 

• Grupo 1: 5 ml de NaOCl 1% por 1 minuto seguidos de 5 ml de solução 

fisiológica 0,9% por 1 minuto. 

• Grupo 2: 10 ml de solução fisiológica 0,9% por 2 minutos.  

 

Após o tempo especificado, os canais foram aspirados com cânula de sucção fina 

(Ultradent Products Inc., South Jordan, Utah, EUA) por 5 segundos e armazenados em 

solução fisiológica, mantidos em geladeira.  
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1.3 PREPARO PARA COLORAÇÃO HISTOQUÍMICA E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 Para avaliação da permeabilidade dentinária, foram sorteadas aleatoriamente, 15 raízes 

de cada grupo (n=15) submetidas à coloração histoquímica. As outras 5 raízes de cada grupo 

foram submetidas ao processo de preparo para avaliação em microscopia eletrônica de 

varredura 

 

1.4 MÉTODO DE COLORAÇÃO HISTOQUÍMICA 

 

As raízes foram imersas em um recipiente contendo 10 ml de uma solução de sulfato 

de cobre 10% e submetidos à aplicação de vácuo por 5 minutos. A seguir, cada raiz 

permaneceu armazenada em 10 ml dessa solução, por mais 25 minutos. Com o término desse 

período, as raízes foram secas externamente com papel absorvente e os canais com cones de 

papel absorventes. A seguir foram imersas em solução aquosa de ácido rubeânico a 1%, com 

os mesmos volumes, tempos de aplicação do vácuo e armazenamento citados anteriormente 

(Pécora et al., 1987; Ribeiro et al., 2001). Após todo o procedimento, as raízes receberam 

lavagem com água destilada por 15 minutos, secas e mantidas individualmente em recipiente 

lacrado, com algodão embebido em amônia por 7 dias, armazenadas em estufa para fixação 

do corante (Schiavoni et al., 2006; Turssi et al., 2006). 

 

1.5 AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE DENTINÁRIA  

 

Após o procedimento de coloração, os dentes foram incluídos em resina acrílica de 

polimerização rápida e cortados transversalmente, por meio de uma máquina de corte dotada 

de disco diamantado de 500 micrometros de espessura, e dotada de refrigeração, para prevenir 

a queima da dentina. Um mostrador micrométrico deu o avanço do dente e foram realizados 

cortes seriados de 150 micrometros. Assim, foram obtidos quatro cortes de cada região da 

raiz, em função da espessura do disco de diamante. Os cortes obtidos foram submetidos a um 

processo de lixamento, com lixas d’água (Norton, Guarulhos, São Paulo, Brasil) de 

numeração 400, 600, 800 e 1200, até apresentarem uma espessura de aproximadamente 100 

micrômetros, medida com um paquímetro digital (Mitutoyo, Suzano, São Paulo, Brasil). A 

análise da permeabilidade foi então, realizada com auxílio de microscópio óptico (Axiostar 

Plus, Zeiss, Jena, Alemanha), conectado a uma câmera digital (AxioCam MRc, Zeiss, Jena, 
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Alemanha), utilizando o software de digitalização de imagem Axion Vision, versão.4.8.2 

(figura 3), que permitiu a mensuração da espessura de dentina e da extensão da evidenciação 

dos íons cobre. Em cada um dos cortes obtidos para cada unidade experimental, foram 

realizadas cinco avaliações da penetração da solução evidenciadora (figura 4). A média desses 

valores representou a permeabilidade (Ribeiro, et al., 2001; Carrasco, et al., 2004; Schiavoni, 

et al., 2006; Turssi, et al., 2006). 

 

 

 
Figura 3 - Avaliação da permeabilidade dentinária através do programa Axion Vision 
4.8.2. 
 

