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BIAGI, A. B. Avaliação da permeabilidade dentinária após o emprego de 
diferentes protocolos de irrigação e técnicas de instrumentação mediante 
análise histoquímica por microscopia digital e microscopia confocal a laser. 
2019, 118p. Teses (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar, in vitro, a permeabilidade dentinária 
após o emprego de diferentes protocolos de irrigação e técnicas de instrumentação, 
por meio das microscopias digital e confocal a laser. Oitenta incisivos inferiores 
tiveram suas coroas removidas e suas raízes foram coradas pela reação entre o 
sulfato de cobre e o ácido rubeânico. Na etapa 1, o preparo biomecânico com 
múltiplos instrumentos foi realizado em 50 raízes, que foram divididas em 5 grupos 
(n=10) conforme os protocolos de irrigação: G1 - Grupo Controle; G2 - Irrigação 
Convencional; G3 - Irrigação Alternada; G4 - Irrigação Alternada + PUI e                
G5 - Irrigação Alternada + EndoVac. Os dados obtidos foram submetidos a analise 
estatística com números absolutos, médias e desvios-padrão, análise de variância 
One-Way ANOVA seguido de teste de Tukey, com significância de 5%. Na 
comparação intergrupos, para a microscopia digital o grupo G5 apresentou as 
maiores médias para os dois terços analisados, não havendo diferença significante 
entre os grupos (p=0,213). Na microscopia confocal a laser, para o terço médio, o 
grupo G3 foi estatisticamente diferente do grupo G4 (p>0,05), havendo diferença 
extremamente significante entre os grupos G4 e G5 (p<0,001). Já para o terço 
apical, as diferenças foram extremamente significantes entre o grupo G5 e o grupo 
G2, e entre o grupo G5 e o grupo G4 (p<0,001). A diferença estatística entre o grupo 
G5 e o grupo G3 foi significante (p>0,05). Na etapa 2, foram utilizadas 30 raízes com 
o propósito de comparar três diferentes técnicas de instrumentação a partir da 
seleção do protocolo de irrigação que apresentou melhor resultado (G5 – EndoVac). 
Essas raízes foram divididas em três grupos (n=10) de acordo com as técnicas de 
instrumentação selecionadas: GI (Race), GII (Reciproc BLUE) e GIII (XP-Endo 
Shaper), seguindo as mesmas análises propostas na etapa 1. A análise por 
microscopia digital, para esta etapa, mostrou que no terço médio houve diferença 
estatística significante entre o grupo GI e o grupo GIII (p<0,01) e, no terço apical, 
houve diferença estatística significante entre o grupo GI e os grupos GII e GIII 
(p<0,05). A análise por microscopia confocal a laser, no terço médio mostrou que 
houve diferença estatisticamente significante entre os grupos GI e GIII (p<0,01), 
enquanto no terço apical essa diferença foi extremamente significante entre os 
grupos GI e GIII (p<0,001), entre GII e GIII a diferença estatística foi significante 
(p<0,01). O protocolo de irrigação com EndoVac foi mais eficiente para aumentar a 
permeabilidade dentinário nos dois terços radiculares analisados quando comparado 
à irrigação convencional e irrigação com utilização do PUI. Por outro lado, a técnica 
de instrumentação com múltiplos instrumentos foi superior quando comparada aos 
sistemas de instrumentação de lima única Reciproc BLUE e XP-endo Shaper em 
relação à permeabilidade dentinária nos dois terços radiculares analisados. 
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BIAGI, A. B. Evaluation of dentin permeability after the use of different irrigation 
protocols and instrumentation techniques by histochemical analysis using 
digital microscopy and confocal laser microscopy. 2019, 118p. Thesis (PhD) –
Ribeirão Preto Dental School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

