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My Way 

And now, the end is near 

And so I face the final curtain 

My friend, I'll say it clear 

I'll state my case, of which I'm certain 

I've lived a life that's full 

I've travelled each and every highway 

But more, much more than this 

I did it my way 

Regrets, I've had a few 

But then again, too few to mention 

I did what I had to do 

And saw it through without exemption 

I planned each charted course 

Each careful step along the byway 

And more, much more than this 

I did it my way 

Yes, there were times, I'm sure you knew 

When I bit off more than I could chew 

But through it all, when there was doubt 

I ate it up and spit it out 

I faced it all and I stood tall 

And did it my way 

I've loved, I've laughed and cried 

I've had my fill my share of losing 

And now, as tears subside 

I find it all so amusing 

To think I did all that 

And may I say - not in a shy way 

Oh no, oh no, not me 

I did it my way 

For what is a man, what has he got 

If not himself, then he has naught 

To say the things he truly feels 

And not the words of one who kneels 

The record shows I took the blows 

And did it my way 

Yes, it was my way 

   Frank Sinatra 
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Lamira, A. Interpretação de imagens tomográficas das fases do tratamento 
endodôntico utilizando a microtomografia como padrão de referência. 2018, 
165p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
O objetivo do presente estudo foi comparar a sensibilidade e acuidade das imagens 
obtidas por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) com 
equipamentos com diferentes especificações técnicas, durante o tratamento 
endodôntico, tendo a microtomografia computadorizada como padrão de referência.  
Molares inferiores (n=14), com presença de istmo na raiz mesial, foram escaneados 
por microCT e por 3 diferentes tipos de TCFC, (1) Accuitomo (ACC), (2) NewTom 5G 
(N5G) e (3) NewTom VGi evo (NEVO), durante as 3 diferentes fases do tratamento: 
(1) diagnóstico e anatomia do sistema de canais radiculares (SCR), (2) pós preparo 
biomecânico e (3) pós obturação. Para a padronização das imagens obtidas com os 
diferentes aparelhos utilizou-se o programa MeVisLab. As imagens obtidas pelos 
quatro sistemas de imagens foram avaliadas quantitativamente pelos parâmetros 
bidimensionais de área, perímetro, circularidade e diâmetros maior e menor; e 
qualitativamente, por 2 examinadores calibrados, por meio de atribuição de escores 
em relação às fases do tratamento endodôntico: (1) classificação da morfologia do 
sistema de canais radiculares (SCR) segundo Vertucci (1984) e classificação de 
istmos segundo Hsu; Kim (1997); (2) presença ou ausência de debris no SCR e nas 
áreas de istmos e presença de perfurações radiculares e (3) qualidade da obturação 
no SCR e nas áreas de istmos. Os dados qualitativos foram avaliados 
estatisticamente por meio do teste Kappa e os quantitativos por análise de variância 
ANOVA e teste de Tukey, a concordância entre os dados foi verificada pelo 
coeficiente de correlação intercalasse (ICC) e regressão linear simples. Na fase 
inicial, houve concordância moderada (k=0,49) e substancial (k=0,63) entre o 
microCT e os TCFCs. Os TCFCs avaliados não apresentaram acuidade para a 
classificação dos istmos tipos II e III. Houve reprodutibilidade satisfatória entre 
microCT e TCFC apresentados pelos valores de perímetro, circularidade, diâmetros 
maior e menor (0,41<ICC>0,74), sendo esses valores menores para circularidade 
(0,41<ICC>0,42). O diagnóstico de debris no canal radicular e no istmo foi dificultado 
nas imagens do ACC (42,9%), N5G (40,0%), NEVO (40%), não mostrando 
concordância entre o microCT e os TCFCs (0,05<k>0,12). Após o preparo 
biomecânico 2,4% a 4,8% das imagens dos TCFCs demonstraram a presença de 
perfuração que não existia no microCT. Todos os parâmetros quantitativos 
analisados apresentaram reprodutibilidade excelente ou satisfatória entre o microCT 
e os TCFCs (0,60<ICC>0,76). Na avaliação da qualidade da obturação, foi possível 
o diagnóstico do istmo parcialmente preenchido em torno de 2,9% a 8,8% das 
imagens obtidas nos TCFCs quando comparados ao microCT em que foi possível o 
diagnóstico em torno de 26,5% das imagens, levando a uma falta de concordância 
entre microCT x ACC e uma concordância pobre entre microCT x 5G e microCT X 
NEVO. Os parâmetros, área, perímetro, diâmetro maior e diâmetro menor 
apresentaram concordância excelente, e as medidas da circularidade foram 
satisfatória, limitando a nitidez do material obturador. Os TCFCs fornecem subsídios 
para o diagnóstico e planejamento do tratamento endodôntico, porém é importante 
conhecer seus diferentes protocolos e limitações para atingir melhores resultados 
com menor risco e dano para o paciente.  
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Lamira, A. Interpretation of tomographic images of endodontic treatment using 
a microtomography as a standard reference. 2018, 165p. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2018. 
 
The aim of this study compared the sensitivity and acuity of the images obtained by 
cone beam computed tomography (CBCT) with equipment with different technical 
specifications during endodontic treatment, with microCT. Fourteen lower molars 
were evaluated, with the presence of isthmus in the mesial root. The samples were 
scanned by microCT and 3 different types of CBCT, (1) Accuitomo, (2) NewTom 5G 
and (3) NewTom VGi evo, during of the three stages of endodontic treatment, (1) 
initial, (2) post biomechanical preparation and (3) post-obturation. MeVisLab software 
was used for registration for all images. The images were analysed quantitatively by 
the two-dimensional parameters of area, perimeter, roudness and major and minor 
diameters; and qualitatively, by 2 calibrated examiners, through the assignment of 
choices regarding the phases of the endodontic treatment: (1) classification of root 
canal system (SCR) according to Vertucci (1984) and classification of isthmus 
according to Hsu; Kim (1997); (2) presence or absence of non-SCR debris and areas 
of isthmus and presence of root perforations and (3) quality of non-SCR obturation 
and in the isthmus areas.The qualitative data were evaluated statistically by means 
of the Kappa test and the quantitative variables by ANOVA and Tukey test, the 
agreement between the data was verified by the interclass correlation coefficient 
(ICC) and simple linear regression. In the initial phase, there was moderate 
agreement (k = 0.49) and substantial agreement (k = 0.63) between the microCT and 
the CBCTs. All CBCTs evaluated were not accurate for the classification of the 
isthmus types II and III. There was a satisfactory reproducibility between microCT 
and CBCT presented by the values of perimeter, roundness, major and minor 
diameters (0.41 <ICC> 0.74), lowest values for circularity (0.41 <ICC> 0.42). The 
assessment in the images of biomechanical preparation did not allow diagnosis of 
debris in the root canal and in the isthmus of ACC (42.9%), N5G (40.0%), NEVO 
(40%) and the results did not find agreement between microCT and the TCFCs (0.05 
<0> 0.12). Perforations was showed in 2.4% to 4.8% the images of CBCT but not 
reported on microCT. The data of area, perimeter, major a minor diameter and 
roundness showed excellent or satisfactory reproducibility between the microCT and 
the CBCT (0.60 <ICC> 0.76). In the evaluation of the quality of the obturation, the 
images of the TCFC with the partially filled isthmus presented a value of 2.9% for the 
ACC and 8.8% for the N5G and NEVO, in this way, they did not agree the value 
showed in the microCT (26.5%), leading to a lack of agreement between microCT x 
ACC and poor agreement between microCT x 5G and microCT X NEVO. The 
parameters, area, perimeter, major and minor diameter presented excellent 
agreement, but the roundness measurements were satisfactory, making the obturator 
material clearer. The CBCTs provide subsidies for the diagnosis endodontic 
treatment, but it is important to know its different protocols and limitations to achieve 
better results with less risk and harm to the patient. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 31 

PROPOSIÇÃO ......................................................................................................................... 41 

MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................................ 45 

RESULTADOS ......................................................................................................................... 73 

DISCUSSÃO .......................................................................................................................... 105 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 119 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 123 

ANEXOS ................................................................................................................................. 143 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução | 33 

Recursos imaginológicos, como as radiografias periapicais (RX) e 

tomografias computadorizadas de feixe cônico (TCFC), são fatores integrantes do 

processo de diagnóstico em Endodontia, tornando-se importante a sua associação 

com os dados obtidos durante a anamnese, bem como nos exames clínicos, na 

determinação do diagnóstico, planejamento e protocolo de tratamento (GUERRERO 

et al., 2006; SCARFE; FARMAN; SUKOVIC, 2006; PATEL et al., 2009a; PATEL et 

al., 2012; BRITTO-JÚNIOR et al., 2014; WEISSMAN et al., 2015; DUQUE et al., 

2017; CELIKTEN et al., 2017; PATEL et al., 2017; RODRIGUEZ et al., 2017a; 

RODRIGUEZ et al., 2017b; BUENO; ESTRELA, 2018). 

A radiografia periapical tem sido o método de diagnóstico por imagem mais 

utilizado (WALTON et al., 2008; PATEL et al., 2009; BASRANI et al., 2012; PATEL et 

al., 2012; CELIKTEN et al., 2017; PATEL et al., 2018), uma vez que apresenta baixo 

custo, é de fácil execução, e de obtenção e interpretação de resultados, além de 

expor o paciente a menores doses de radiação (BENDER; SELTZER, 1961; 

SLOWEY, 1974; SOH; LOH; CHONG, 1993; PATEL et al., 2009a; TEWARY; 

LUZZO; HARTWELL, 2011; PATEL et a., 2012; PATEL et al., 2017). 

Entretanto, esta técnica comprime estruturas tridimensionais em imagens 

bidimensionais, impedindo a avaliação real da relação espacial entre dente e 

estruturas de suporte adjacentes (COTTI et al., 1999; WEBBE; MESSURA, 1999; 

NANCE et al., 2000; COHENCA et al., 2007a; COHENCA et al., 2007b; PATEL et 

al., 2009; PATEL et al., 2012; PATEL et al., 2017). Além disso, as radiografias 

periapicais apresentam distorção geométrica (ZACHARAKI et al., 2004; 

MOLANDER, 2004) gerando sobreposição e/ou ruídos que dificultam a visualização 

das estruturas anatômicas de interesse como número de canais, canais laterais e 

acessórios, curvaturas, achatamentos, deltas apicais e istmos (LOFTHAG-HANSEN 
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et al., 2007; MATHERNE et al., 2008; HASSAN et al., 2009; PATEL et al., 2009; 

KAMBUROGLU et al., 2010; TSESIS et al., 2010; PATEL et al., 2012; FERNANDEZ 

et al., 2013; WEISSMAN et al., 2015; PATEL et al., 2017; PAWELS, 2018). 

Outro aspecto importante em relação às radiografias periapicais é a falta de 

padronização de parâmetros como densidade e contraste durante a aquisição das 

imagens, dificultando o acompanhamento entre as etapas do tratamento 

endodôntico (BENDER; SELTZER, 1961a; ZACHARAKI et al., 2004; MOLANDER, 

2004; PATEL et al., 2009a; PATEL et al., 2017; DOYLE et al., 2018). Ainda vale 

ressaltar que a avaliação radiográfica de forma isolada pode levar à interpretação 

errônea sobre a condição normal ou patológica, o que pode influenciar no 

planejamento inadequado da terapia endodôntica (BERMAN; HARTWELL, 2011). 

Na tentativa de superar as limitações tridimensionais impostas pelas 

radiografias periapicais, foi desenvolvida a tomografia computadorizada de feixe 

cônico (TCFC), a partir da tomografia computadorizada médica (ARAI et al., 1999; 

MOZZO et al., 1999; BUENO; ESTRELA, 2018; PAUWELS, 2018), para uso 

odontológico. 

A TCFC utiliza um feixe de radiação em forma de cone na aquisição de um 

volume de imagem em tomada única, com rotação variando entre 180 e 360º, com 

duração total de escaneamento de 8 a 40 segundos, obtendo de 150 a 1000 

projeções bidimensionais que compõem o modelo tomográfico (LOFTHAG et al., 

2007; PATEL et al., 2007a; MATHERNE et al., 2008; PATEL et al., 2014; FAYAD et 

al., 2015; PATEL et al., 2017; BEACHAM et al., 2018; PAUWELS, 2018). O modelo 

tridimensional obtido permite reduzir e/ou eliminar a sobreposição das estruturas 

anatômicas circundantes favorecendo o diagnóstico (LOFTHAG et al., 2007; PATEL 
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et al., 2007a; PATEL et al., 2007b; MATHERNE et al., 2008; PATEL et al., 2014; 

FAYAD et al., 2015; PATEL et al., 2017; BEACHAM et al., 2018). 

Nos últimos anos, avanços tecnológicos na área da TCFC (tanto no que se 

refere às especificações técnicas dos equipamentos quanto aos parâmetros de 

escaneamento), assim como o desenvolvimento de novos programas de 

reconstrução, interpretação e análise de dados, têm favorecido o seu uso com maior 

frequência na prática clínica da Odontologia, e particularmente em Endodontia, uma 

vez que possibilita a avaliação tridimensional da anatomia, do preparo biomecânico 

e obturação do sistema de canais radiculares (SCR), com maior precisão e 

sensibilidade (SCARFE; FARMAN; SUKOVIC; 2006; GUERRERO et al., 2006; 

PATEL et al., 2009a; PATEL et al., 2012; PETERSON et al., 2012; JEGER et al., 

2013; CELIKTEN et al., 2017; PATEL et al., 2017b; DOYLE et al., 2018; BEACHAM 

et al., 2018; PAUWELS; SCARFE, 2018). Entretanto, a TCFC não deve substituir a 

radiografia periapical, ao contrário, deve ser um método complementar a fim de 

favorecer o diagnóstico (BERMAN; HARTWELL, 2011). 

A TCFC permite determinar a área anatômica de interesse na imagem ou 

campo de visão (FOV), que pode variar dependendo das especificações técnicas de 

cada equipamento, sendo o FOV com dimensões reduzidas o mais indicado na 

Endodontia, uma vez que permite maior resolução, menor dose de radiação e ainda, 

menor volume de informações a serem interpretadas (LOFTHAG et al., 2007; PATEL 

et al., 2007; MATHERNE et al., 2008; PATEL et al., 2014; FAYAD et al., 2015; 

PATEL et al., 2017a; PATEL et al., 2017b; BEACHAM et al., 2018). Outra vantagem 

da TCFC em relação às radiografias periapicais foi o desenvolvimento de programas 

específicos para a visualização interativa das imagens que possibilitam a avaliação 

de todo o volume da estrutura escaneada, bem como de secções bidimensionais 
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axiais, sagitais e coronais, simultaneamente (EE et al., 2014; PATEL et al., 2014; 

FAYAD et al., 2015; CELIKTEN et al., 2017; PATEL et al., 2017; BEACHAM et al., 

2018; DOYLE et al., 2018). Após a reconstrução tridimensional, esses programas 

permitem a navegação dinâmica dos modelos, em múltiplos planos, com 

magnificação de áreas de interesse, ajustes de cor, brilho, densidade e contraste 

das imagens, bem como a obtenção de dados quantitativos bi e tridimensionais de 

comprimento, área, perímetro e volume, fornecendo subsídios para o diagnóstico e 

planejamento das diferentes etapas do tratamento endodôntico e posterior 

proservação (EE et al., 2014; PATEL et al., 2014; FAYAD et al., 2015; CELIKTEN et 

al., 2017; PATEL et al., 2017a; PATEL et al., 2017b; BEACHAM et al., 2018; DOYLE 

et al., 2018). 