 

 
Figura 4 - Esquema representativo das 5 áreas de avaliação da 
permeabilidade dentinária (a: penetração do corante; b: espessura 
total do dente). 
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 As tabelas dos valores originais e médias das leituras realizadas da permeabilidade dentinária 

dos cortes, dos dentes, dos grupos, dos terços radiculares se encontram no Anexos. (tabelas A-H) 

 

1.6 PREPARO PARA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

Com o auxílio de disco diamantado dupla face, em baixa rotação, foi realizado um 

sulco de orientação na face ex.terna das raízes, no sentido longitudinal das faces vestibular e 

lingual, com o cuidado de não atingir o interior dos canais radiculares. Utilizando martelo 

cirúrgico e lâmina de estilete, as raízes foram separadas pelo sulco longitudinal, sendo 

selecionado apenas um fragmento por dente, para a avaliação da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 

Em seguida, os fragmentos escolhidos dentro de cada grupo experimental passaram 

por uma bateria ascendente de alcoóis: 50%, 60%, 70%, 80%, 96% e 100%, sendo mantidos 

por uma hora em cada álcool e finalizando o processo com dois banhos, de uma hora cada, em 

álcool absoluto (100%). Após a desidratação, foi obtido o ponto crítico de secagem 

utilizando-se o critical point dryer Bal-Tec, modelo CPD030 (Fürstentun, Liechtenstein). Os 

fragmentos foram então, montados em “stubs” e receberam uma cobertura em ouro no 

metalizador DENTOM VACUM (modelo DESK 11, EUA).  

A análise em microscopia eletrônica de varredura foi realizada na Faculdade de 

Agronomia e Veterinária de Jaboticabal-UNESP, sob orientação da técnica Cláudia Aparecida 

Rodrigues e do Prof. Dr. Jaime Maia dos Santos. 

Para avaliação dos espécimes foi utilizado o microscópio JEOL (modelo JSM 5410, 

Japão). As fotomicrografias foram obtidas nos aumentos de 50, 500 e 1000X nos terços 

cervical, médio e apical dos canais radiculares instrumentados com os géis de EDTA 24% e 

clorexidina 2%. 
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No presente estudo, o conjunto matemático está composto por dois fatores de variação, 

sendo o primeiro denominado de “Substâncias Auxiliares” e o segundo por “Terços 

Radiculares”. O fator “Substâncias Auxiliares” compõe-se por dois componentes 

independentes – EDTA Gel 24% e Gluconato de Clorexidina gel 2%, enquanto que o fator 

“Terços Radiculares” compõe-se por três componentes vinculados – cervical, médio e apical.  

Com o objetivo de comparar a existência ou não de diferenças estatisticamente 

significantes entre as substâncias auxiliares, e tendo em vista a natureza dos dados amostrais, 

distribuição normal da amostra, fez-se uso do teste estatístico de análise de variância 

(ANOVA), por meio do programa estatístico BioEstat 5.0, com grau de significância de 1% 

(Tabela 1). 
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Obtidos a partir da média das porcentagens de infiltração de corante, tem-se o total de 

valores numéricos, nos grupos dos géis de EDTA e da clorexidina (Clx) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Resultado da análise de variância e as médias dos grupos avaliados. 
Fator de variação: gel irrigante. 

Fonte de Variação GL SQ QM 
 

Tratamentos 

 

3 

 

19.7 e+02 

 

655.60 

Erro 104 26.2 e+02 25.17 

F= 26.05   

(p)= <0.0001 

 

  

Amostras Médias   
 

EDTA 

 

20.17 

  

Clx 10.91   

Controle (+) 15.44   

Controle (-) 17.68   

 

Foram encontradas diferenças significantes ao nível de 0,1% para os géis irrigantes 

analisados estatisticamente pelo teste ANOVA (Tabela 1). 

Na Tabela 2, utilizou-se o Teste de Tukey, para comparação das amostras duas a duas. 

 

Tabela 2 - Teste de Tukey - comparação das amostras. Fator de variação: gel irrigante. 
Amostras comparadas Diferença entre médias Q Significância 

 

EDTA- Clx 

 

9,26 

   

  12,38 

 

<0,01 

EDTA - Controle (+) 4,73 3,65 ns 

EDTA - Controle (–) 2,49 1,93 ns 

Clx - Controle (+) 4,53 3,49 ns 

Clx - Controle (–) 6,76 5,22 <0,01 

Controle(+)Controle(–) 2,23 1,34 ns 

 

Através do Teste de Tukey para comparação dos irrigantes (tabela 2), pode-se 

observar que não houve diferença significante entre o EDTA e controle positivo(+), EDTA e 

controle negativo(-), clorexidina e controle positivo, e controle positivo e controle negativo.  
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 Houve diferença estatisticamente significante a nível de 1% entre os irrigantes EDTA 

e clorexidina e clorexidina e controle negativo. 