This in vitro study aimed to assess the dentin permeability after use of different 
irrigation protocols and instrumentation techniques, using digital and confocal laser 
microscopy. Eighty mandibular incisors had their crowns removed and their roots 
were stained by the reaction between copper sulphate and rubeanic acid. In step 1, 
the biomechanical preparation with multiple instruments was performed in 50 roots, 
which were divided into 5 groups (n = 10) according to the irrigation protocols: G1 - 
Control Group; G2 - Conventional Irrigation; G3 - Alternate Irrigation; G4 - Alternate 
Irrigation + PUI e G5 - Alternate Irrigation + EndoVac. Data were submitted to 
descriptive statistical analysis with absolute numbers, means, standard deviations 
and One-Way ANOVA variance analysis fallowed by Tukey’s test. A significance 
level of 5% was considered. In the intergroup comparison, for the digital microscopy, 
the G5 had the highest averages for the two-thirds analyzed, and no significant  
difference was found between the groups. In the confocal laser microscopy, for the 
middle third, G3 was statistically different from the G4 (p> 0.05), with an extremely 
significant difference between G4 and G5 (p <0.001). For the apical third, the 
differences were extremely significant between G5 and G2, and between G5 and G4 
(p <0.001). The statistical difference between G5 and G3 was significant (p> 0.05). In 
step 2, thirty roots were used with the aim of comparing three different 
instrumentation techniques from the selection of the irrigation protocol that presented 
the best result (G5 - EndoVac). These roots were divided into three groups (n = 10) 
according to the selected instrumentation techniques: GI (Race), GII (Reciproc 
BLUE) and GIII (XP-Endo Shaper), following the same analyzes proposed in step 1. 
The analysis by digital microscopy, for this stage, showed a statistically significant 
difference between GI and GIII in the middle third (p <0.01) and, in the apical third, a 
statistically significant difference between GI and GII and GIII groups (p <0.05 The 
analysis by confocal laser microscopy, in the middle third, showed a statistically 
significant difference between GI and GIII (p <0.01), while in the apical third, this 
difference was extremely significant between GI and GIII (p <0.00), between GII and 
GIII, the statistical difference was significant (p <0.01). Irrigation protocol with 
EndoVac was more efficient to increase the dentinal permeability in the two thirds 
root analyzed, when compared to conventional irrigation and irrigation with PUI. On 
the other hand, the instrumentation technique with multiple instruments was superior 
when compared to the Reciproc BLUE and XP-endo Shaper single-file 
instrumentation systems in relation to the dentinal permeability in the two-thirds of the 
root analyzed. 
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O tratamento endodôntico tem por objetivo a redução significativa do 

contingente microbiano presente no sistema de canais radiculares pela desinfecção 

por meio das soluções irrigadoras (ZANDI et al., 2018). Com a finalidade de 

contribuir com esta afirmativa se faz necessário uma vedação hermética deste 

sistema por meio da obturação (BERALDO et al., 2017; POLETTO et al., 2017; 

TREVISAN et al., 2018) para assim prevenir uma possível reinfecção (SIQUEIRA; 

ROÇAS, 2008; ISMAIL et al., 2016; KURT; ÇALIŞKAN, 2018; MACHADO et al., 

2018). Dessa maneira, o processo de limpeza e modelagem do sistema de canais 

radiculares é etapa crucial para diminuir a contaminação dentinária (KARADE et al., 

2017) em áreas de difícil acesso, especialmente no terço apical (NAIR et al., 2005; 

WAGNER et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017; YILMAZ et al., 2017). 

Durante o preparo biomecânico do SRC, por meio dos instrumentos 

endodônticos associados às soluções irrigadoras, ocorre formação de uma camada 

amorfa de aproximadamente 1 a 2 mm de espessura, composta por raspas de 

dentina, remanescentes de material orgânico, microrganismos e solução irrigadora, 

chamada de camada de smear (TORABINEJAD et al., 2002; VIOLICH; CHANDLER, 

2010; TURKEL; ONAY; UNGOR, 2017; PEETERS et al., 2018). Essa camada pode 

reter bactérias e seus subprodutos e atuar como reservatório de substâncias 

irritantes (MANCINI et al., 2013; SCELZA et al, 2016). 

A presença desta camada obstrui os túbulos dentinários, o que reduz a 

permeabilidade dentinária e dificulta a ação das soluções irrigadoras, da medicação 

intracanal e consequentemente a penetração do cimento obturador (TORABINEJAD 

et al., 2002; RALDI; LAGE-MARQUES, 2003; VIOLICH; CHANDLER, 2010; 

RIBEIRO et al., 2011; AHMETOGLU et al., 2014; KAMEL; KATAIA, 2014; DA 
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COSTA-LIMA et al., 2015; CHAUDHRY et al., 2017; ELNAGHY; MANDORAH; 

ELSAKA, 2017).   