Apesar de todas as vantagens ressaltadas, a TCFC apresenta algumas 

limitações como a aquisição e reconstrução de estruturas que apresentam materiais 

de alta densidade (restaurações metálicas, pinos e material obturador no interior de 

canais radiculares e implantes adjacentes), além da necessidade de maior tempo de 

escaneamento e maior dose de radiação comparado às radiografias periapicais 

(SOGUR et al., 2007; SCARFE; FARMAN, 2008; PATEL et al., 2015; WEISSMAN et 

al., 2015; PATEL et al., 2017a; PATEL et al., 2017b; BEACHAM et al., 2018; DOYLE 

et al., 2018). Diante disto, como em qualquer exame de diagnóstico por imagem, a 

indicação da TCFC deve ser devidamente justificada e os benefícios do seu uso 

devem superar os efeitos causados pela exposição à radiação ionizante, e quando 

indicados devem seguir os princípios de ALARA (“as low as reasonably achievable” -

– tão baixo quanto razoavelmente possível) (ICRP, 2007; PATEL et al., 2015; 

WEISSMAN et al., 2015; PATEL et al., 2017a; PATEL et al., 2017b; BEACHAM et 

al., 2018; PAUWELS, 2018). 
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Atualmente, o uso da TCFC em Endodontia tem se mostrado eficaz: na 

detecção de condições patológicas como fraturas e reabsorções (interna e externa), 

na localização e extensão de lesões periapicais, na avaliação de perfurações e na 

investigação de canais e raízes adicionais (DOMARK et al., 2013; MARCA et al., 

2013; EE et al., 2014; ELNAGHY; ELSAKA, 2014; PATEL et al., 2014; 

RAJASEKHARAN et al., 2014; VASCONCELOS et al., 2015; ESTRELA et al., 

2015a; ESTRELA et al., 2015b; ESTRELA et al., 2015c; MICHETTI et al., 2015; 

SEIXAS et al., 2015; ESTRELA et al., 2016; PATEL et al., 2016; MAMEDE-NETO et 

al., 2017; ORDINOLA-ZAPATTA et al., 2017; BEACHMAN et al., 2018; MARTINS et 

al., 2018). 

Paralelamente, no campo da pesquisa experimental, há duas décadas a 

microtomografia computadorizada (microCT) vem sendo utilizada como padrão de 

referência nos estudos de anatomia interna de diferentes grupos dentais, na 

avaliação da limpeza e do preparo biomecânico (BERGMANS et al., 2001a; 

PETERS; PAQUÉ, 2011; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011; LEONI et al., 

2014; VERSIANI et al., 2013; SOUZA-FLAMINI et al., 2013; ALVES et al., 2016; DE-

DEUS et al., 2016; KELES et al., 2016; BRASIL et al., 2017; JARDINE et al., 2017; 

LEONI et al., 2017; ZUOLO et al., 2017; NEELAKANTAN et al., 2018; VERSIANI et 

al., 2018). Apresenta a vantagem de ser uma técnica reprodutível, não invasiva e 

não destrutiva e, assim como a TCFC, permite a análise dinâmica das imagens bi e 

tridimensionais obtidas por meio de programas específicos em que é possível 

ampliar áreas de interesse, usar cor, luz e textura, entre outras funcionalidades, para 

melhor caracterização e entendimento das diferentes etapas do tratamento 

endodôntico (BERGMANS et al., 2001b; PLOTINO et al., 2006; ENDAL et al., 2011; 

PETERS; PAQUÉ, 2011; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011a; VERSIANI; 
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PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012; LEONI et al., 2013; VERSIANI et al., 2013; SOUZA-

FLAMINI et al., 2014; ALVES et al., 2016; DE-DEUS et al., 2016; KELES et al., 2016; 

BRASIL et al., 2017; JARDINE et al., 2017; LEONI et al., 2017; ZUOLO et al., 2017; 

NEELAKANTAN et al., 2018; VERSIANI et al., 2018). 

A microCT possibilita a obtenção de dados quantitativos de área, perímetro, 

circularidade, fator de forma, diâmetros maior e menor, centroides (x, y e z), 

porosidade, volume, área de superfície e SMI (Structure Model Index), além de 

dados qualitativos que permitem transpor para a prática clínica o conhecimento 

adquirido laboratorialmente, com o objetivo de dar subsídios para a realização de 

tratamentos mais previsíveis (VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011a; 

VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012; LEONI et al., 2013; VERSIANI et al., 

2013; SOUZA-FLAMINI et al., 2014; ALVES et al., 2016; DE-DEUS et al., 2016; 

KELES et al., 2016; BRASIL et al., 2017; JARDINE et al., 2017; LEONI et al., 2017; 

ZUOLO et al., 2017; NEELAKANTAN et al., 2018; VERSIANI et al., 2018). 

Os estudos de anatomia dental interna por meio de microCT (PETERS et al., 

1999; BERGMANS et al., 2001; PETERS et al., 2001, PLOTINO et al., 2006; 

ESTRELA et al., 2010; VALLADARES-NETO et al., 2010; ENDAL et al., 2011; 

PETERS; PAQUÉ, 2011; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011a; VERSIANI; 

PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012; LEONI et al., 2013; PÉCORA et al., 2013; 

VERSIANI et al., 2013; ESTRELA et al., 2014; SOUZA-FLAMINI et al., 2014; 

ESTRELA et al., 2015a; ESTRELA et al., 2015b; ESTRELA et al., 2015c; ESTRELA 

et al., 2015d; ALVES et al., 2016; DE-DEUS et al., 2016; ESTRELA et al., 2016; 

KELES et al., 2016; BRASIL et al., 2017; HAJIHASSANI et al., 2017; JARDINE et al., 

2017; LEONI et al., 2017; ZUOLO et al., 2017; ASIF et al., 2018; MARTINS et al., 

2018a; MARTINS et al., 2018b; NEELAKANTAN et al., 2018; VERSIANI et al., 2018) 
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permitiram o melhor entendimento da influência das áreas de desafios anatômicos 

como achatamentos, curvaturas, canais laterais e acessórios, deltas apicais e istmos 

(VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011a; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 

2012; LEONI et al., 2013; PÉCORA et al., 2013; VERSIANI et al., 2013; SOUZA-

FLAMINI et al., 2014; LEONI et al., 2017; VERSIANI et al., 2018). 

O istmo é definido como uma extensão estreita, em forma de fita, que 

conecta dois canais radiculares principais (WELLER; NIEMCZYK; KIM, 1995; HSU & 

KIM, 1997) podendo ser completo ou incompleto (WELLER et al., 1995; HSU & KIM, 

1997), frequentemente observado em raízes mesiais de molares inferiores 

(VERTUCCI, 1984; HSU & KIM 1997; TEIXEIRA et al., 2003; MANOCCI et al., 2005; 

GU et al., 2009; DE PABLO et al., FAN et al., 2010; LIMA et al., 2014; KELES et al., 

2016; KIM et al., 2016; DUQUE et al., 2017; HAGHANIFAR et al., 2017; KELES et 

al., 2017; LOPES et al., 2017; MOE et al., 2017; KELES & KESKIN, 2018; 

MALENTACCA et al., 2018). Estudos demonstraram que, apesar do 

desenvolvimento de novos sistemas e protocolos para limpeza e preparo 

biomecânico, os istmos ainda são áreas inacessíveis à ação dos instrumentos, o que 

pode resultar no acúmulo de debris dentinários, na manutenção do tecido pulpar 

necrótico e microrganismos no interior do sistema de canais radiculares (SCR), 

afetando a sua obturação tridimensional e consequentemente o sucesso clínico 

(VERTUCCI, 1984; WELLER et al., 1995; WELLER; NIEMCZYK; KIM, 1995; HSU & 

KIM 1997; TEIXEIRA ET AL., 2003; MANOCCI et al., 2005; VERTUCCI, 2005; VON 

ARX, 2005; CARR et al., 2009; GU et al., 2009; PAQUÉ et al., 2009; DE PABLO et 

al., 2010; FAN et al., 2010; VILLAS-BOAS et al., 2011; MICHELLE et al., 2012; 

PAQUÉ; AL-JADAA; KFIR, 2012; SIQUEIRA et al., 2013; LIMA et al., 2014; DE-

DEUS et al., 2015; KELES et al., 2016; KIM et al., 2016; DUQUE et al., 2017; 
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HAGHANIFAR et al., 2017; KELES et al., 2017; LOPES et al., 2017; MOE et al., 

2017; KELES; KESKIN, 2018; MALENTACCA et al., 2018). 

Visto a importância dos dados obtidos a partir dos estudos em microCT, 

atualmente têm sido realizados trabalhos em TCFC na tentativa de comparar a 

acuidade e fidelidade dos resultados obtidos, bem como a validação entre os dois 

métodos (MARET et al., 2014; DE-DEUS et al., 2015; SHAHEEN et al., 2017; 

MICHETTI et al., 2017; ORDINOLA-ZAPATA et al., 2017; VAN DESSEL et al., 

2017), para que no futuro, com o aperfeiçoamento dos softwares de aquisição, 

reconstrução, segmentação e análise, o valores clínicos obtidos por meio da TCFC 

tenham papel facilitador no processo de diagnóstico e planejamento endodôntico. 

Assim, considerando os dados de anatomia, preparo biomecânico e 

obturação do SCR obtidos laboratorialmente por meio de microCT, associados à 

evolução técnica e a disponibilidade dos aparelhos de TCFC, bem como o 

desenvolvimento de programas específicos para a reconstrução, análise e 

interpretação das imagens clínicas, o diagnóstico por imagem por meio de TCFC 

tem sido cada vez mais recomendado durante o planejamento do tratamento 

endodôntico. Dessa forma, torna-se importante detectar, utilizando a microCT como 

padrão de referência, como as fases do tratamento endodôntico (diagnóstico, 

preparo biomecânico e obturação) se expressam em diferentes aparelhos de TCFC 

com especificações técnicas variadas (corrente, voltagem, dose de radiação, tempo 

de exposição, FOV, tamanho de voxel e resolução). 
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O objetivo do presente estudo foi comparar a sensibilidade e acuidade das 

imagens obtidas por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico, com 

equipamentos com diferentes especificações técnicas, durante as diferentes fases 

do tratamento endodôntico, tendo a microtomografia computadorizada como padrão 

de referência. 
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Delineamento experimental 

Para facilitar a compreensão do presente estudo, os procedimentos 

experimentais foram organizados em 6 partes: 

 Parte 1. Seleção da amostra 

 Parte 2. Escaneamento inicial dos espécimes e aquisição das imagens em 

microtomógrafo computadorizado 1173 (microCT) e em três tomógrafos 

computadorizados de feixe cônico (TCFC):  Accuitomo (ACC), NewTom 

5G (N5G) e NewTom VGi evo (NEVO). 

 Parte 3. Preparo biomecânico do sistema de canais radiculares e 

aquisição das imagens pós-instrumentação (microCT e TCFC) 

 Parte 4. Obturação do sistema de canais radiculares e aquisição final das 

imagens (microCT e TCFC) 

 Parte 5. Registro das imagens 

 Parte 6. Avaliação quali-quantitativa das imagens e análise estatística  

 

 
Figura 1. Fluxograma do delineamento experimento das 6 etapas desenvolvidas no presente estudo. 
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Parte 1. Seleção da amostra  

Após aprovação do projeto deste estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (CAAE 

n° 80666517.2.0000.5419) (Anexo 1), foram obtidos, no banco de dentes da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 30 

molares inferiores humanos com rizogênese completa e estrutura radicular hígida, 

que foram mantidos em solução de timol a 0,1%, até o momento do experimento. 

Em seguida, os dentes foram lavados em água corrente por 24 horas e, tiveram sua 

superfície radicular externa limpa por meio de raspagem com ultrassom (Profi II 

Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil).  

 

1.1 Exame microtomográfico preliminar 

Os espécimes foram escaneados utilizando-se o microtomógrafo SkyScan 

modelo 1174 v.2 (50 kV, 800 mA) (SkyScan, Kontich, Bélgica) do Laboratório de 

Pesquisa em Endodontia do Departamento de Odontologia Restauradora da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP). Para isso, uma porção 

de cera (Cera 7, Lyzanda, São Paulo, SP, Brasil) de aproximadamente 1 cm de 

altura foi posicionada no suporte metálico, fixado à mesa giratória no interior da 

câmara do microtomógrafo, e cada espécime foi individualmente inserido com sua 

porção coronária dentro da cera, o que possibilitou o seu posicionamento de forma 

perpendicular à fonte de radiação durante o escaneamento, reduzindo a 

possibilidade de distorção da imagem. Em seguida, no programa de controle 

SkyScan 1174 v2, após a confirmação do posicionamento do espécime com auxílio 

da ferramenta Video Image, deu-se início ao escaneamento utilizando os parâmetros 

de resolução isotrópica de 26,7 µm, 180° de rotação em torno do eixo vertical com 
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passo de rotação de 1°, quantidade total de 1 quadro (frame), com filtro de alumínio 

de 0,5mm de espessura. As projeções bidimensionais das imagens geradas foram 

arquivadas no formato Tagged Image File (TIFF) (Anexo 2). Ao término do 

escaneamento, os dentes foram imersos em soro fisiológico e armazenados em 

estufa (37°C). 

A etapa seguinte consistiu na reconstrução das secções axiais a partir das 

imagens das projeções angulares, por meio do algoritmo de reconstrução de feixe 

cônico de Feldkamp modificado, usando o programa NRecon v.1.6.6.0 (Buker-

microCT, Kontich, Bélgica). Foi aplicada uma redução de artefatos em forma de anel 

(Ring Artifact) no valor de 5 (escala de 0-20), de endurecimento de feixe (Beam 

Hardening) no percentual de 40% (escala de 0-100%), de suavização (Smoothing) 

no valor de 3 (escala de 0-10) e com histograma de contraste variando de 0,003 

(valor mínimo) a 0,15 (valor máximo). As secções axiais reconstruídas foram salvas 

em formato Bitmap (BMP) (Anexo 3). 