Na Tabela 3, encontramos o resultado da ANOVA comparando, os valores das 

porcentagens das médias, da permeabilidade dentinária promovida pelas substâncias 

auxiliares de instrumentação nos terços dos canais radiculares após a instrumentação rotatória.  

 

Tabela 3: Valores das médias, em porcentagem, da penetração do corante, nos 
três terços avaliados (cervical, médio e apical) 

Fonte de Variação GL SQ QM 
 

Tratamentos 

 

5 

 

22.2 e+02 

 

443.56 

Erro 84 17.6 e+02  20.91 

F= 21.22   

(p)= <0.0001 

 

  

Amostras (terços) Valores das médias   
 

Cervical - EDTA 

            

            21,39 

  

Médio - EDTA             20,26   

Apical - EDTA             18,87   

Cervical - Clx            13,67   

Médio – Clx            11,07   

Apical – Clx                    8,00   

 

Foram encontradas diferenças significantes ao nível de 0,1% para os terços radiculares 

analisados estatisticamente pelo teste ANOVA (Tabela 3). 

Para comparação, duas a duas, entre as médias dos terços radiculares e as substâncias 

auxiliares, utilizou-se o Teste de Tukey (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Comparação entre as médias dos terços radiculares das amostras, duas a duas da 
permeabilidade dentinária. Fator de variação: terços radiculares.     

Amostras comparadas (terços) Diferenças entre médias Valor de Q Significância 

Cervical EDTA X Médio EDTA  1,13  0,96 ns 

Cervical EDTA X Apical EDTA  2,51  2,13 ns 

Cervical EDTA X Cervical Clx  7,72  6,54 <0,01* 

Cervical EDTA X Médio Clx 10,31  8,74 <0,01* 

Cervical EDTA X Apical Clx 13,39 11,34 <0,01* 

Médio EDTA X Apical EDTA  1,38 1,17 ns 

Médio EDTA X Cervical Clx  6,59  5,59 <0,01* 

Médio EDTA X Médio Clx  9,18  7,78 <0,01* 

Médio EDTA X Apical Clx 12,26 10,38 <0,01* 

Apical EDTA X Cervical Clx  5,21  4,41 <0,05# 

Apical EDTA X Médio Clx  7,79  6,61 <0,01* 

Apical EDTA X Apical Clx 10,87  9,21 <0,01* 

Cervical Clx X Médio Clx   2,51  2,19 ns 

Cervical Clx X Apical Clx  5,67  4,71 <0,05# 

Médio Clx X Apical Clx  3,07  2,60 ns 

Símbolos iguais, resultados estatisticamente semelhantes  
 

O resultado do Teste de Tukey mostrou que não houve diferença significante na 

permeabilidade dentinária entre os terços radiculares cervical e médio e apical quando da 

utilização do gel de EDTA. O gel de clorexidina não promoveu diferença significante na 

permeabilidade dentinária entre os terços cervical e médio e médio e apical.  

Houve diferença estatisticamente significante, a nível de 5%, entre a permeabilidade 

dentinária dos terços apical do gel de EDTA e cervical do gel de clorexidina. A mesma 

condição ocorreu no terço cervical e apical com o gel de clorexidina.  

A análise estatística do teste de Tukey mostrou que em todas as outras condições de 

comparação dos terços cervical, médio e apical dos géis de EDTA e de clorexidina, houve 

diferença estatisticamente significante a nível de 1%, ou seja, os irrigantes promoveram 

alteração na permeabilidade dentinária nos diferentes terços radiculares. 
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Foram encontradas diferenças significantes ao nível de 0,5% para análise da 

permeabilidade, através do teste ANOVA (Tabela 5), para comparação entre os terços 

radiculares entre todas as amostras, independente da substância auxiliar de irrigação. 

 

Tabela 5 - Comparação entre as médias dos terços cervicais, médio e apicais 
radiculares. Análise da permeabilidade nos terços. 

Fonte de Variação GL SQ QM 

Tratamentos 2 282.348 141.17 

Erro 105 43.0 e+02 40.97 

F= 3.44   

(p)= 0.03 

 

  

Amostras (terços) Valores das médias   

Cervical 17.7794   

Médio 15.5303   

Apical 13.8317   

 

Para comparação, duas a duas, entre os terços radiculares utilizou-se o Teste de Tukey 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Comparação entre as médias dos terços radiculares das amostras, duas a 
duas. Fator de variação: terços radiculares. 