Logo, é possível afirmar que a remoção dessa camada de smear aumenta o 

índice de sucesso da terapêutica endodôntica (SCHILDER, 1974; SIQUEIRA et al., 

1997; WONG, 2004; SHAHRAVAN et al., 2007; SIQUEIRA et al., 2013; POLETTO et 

al., 2017; PRIYANK et al., 2017). 

Embora o preparo biomecânico reduza o contingente bacteriano, a 

desinfecção completa do SCR é dificultada devido à sua complexidade anatômica 

(MACHTOU, 1980; HAAPSALO et al., 2014; GRAYSON, 2016; SILVA et al., 2017; 

BEDIER; HASHEM; HASSAN, 2018). Portanto, o uso das soluções irrigadoras é 

indispensável, visto que conseguem atingir áreas de difícil acesso, onde os 

instrumentos não conseguem tocar (ALKAHTANI; AL-KHUDHAIRI; ANIL, 2014; 

KONSTANTINIDI et al., 2017) como canais laterais, istmos e ramificações apicais 

(WU; WESSELINK, 2001; RICUCCI; BERGENHOLTZ, 2003, NAIR et al., 2005; 

PAQUÉ; GANAHL; PETERS, 2009; METZGER et al., 2010; ALVES et al., 2011; 

ZANDI et al., 2016; DUQUE et al., 2017).  

MACHTOU (1980) afirmou que a ação da solução irrigadora depende de dois 

fatores: o contato entre a solução e os resíduos (ELNAGHY; MANDORAH; ELSAKA, 

2017), e o tempo de ação da mesma (HÜLSMANN; HECKENDORFF; LENNON, 

2003). 

Várias soluções irrigadoras têm sido utilizadas para diminuir os resíduos do 

preparo biomecânico e remover a camada de smear, mas o hipoclorito de sódio 

(NaOCl) em suas diferentes concentrações é a substância mais empregada 

mundialmente, por possuir além da finalidade irrigadora, propriedades químicas 

como solvência de tecidos orgânicos, efeito antimicrobiano efetivo, saponificação, 



Introdução | 5 

 

transformação de aminas em cloraminas e desodorização (McCOMB; SMITH, 1975; 

MADER; BAUMGARTNER; PETERS, 1984; CZONSTKOWSKY; WILSON; 

HOLSTEIN, 1990; SPANÓ et al., 2001; GUERISOLI et al., 2002;; GUALABIVALA et 

al., 2005; TAY et al., 2006; MARENDING et al., 2007; CRUZ et al., 2014; ZANDI et 

al., 2016; ULUSOY; ZEYREK; ÇELIK, 2017).  

A sua eficiência antimicrobiana está relacionada ao alto pH, que atua na 

membrana citoplasmática promovendo inibição enzimática irreversível, alterações 

biossintéticas no metabolismo celular e destruição fosfolipídica (ESTRELA et al., 

2003; ONÇAG et al., 2003; YAMASHITA et al., 2003). Entretanto, o hipoclorito de 

sódio tem a capacidade de atuar quimicamente nos componentes orgânicos da 

camada de smear. O EDTA, por se tratar de uma solução quelante, quando 

associado ao hipoclorito de sódio age na remoção dessa camada (DOĜAN; ÇALT, 

2001; SAYING et al, 2007; MESHRAM et al., 2016; PIPERIDOU et al., 2018) por 

atuar diretamente sobre os componentes inorgânicos, aumentando a permeabilidade 

dentinária (HÜLSMANN; HECKENDORFF; LENNON, 2003; HILLESHEIM et al., 

2017). Portanto, o uso alternado de NaOCl com diferentes agentes quelantes é 

recomendado para proporcionar uma remoção eficiente da camada de smear, bem 

como favorecer a atividade antimicrobiana (ULUSOY; ZEYREK; ÇELIK, 2017). 