A partir das imagens reconstruídas no programa DataViewer v.1.5.4.0 - 64 

bits. (Bruker-microCT, Kontich, Bélgica), foram avaliados e selecionados, da amostra 

inicial, os molares inferiores que apresentaram raiz mesial com dois canais 

independentes, com presença de istmo, livre de nódulos pulpares e reabsorção 

interna e/ou externa. Os dentes selecionados deveriam ter ângulo de curvatura 

moderado (ângulo de curvatura entre 10° e 20°) segundo método de Schneider 

(1971), mensurados por meio do programa ImageJ (U. S. National Institutes of 

Health, Bethesda, Maryland, USA), totalizando 14 molares inferiores, com canais 

mesiais com istmos. 
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Os dentes selecionados foram identificados numericamente e inseridos, 

individualmente, em recipientes plásticos contendo 1mL de soro fisiológico, e 

armazenados em estufa a 37°C, por 72 horas, visando sua reidratação.  

 

Parte 2.  Aquisição inicial das imagens por meio do microCT e de TCFC. 

2.1 Escaneamento microtomográfico inicial  

Para a padronização das imagens nas três etapas da pesquisa, após a 

seleção da amostra, os espécimes selecionados foram escaneados em 

microtomógrafo SkyScan modelo 1173 (SkyScan, Kontich, Bélgica) na Bruker 

microCT, em Kontich na Bélgica (Figura 2). Previamente ao escaneamento, os 

espécimes foram protegidos com uma película de parafina e umedecidos com soro 

fisiológico para proteger contra fraturas, devido ao aquecimento causado pelo raio-X 

dentro do microtomógrafo. As amostras foram inseridas dentro de isopor tubular 

meia lua e o conjunto foi levado à cama de fibra de carbono no interior do 

microtomógrafo (Figura 3). O escaneamento foi realizado com os parâmetros de 130 

kV, 61 mA, 360° de rotação em torno do eixo vertical com passo de rotação de 0,4°, 

quantidade total de 4 quadros (frames) utilizando um filtro de bronze com 0.25 mm 

de espessura e tempo de escaneamento de uma hora e meia para cada amostra. As 

projeções bidimensionais das imagens geradas foram arquivadas no formato 

Tagged Image File (TIFF) (Anexo 2). Ao término do escaneamento, os espécimes 

foram novamente armazenados em estufa (37°C, 95% umidade relativa). 
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Figura 2. Aparelho de microCT 1173 (SkyScan, Kontich, 
Bélgica). 

 

 
Figura 3. (A) Hidratação do espécime com soro fisiológico com auxílio de seringa plástica, (B) 
Espécime protegido por uma película de parafina, (C) Grupo de cinco espécimes dentro do isopor 
fixado no suporte do microCT. 

 

Assim como descrito anteriormente, a reconstrução das secções axiais, a 

partir das imagens obtidas após o escaneamento, foi realizada por meio do algoritmo 

de reconstrução de feixe cônico de Feldkamp modificado, usando o programa 

NRecon v1.6.6.0 (Bruker - microCT, Kontich, Bélgica). Sendo assim, foi aplicada 

redução de artefatos em forma de anel (Ring Artifact) no valor de 15 (escala de 0-

20), de endurecimento de feixe (Beam Hardening) no percentual de 30% (escala de 

0-100%), de suavização (Smoothing) no valor de 3 (escala de 0-10) e com 
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histograma de contraste variando de 0,0 (valor mínimo) a 0,002 (valor máximo). As 

secções axiais reconstruídas foram salvas em formato BMP, que armazena as 

imagens pixel por pixel (Anexo 3). 

 

2.2 Escaneamento inicial em TCFC  

Com o objetivo de simular os tecidos duros e moles durante o processo de 

escaneamento em TCFC, os dentes foram fixados em mandíbula humana e, 

preparou-se uma mistura chamada MixD, previamente ao escaneamento das 

amostras. A mistura (Tabela I) é composta por 304 g de parafina, 152 g de 

polietileno, 32 g de óxido de magnésio e 12 g de dióxido de titânio. 

 
Tabela I. Composição química com respectivas quantidades em gramas (g) para 
a manipulação da fórmula do mixD. 

Composição química Quantidade (gramas) 

Cera de parafina 304  

Polietileno 125  

Óxido de magnésio 32  

Dióxido de titânio 12  

 

O preparo do MixD foi iniciado com uma mistura seca do dióxido de titânio, 

óxido de magnésio e parafina numa panela pré-aquecida. Após o derretimento 

completo da parafina, o polietileno foi adicionado à mistura. Essa massa tem um 

ponto de derretimento de 105°C, entretanto a temperatura de manuseio deve ser em 

torno de 200°C a 240°C, que foi atingida após 20 minutos do início da manipulação. 

Ao atingir este ponto, a mistura foi aplicada em finas camadas em toda a região 

interna e externa de uma mandíbula humana. Levando em consideração a contração 

instantânea de 10% da massa do material, a espessura final do MixD na mandíbula 

foi aproximadamente de 1cm (Figura 4).  
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Figura 4. Mandíbula humana revestida com a mistura mixD e 
posicionada para o escaneamento no tomógrafo 
computadorizado de feixe cônico – Accuitomo (J. Morita, Kyoto, 
Japão). 

 

Posteriormente, para o escaneamento em tomografia computadorizada de 

feixe cônico, os dentes foram posicionados dentro de um alvéolo artificialmente 

criado na mandíbula humana já revestida de MixD. Em seguida, cada espécime foi 

escaneado utilizando-se os seguintes tomógrafos: 1. Accuitomo (J. Morita 

Corporation - Kyoto - Japão), 2. NewTom 5G (NewTom - Verona - Itália) e 3. 

NewTom VGi evo (NewTom - Verona - Itália) (Figura 5). Os parâmetros de 

escaneamento foram padronizados (Anexo 4; Tabela II), utilizando sempre a função 

“Alta resolução (High Resolution)”, de acordo com a especificação de cada máquina. 

Os protocolos utilizados em cada máquina estão descritos a seguir: 

1. Accuitomo: corrente elétrica 5 mA, voltagem elétrica 90 kVp, Field of 

View (F.O.V.) de 4X4, voxel isotrópico de 0,083 mm3, sem uso de filtro 

pré-determinado. 

2. NewTom 5G: corrente elétrica 4,41 mA, voltagem elétrica 110 kVp, 

F.O.V. de 4X4, voxel isotrópico de 0,1 mm3, sem uso de filtro pré-

determinado. 



54 | Material e Métodos 

3. NewTom VGi evo: corrente elétrica 3 mA, voltagem elétrica 110 kVp, 

F.O.V. de 5X5, voxel 0,1 mm3, sem uso de filtro pré-determinado.  

 

Tabela III. Parâmetros utilizados para o escaneamento em microCT e em cada TCFC. 

 microCT Accuitomo NewTom 5G NewTom VGi evo 

Corrente 61 μA 5 mA 4.41 mA 3 mA 
Voltagem 130 KVp 90 KVp 110 KVp 110 KVp 
Fov - 4X4 6X6 5X5 
Voxel 12 0,08 mm3 0,1 mm3 0,1 mm3 

Exposição 1100 ms 30,8 s 7,3 s 7,3 s 

Filtro brass 0,2 - - - 
Rotação 0,2 - - - 
Resolução  HR HR HR HR 

 
 
 

 
Figura 5. (A) TCFC Accuitomo (J. Morita, Kyoto, Japão). (B) TCFC NewTom 
VGi evo (NewTom - Verona - Itália). (C) TCFC Newtom 5G (NewTom - 
Verona - Itália). 
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Parte 3. Preparo biomecânico do sistema de canais radiculares, aquisição e 

análise das imagens pós-instrumentação obtidas a partir de microCT e pelos 

TCFC 

2.1 Preparo biomecânico dos canais radiculares 

Após os escaneamentos iniciais por microCT e TCFC, os espécimes foram 

posicionados em manequim para a realização do preparo biomecânico. A coroa dos 

dentes foi mantida com o intuito de replicar clinicamente a posição de inserção e 

movimentação dos instrumentos endodônticos no interior dos canais radiculares. A 

cirurgia de acesso foi realizada com o auxílio de broca esférica número 3 e broca 

Endo Z acionadas por motor em alta rotação. Cada canal mesial foi irrigado com 

1mL de hipoclorito de sódio a 2,5% usando agulha NaviTip calibre 30 (Ultradent 

Products Inc., South Jordan, UT, EUA). A exploração dos canais foi realizada com 

lima manual pré-curvada tipo K #10 de aço inox (Dentsply Maillerfer, Ballaigues, 

Suiça), que foi cuidadosamente introduzida no interior do canal até que sua ponta 

coincidisse com o forame apical, confirmando a patência dos canais. Deste 

comprimento subtraiu-se 0.5 mm para o estabelecimento do comprimento de 

trabalho (CT). O preparo cervical foi realizado com o instrumento ProTaper Gold SX 

(Dentsply, Maillerfer, Ballaigues, Suíça) em rotação contínua (300 rpm; torque 5.10N 

cm) e introduzido uma única vez no sentido do longo eixo do dente até a 

profundidade correspondente a um terço do CT por 15 segundos, permitindo o 

acesso direto ao canal. Em seguida, foi realizada a irrigação, aspiração e inundação 

constante do canal com 1mL hipoclorito de sódio a 2,5%. 

A patência foi realizada no comprimento de trabalho, usando limas 

endodônticas manuais #15 e #20 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça). Os canais 

foram preparados com a sequência de instrumentos ProTaper Gold S1 e S2 
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(Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiça), com movimentos de pincelamento contra as 

paredes do canal radicular em rotação contínua, por 15 segundos. Em seguida, 

foram utilizadas as limas ProTaper Gold F1, F2 e F3 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, 

Suiça), com movimentos de inserção e remoção contínuos no interior do canal 

radicular, até atingir o CT, por 15 segundos.  O acionamento mecânico dos 

instrumentos foi realizado com contra-ângulo X-Smart Plus 6:1 (Dentsply, Maillefer, 

Ballaigues, Suiça) acoplado em peça de mão no motor elétrico X-Smart Plus 

(Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiça). Os canais foram preparados seguindo as 

recomendações do fabricante do sistema ProTaper Gold, com parâmetros pré-

definidos de torque e velocidade correspondente a cada instrumento, como descrito 

na Tabela IV. 

 
Tabela IV. Protocolo de uso dos instrumentos ProTaper Gold de acordo com as especificações do 

fabricante. 
Sistema Velocidade (rpm) Torque (n.cm) 

ProTaper Gold (sx/s1) 300 5.10 

ProTaper Gold (s2/f1) 300 1.50 

ProTaper Gold (f2/f3) 300 3.10 

 

Durante todo o preparo, foram realizadas irrigação, aspiração e inundação 

dos canais radiculares a cada troca de instrumento com 1 mL hipoclorito de sódio a 

2,5% utilizando agulha Navitip calibre 30 (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, 

EUA), adaptada a seringa plástica descartável, totalizando 5 mL de solução em cada 

canal. 

 

2.1 Escaneamento pós – preparo biomecânico 

Após o preparo biomecânico, os espécimes foram submetidos ao 

escaneamento microtomográfico pós-preparo. Para tanto, foram reposicionados na 

mandíbula humana, respeitando a mesma posição do escaneamento inicial, e foram 
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submetidos ao exame de TCFC pós-preparo biomecânico. Os protocolos de 

escaneamento e reconstrução utilizados foram os mesmos descritos previamente 

para a aquisição inicial. 

 

Parte 4. Obturação do sistema de canais radiculares, aquisição e análise das 

imagens obtidas a partir de microCT e pelos TCFC 

2.1 Obturação dos canais radiculares 

 Após o segundo escaneamento, os espécimes foram obturados com a 

técnica termoplástica de compactação de ondas contínuas (System B, Analytic 

Technology, Redmond, WA, USA). Previamente à obturação, os canais foram 

preenchidos com EDTA a 17% por 3 minutos e a irrigação final foi realizada com 10 

mL de hipoclorito de sódio a 2,5%. Posteriormente, os espécimes foram secos com 

cânulas de aspiração Capillary Tip (Ultradent, South Jordan, UT, USA) seguido de 

cones de papel absorvente F3 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiça) até o CT.  

O cimento endodôntico AH Plus (Dentsply, Konstanz, Alemanha) foi 

manipulado de acordo com as recomendações do fabricante, e o cone de guta-

percha previamente untado com cimento foi introduzido gradativamente com 

movimento circular até o comprimento de trabalho. O excesso de material obturador 

foi removido da entrada do canal radicular com auxílio do condensador Fine Medium 

(Buchanan Plugger .08 Taper; SybronEndo, Glendora, CA, EUA) previamente 

aquecido, acoplado ao dispositivo de geração de calor Denjoy (Denjoy Dental Co. 

Ltda, Changsha, Hunan, China). A seguir, com a guta-percha ainda plastificada, 

realizou-se a condensação vertical do cone no interior do canal radicular com o 

condensador manual número 2 (Hand Pluggers Buchanan; SybronEndo, Glendora, 

CA, EUA) à frio, com pressão leve e firme em direção apical por 5 segundos. Em 
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seguida, foi realizado o corte com condensador Fine (Buchanan Plugger .06 Taper; 

SybronEndo, Glendora, CA, EUA) aquecido (200ºC), a 3 mm do CT (down-packing), 

mantendo apenas a obturação do terço apical. 

Para a obturação dos terços cervical e médio, com auxílio de uma lima 

manual endodôntica tipo K #25 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiça) levou-se o 

cimento endodôntico AH Plus (Dentsply, Konstanz, Alemanha) nas paredes do canal 

radicular e, em seguida, foi realizada injeção de guta-percha plastificada e 

condensação vertical à frio com condensadores manuais número 2 (Hand Pluggers 

Buchanan; SybronEndo, Glendora, CA, EUA). 

 

2.1 Escaneamento final   

Após a obturação, os espécimes foram submetidos ao exame 

microtomográfico pós-obturação. Posteriormente, os espécimes foram 

reposicionados na mandíbula humana, respeitando a mesma posição do 

escaneamento inicial e pós-preparo e foram submetidos ao exame de TCFC pós-

obturação. Os protocolos de escaneamento e reconstrução utilizados foram os 

mesmos descritos previamente na aquisição inicial. 

 

Parte 5. Registro das imagens 

Para os registros das imagens das três fases experimentais, inicial, pós 

preparo e pós-obturação, foi usado o programa MeVisLab (MeVis Medical Solutions 

AG, Bremen, Alemanha) (Figura 6). Este programa é uma plataforma rápida de 

prototipagem e desenvolvimento para processamento e visualização de imagens de 

tomografia médica. Além dos algoritmos gerais de processamento de imagem e 

ferramentas de visualização, o MeVisLab inclui módulos avançados de imagem 
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médica para segmentação, registro, volumetria e análises morfológicas quantitativas 

e funcionais. O programa MeVisLab trabalha com seu próprio formato de arquivo 3D 

que armazena os valores da imagem e os arquivos em formato Digital Imaging and 

Communications in Medicine (DICOM) da imagem separadamente em dois arquivos 

com o mesmo nome, mas com extensões diferentes: TIFF e DCM. Sem importar 

seus cortes DICOM para o formato MeVisLab DICOM/TIFF, os módulos de 

carregamento de imagem MeVisLab só podem carregar slices DICOM individuais 

separadamente, armazenando dados de imagem multidimensionais de valores 

inteiros de 8, 16, 32 bits ou valores de ponto flutuante e todos arquivos DICOM de 

dados não-pixel como um segundo arquivo. Desta forma, um grande número de 

arquivos DICOM pode ser representado como um par de arquivos únicos. 