Terços comparados Diferenças entre médias Valor de Q Significância 

Cervical e Médio 2,25 2,11 ns 

Cervical e Apical 3,95 3,70 <0,05 

Médio e Apical 1,69 1,592 ns 

 

A análise estatística através do teste de Tukey mostrou que não houve diferença 

significante entre os terços radiculares cervical e médio, e médio e apical. Houve diferença 

estatisticamente significante a nível de 5% entre os terços cervical e apical.  

 

Durante o preparo das raízes para avaliação em microscopia eletrônica em varredura, 

duas raízes de cada grupo foram descartadas devido a presença de fraturas. 
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A microscopia eletrônica de varredura foi realizada objetivando a complementação 

dos resultados, de maneira que permite observar a capacidade de limpeza das soluções 

avaliadas, nos diferentes terços radiculares, nos aumentos de 50, 500 e 1000X.  

Analisando as imagens da microscopia eletrônica de varredura dos canais radiculares 

após a instrumentação rotatória com auxílo do gel de EDTA 24%, há a presença de debris em 

todos os terços radiculares, porém as paredes apresentam-se com túbulos dentinários 

desobstruídos e abertos (figuras 5, 6 e 7). Já ao analisarmos as imagens dos canais radiculares 

após instrumentação com auxilío do gel de clorexidina 2%, observamos a presença de smear 

layer e debris em todos os terços radiculares. A presença de smear layer se torna mais 

acentuada nos terço médio e apical com obstrução dos túbulos dentinários (figuras 8,9 e 10).  
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Figura 5: Fotomicrografias do terço cervical do canal radicular 
instrumentado com gel de EDTA 24% (A, 50X; B, 500X; C, 1000X). 

 

A 

B 

C 
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Figura 6: Fotomicrografias do terço médio do canal radicular 
instrumentado com gel de EDTA 24% (A, 50X; B, 500X; C, 1000X). 

 

A 

B 

C 
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Figura 7: Fotomicrografias do terço apical do canal radicular 
instrumentado com gel de EDTA 24% (A, 50X; B, 500X; C, 1000X).  

 

A 

B 

C 
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Figura 8: Fotomicrografias do terço cervical do canal radicular 
instrumentado com gel de Clorexidina 2% (A, 50X; B, 500X; C, 
1000X). 

 A 

 B 

C 
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Figura 9: Fotomicrografias do terço médio do canal radicular 
instrumentado com gel de Clorexidina 2% (A, 50X; B, 500X; C, 1000X). 

 

 A 

 B 

C 



Resultados   50    ______________________________________________________________ 
 

 

 

 
Figura 10: Fotomicrografias do terço apical do canal radicular 
instrumentado com gel de Clorexidina 2% (A, 50X; B, 500X; C, 
1000X). 
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O preparo dos canais radiculares representa uma das fases mais importantes do tratamento 

endodôntico. Durante essa etapa, é primordial o uso de soluções irrigantes que associadas aos 

instrumentos são capazes de promover limpeza, desinfecção e modelagem dos canais radiculares, 

deixando-os em condições para que o processo de obturação seja realizado.  

Ao longo dos anos às pesquisas tem buscado a solução irrigante ideal, que apresente 

biocompatibilidade aos tecidos da polpa e periapicais, ação antimicrobiana, capacidade de dissolver 

tecidos e de promover a limpeza dos canais radiculares.  

A smear layer e os debris presentes no canal radicular, durante o preparo químico-

mecânico, podem ser removidos com o auxílio das substâncias auxiliares da instrumentação 

endodôntica. 

A presença da smear layer pode diminuir a permeabilidade da dentina dos canais 

radiculares (Pécora et al., 1992; Drake et al., 1994; Galven et al., 1994; Guignes et al., 1996; 

Carrasco et al., 2004), dificultando a ação de medicamentos (Baumgartner & Mader 1987) e a 

penetração de cimento obturador para o interior dos túbulos dentinários, quando do processo 

de obturação ( White et al. 1984; Oksan et al. 1993).  
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A solução de EDTA tem sido utilizada na Endodontia desde 1957 (Ostby), devido a 

sua ação quelante. Em 1965, Heling et al. observaram que o ácido clorídrico 20% e o EDTA 

15% removiam cálcio da dentina radicular durante o tratamento endodôntico. As 

concentrações de 15%, 10% e 5% de EDTA promovem erosão semelhantes na dentina 

radicular (Sen et al., 2009). 