A permeabilidade é uma característica inerente da dentina, pela presença de 

um grande número de canalículos dentinários (GUALABIVALA et al., 2005) que 

ocupam cerca de 20 a 30% do seu volume. Eles se formam em função da deposição 

de matriz mineralizada da pré-dentina que circunda os prolongamentos 

odontoblásticos durante a dentinogênese (WAKABAYASHI et al., 1993; TEN CATE, 

2001; MJÖR, 2009; LOPES et al., 2015) 
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Os túbulos dentinários estendem-se por toda a espessura da dentina e 

apresentam conformação cônica, com o diâmetro maior voltado para a polpa, e são 

o meio de difusão dos fluídos através da dentina (PASHLEY, 1996; PASHLEY; 

LIEWEHR, 2007). A densidade canalicular também é maior próxima à polpa (LOPES 

et al., 2015). 

A permeabilidade dentinária tem sido discutida e estudada por meio de 

diferentes métodos, como utilização de corantes (GOING, 1964; ROSELINO, 1983; 

FRÓIS et al., 1981; PÉCORA, 1987; PAQUÉ et al., 2006; KIM et al., 2015; 

VIAPIANA et al., 2016), radioisótopos (BEUST, 1931; WACH; HAUPTFUERHRER; 

KESEL, 1955; SMITH; VINCENZO, 1968; PASHLEY et al., 1978), bem como as 

diferentes formas para obtenção de imagens e métodos de leitura dos resultados, 

como microscopia óptica (NAGAOKA et al., 1995; VIVAN et al., 2016; CONDE et al., 

2016), microscopia confocal a laser (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2009; ARIAS et al., 

2016; GENERALLI et al., 2017), microscopia eletrônica de varredura (MCCOMB; 

SMITH, 1975; TORABINEJAD et al., 2003; ZEHNDER, 2006; ELNAGHY; 

MANDORAH; ELSAKA, 2017) e microtomografia computadorizada (FREIRE et al., 

2015; DE-DEUS et al., 2015-a; DE-DEUS et al., 2015-b; NEELAKANTAN et al., 

2015; TANOMARU-FILHO et al., 2016). 

Independentemente do método de estudo utilizado, existe consenso entre os 

pesquisadores quanto ao número de túbulos presentes na dentina variarem de 

acordo com a região do canal radicular. O terço coronário apresenta maior 

quantidade de túbulos dentinários que o terço apical do canal radicular, estando o 

terço médio em situação intermediária (MARSHALL; MASSLER; DUTE, 1960; 

FRÓIS et al., 1981; PÉCORA et al., 1987; BRUGNERA JÚNIOR et al., 2003; 

MANNOCCI et al., 2004). 
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PÉCORA et al. (1987) estudaram a permeabilidade dentinária em caninos 

humanos após o uso de diversas soluções irrigadoras, com base no método 

preconizado por FEIGL (1958), no qual o cátion indicador da extensão da 

permeabilidade em profundidade era representado pelo cobre proveniente de uma 

solução de sulfato de cobre a 10%. O ácido rubeânico revela íons de cobre, 

formando um composto variando de azul profundo a preto, dependendo da 

quantidade de íons de cobre presentes (PÉCORA et al., 2004; MARCHESAN et al., 

2008; TREVISAN et al., 2017). 

MARENDING et al., (2007) relatam que alterações na permeabilidade 

dentinária podem ocorrer durante a terapia endodôntica, dependendo das técnicas 

de instrumentação utilizadas e o protocolo de irrigação empregado para diferentes 

soluções irrigadoras.  PÉCORA et al. (1987) afirmaram que as soluções irrigadoras 

precisam agir em profundidade para remover micro organismos e tecidos orgânicos 

de áreas inacessíveis aos instrumentos endodônticos. Com o propósito de obter 

melhores resultados, a fim de direcionar os irrigantes para as complexidades 

anatômicas das raízes, algumas das abordagens suplementares utilizadas são as 

técnicas de ultrassom e o sistema EndoVac (VERSIANI et al., 2015; ADORNO et al., 

2016; MANCINI et al., 2018; SILVA et al., 2019; VIRDEE et al., 2018). 