 

 
Figura 6. Tela inicial do programa MeVisLab (MeVis Medical Solutions AG, Bremen, Alemanha), 
com os módulos necessários para o desenvolvimento deste estudo. 

 

Desta maneira, as amostras após serem escaneadas pelos TCFCs geraram 

vários arquivos salvos em DICOM. Em seguida, utilizou-se a plataforma “Dicom 

Import” no MeVisLab, com a função de armazenar as informações DICOM 
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juntamente com um arquivo TIFF paginado em um par de arquivos DICOM/TIFF. Já 

as imagens microtomográficas obtidas no formato Bitmap (BMP) após a 

reconstrução pelo programa NRecon, já descrito anteriormente, foram visualizadas 

utilizando a plataforma “MicroCTImport” (KU Leuven, Leuven, Bélgica), e convertidas 

em formato DICOM/TIFF, compatível com o programa MeVisLab. 

Para o registro, todas as imagens deveriam estar na mesma direção e 

posição nos três eixos. Dessa forma, após a conversão de todas as imagens obtidas 

por microCT e pelos TCFCs no formato DICOM/TIFF, as imagens foram abertas na 

plataforma View, para a verificação da direção e posição das imagens nos eixos 

axial, sagital e transversal (X, Y e Z). Quando a direção não era semelhante, a 

plataforma "OrthoSwapFlip” no programa MeVIsLab era ativada e a permutação das 

coordenadas realizada pelo módulo (em termos do sistema de coordenadas voxel, 

ou seja, X da esquerda para a direita, Y de cima para baixo, Z no plano da tela), 

permitindo a igualdade na direção e posicionamento das imagens entre os aparelhos 

avaliados. A navegação pelas imagens permitiu após os comandos no MeVisLab, a 

permutação de coordenadas, e após a correção dos três eixos (axial, sagital e 

transversal), as imagens foram arquivadas como imagens “Output-Flipped” ainda no 

formato DICOM/TIFF. 

Após a correção da orientação das imagens, foi realizado o registro manual 

utilizando os módulos “RegistrationManual1” e “RegistrationManual2”, do programa 

MeVisLab (Figura 7), conectados respectivamente às plataformas “LoadImage1” e 

“LoadImage2”. As imagens de microCT, consideradas “imagens base”, que 

permaneceram inalteradas, foram abertas no módulo “LoadImage1” e as imagens de 

TCFC, consideradas “imagens ajustáveis”, que foram alteradas em sua posição e 

direção, foram abertas no módulo “LoadImage2”. Em seguida, a partir da 
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visualização das duas imagens de forma concomitante, o registro manual foi 

realizado por um profissional calibrado e com experiência neste programa, até que 

as imagens geradas pelo microCT e TCFC, estivessem sobrepostas em relação aos 

três eixos. Essas imagens foram armazenadas na plataforma “Manualregistration”, 

no formato DICOM/TIFF. 

 

 
Figura 7. Programa MeVisLab (MeVis Medical Solutions AG, Bremen, Alemanha) mostrando 
em (A) Imagens antes do registro, e em (B) imagens sobrepostas após registro. 

 

Posteriormente ao registro manual, no mesmo programa utilizou-se a 

plataforma “ROISelect” para a seleção da região de interesse (ROI) das imagens 

(Figura 8). Desta maneira, cada imagem de microCT foi aberta no módulo 

“ROISelect”, e determinado o ROI para cada imagem. Em seguida, o ROI foi salvo e 

utilizado para cada imagem do TCFC da mesma amostra, e as novas imagens com 

o ROI selecionado (microCT e TCFC) foram salvas e armazenadas como arquivo 

“ROIselected”, no formato DICOM/TIFF. 
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Figura 8. Programa MeVisLab (MeVis Medical Solutions AG, Bremen, Alemanha) 
mostrando a seleção do ROI das imagens obtidas por (A) microCT, (B) Accuitomo, (C) 
NewTom 5G e (D) NewTom VGi evo. 

 

Após a seleção do ROI, deu-se início ao registro automático das imagens no 

programa “MTMScaffoldStrain” (KU, Leuven, Bélgica). Esse programa consiste em 

duas janelas, “Image0” e “Image1”, em que para a posição da “Image0”, selecionou-

se a imagem do microCT, localizada no arquivo “ROISelected”, em formato 

DICOM/TIFF e para a posição “Image1”, foi selecionada a respectiva imagem do 

TCFC também salva no arquivo “ROISelected”, em formato DICOM/TIFF. Em 

seguida, a partir da visualização das duas imagens na tela do programa, o registro 

automático foi iniciado selecionando os seguintes parâmetros: otimizador Adaptive 

Stochastic Gradient Descent, transformador Euler Transform, medida Advanced 

Mattes Manual Information, espaçamento de grade final em unidades físicas no valor 

de 16, números de resoluções de 4, número máximo de interações de 25 e a função 

Random como exemplar de imagem. Após a finalização do registro automático, que 

teve duração média de 20 minutos para cada imagem, esses registros foram 

armazenados no arquivo “Automaticregistration”, em formato DICOM/TIFF. 
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Para a posterior análise quantitativa das imagens pelo programa CTan 

v.1.14.4.1+ (Bruker, Kontich, Bélgica), após o registro automático das imagens, foi 

necessário a conversão das imagens armazenadas respectivamente nos arquivos, 

“ROISelected” e “Automaticregistration”, para o formato Bitmap (BMP). Para isso 

utilizou-se o programa 3DToCtan (KU, Leuven, Bélgica). 

 

Parte 6. Avaliação quali-quantitativa das imagens  

2.1 Análise qualitativa 

Inicialmente, os cortes axiais de todos os espécimes da fase inicial obtidos 

por micro-CT foram avaliados dinamicamente com auxílio do programa DataViewer 

v.1.5.1.2 (Bruker, Kontich, Bélgica). A partir desta avaliação, selecionaram-se cortes 

das regiões de istmos nos três terços: cervical (n=14), médio (n=14) e apical (n=14) 

de cada espécime que foram salvos no formato BMP. Estes mesmos cortes também 

foram selecionados nas demais etapas experimentais (pós-preparo e pós-

obturação), e também nas imagens obtidas pelos diferentes TCFCs (Accuitomo, 

NewTom 5G e NewTom Vgi evo), totalizando 168 cortes da secção axial. Essas 

imagens foram selecionadas por um especialista em Endodontia que não participou 

da etapa de avaliação. 

Em seguida, os cortes foram agrupados por fases [1. Inicial (n=14), 2. Pós-

preparo (n=14) e 3. Pós-obturação (n=14) ], e por terços [1. Cervical (n=14), 2. 

Médio (n=14) e 3. Apical (n=14) ] e dispostos de forma aleatória em diferentes slides 

no PowerPoint (Microsoft, Seatle, USA), constituindo um banco de imagens para 

posterior avaliação em cego. Um programa de computador 

(https://www.random.org/lists) foi utilizado para gerar uma sequência randomizada 

das imagens. 

https://www.random.org/lists
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A avaliação qualitativa foi realizada por dois examinadores calibrados, 

endodontistas, com experiência em análise de imagens de microCT e TCFC, 

utilizando um computador pessoal com resolução de tela de 1920 x 1080 (Inspiron 

15” 7568; Dell Computadores do Brasil Ltda; Eldorado do Sul, RS, Brasil). O 

processo de calibração consistiu na avaliação de 20% do total das imagens, 

aleatoriamente selecionadas sendo alcançado um valor de Kappa de 0,913 para 

concordância intra-examinador e de 0,924 para concordância inter-examinador. Os 

examinadores realizaram a análise qualitativa em duas sessões, com no mínimo de 

15 dias de intervalo, numa sala escura e livre de ruídos sonoros. O brilho e o 

contraste das imagens foram otimizados de acordo com os avaliadores, para permitir 

a melhor visualização dos parâmetros avaliados: classificação do istmo, 

classificação de Vertucci, presença ou ausência de debris nos canais radiculares e 

nos istmos, presença ou ausência de material obturador em áreas de istmos, 

qualidade da obturação, e presença de imagens sugestivas de perfuração.  

 

6.1.1 Avaliação da anatomia do canal radicular 

Para a avaliação e classificação dos canais radiculares, utilizou-se o 

programa DataViewer v.1.5.1.2 (Bruker, Kontich, Bélgica), onde o arquivo completo 

de cada imagem foi exibido na tela, nas três secções (axial, coronal e sagital), 

possibilitando a navegação tridimensional das imagens e desta maneira a correta 

classificação dos canais para cada espécime. Assim, os examinadores avaliaram 

todas as imagens das 14 amostras obtidas pelos quatro aparelhos na fase inicial, e 

classificaram a morfologia do sistema de canais radiculares segundo a classificação 

de VERTUCCI (1984) (Tabela V). 
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Tabela V. Classificação do sistema de canais radiculares segundo Vertucci (1984). 
Tipo I – Um único canal que se estende da câmara pulpar até o ápice 
Tipo II – Dois canais deixam a câmara pular e se juntam próximo ao ápice para formar um único 
canal 
Tipo III – Um único canal deixa a câmara pulpar, divide em dois dentro da raiz, e então se fundem 
para terminar como um canal 
Tipo IV – Dois separados e distintos canais estendem da câmara pulpar até o ápice 

Tipo V – Um único canal deixa a câmara pulpar e divide em dois separados e distintos canais com 
forames apicais separados 
Tipo VI – Dois separados canais deixam a câmara pulpar, fundem no corpo da raiz, e se separa 
próximo ao ápice para terminar como dois distintos canais 
Tipo VII – Um único canal deixa a câmara pulpar, divide e então se fundem no corpo da raiz, e 
finalmente redivide em dois distintos canais próximo ao ápice 
Tipo VIII – Três separados e distintos canais se estendem desde a câmara pulpar até o ápice 

 

Em seguida, utilizando o banco de dados dos cortes axiais, a classificação 

dos istmos foi feita de acordo com a classificação de HSU; KIM (1997) (Tabela VI; 

Figuras 9 e 10): 

 
Tabela VI. Classificação morfológica dos istmos segundo Hsu & Kim (1997). 
Classe I – Presença de dois ou três canais sem comunicação visível 

Classe II – Presença de dois canais com comunicação visível entre os canais principais 

Classe III – Presença de um canal entre os dois canais principais e/ou canal em “C” incompleto 

Classe IV – Presença de uma extensão a partir do canal principal para a área de istmo 

Classe V – Presença de uma conexão visível entre os canais 

 

 
Figura 9. Istmo classe V da classificação Hsu e Kim (1997). A. microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 
5G e; D. NewTom VGi evo. 

 

 
Figura 10. Istmo classe IV da classificação Hsu e Kim (1997). A. microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 
5G e; D. NewTom VGi evo. 
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6.1.2 Avaliação pós-instrumentação  

Na avaliação das imagens pós-instrumentação foi analisada a presença ou 

ausência de debris no canal e na área de istmos e a presença de perfuração 

(Tabelas VII, VIII e IX; Figuras 11, 12 e 13), segundo os seguintes scores: 

 
Tabela VII. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação da presença de debris 
nos canais radiculares. 

1 – Ausente 

2 – Presente 

3 – Imagem não permite diagnóstico adequado 

 

Tabela VIII. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação da presença de debris 
nas áreas de istmos. 

1 – Ausência de debris 

2 – Istmo parcialmente preenchido com debris 

3 – Istmo completamente preenchido com debris 

4 – Imagem não permite diagnóstico adequado da presença de debris  

5 – Istmo não Detectável 
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Tabela IX. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação da presença de 
perfuração nos canais radiculares após o preparo biomecânico. 

1 – Ausente 

2 – Presente 

3 – Imagem não permite diagnóstico adequado 

 

 

 
Figura 11. Presença de debris na região de istmo (Classe II - Hsu & Kim, 1997). Na figura A. 
microCT, e o desaparecimento da região de istmo; nas figuras B. Accuitomo, C. NewTom 5G e, 
D. NewTom VGi evo, dificultando o diagnóstico endodôntico. 

 

 
Figura 12. Presença de debris nos canais radiculares e região de istmo (Classe V - Hsu & Kim, 
1997). Na figura A. microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 5G e, D. NewTom VGi evo. 

 

 

 
Figura 13. Presença de debris na região de istmo (Classe IV – Hsu & Kim, 1997). Na figura A. 
microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 5G e, D. NewTom VGi evo. 
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6.1.3 Avaliação pós-obturação  

Na avaliação das imagens pós-obturação foi analisada a presença ou 

ausência de falhas na obturação no canal radicular, a qualidade do preenchimento 

nas áreas de istmos e a presença ou não de perfuração, seguindo os seguintes 

escores (Tabelas X, XI e XII, Figuras 14, 15 e 16): 

 

Tabela X. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação da qualidade da 
obturação do sistema de canais radiculares. 
1 – Ausência de falhas* na obturação 

2 – Presença de falhas* no material obturador 

3 – Presença de falhas* na interface material obturador/parede dentinária 

4 – Presença de falhas* no material obturador e na interface dentinária 

5 – Imagem não permite diagnóstico adequado 

*Espaços vazios no material obturador e desadaptação na interface material obturador/parede dentinária. 

 

Tabela XI. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação do preenchimento das 
áreas de istmos por material obturador. 
1 – Material obturador ausente 

2 – Istmo parcialmente preenchido com material obturador 

3 – Istmo completamente preenchido com material obturador 

4 – Imagem não permite diagnóstico adequado do material obturador 

5 – Istmo não detectável 

 

Tabela XII. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação da presença de 
perfuração nos canais radiculares após a obturação. 
1 – Ausente 

2 – Presente 

3 – Imagem não permite diagnóstico adequado 

 

 
Figura 14. Istmos completamente preenchidos por material obturador (Classe V - Hsu & Kim, 1997). 
Na figura A. microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 5G e, D. NewTom VGi evo. 
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Figura 15. Istmo parcialmente preenchido por material obturador (Classe IV - Hsu & Kim, 1997). Na 
figura A. microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 5G e, D. NewTom VGi evo. 

 

 

 
Figura 16. Material obturador ausente na região de istmo (Classe V - Hsu & Kim, 1997). Na figura A. 
microCT, B. Accuitomo, C. NewTom 5G e, D. NewTom VGi evo. 
 

Após finalizar a análise qualitativa de todas as fases, os examinadores 

avaliaram a capacidade e a acuidade do diagnóstico de cada imagem, através da 

seleção aleatória de 80 cortes axiais de diferentes etapas do tratamento 

endodôntico, por meio dos escores descritos abaixo (Tabela XIII). 

 

Tabela XIII. Escores utilizados pelos examinadores do estudo para avaliação da possibilidade de 
utilização da imagem na realização do diagnóstico endodôntico. 