A descalcificação da dentina radicular apresenta-se semelhante quando do emprego 

de soluções de hipoclorito de sódio 1% associado ao EDTA 17%, ácido etidrônico e ácido 

paracético (Lottanti et al., 2009).  

A capacidade de limpeza do EDTA também tem sido avaliada, obtendo-se resultados 

promissores. Para Baungartner & Mader (1987), assim como para Gengiz et al. (1990) a 

solução de EDTA 15%, associada ao hipoclorito de sódio 5,25%, foi capaz de remover 

eficientemente a smear layer, deixando paredes ligeiramente planas, com túbulos dentinários 

abertos.  

O ultrassom associado ao EDTA 17% com ou sem surfactante, promoveu mais 

limpeza no terço apical dos canais radiculares quando utilizado com a solução somente (Lui et 

al., 2007). 

A utilização de diferentes volumes de EDTA 17% na irrigação final, e sua 

capacidade de remoção de debris foi analisada por Mello et al. (2008). A irrigação final com 

5ml de EDTA promoveu remoção de debris, deixando as paredes dos canais livres, 

apresentando túbulos dentinários abertos em todas as áreas dos canais avaliadas. 

Carvalho et al. (2008) observaram que a limpeza nos terços radiculares promovido 

pela associação do EDTA 17% com o hipoclorito de sódio 2,5%, clorexidina gel 2,2%, Canal 

Plus ou solução salina apresentam maior eficácia no terço cervical que nos terços médio e 

apical. A irrigação com hipoclorito de sódio em combinação com o EDTA e com o Canal Plus 

produziu a melhor limpeza dos canais radiculares.  

Sabe-se que o EDTA apresenta capacidade de alterar a permeabilidade dentinária. O 

emprego de soluções de hipoclorito de sódio a 0,5% e de EDTA 15%, em irrigações 

alternadas ou misturadas, promove aumento na permeabilidade dentinária dos canais 

radiculares, mais significantemente nos terços cervical e médio que no terço apical (Pécora et 

al, 1993). 

Gignes et al. (1996) utilizando diferentes técnicas de instrumentação endodôntica 

associadas a uso do EDTA 17% verificaram que a permeabilidade dentinária foi diminuída 

quando da presença de grande quantidade de smear layer nas paredes dos canais radiculares.  
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 O EDTA na forma de gel, recentemente no mercado, apresenta-se como 

substância auxiliar de instrumentação promissora, devido á capacidade de remoção de smear 

layer das paredes dos canais radiculares. O do EDTA 17% ou o gel de EDTA 24% promovem 

melhor resultado na limpeza dos canais radiculares quando associados ao hipoclorito de sódio 

1% (Dotto et al., 2007) 

  A capacidade de limpeza de diferentes concentrações de géis de EDTA 

também foi avaliada. Os géis de EDTA nas concentrações de 15%, 18,6% e 24% mostraram 

promover limpeza semelhante nos terços cervical e médio dos canais radiculares. A 

concentração de 24% foi mais eficiente no terço apical. (Putzer et al., 2008). 

  A capacidade de limpeza apresentada pelo gel de EDTA 24% tem sido 

avaliada, porém os efeitos da aplicação desse gel sobre a permeabilidade dentinária do canal 

radicular permanecem desconhecidos. Em vista disso, o presente estudo foi realizado e nossos 

resultados mostraram que houve um aumento da permeabilidade dentinária dos canais 

radiculares nos terços cervical e médio, diferentemente do terço apical, onde não houve 

alteração, concordando com o trabalho de Pécora, em 1993.  

Na microscopia eletrônica de varredura pôde-se observar que o gel de EDTA 

apresentou grande capacidade de limpeza, resultando em túbulos dentinários abertos e livres 

de smear layer, assim como os estudos realizados por Dotto et al. (2007) e Putzer et al. 

(2008). No trabalho de Guignes et al. (1996), foi realizada uma correlação entre a utilização 

do EDTA e a permeabilidade dentinária, onde a remoção da smear layer está diretamente 

relacionada com o aumento da permeabilidade da dentina, coincidindo com os nossos 

resultados. Podemos observar nas imagens da microscopia eletrônica de varredura que nos 

terços cervical e médio, as paredes dos canais apresentavam-se sem a presença de smear layer 

e poucos debris, e houve um aumento dos valores médios da permeabilidade dentinária. 