O método de irrigação tradicional por meio de uma agulha adaptada a uma 

seringa, associada à pressão apical positiva (GU et al., 2009; BOUTSIOUKIS; VAN 

DER SLUIS, 2015) encontra limitações em relação a profundidade alcançada pela 

agulha, pois a solução atinge de 0 a 2 mm além da profundidade da agulha 

(MUNOZ; CAMACHO-CUADRA, 2012; ; OZBAY & ERDEMIR, 2018; VIRDEE et al., 

2018). Alguns estudos demonstraram que a frequente renovação da solução 

irrigadora, somada a grandes volumes dessa mesma substância permite sua 
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movimentação hidráulica no interior dos canais radiculares (GU et al., 2009; LOPES 

et al., 2015). Entretanto, outros autores afirmam ser o método de irrigação 

convencional ineficaz na remoção de remanescentes teciduais, consequentemente, 

na limpeza desses canais em toda a sua extensão, principalmente no que se refere 

à limpeza do terço apical (THOMAS et al., 2014; TANOMARU-FILHO et al., 2015; 

JAMLEH; SUDA; ADORNO, 2018). Além disso, a inserção da agulha a 1mm do 

ápice aumenta o risco de extrusão da solução pelo forame apical (BOUTSIOUKIS et 

al., 2014; GENERALLI et al., 2017). 

Diante disso, a agitação das soluções irrigadoras por meio de ultrassom é 

uma proposta amplamente utilizada na endodontia como parte auxiliar no processo 

de irrigação (CONDE et al., 2016; CӐPUTӐ et al., 2019), visto que a efetividade 

dessas soluções dependem do seu  contato direto com a superfície dentinária. O 

conceito de irrigação ultrassônica passiva (PUI) é definido como a ativação da 

solução irrigadora contida no interior do canal radicular por meio de limas de 

pequeno calibre (WELLER; BRADY; BERNIER, 1980) ou insertos ultrassônicos lisos 

(VAN DER SLUIS; WU; WESSELINK, 2005; GRÜNDLING et al., 2011; JIANG et al., 

2016), acoplados à uma fonte geradora de energia ultrassônica. Essa energia é 

dissipada através da solução irrigadora por ondas ultrassônicas levando à cavitação 

(ROY et al., 1994; KATO et al., 2016) e transmissão acústica (AHMAD et al., 1987; 

NAKAMURA et al., 2017). 

 Estudos afirmaram que o uso do ultrassom promoveu maior penetração da 

solução irrigadora nos canais laterais a 4,5 e 2,00 mm do ápice, quando comparados 

à irrigação convencional (DE GREGÓRIO et al., 2009; PARAGLIOLA et al., 2010; 

SAINZ-PARDO et al., 2014). Em 2015, LAYTON et al., ao compararem a eficiência 

de métodos diferentes de irrigação, comprovaram que o Piezoflow (Dentsply Tulsa 
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Dental Specialties) apresentou o melhor fluxo de irrigação nos milímetros mais 

apicais e, consequentemente, melhor limpeza. 

O sistema Endovac (Discus Dental, Culver City, CA, EUA) é outro método de 

irrigação que consiste em um dispositivo de irrigação/aspiração concomitantes, no 

qual a solução depositada na câmara pulpar é direcionada ao ápice por meio de 

pressão apical negativa através de uma microcânula inserida ao longo do 

comprimento de trabalho, facilitando o fluxo apical da solução com mínimo de 

extrusão (SABER; HASHEM, 2011; FREIRE et al, 2015; GENERALLI et al., 2017). 

Este dispositivo apresentou resultados promissores no que se diz respeito à 

diminuição do extravasamento apical das soluções irrigadoras, bem como viabilizou 

a remoção da camada de smear e o efeito antimicrobiano das soluções (DESAI; 

HIMEL, 2009; MILLER; BAUMGARTNER, 2010; ABARAJITHAN et al., 2011; 

SABER; HASHEM, 2011). No entanto, a irrigação por meio de pressão apical 

negativa previne a extrusão apical da solução irrigadora, mas não há evidências que 

este tipo de irrigação previna a extrusão de debris (ROMUALDO et al., 2017). 

Com o advento dos instrumentos rotatórios de níquel-titânio, várias 

deficiências dos procedimentos convencionais de preparo que poderiam afetar 

adversamente a terapia endodôntica foram superadas (HÜLSMANN; PETERS; 

DUMMER, 2005; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011; KELEŞ et al., 2016). 