1 – Não 

2 – Sim 

 

Para cada imagem avaliada, os examinadores graduaram o nível de 

confiança da sua própria resposta, em relação à capacidade de diagnóstico. Os 

valores variaram entre 0 e 6, onde 0 seria não-confiante e 6 extremamente confiante 

(Figura 17). 
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Figura 17. Escores utilizados pelos examinadores do 
estudo para avaliação do nível de confiança em 
relação à capacidade de utilização da imagem na 
realização do diagnóstico endodôntico. 

 

6.2 Análise Quantitativa 

Após a reconstrução, realizou-se o processamento e análise das imagens 

com auxílio do programa CTAn v.1.11.4.2+ (SkyScan, Kontich, Bélgica) que 

consistiu, inicialmente, na utilização de operações matemáticas para alterar valores 

dos pixels do canal radicular, em um processo denominado binarização ou 

segmentação. Estas operações matemáticas consistiram na elaboração e execução 

de uma rotina computacional (macro) com a ferramenta Custom Processing, 

utilizando uma sequência de plug-ins, visando padronizar e automatizar o processo 

de obtenção de dados. 

O primeiro passo consistiu na segmentação da imagem por meio da técnica 

de limiarização ou threshold interativo no qual a segmentação dos valores de cinza 

foi obtida de forma interativa, separando-se os segmentos que corresponderiam à 

dentina e ao canal radicular. Foi selecionada para esse estudo a opção Otsu 

automatic, que permitiu a padronização do threshold para todas as máquinas 

avaliadas. Neste processo foi possível dividir a imagem em regiões, reconhecendo-

as como objetos independentes uns dos outros e do fundo. Obteve-se, assim, uma 

imagem binária aonde os pixels pretos representaram o fundo e as regiões de pixels 

brancos, os objetos da análise. O segundo passo consistiu na execução do plug-in 

morphological operations visando à remoção de nódulos de calcificação que 
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afetariam a análise quantitativa do canal radicular. Também foi necessária a 

utilização de operações bitwise possibilitando que um número de operações 

booleanas ou lógicas pudessem ser aplicadas entre o conjunto de dados 

selecionado (objeto binarizado) e a região de interesse (RI) definida. No presente 

estudo, estas operações visaram inicialmente definir o contorno da RI como sendo 

igual ao contorno do objeto binarizado. Posteriormente, por meio da eliminação da 

imagem da dentina binarizada, obteve-se a imagem representativa do canal 

radicular ou material obturador. 

A aplicação de procedimentos de pós-processamento é necessária a fim de 

corrigir as imagens binarizadas resultantes do processo de segmentação. No 

presente estudo, algumas partículas espúrias de fundo foram eliminadas através do 

plug-in Despeckle, permitindo a supressão de objetos em um intervalo de tamanho 

especificado, não relacionados ao canal principal. A seguir, por meio do plug-in 

Individual Object Analysis (2D space), foram obtidos dados referentes aos 

parâmetros bidimensionais de número, área (mm2), circularidade (mm), diâmetro 

maior (mm) e diâmetro menor (mm) dos canais radiculares das secções axiais, em 

três níveis radiculares para cada terço (cervical, médio e apical), totalizando nove 

medidas para cada espécime, e em seguida realizada a média dos parâmetros para 

o canal radicular como um todo.  

 

6.3 Análise estatística 

Os dados qualitativos foram apresentados como distribuição de frequência e 

porcentagem observada e analisados quanto a concordância entre os diferentes 

aparelhos pelo teste de concordância de Kappa. 
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Os dados quantitativos de área, perímetro, circularidade, diâmetro maior e 

diâmetro menor foram submetidos inicialmente aos testes de normalidade (Shapiro-

Wilk) e homogeneidade de variância (Levene). Uma vez constatada a distribuição 

amostral normal e homogênea, os dados foram submetidos à Análise de variância 

(ANOVA um critério) para avaliar a influência do fator aparelho (microCT, ACC, N5G 

e NEVO) e teste de Tukey para comparações múltiplas entre os grupos. A 

concordância entre os dados quantitativos entre os diferentes aparelhos foi 

verificada pela Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) entre os diferentes 

aparelhos. A relação entre os dados quantitativos entre microCT e os diferentes 

aparelhos de TCFC foi determinada pela regressão linear simples. Todas as 

análises foram realizadas no programa SPSS 15.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) 

com nível de probabilidade de 95% em todas as análises. 
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Análise da anatomia do canal radicular 

Os resultados da classificação da morfologia do sistema de canais 

radiculares da raiz mesial de molares inferiores segundo VERTUCCI (1984) e de 

istmos segundo HSU; KIM (1997), estão apresentados nas Tabelas XIV e XV, 

respectivamente. Quanto à classificação da morfologia do canal radicular, os tipos I, 

III, IV e V foram os mais prevalentes entre todos os aparelhos avaliados (microCT e 

TCFCs). Ainda foi possível observar a presença dos tipos II e VII apenas na 

avaliação por TCFC (Tabela 1). A análise Kappa indicou concordância moderada (k 

= 0,41) entre o microCT e os TCFC, sendo que entre os aparelhos de TCFC foi 

observada uma concordância quase perfeita (0,91 < k < 1,00) (Tabela 3).  

 

Tabela XIV. Classificação da morfologia do sistema de canais radiculares da raiz mesial de molares 
inferiores [n (%)] de acordo com Vertucci para os diferentes aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Classificação de Vertucci 

Tipo I Tipo II Tipo  III Tipo IV Tipo V Tipo VII II-I-II-I I-II-I-II-I 

microCT 5(35,8) - 2(14,3) 2(14,3) 3(21,4) - 1(7,1) 1(7,1) 
ACC 3(21,4) 1(7,1) 3(21,4) 2(14,3) 2(14,3) 2(14,3) 1(7,1) - 
N5G 3(21,4) 1(7,1) 3(21,4) 2(14,3) 2(14,3) 2(14,3) 1(7,1) - 
NEVO 3(21,4) 1(7,1) 3(21,4) 2(14,3) 2(14,3) 1(7,1) 1(7,1) 1(7,1) 

 

Em relação à classificação morfológica dos istmos, os tipos IV e V foram os 

mais prevalentes entre todos os aparelhos avaliados (microCT e TCFCs). Entretanto, 

quando avaliada a classificação do tipo I, ou seja, ausência de istmos, as imagens 

de TCFC apresentaram maior prevalência (20 – 22,5%) comparada à microCT (5%). 

Por outro lado, observou-se maior frequência do tipo II (20%) e III (10%) nas 

imagens obtidas por meio de microCT comparada às imagens de TCFC (Tabela 2).  
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Tabela XV. Classificação morfológica do tipo de istmo presente no sistema de canais radiculares da 
raiz mesial de molares inferiores [n (%)] para os diferentes aparelhos avaliados.  

Aparelhos 
Classificação dos Istmos 

Tipo I Tipo II Tipo  III Tipo IV Tipo V 

microCT 2 (5,0) 8 (20,0) 4 (10,0) 12 (30,0) 14 (35,0) 
ACC 8 (20,0) 2 (5,0) - 13 (32,5) 17 (42,5) 
N5G 9 (22,5) 5 (12,5) 1 (2,5) 10 (25,0) 15 (37,5) 
NEVO 9 (22,5) 3 (7,5) - 14 (35,0) 14 (35,0) 

 

Nesta análise de istmos, a análise Kappa indicou concordância moderada (k 

= 0,49) entre o microCT e os aparelhos ACC e NEVO, e concordância substancial 

entre o microCT x N5G (k = 0,63). Ainda, foi observada concordância substancial 

entre todos os aparelhos de TCFC avaliados entre si (0,69 < k < 0,79) (Tabela XVI). 

 

Tabela XVI. Índice de concordância ao teste Kappa para a classificação morfológica do tipo de 
canal radicular e de istmos entre os diferentes aparelhos avaliados.  

Aparelhos 
Classificação 

dos canais radiculares 
Classificação  

de Istmos 

microCT x ACC 0,41 0,49 
microCT x N5G 0,41 0,63 
microCT x NEVO 0,41 0,49 
ACC x N5G 1,0 0,69 
ACC x NEVO 0,92 0,75 
N5G x NEVO 0,92 0,79 

 
 

Os valores quantitativos de área, perímetro, circularidade, diâmetro maior e 

diâmetro menor referente à fase de avaliação quantitativa da anatomia original do 

canal radicular, ou seja, na fase inicial, estão apresentados na Tabela XVII.  

Para os valores de área (p=0,59), circularidade (p=0,35) e diâmetro menor 

(p=0,1) não houve diferença entre os aparelhos avaliados. Em relação ao perímetro, 

o microCT apresentou maiores valores comparados aos TCFCs (p<0,05). Quanto 

aos valores de diâmetro maior, o microCT apresentou maiores valores comparado 

ao ACC e NEVO (p<0,05). Já o aparelho N5G apresentou valores de diâmetro maior 

semelhantes tanto ao microCT como também aos tomógrafos ACC e NEVO (p>0,05) 

(Tabela XVII).  
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Tabela XVII. Valores de média (desvio-padrão) para os dados de área (mm2), perímetro (mm), 
circularidade, diâmetro maior (mm) e diâmetro menor (mm) para os diferentes aparelhos na fase 
inicial. 

Aparelhos 

  Parâmetros   

Área Perímetro Circularidade 
Diâmetro 

maior 
Diâmetro 

menor 

microCT 0,51 (0,46)A 3,68 (2,14)A 0,41 (0,24)A 1,44 (0,94)A 0,47 (0,20)A 

ACC 0,43 (0,54)A 2,40 (2,27)B 0,36 (0,29)A 0,95 (0,97)B 0,38 (0,30)A 

N5G 0,45 (0,50)A 2,57 (2,13)B 0,37 (0,26)A 1,01 (0,90)AB 0,43 (0,28)A 

NEVO 0,39 (0,52)A 2,16 (2,19)B 0,31 (0,26)A 0,85 (0,02)B 0,35 (0,30)A 

Valor de p 0,59 0,01 0,35 0,05 0,1 
* Letras diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey (p<0,05) para os diferentes parâmetros 

avaliados. 

 

Em relação aos dados de área os TCFC apresentaram reprodutibilidade 

excelente quando comparado ao microCT (ICC > 0,90). O diâmetro menor 

apresentou reprodutibilidade excelente apenas quando comparado os tomógrafos 

ACC e N5G ao microCT, sendo que o NEVO apresentou reprodutibilidade 

satisfatória comparada ao microCT (ICC = 0,68). Para os dados de perímetro, 

circularidade e diâmetro maior a reprodutibilidade dos TCFCs em relação ao 

microCT foi satisfatória (0,41 < ICC < 0,74), sendo que esta 

correlação/reprodutibilidade foi menor para o parâmetro de circularidade (ICC = 0,41 

e 0,42). Já quando avaliada a reprodutibilidade de todos os parâmetros avaliados 

entre os TCFCs, esses valores foram satisfatórios ou excelentes (ICC = 0,57 a 0,87) 

(Tabela XVIII). 

 
Tabela XVIII. Valores de correlação intraclasse entre os diferentes aparelhos para área, perímetro, 
circularidade, diâmetro maior e diâmetro menor da anatomia do canal radicular. 

Aparelhos 

Parâmetros 

Área Perímetro Circularidade 
Diâmetro 

maior 
Diâmetro 

menor 

microCT X ACC 0,90 0,73 0,41 0,72 0,76 
microCT X N5G 0,93 0,73 0,41 0,74 0,77 
microCT X NEVO 0,91 0,69 0,42 0,69 0,68 
ACC X N5G 0,91 0,85 0,80 0,86 0,82 
ACC X NEVO 0,96 0,87 0,57 0,87 0,81 
N5G X NEVO 0,92 0,86 0,62 0,87 0,75 
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Os modelos de regressão linear simples apresentaram associação 

significativa entre os valores de área (Figura 18), perímetro (Figura 19), circularidade 

(Figura 20), diâmetro maior (Figura 21) e diâmetro menor (Figura 22) para os dados 

avaliados por microCT e os diferentes aparelhos de TCFC (p < 0,01). Para os dados 

de área o modelo de regressão linear apresentou altos coeficientes de regressão 

(0,830 a 0,865) com coeficientes de determinação próximos para os diferentes 

aparelhos de TCFC (0,782 < β < 0,856) (Figura 18). Em relação aos dados de 

perímetro, diâmetro maior e diâmetro menor, os modelos de regressão linear 

apresentaram coeficientes de regressão variando entre 0,473 e 0,656 com 

coeficientes de determinação similares para os diferentes aparelhos de TCFC 

(Figuras 19, 21 e 22). Para os dados de circularidade foram observados baixos 

coeficientes de regressão linear (0,12 a 0,18) com coeficientes de determinação 

similares para os diferentes aparelhos de TCFC (Figura 20). 



Resultados | 79 

 
Figura 18. Regressão linear entre valores de área para (A) 
microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e NEVO. 
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Figura 19. Regressão linear entre valores de perímetro 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT 
e NEVO. 
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Figura 20. Regressão linear entre valores de circularidade para 
(A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e NEVO. 
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Figura 21. Regressão linear entre valores de diâmetro maior 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT 
e NEVO. 
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Figura 22. Regressão linear entre valores de diâmetro menor 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO. 
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Análise do preparo biomecânico do canal radicular  

Os resultados da classificação da presença de debris no canal radicular, 

debris nas áreas de istmos e perfuração do canal radicular após preparo 

biomecânico estão descritos nas Tabelas XIX a XXI. 

Na avaliação por microCT foi observada presença de debris no canal 

radicular em 40,7% dos canais. Para os aparelhos de TCFCs, a maioria das 

imagens não permitiu diagnóstico, sendo que entre as imagens que permitiram 

diagnóstico, a maioria não identificou presença de debris no canal radicular (Tabela 

XIX). O teste Kappa indicou concordância moderada entre microCT e os aparelhos 

ACC e NEVO (k = 0,45 e 0,46 respectivamente) e ausência de concordância entre 

microCT x N5G (k = 0,01). Entre os aparelhos de TCFC foi observada ausência de 

concordância entre N5G x ACC (k = 0,12), e N5G x NEVO (k = 0,06) e concordância 

substancial entre ACC e NEVO (k = 0,70) (Tabela XXII).   

 

Tabela XIX. Classificação da presença de debris no canal radicular [n (%)] após preparo biomecânico 
para os diferentes aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Debris no canal radicular  

1 2 3 

microCT 24 (57,1) 17 (40,5) 1 (2,4) 

ACC 6 (14,3) - 36 (85,7) 

N5G 13 (31) 2 (4,8) 27 (64,3) 

NEVO 18 (42,9) 2 (4,8) 22 (52,4) 

Escores para a classificação de debris no canal radicular: (1) ausente; (2) presente e (3) não permite diagnóstico 

adequado. 