 A clorexidina é uma biguanida catiônica que atua absorvendo a parede celular 

de microorganismos, resultando no vazamento dos componentes intracelulares (Wang et al. 

2007). Em baixas concentrações, apresenta efeito bacteriostático, enquanto que em altas 

concentrações, apresenta efeito bactericida devido á precipitação e/ou coagulação dos 

constituintes intracelulares (Fardal & Turnbull, 1986).  

O gluconato de clorexidina (Clx) é um agente antimicrobiano oral que tem sido 

sugerido como uma alternativa para irrigação de canais radiculares em pacientes alérgicos ao 

hipoclorito de sódio, porém tem sido utilizado sempre na forma líquida (Menezes et al., 

2003).   
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Vários estudos analisaram a ação antimicrobiana do gel de clorexidina, 

demonstrando apresentar um grande potencial antimicrobiano. A clorexidina gel 2%, a 

solução de clorexidina 2% e o hipoclorito de 5,25%, não impediram o crescimento do 

Enterococcus faecalis, após 72 horas, em canais radiculares contaminados. O gel de 

clorexidina a 2% resultou em uma maior quantidade de túbulos abertos, seguido da 

clorexidina líquida 2% e do hipoclorito de sódio 5,25% (Ferraz et al., 2001). Acreditando na 

ação antibacteriana contra microorganismos presentes nas necroses pulpares, Ferraz et al. 

(2007) comparou a atividade antimicrobiana do gel de clorexidina com solução do hipoclorito 

de sódio e de clorexidina, todos em diferentes concentrações. O gel de clorexidina 2% 

comparado com todas as soluções testadas, possuiu um grande potencial para ser usado como 

substância química auxiliar no tratamento endodôntico.  

Dametto et al. em 2005 ao avaliar a atividade antimicrobiana e o efeito residual do 

gel de clorexidina 2%, clorexidina 2% e hipoclorito de sódio 5,25%, observaram que tanto na 

forma de gel ou líquida a clorexidina é eficiente como antimicrobiano e na ação residual 

presente após 7 dias do preparo biomecânico.  

 Em 2010, Akisue et al. observaram que ao empregar as soluções de clorexidina 

2% com a do hipoclorito de sódio 1% e do ácido cítrico 15%, a limpeza foi semelhante nos 

terços cervical e médio. No terço apical, houve diminuição da permeabilidade devido a 

formação de precipitado proveniente da combinação entre a clorexidina 2% e o hipoclorito de 

sódio. 

Pouco sabe-se da capacidade de alteração da permeabilidade da dentina com a 

utilização da clorexidina gel, pois sua remoção das paredes do canal radicular é 

provavelmente obstáculo à sua aplicação clínica como medicação intracanal e a presença dos 

resíduos de gel pode comprometer o processo de obturação ( Lenet et al. 2000). 

Nossos resultados mostraram que a utilização do gel de clorexidina 2% na 

instrumentação de canais radiculares não promoveu o aumento da permeabilidade dentinária, 

com grande quantidade de smear layer e ausência de túbulos dentinários abertos no terço 

apical. Nos terços médio e cervical o canais radiculares apresentaram melhores resultados. 

A utilização de instrumentação rotatória tem sido avaliada devido as suas 

propriedades, tais como maior resistência, flexibilidade (Bonaccorso et al., 2009), e 

contribuição na limpeza das superfícies radiculares, quando associado às soluções ou 

substâncias eficientes (Khademi et al., 2006; Pérez-Heredia et al., 2006; Martinho et al., 

2010). Pouco se sabe da utilização desses instrumentos com géis como substâncias auxiliares, 
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e sua capacidade de alteração da permeabilidade e da limpeza das paredes dos canais 

radiculares. 

Em vista disso, no presente estudo, optou-se por utilizar os géis de clorexidina 2% e 

o EDTA 24% associados a técnica de instrumentação rotatória Free Tip Preparation, descrita 

por Pécora et al. em 2002, com instrumentos rotatórios Hero 642, assim como utilizados na 

pesquisa de Hülsmann et al. em 2001, que obtiveram bons resultados com relação a 

capacidade de limpeza e tempo de trabalho desse tipo de instrumento rotatório.  