 

 

Quanto à avaliação de debris nos istmos, foi observada a presença de debris 

em 91,4% dos canais quando avaliados por microCT, já para avaliação em TCFC, 

37,1% das imagens obtidas pelo NEVO, 42,9% pelo N5G e 45,7 do ACC não 

permitiram diagnóstico adequado da presença de debris. Entretanto, em 40,0 a 

42,9% das imagens avaliadas não foi possível detectar a presença de istmos na 

maioria das imagens passíveis de avaliação (Tabela XX). 
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Tabela XX. Classificação da presença de debris em áreas de istmos [n (%)] após preparo 
biomecânico para os diferentes aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Debris no istmo 

1 2 3 4 5 

microCT 3 (8,6) 7 (20,0) 25 (71,4) - - 
ACC 2 (5,7) - 2 (5,7) 16 (45,7) 15 (42,9) 
N5G 1 (2,9) - 5 (14,3) 15 (42,9) 14 (40,0) 
NEVO 3 (8,6) 1 (2,9) 4 (11,4) 13 (37,1) 14 (40,0) 

Escores para a classificação de debris no istmo: (1) ausente; (2) istmo parcialmente preenchido; (3) istmo 
completamente preenchido; (4) imagem não permite diagnóstico adequado e (5) istmo não detectável. 

 

 

A análise Kappa para a classificação da presença de debris no canal 

radicular, presença de debris no istmo após o preparo biomecânico indicou ausência 

de concordância entre o microCT e os aparelhos de TCFC (0,05 < k < 0,12). Entre 

os TCFCs foi observada concordância moderada entre N5G x ACC (k = 0,45) e N5G 

x NEVO (k = 0,42), e concordância substancial entre ACC x NEVO (k = 0,65) (Tabela 

XXII). 

 

Tabela XXI. Classificação da presença de perfuração [n (%)] após preparo biomecânico para os 
diferentes aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Perfuração  

1 2 3 

microCT 42 (100,0) - - 

ACC 41 (97,6) 1 (2,4) - 

N5G 40 (95,2) 2 (4,8) - 

NEVO 41 (97,6) 1 (2,4) - 

Escores para a classificação da perfuração: (1) ausente; (2) presente e (3) não permite diagnóstico adequado. 

 

 

Em relação análise de perfuração pós preparo biomecânico não foi possível 

detectar a sua presença em 100% das imagens obtidas em microCT. Por outro lado, 

a presença de perfuração foi observada em torno de 2,4 – 4,8% das imagens 

obtidas nos TCFCs (Tabela XXI), confirmado pelo teste Kappa, que demonstrou 

concordância insignificante entre o microCT e os TCFCs avaliados (Tabela XXII). 
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Tabela XXII. Índice de concordância ao teste Kappa para classificação de presença de debris no 
canal radicular, presença de debris no istmo e perfuração após preparo biomecânico entre os 
diferentes aparelhos avaliados.  

Aparelhos 
Parâmetro 

Debris no canal Debris no Istmo Perfuração 

microCT X ACC 0,46 0,08 0,0 

microCT X N5G 0,01 0,05 0,0 

microCT X NEVO 0,45 0,12 0,0 

ACC X N5G 0,12 0,45 - 

ACC X NEVO 0,70 0,65 - 

N5G X NEVO 0,06 0,42 - 

 

 

Os valores quantitativos de área, perímetro, circularidade e diâmetros maior 

e menor para a fase de avaliação do preparo biomecânico estão apresentados na 

tabela 10. Para os valores de área (p=0,92), perímetro (p                                                                                                                                                                                                                    

= 0,51), circularidade (p=0,28), diâmetro menor (p=0,90) e diâmetro menor (p = 0,19) 

não houve diferença entre os aparelhos avaliados (Tabela XXIII).  

 

Tabela XXIII. Valores de média (desvio-padrão) para os dados de área (mm2), perímetro (mm), 
circularidade, diâmetros maior e menor (mm) para os diferentes aparelhos durante a fase de 
instrumentação. 

Aparelhos Área Perímetro Circularidade 
Diâmetro 

maior 
Diâmetro 

menor 

microCT 0,50 (0,37) A 2,85 (1,53) A 0,72 (0,24) A 0,94 (0,59) A 0,67 (0,23) A 

ACC 0,51 (0,43) A 2,77 (2,64) A 0,66 (0,25) A 0,92 (0,63) A 0,58 (0,28) A 

N5G 0,47 (0,39) A 2,52 (1,43) A 0,71 (0,21) A 0,87 (0,59) A 0,63 (0,25) A 

NEVO 0,49 (0,42) A 2,57 (1,52) A 0,67(0,22) A 0,89 (0,60) A 0,63 (0,28) A 

Valor de p 0,92 0,51 0,28 0,90 0,19 
* Letras diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey (p<0,05) para os diferentes parâmetros 

avaliados. 

  

Para os dados de área, perímetro, diâmetro maior e menor, os aparelhos de 

TCFC apresentaram reprodutibilidade excelente quando comparado ao microCT 

(ICC > 0,76), entretanto para os dados de circularidade foi observada uma 

reprodutibilidade satisfatória (0,60 < ICC < 0,73). Entre os aparelhos de TCFC foi 

observada reprodutibilidade excelente para os dados de área, perímetro, diâmetro 
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maior e menor (ICC ≥ 0,75) e reprodutibilidade satisfatória para os dados de 

circularidade (0,69 < ICC < 0,73) (Tabela XXIV). 

 

Tabela XXIV. Valores de correlação intraclasse entre os diferentes aparelhos para área, perímetro, 
circularidade, diâmetro maior e diâmetro menor do canal radicular após preparo biomecânico. 

Aparelhos Área Perímetro Circularidade 
Diâmetro 

maior 

Diâmetro 

menor 

microCT x ACC 0,80 0,78 0,66 0,81 0,80 

microCT x N5G 0,95 0,89 0,73 0,93 0,85 

microCT x NEVO 0,91 0,76 0,60 0,79 0,82 

ACC x N5G 0,82 0,85 0,71 0,88 0,83 

ACC x NEVO 0,78 0,75 0,69 0,75 0,81 

N5G x NEVO 0,90 0,85 0,73 0,85 0,87 

 

Os modelos de regressão linear simples apresentaram associação 

significativa entre os valores de área (Figura 23), perímetro (Figura 24), circularidade 

(Figura 25), diâmetro maior (Figura 26) e menor (Figura 27) para os dados avaliados 

por microCT e os diferentes aparelhos de TCFC (P < 0,01). Para os dados de área, 

os modelos de regressão linear entre microCT x N5G e microCT x NEVO 

apresentaram altos coeficientes de regressão (0,833 a 0,900) com coeficientes de 

determinação similares para os aparelhos N5G e NEVO. Para a o modelo de 

regressão linear entre microCT x ACC foi observado menor valor de coeficiente de 

regressão (0,656) (Figuras 23). Para os dados de perímetro e diâmetro maior, os 

modelos de regressão linear entre microCT x N5G apresentaram altos coeficientes 

de regressão (0,796 e 0,856, respectivamente), já para os modelos de regressão 

linear entre microCT x ACC e microCT x NEVO foi observado menor valor de 

coeficiente de regressão (0,573 e 0,656, respectivamente) (Figuras 24 e 6). Em 

relação aos dados de circularidade (0,355 - 0,535) e diâmetro menor (0,652 - 0,729), 

os modelos de regressão linear apresentaram valores de coeficientes de regressão 
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similares para os diferentes aparelhos de TCFC em relação ao microCT, sendo que 

para os dados de circularidade foi observado maior valor de coeficiente de 

determinação para o N5G (β=0,818) comparado aos aparelhos ACC (β=0,633) e 

NEVO (β=0,641). Para os dados de diâmetro menor, os coeficientes de 

determinação foram similares para os diferentes aparelhos de TCFC (Figuras 25 e 

27). 
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Figura 23. Regressão linear entre valores de área para (A) 
microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e NEVO. 
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Figura 24. Regressão linear entre valores de perímetro para 
(A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO. 
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Figura 25. Regressão linear entre valores de circularidade 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) 
microCT e NEVO. 
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Figura 26. Regressão linear entre valores de diâmetro maior 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO. 
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Figura 27. Regressão linear entre valores de diâmetro menor 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO. 
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Análise da obturação do canal radicular  

Os resultados da classificação da qualidade da obturação dos canais 

radiculares e dos istmos, e da presença de perfuração após obturação estão 

apresentados nas Tabelas XXV a XXVII.  

Em relação a qualidade da obturação dos canais radiculares, na avaliação por 

microCT foi observado ausência de falhas em 69% das imagens (Tabela XXV). Por 

outro lado, o aparelho ACC não possibilitou diagnóstico em 88,1% das imagens, 

seguido de 45,2% para o aparelho N5G e 14,3% para o NEVO. Vale destacar que, 

quando as imagens permitiram avaliação, a maioria foi classificado como ausência 

de falhas (Tabela XXV). A análise Kappa indicou ausência de concordância entre 

todos os aparelhos avaliados (0,01 < k < 0,16) (Tabela XXVIII).   

 

Tabela XXV. Classificação da qualidade da obturação [n (%)] nos canais radiculares para os 
diferentes aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Qualidade da obturação 

1 2 3 4 5 

microCT 29 (69,0) - 9 (21,4) 4 (9,5) - 
ACC 4 (9,5) - - 1 (2,5) 37 (88,1) 
N5G 21 (50,0) - - 2 (4,8) 19 (45,2) 

NEVO 33 (78,6) - - 3 (7,1) 6 (14,3) 
Escores para a classificação da qualidade da obturação no canal radicular: (1) ausência de falhas; (2) presença 
de falhas no material obturador; (3) presença de falhas na interface material obturador/parede dentinária; (4) 
presença de falhas no material obturador e na interface dentinária e (5) imagem não permite diagnostico 
adequado. 

 

 

Quanto à avaliação da obturação em áreas de istmos, o microCT permitiu 

observar a ausência de preenchimento ou preenchimento parcial na maioria dos 

istmos avaliados. Quando da análise por TCFC, 20,6% das imagens obtidas pelo 

ACC, 14,7% pelo N5G e 8,8% do NEVO não permitiram diagnóstico adequado da 

presença de matéria obturador. Entretanto, em 47,1 a 50,0% das imagens avaliadas 

não foi possível detectar a presença de istmos. Quando as imagens permitiram 

avaliação, a maioria foi classificada como preenchimento parcial, e apenas 8,8% a 
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20,6% das imagens foram classificadas como istmo completamente preenchido 

(Tabela XXVI). A análise de concordância indicou ausência de concordância entre o 

microCT x ACC (k = 0,06) e concordância pobre entre microCT x N5G (k = 0,25) e 

microCT x NEVO (k = 0,24). Entre os aparelhos de TCFC foi observada uma 

concordância moderada e substancial (k = 0,56 a 0,78) (Tabela 15).  

 

Tabela XXVI. Classificação da qualidade da obturação dos istmos [n (%)] para os diferentes 
aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Qualidade da obturação 

1 2 3 4 5 

microCT 16 (47,1) 9 (26,5) 9 (26,5) - - 
ACC 1 (2,9) 1 (2,9) 9 (26,5) 7(20,6) 16(47,1) 
N5G - 3 (8,8) 10 (29,4) 5(14,7) 16(47,1) 

NEVO 1 (2,9) 3 (8,8) 10 (29,4) 3(8,8) 17(50) 
Escores para a classificação da qualidade da obturação no istmo: (1) material obturador ausente; (2) istmo 
parcialmente preenchido com material obturador; (3) istmo completamente preenchido com material obturador; 
(4) imagem não permite diagnostico adequado do material obturador e (5) istmo não detectável. 

 

A presença e ausência de perfuração após obturação foi de 97,6% e 2,4%, 

respectivamente, para as imagens obtidas em microCT, N5G e NEVO (Tabela 

XXVII), garantindo uma concordância perfeita entre eles (Tabela 15). Por outro lado, 

em 9,5% das imagens obtidas pelo ACC não permitiram o diagnóstico adequado da 

perfuração (Tabela XXVII), determinando uma concordância razoável entre microCT 

x ACC (Tabela XXVIII). 

 

Tabela XXVII. Classificação da presença de perfuração [n (%)] após obturação para os diferentes 
aparelhos avaliados. 

Aparelhos 
Perfuração 

1 2 3 

microCT 41 (97,6) 1 (2,4) - 
ACC 36 (85,7) 2 (4,8) 4 (9,5) 
N5G 41 (97,6) 1 (2,4) - 
NEVO 41 (97,6) 1 (2,4) - 

Escores para a classificação da perfuração: (1) ausente; (2) presente e (3) não permite diagnóstico adequado. 
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Tabela XXVIII. Índice de concordância ao teste Kappa para classificação da qualidade da obturação 
no canal radicular, presença de debris no istmo e perfuração após a obturação entre os diferentes 
aparelhos avaliados.  

Aparelhos 
Obturação do 

canal radicular 
Obturação do istmo Perfuração 

microCT X ACC 0,01 0,06 0,27 

microCT X N5G 0,09 0,25 1,0 

microCT X NEVO 0,07 0,24 1,0 

ACC X N5G 0,14 0,78 - 

ACC X NEVO 0,02 0,56 - 

N5G X NEVO 0,06 0,78 - 

 

Os valores quantitativos de área, perímetro, circularidade, diâmetro maior e 

diâmetro menor para a fase de avaliação da obturação estão apresentados na tabela 

16. Para os valores de área e diâmetro maior (p= 0,009 e 0,12, respectivamente) 

não houve diferença entre os aparelhos avaliados. Em relação ao perímetro e 

diâmetro menor, o microCT apresentou maiores valores comparados aos TCFCs 

(p<0,05). Quanto à área, o microCT apresentou maiores valores comparado ao N5G 

e NEVO (p<0,05), já o aparelho ACC apresentou valores de área semelhantes ao 

microCT, ACC e NEVO (p>0,05). Para os valores de circularidade, o microCT e ACC 

apresentaram os maiores valores sem diferença estatística entre si (p>0,05), sendo 

os menores valores observados para o N5G (p<0,05), já o aparelho NEVO 

apresentou valores intermediários similares a microCT, ACC e N5G (p>0,05) (Tabela 

XXIX).  

 

Tabela XXIX. Valores de média (desvio-padrão) para os dados de área (mm2), perímetro (mm), 
circularidade, diâmetro maior (mm) e diâmetro menor para os diferentes aparelhos após obturação.  

Aparelhos Área Perímetro Circularidade 
Diâmetro 

maior 
Diâmetro 

menor 

microCT 0,64 (0,50)A 3,27 (1,65)A 0,70 (0,20)A 1,10 (0,66)A 0,77 (0,23)A 

ACC 0,45 (0,48)AB 2,40 (1,62)B 0,67 (0,20)A 0,90 (0,68)AB 0,57 (0,27)B 

N5G 0,38 (0,54)B 2,10 (1,83)B 0,57 (0,24)B 0,75 (0,71)B 0,46 (0,32)B 

NEVO 0,42 (0,45)B 2,23 (1,63)B 0,64 (0,24)AB 0,80 (0,67)B 0,52 (0,27)B 

Valor de p 0,009 < 0,001 0,009 0,12 < 0,001 
* Letras diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey (p<0,05) para os diferentes parâmetros 

avaliados. 
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Em relação aos dados de área, perímetro, diâmetro maior e diâmetro menor 

após a obturação, os aparelhos ACC e NEVO apresentaram reprodutibilidade 

excelente quando comparado ao microCT (ICC > 0,78), enquanto que o N5G 

apresentou reprodutibilidade satisfatória comparada ao microCT (ICC = 0,51 – 0,65). 

Para os dados de circularidade, a reprodutibilidade dos TCFCs em relação ao 

microCT foi satisfatória (0,43 < ICC < 0,62). Quando avaliada a reprodutibilidade, 

observou-se entre os TCFCs reprodutibilidade excelente entre ACC e NEVO para os 

dados de área, perímetro, diâmetro maior e diâmetro menor (0,75 < ICC < 0,91) e 

satisfatória para os dados de circularidade (ICC = 0,59). A reprodutibilidade entre 

N5G e ACC e entre N5G e NEVO foi pobre ou satisfatória (0,23 < ICC < 0,67) 

(Tabela XXX). 

 

Tabela XXX. Valores de correlação intraclasse entre os diferentes aparelhos para área, perímetro, 
circularidade, diâmetro maior e diâmetro menor do canal radicular após a obturação do canal 
radicular. 

Aparelhos Área Perímetro Circularidade 
Diâmetro 

maior 
Diâmetro 

menor 

microCT X ACC 0,92 0,92 0,62 0,95 0,79 

microCT X N5G 0,60 0,60 0,44 0,65 0,51 

microCT X NEVO 0,92 0,89 0,43 0,91 0,78 

ACC X N5G 0,51 0,57 0,23 0,64 0,36 

ACC X NEVO 0,90 0,91 0,59 0,94 0,75 

N5G X NEVO 0,60 0,60 0,49 0,67 0,46 

 

Os modelos de regressão linear simples apresentaram associação 

significativa entre os valores de área (Figura 28), perímetro (Figura 29), circularidade 

(Figura 30), diâmetro maior (Figura 31) e diâmetro menor (Figura 32) para os dados 

avaliados em microCT e os diferentes aparelhos de TCFC (p < 0,01). Para os dados 

de área, perímetro, diâmetro maior e menor, os modelos de regressão linear entre 

microCT x ACC e microCT x NG apresentaram coeficientes de regressão entre 

0,638 e 0,889, com coeficientes de determinação similares para os aparelhos ACC x 
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N5G. Já para os modelos de regressão linear entre microCT x N5G foram 

observados menores valores de coeficiente de regressão (entre 0,284 a 0,438) 

(Figuras 28, 29, 31 e 32). No entanto, para os dados de circularidade, os modelos de 

regressão linear apresentaram maiores coeficientes de regressão para o aparelho 

N5G (0,535) comparado aos aparelhos ACC e NEVO (0,180 e 0,189 

respectivamente) (Figura 30). 
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Figura 28. Regressão linear entre valores de área para (A) 
microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e NEVO. 
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Figura 29. Regressão linear entre valores de perímetro para 
(A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO. 
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Figura 30. Regressão linear entre valores de circularidade 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO. 
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Figura 31. Regressão linear entre valores de diâmetro 
maior para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) 
microCT e NEVO. 
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Figura 32. Regressão linear entre valores de diâmetro menor 
para (A) microCT e ACC, (B) microCT e N5G e (C) microCT e 
NEVO.  
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Nas últimas duas décadas, a microCT, método de alta resolução e acuidade, 

tem impulsionado a realização de novas pesquisas para avaliação da anatomia, do 

preparo biomecânico e da obturação do SCR, por meio da análise qualitativa e 

quantitativa de parâmetros bidimensionais (área, perímetro, circularidade, diâmetros 

maior e menor, centroides, porosidade) e tridimensionais (volume, área de superfície 

e SMI). Entretanto, apesar de ser uma metodologia aplicável apenas 

laboratorialmente, devido às altas doses de radiação e ao longo tempo de 

escaneamento, tem fornecido subsídios substanciais para o desenvolvimento de 

novos aparelhos, metodologias e programas de reconstrução e análise que possam 

ser usados clinicamente no planejamento do tratamento endodôntico (COTTON et 

al., 2007; PATEL et al., 2007; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011a; 

DURACK; PATEL, 2012; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012; LEONI et al., 

2013; VERSIANI et al., 2013; SOUZA-FLAMINI et al., 2014; ALVES et al., 2016; DE-

DEUS et al., 2016; KELES et al., 2016; BRASIL et al., 2017; JARDINE et al., 2017; 

LEONI et al., 2017; ZUOLO et al., 2017; NEELAKANTAN et al., 2018; PATEL et al., 

2018; VERSIANI et al., 2018). 

Clinicamente, os recursos imaginológicos, como as TCFCs, têm sido 

amplamente utilizados nos processos de diagnóstico, planejamento, tratamento e 

acompanhamento em Endodontia, principalmente no que diz respeito à avaliação 

das áreas de desafios anatômicos, fraturas, perfurações, reabsorções interna ou 

externa, qualidade da obturação, bem como em casos de insucesso (COTTON et 

al., 2007; PATEL et al., 2007; JACOBS, 2011; LIMA; REZENDE, 2011; PAUWELS et 

al., 2012; ESTRELA et al., 2015a; ESTRELA et al., 2015b; ESTRELA et al., 2015c; 

VASCONCELOS et al., 2015;  PATEL et al., 2015; WEISSMAN et al., 2015; 
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ESTRELA et al., 2016; MAMEDE-NETO et al., 2017; PATEL et al., 2017; 

NEELAKANTAN et al., 2018; PATEL et al., 2018; PAUWELS, 2018). 

Nesse sentido, o presente estudo avaliou a sensibilidade e acuidade de 

diferentes TCFCs, tendo como padrão de referência os dados obtidos a partir de 

microCT, nas etapas do tratamento endodôntico, por meio de análises quali-

quantitativas. 

Para a melhor compreensão das análises quali-quantitativas das imagens 

obtidas por meio dos diferentes TCFCs em comparação àquelas obtidas por 

microCT, a discussão será realizada em três partes de acordo com as etapas 

analisadas no presente estudo. 

 

Avaliação da morfologia do sistema de canais radiculares 

A configuração anatômica do SCR foi avaliada através da classificação 

morfológica de VERTUCCI (1984) e pela classificação de istmos de HSU; KIM 

(1997). Em relação à classificação dos canais radiculares, VERTUCCI (1984) 

descreveu 8 tipos morfológicos diferentes, sendo que foi possível observar na 

amostra do presente estudo a prevalência dos tipos I, III, IV e V em todos os 

aparelhos avaliados, mostrando uma concordância moderada entre o microCT e 

TCFCs, e perfeita entre os TCFCs. Os estudos de DEMIRBUGA et al. (2013) e 

MARTINS et al. (2018), mostram a maior frequência dos tipos I e IV em população 

turca e portuguesa, respectivamente, após avaliação tomográfica. 

Em relação à presença de istmos, observou-se que, apesar da visualização 

destas estruturas na maioria (80%) da amostra, as imagens não apresentavam 

acuidade suficiente para a classificação do tipo de istmo observado nas imagens de 

TCFC, como também observados por Estrela et al. (2013), que detectaram por meio 
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de TCFC a presença de istmos em torno de 70% dos dentes avaliados, entretanto, 

diferente do presente estudo, não classificaram os tipos de istmos encontrados. A 

análise qualitativa das imagens permitiu detectar maior prevalência dos tipos IV e V, 

dentre os cinco tipos de istmos descritos por HSU; KIM (1997), tanto em microCT 

quanto nos TCFCs.  Por outro lado, as imagens das TCFCs, de forma semelhante 

entre si, possibilitaram a classificação de istmos tipo II e III em menor proporção que 

as imagens de microCT, mostrando concordância moderada entre o microCT e os 

TCFCs para este parâmetro. Entretanto, vale destacar que, apesar da dificuldade 

em se classificar o tipo de istmo, a possibilidade de diagnosticar sua presença por 

meio de TCFC, permite ao clínico um direcionamento durante o planejamento do 

tratamento endodôntico. 

O istmo é uma estrutura anatômica que, na maioria das vezes, se apresenta 

muito estreita, o que pode ter sua visualização comprometida, quando os TCFCs 

apresentam resolução espacial muito baixa (BECHARA et al., 2013, NEMTOI et al., 

2013; MARET et al., 2014; PAUWELS et al., 2014; MICHETTI et al., 2015; 

SHAHEEN et al., 2017), uma vez que a qualidade da imagem tridimensional pode 

ser avaliada de acordo com sua resolução espacial, resolução de contraste, 

presença ou ausência de ruídos e artefatos. Essas características podem ser 

reguladas por parâmetros dependentes do equipamento (tamanho do ponto focal, 

distância ponto focal/paciente e filtro de feixes de raio-X) ou ainda de acordo com a 

possibilidade de alteração de alguns parâmetros pelo operador (mA, kV, FOV e 

tempo de exposição). A habilidade de distinguir pequenos detalhes na imagem, 

como a ligação entre duas estruturas pequenas, está diretamente relacionada ao 

tamanho do voxel. 
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No presente estudo, os tomógrafos NEVO e ACC apresentaram 

concordância moderada com o microCT, que pode ser justificada por possuírem 

maiores valores de voltagem (kV) e corrente elétrica (mA), bem como pelo FOV 

menor, visto que estes fatores que propiciam uma melhor qualidade na formação da 

imagem (BECHARA et al., 2013, NEMTOI et al., 2013, MARET et al., 2014, 

PAUWELS et al., 2014, MICHETTI et al., 2015). Por outro lado, casos em que os 

istmos eram maiores e mais volumosos (tipo V), houve maior concordância entre o 

microCT e os TCFCs. Vale ressaltar que o aumento da kV ou mA, aumentam a dose 

de radiação exposta para o paciente, sendo que o aumento do kV tem efeito mais 

acentuado na dose de radiação quando comparado ao aumento da mA (BECHARA 

et al., 2013, NEMTOI et al., 2013, MARET et al., 2014, PAUWELS et al., 2014, 

MICHETTI et al., 2015). 

O aumento do kV resulta, não apenas em um maior número de raios-X por 

unidade de tempo, mas também aumenta sua energia, interferindo na capacidade de 

penetração desses raios. Dessa forma, quando há necessidade de se obter uma 

imagem de alta qualidade, como em casos de diagnóstico e planejamento de 

tratamento endodôntico em dentes com desafios anatômicos, torna-se válido 

aumentar a mA e reduzir o FOV, previamente ao aumento da kV, com o intuito de 

diminuir as doses de radiação a que o paciente será exposto (JACOBS, 2011; 

PAUWELS et al., 2012; BECHARA et al., 2013, NEMTOI et al., 2013; PAUWELS et 

al., 2014; PATEL et al., 2014; MICHETTI et al., 2015; PATEL et al., 2017; DOYLE et 

al., 2018; PAUWELS, 2018). 

A análise quantitativa bidimensional de área, circularidade e diâmetro menor 

não mostrou diferença estatística entre os dados obtidos por microCT e pelos 

TCFCs avaliados. Entretanto, quando avaliado o perímetro, observou-se maiores 
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valores para o microCT quando comparado aos TCFC, e o diâmetro maior 

apresentou maiores valores para o microCT e para o N5G. Os valores subestimados 

de perímetro (em torno de 42%) e diâmetro maior (em torno de 41%) e menor (em 

torno de 26%) obtidos nos TCFCs avaliados podem estar relacionados à baixa 

resolução desses aparelhos (JACOBS, 2011; PAUWELS et al., 2012; BECHARA et 

al., 2013, NEMTOI et al., 2013; PAUWELS et al., 2014; PATEL et al., 2014; 

MICHETTI et al., 2015; PATEL et al., 2017; DOYLE et al., 2018; PAUWELS, 2018), 

quando comparado ao microCT, influenciando diretamente a nitidez e definição de 

pequenas estruturas, especialmente na delimitação das suas bordas, uma vez que 

esses parâmetros podem influenciar na medida do diâmetro anatômico e, 

consequentemente, na determinação do instrumento final durante o preparo 

biomecânico, que podem impactar na limpeza e desinfecção. 

 

Avaliação do preparo biomecânico 

Em relação ao preparo biomecânico, no presente estudo, foi realizada a 

análise qualitativa da presença de debris no SCR e nas áreas de istmos, presença 

de perfuração, bem como análise quantitativa dos parâmetros bidimensionais de 

área, perímetro, circularidade e diâmetros maior e menor. 

Estudos recentes têm demonstrado que a microCT possibilita a avaliação do 

acúmulo de debris no interior dos canais radiculares após a instrumentação 

(GAGLIARDI et al., 2015; MARCELIANO-ALVES et al., 2015; PAGLIOSA et al., 

2015; PETERS; ARIAS; PAQUÉ; 2015; ALVES et al., 2016; SANTA-ROSA et al., 

2016; VERSIANI et al., 2016; BRASIL et al., 2017; JARDINE et al., 2017; LEONI et 

al., 2017; VERSTRAETEN et al., 2017; ZUOLO et al., 2017; VERSIANI et al., 2018). 

Esses dados são importantes uma vez que os debris podem conter bactérias, levar à 
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reinfecção do SCR e consequentemente resultar no insucesso do tratamento 

endodôntico (PAQUÉ et al., 2009; PAQUÉ et al., 2012; VERSIANI et al., 2016; 

LEONI et al., 2017). 

Os resultados da análise qualitativa do acúmulo de debris após preparo 

biomecânico, no presente estudo, mostraram que foi possível detectar, por meio de 

microCT, a presença de debris em torno de 40,5% no SCR e de 91,4% nas áreas de 

istmos, nas imagens obtidas. Por outro lado, a maioria das imagens tomográficas 

foram avaliadas com escore 4, onde não era possível o diagnóstico adequado 

quanto a presença ou ausência de debris no interior dos canais radiculares (52,4 a 

85,7%). As imagens avaliadas com escore 1, onde era possível a visualização e 

diagnóstico das imagens de TCFC, não possibilitavam a identificação da presença 

de debris (14,3 a 42,9%). Além disso, a avaliação de debris nas áreas de istmos foi 

possível em apenas 2,9 a 8,6% das imagens obtidas em TCFC. 

Cerca de 40% das imagens de TCFC não permitiram o diagnóstico da 

presença de istmos após o preparo biomecânico, o que pode estar diretamente 

relacionado ao acúmulo de debris nestas áreas de desafios anatômicos, visto que 

sua densidade é semelhante à da dentina. Estes dados corroboram com os 

resultados obtidos na fase da avaliação morfológica do SCR, em que também houve 

a dificuldade de se diagnosticar a presença de istmos, porém em menores valores 

percentuais (20 a 22,5%). 