Tratando-se de soluções complementares, sabe-se que a solução de EDTA apresenta 

grandes benefícios e que é eficiente na remoção de smear layer e debris, mas poucos 

trabalhos analisam essa capacidade com o gel de EDTA 24%. Dotto et al. (2007) analisaram a 

capacidade de limpeza do gel de EDTA 24%, e da solução de EDTA 17%, associados ao 

hipoclorito de sódio 1% e à instrumentação manual com instrumentos tipo K. Observaram que 

não houve diferença significante na capacidade de limpeza entre as duas soluções testadas.  

Em 2008, Putzer et al., também avaliaram a capacidade de limpeza do gel de EDTA 

24% comparado com os géis de EDTA a 15% e 18,6%, porém o testou associado a 

instrumentação rotatória com instrumentos MTwo. Salientaram que a limpeza promovida pelo 

gel de EDTA foi diretamente proporcional ao aumento da sua concentração.  

Nossos resultados mostraram haver diferenças significativas entres as substâncias 

testadas, sendo que o gel de EDTA 24% causou aumento da permeabilidade dentinária em 

todos os terços radiculares avaliados, e também promoveu a melhor limpeza expondo túbulos 

dentinários, concordando com o trabalho realizado por Pécora et al, em 1993, que obteve 

melhores resultados quando utilizaram tanto o uso alternado como misturado da solução de 

EDTA 15% com o hipoclorito de sódio 0,5%. Porém, seu estudo foi realizado com 

instrumentação manual, ao contrário de nossa pesquisa.  

A outra substância avaliada, o gel de clorexidina a 2% apresentou desempenho 

inferior com relação à capacidade de limpeza, assim como a permeabilidade dentinária. Os 

resultados obtidos em 2001, por Ferraz et al, utilizando da instrumentação manual com limas 

tipo Hedström, mostraram que a clorexidina gel 2% promoveu melhor limpeza nos canais 

radiculares em comparação ao hipoclorito de sódio diferentemente dos nossos resultados 

quando a comparamos com o EDTA gel. A viscosidade do gel facilita a ação mecânica do 

instrumento sobrepondo a inabilidade da clorexidina de dissolver os tecidos orgânicos.  

No presente estudo, constatou-se também que o gel de clorexidina causou uma 

diminuição da permeabilidade da dentina no terço apical, concordando com o estudo realizado 

em 2010, por Akisue et al, realizado utilizando da instrumentação rotatória com instrumentos 
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K3. Observaram a formação de um precipitado, após utilização do hipoclorito de sódio 

seguido da solução de clorexidina, que promoveu a diminuição da permeabilidade dentinária 

no terço apical.  

A associação da instrumentação rotatória com o gel de EDTA 24% proporcionou 

aumento da permeabilidade dentinária dos canais radiculares, o que facilita o processo de 

obturação dos canais radiculares, e também proporcionou a remoção da smear layer e de 

debris presentes no interior dos canais radiculares. Devido a essas características, o gel torna-

se uma substância promissora, permitindo sua utilização na pesquisa e em tratamentos 

endodônticos.  
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Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

 

1. O gel de EDTA 24% causou maior aumento da permeabilidade dentinária em todos os 

terços radiculares, quando comparado com o gel de clorexidina 2%;  

 

2. O gel de clorexidina 2% não foi capaz de remover por completo a smear layer das 

paredes dentinárias produzida durante a instrumentação dos canais radiculares 

utilizando sistema rotatório. 

 

3. O gel de EDTA 24% foi capaz de remover a smear layer das paredes dentinárias, 

produzida durante a instrumentação dos canais radiculares, utilizando sistema 

rotatatório. 
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ANEXO A – Valores numéricos da permeabilidade dentinária após a utilização do gel de clorexidina 2% 
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ANEXO B – Média, em porcentagem, da penetração do corante nos terços dos dentes instrumentados com clorexidina a 2%   
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ANEXO C – Valores numéricos da permeabilidade dentinária após a utilização do gel de EDTA 24%  
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ANEXO D – Média, em porcentagem, da penetração do corante nos terços dos dentes instrumentados com EDTA 24% 
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ANEXO E – Valores numéricos da permeabilidade dentinária do controle positivo 

 

 

ANEXO F – Média, em porcentagem, da penetração do corante no controle positivo 
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ANEXO G – Valores numéricos da permeabilidade dentinária do controle negativo 

 

 

ANEXO H – Média, em porcentagem, da penetração do corante no controle negativo 
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