A limitação na visualização de istmos e debris está relacionada à resolução 

de contraste de cada aparelho, que tem a finalidade de distinguir objetos de 

diferentes densidades, entretanto, as especificações da configuração geométrica 

dos TCFCs resultam em quantidade maior de radiação dispersa detectada, o que 

leva à redução significativa do contraste em qualquer TCFC quando comparado à 
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microCT (JACOBS, 2011; PAUWELS et al., 2012; NEMTOI et al., 2013; MARET et 

al., 2014; PAUWELS et al., 2014; MICHETTI et al., 2015; DOYLE et al., 2018; 

PAUWELS, 2018). Somado a isso, o uso de dois painéis detectores sem colimação 

proporciona a saída relativamente baixa de voltagem e energia (kV e, mAs) pelo 

tubo, dificultando a visualização nítida das estruturas dos tecidos moles e de baixa 

densidade, como os debris (JACOBS, 2011; PAUWELS et al., 2012; NEMTOI et al., 

2013; MARET et al., 2014; PAUWELS et al., 2014; RAZI et al., 2014; MICHETTI et 

al., 2015; DOYLE et al., 2018; PAUWELS, 2018). 

Ainda em relação a visualização de debris, os tomógrafos ACC e NEVO 

apresentaram concordância moderada com o microCT, diferente do N5G que não 

apresentou concordância. A maior distância entre objeto-detector e maiores valores 

de mA para o ACC, além do FOV reduzido em ambos, ACC e NEVO, parece ter 

influenciado na resolução de contraste desses aparelhos gerando imagens de 

melhor resolução (BECHARA et al., 2013, NEMTOI et al., 2013). Segundo NEMTOI 

et al. (2013) e PAUWELS et al. (2014), FOVs maiores, como utilizado no N5G, 

aumentam a quantidade de dispersão dos raios-X por área no detector, reduzindo a 

qualidade da imagem. Somado a isso, há uma maior divergência do feixe no limite 

do FOV, na qual resulta em deterioração da imagem (JACOBS, 2011; PAUWELS et 

al., 2012; BECHARA et al., 2013; PAUWELS et al., 2013; MICHETTI et al., 2015; 

BEACHAM et al., 2018; DOYLE et al., 2018; PAUWELS, 2018), justificando a 

concordância substancial entre ACC x NEVO, e ausência de concordância entre 

ACC x N5G e NEVO x N5G. 

A análise qualitativa por meio de microCT evidenciou a ausência de 

perfuração radicular em 100% das imagens avaliadas. Entretanto, as imagens 

geradas pelos TCFCs, induziram o diagnóstico de perfuração radicular entre 2,4 a 
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4,8% das imagens analisadas, o que está relacionado à superestimação dos limites 

do canal radicular e subestimação da espessura de dentina após preparo 

biomecânico, em função da ausência de nitidez e contraste dos limites das raízes e 

canais radiculares, observada também no presente estudo na análise quantitativa da 

anatomia original do canal radicular (perímetro e diâmetros maior e menor). 

A análise quantitativa bidimensional mostrou não haver diferença estatística 

entre os parâmetros de área, perímetro, circularidade, diâmetro maior e menor, 

avaliados entre os diferentes TCFCs e a microCT, com reprodutibilidade excelente e 

satisfatória dos dados obtidos em TCFC, a partir da microCT. Vale ressaltar, que 

após o preparo biomecânico, a visualização do SCR em TCFC foi favorecida, uma 

vez que os canais ficaram mais amplos, nítidos e delineados, justificando os 

resultados quali-quantitativos obtidos. Entretanto, é importante salientar a maior 

dificuldade do diagnóstico da presença de istmos pelos examinadores nessa fase, 

provavelmente devido ao acúmulo de debris nesta área após o preparo 

biomecânico, interferindo na sua visualização. 

Os exames tomográficos após o preparo biomecânico têm sido 

preferencialmente indicados para detectar casos de insucesso em que há a suspeita 

de fraturas radiculares, de instrumentos, desvios, perfurações e reabsorções 

internas ou externas (JACOBS, 2011; PATEL et al., 2012; PAUWELS et al., 2012; 

BECHARA et al., 2013; PAUWELS et al., 2013; EESTRELA et al., 2015; MICHETTI 

et al., 2015; PATEL et al., 2016; MAMEDE-NETO et al., 2017; PATEL et al., 2017; 

BEACHAM et al., 2018; DOYLE et al., 2018; PAUWELS, 2018). Nesse sentido, 

deve-se priorizar a indicação de protocolos com menores FOVs e maiores valores de 

mA possíveis, respeitando os princípios de ALARA, na tentativa de superar as 

limitações da configuração geométrica dos TCFCs e obter imagens com melhor 
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qualidade, sem comprometer a dose de radiação para o paciente (NEMTOI et al, 

2013, PATEL et al, 2014, WEISSMAN et al 2015).  

 

Avaliação da qualidade da obturação  

A TCFC em Endodontia tem sido constantemente recomendada para 

avaliação do SCR, para o diagnóstico de lesões periapicais, reabsorções, fraturas, 

traumas, casos de insucesso, entre outros. Entretanto, após o tratamento 

endodôntico, a presença de materiais de alta densidade (guta-percha, cimentos 

endodônticos e materiais restauradores) no interior dos canais radiculares geram 

artefatos que resultam diretamente na redução da qualidade da imagem obtida.  

Além disso, as configurações dos aparelhos de TCFC, como kV, mA, voxel, FOV, 

contraste, qualidade do detector e algoritmos de reconstrução, podem afetar a 

visibilidade das imagens, dificultando o diagnóstico (SCHULZE et al., 2011; BRITO-

JÚNIOR et al., 2014; HELVACIOGLU-YIGIT et al., 2015; VASCONCELOS et al., 

2015; CELIKTEN et al., 2016; CELIKTEN et al., 2017; CODARI et al., 2017; DOYLE 

et al., 2018; PAUWELS, 2018; SCARFE; FARMAN, 2018). 

Destaca-se que a geração de artefatos nas imagens após obturação pode 

variar em função da composição química dos cimentos endodônticos, que possuem 

agentes radiopacificadores em sua formulação, com o intuito de fornecer 

radiopacidade suficiente que permita a distinção entre o material obturador e os 

tecidos dentais circundantes, especificamente nas radiografias periapicais, sendo 

preconizado pela Especificação nº 57 da ANSI/ADA, valores acima de 2 milímetros 

correspondente à escada de alumínio (ANSI/ADA, 2000; SCHULZE et al., 2011; 

DECÚRCIO et al., 2012; BRITO-JÚNIOR et al., 2014; HELVACIOGLU-YIGIT et al., 

2015; VASCONCELOS et al., 2015; CELIKTEN et al., 2016; CELIKTEN et al., 2017; 
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CODARI et al., 2017; DOYLE et al., 2018; PAUWELS, 2018; SCARFE; FARMAN, 

2018). Entretanto, além da alta radiopacidade desses materiais, deve-se se 

considerar a sua composição atômica, sua interação com os raios-x e a utilização de 

filtros com espessuras e materiais variados, nos diferentes recursos imaginológicos, 

uma vez que a radiação dispersa combinada com os baixos valores de mA 

fornecidos pelas TCFCs, podem comprometer a qualidade da aquisição da imagem, 

induzindo a formação de artefatos causados pelo fenômeno de endurecimento do 

feixe, levando a formação estrias e halos hipodensos, como também distorção 

volumétrica  (DECÚRCIO et al., 2012; BRITO-JÚNIOR et al., 2014; VASCONCELOS 

et al., 2015; CELIKTEN et al., 2016; CELIKTEN et al., 2017; DOYLE et al., 2018; 

PAUWELS, 2018). 

No presente estudo, a qualidade da obturação foi avaliada de acordo com a 

presença e ausência de falhas e sua localização. A ausência de falhas na obturação 

foi observada em 69% das imagens obtidas no microCT e 78,6% no NEVO, 

demonstrando uma superestimação da qualidade da obturação por este tomógrafo. 

Entretanto, as imagens dos tomógrafos ACC e N5G não permitiram diagnóstico 

adequado após a obturação em 88,1% e 45,2%, respectivamente. A capacidade de 

diagnóstico da qualidade da obturação pelo NEVO pode estar relacionada ao seu 

alto valor de kV que permite maior penetração dos raio-X, favorecendo a 

visualização de áreas onde há presença de material de alta densidade, como o 

material obturador no interior do canal radicular (DECÚRCIO et al., 2012; BECHARA 

et al., 2013; MARET et al., 2014; PAUWELS et al,, 2014; VASCONCELOS et al., 

2015; MICHETTI et al., 2015; CELIKTEN et al., 2017; PAUWELS, 2018), além das 

diferenças nos algoritmos dos programas de reconstrução das imagens após sua 
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aquisição e dos diferentes FOVs utilizados (VASCONCELOS et al., 2015; CELIKTEN 

et al., 2016; CELIKTEN et al., 2017). 

Quando a falha na obturação estava localizada na interface material 

obturador/parede dentinária, presente em 21,4% das imagens no microCT,  nenhum 

dos TCFCs foram capazes de reproduzí-la, provavelmente pela formação de 

artefatos nessas imagens, especialmente nas delimitações dos objetos de alta 

densidade, causada pela presença do material obturador, bem como aos valores 

reduzidos de kV e mA, simulando os parâmetros clínicos, e da baixa resolução de 

contraste, fatores inerentes a todos os aparelhos de TCFC avaliados (DECÚRCIO et 

al., 2012; BECHARA et al., 2013; MARET et al., 2014; PAUWELS et al., 2014; 

VASCONCELOS et al., 2015; MICHETTI et al., 2015; PAUWELS, 2018). 

A avaliação das imagens dos TCFCs referente à qualidade da obturação nas 

áreas de istmos apresentou variação de 47,1% a 50% das imagens tomográficas 

que não permitiram a detecção do istmo. Entretanto, quando o istmo estava 

completamente preenchido por material obturador, foi possível o diagnóstico em 

26,5% das imagens obtidas em microCT e ACC e de 29,4% para o N5G e NEVO, 

mostrando uma uniformidade na concordância dos resultados entre o microCT e os 

TCFCs avaliados. Por outro lado, nas imagens com presença de istmo parcialmente 

preenchido, avaliadas nos TCFCs, o diagnóstico foi possível em 2,9% para o ACC e 

8,8% para o N5G e NEVO, divergindo dos valores percentuais mais elevados 

encontrados para o diagnóstico em microCT (26,5%), sugerindo ausência de 

concordância entre microCT x ACC, e concordância pobre entre microCT x N5G, e 

microCT x NEVO. O menor valor de kV referente ao ACC, pode ter comprometido a 

visualização de falhas nas áreas de istmos, uma vez que um menor kV prejudica a 

resolução de contraste e aumenta a possibilidade de ruídos e distorções na imagem 
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(BECHARA et al., 2013; NEMTOI et al., 2013; MARET et al., 2014; PAUWELS et al., 

2014; RAZI et al., 2014; MICHETTI et al., 2015).Já a análise quantitativa da área, 

perímetro e diâmetros maior e menor apresentaram reprodutibilidade excelente dos 

dados obtidos em TCFC quando comparados à microCT. Entretanto, os valores de 

circularidade apresentaram concordância satisfatória entre os TCFCs e microCT, 

evidenciando a limitação dos TCFCs em reproduzir a delimitação do material 

obturador com nitidez e acuidade, decorrente provavelmente da geração de 

artefatos, já observados na avaliação qualitativa. 

Dessa forma, a indicação do uso clínico da TCFC no diagnóstico e avaliação 

da qualidade da obturação do SCR, deve ser vista com cautela, uma vez que a 

formação de artefatos decorrentes dos materiais de alta densidade pode levar a 

formação de falsos diagnósticos bem como mimetizar estruturas e/ou características 

anatômicas ou patológicas de interesse no momento do exame (KRITHIKADATTA et 

al., 2010; LIANG et al., 2010; COSTA et al., 2012; BRITO-JÚNIOR et al., 2014; 

VASCONCELOS et al., 2015; CELIKTEN et al., 2016; CELIKTEN et al., 2017; 

CODARI et al., 2017). 
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Considerando-se que o istmo é uma área de desafio anatômico que impacta 

diretamente no sucesso do tratamento endodôntico, observou-se no presente 

estudo, que apesar das limitações encontradas, os TCFCs apresentaram 

sensibilidade e acuidade suficientes na detecção de istmos, entretanto não 

permitiram a sua classificação. Quando da avaliação das imagens após o preparo 

biomecânico, apesar dos canais radiculares estarem mais amplos e delimitados, o 

acúmulo de debris produzido nas áreas de istmo mascarou a sua visualização, uma 

vez que a dosagem de radiação aplicada clinicamente não possibilita a distinção da 

densidade de debris e da dentina. Destaca-se que a avaliação qualitativa das 

imagens indicou falso-positivo para a presença de perfurações radiculares, o que 

deve ser considerado pelo clínico no momento do diagnóstico de perfurações. Ainda, 

a formação de artefatos decorrentes da alta densidade dos materiais obturadores, 

impossibilitou a avaliação da qualidade da obturação no SCR, assim como nas 

áreas de istmos. 

Dessa forma, espera-se que no futuro, a partir dos avanços tecnológicos nos 

métodos complementares de diagnóstico por imagem com maior acuidade, e a 

criação de novos aparelhos e programas para aquisição, reconstrução e análises 

das imagens obtidas por TCFC, seja possível a realização precisa do planejamento 

do tratamento endodôntico levando em consideração aspectos como determinação 

do ângulo e raio de curvatura, diâmetro anatômico, morfologia do SCR e desafios 

anatômicos, bem como na escolha individualizada do protocolo de instrumentação e 

obturação, aumentando a qualidade e previsibilidade do tratamento endodôntico. 

Somado a isso, é importante que o clínico se mantenha atualizado frente a esses 

avanços, a fim de saber indicar o melhor protocolo de escaneamento por TCFC e 

reconstrução para cada caso, bem como extrair da melhor forma possível as 

informações fornecidas, com menores riscos e danos aos pacientes. 
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Anexo 1. Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 2. Detalhes dos parâmetros de aquisição das imagens microtomográficas. 
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Anexo 3. Detalhes dos parâmetros de reconstrução das secções transversais das 

imagens microtomográficas. 
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Anexo 4. Detalhes dos parâmetros de aquisição das imagens tomográficas. 

 

 Accuitomo NewTom 5G NewTom VGi evo 

Corrente 5 mA 4.41 mA 3 mA 

Voltagem 90 KVp 110 KVp 110 KVp 

Fov 4X4 6X6 5X5 

Voxel 0,08 mm3 0,1 mm3 0,1 mm3 

Exposição 30,8 s 7,3 s 7,3 s 

Filtro - - - 

Rotação - - - 

Resolução  HR HR HR 
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Apêndice A. Imagens axiais das amostras obtidas no microCT e diferentes TCFCs 

para avaliação da anatomia do SCR.  
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Apêndice B. Imagens axiais das amostras obtidas no microCT e diferentes TCFCs 

para avaliação do preparo biomecânico. 
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Apêndice C. Imagens axiais das amostras obtidas no microCT e diferentes TCFCs 

para avaliação da obturação. 

 

 

 



162 | Apêndices 

 

 

 



Apêndices | 163 

 

 

 



164 | Apêndices 

 

 

 



Apêndices | 165 

 

 

 

 

 