Os sistemas de instrumentação que permitem o uso de lima única com diferentes 

desenhos, tratamentos de liga e cinemática para a modelagem do sistema de canais 

radiculares são amplamente utilizados nos dias de hoje (LACERDA et al., 2017; 

SILVA et al., 2018; USLU et al., 2018).  

Reciproc BLUE (VDW, Munich, Germany) e XP-endo Shaper (FKG Dentaire 

SA, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) são sistemas para o preparo biomecânico em 
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que se utiliza instrumento único. A RECIPROC BLUE (REC Blue, VDW, Munich, 

Germany) é uma atualização do instrumento RECIPROC, com características de 

desenho similares, com secção transversal em forma de S e duas arestas de corte. 

Esse instrumento recebeu um novo tratamento térmico para que se tornasse mais 

flexível e com maior resistência à fadiga cíclica, o que lhe confere uma cor azul. É 

um sistema de instrumentos únicos para uso em movimento exclusivamente 

reciprocante (USLU et al., 2018). 

DE-DEUS et al. (2019) afirmaram que independente do instrumento utilizado, 

Reciproc ou Reciproc BLUE, não houve diferença quanto ao volume de material 

obturador removido em casos de retratamento de canais ovais. 

A XP-endo Shaper (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), para 

uso em movimento rotatório, é um instrumento em forma de serpente feito de uma 

liga especial (MaxWire [Martensite-Austenite electropolishfleX]). Quando em sua 

fase martensítica, apresenta conicidade inicial de 0.01, mas quando exposto à 

temperatura corporal, o XP-endo Shaper se expande dentro do canal radicular para 

atingir uma conicidade de pelo menos 0.04 de acordo com a memória molecular da 

sua fase austenita (BAYRAM et al., 2017; FKG Dentaire 2018). O fabricante afirma 

que a XP-endo Shaper tem uma geometria única, com seis arestas de corte na 

ponta - Booster Tip (ADIGUZEL et al., 2018;FKG Dentaire 2018). Ainda, alega-se 

que o Booster Tip respeita a trajetória do canal enquanto remove mais material a 

cada passada, permitindo assim que o instrumento comece a moldar após uma 

exploração prévia de pelo menos #15 e possa gradualmente aumentar o seu campo 

de trabalho para atingir o tamanho 30 (FKG Dentaire 2018; ALVES et al., 2018). 

Segundo o fabricante, o instrumento XP-endo Shaper aplica tensão mínima às 
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paredes dentinárias, adaptando-se facilmente às irregularidades do canal. (FKG 

Dentaire 2018; SILVA et al., 2018). 

MACHADO et al. (2018) demonstraram que a XP-endo Shaper foi associada 

com um significativo aumento de casos em que o material obturador foi 

completamente removido durante o retratamento quando comparado a outros 

sistemas de instrumentação utilizados.  

No entanto, estudos utilizando tecnologia de tomografia computadorizada 

(micro-CT) de alta resolução mostraram que detritos criados pela ação de 

instrumentos cortantes na dentina durante o preparo mecânico podem ser 

agrupados nas complexidades anatômicas do sistema de canais radiculares 

impedindo a ação hidrodinâmica de fluxo irrigante (DE-DEUS et al., 2015; FREIRE et 

al., 2015; VERSIANI et al., 2015; KELEŞ et al., 2016). Consequentemente, os 

procedimentos de desinfecção podem ser comprometidos, e microrganismos 

persistentes nessas áreas podem desenvolver ou manter a periodontite apical 

(RICUCCI et al., 2009). 

Uma vez que se considera a presença de bactérias e seus substratos como 

uma das causas de insucesso da terapêutica endodôntica, e a disponibilidade de 

várias técnicas de instrumentação e irrigação durante o preparo químico-mecânico, 

torna-se importante investigar aquelas que atuam com maior eficiência no processo 

de limpeza, desinfecção e aumento da permeabilidade dentinária do sistema de 

canais radiculares. 
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O presente estudo teve como objetivo avaliar por meio de dois métodos 

distintos de análise histoquímica (Microscopia Digital e Microscopia Confocal a 

Laser) a influência de diferentes protocolos de irrigação utilizando as soluções 

irrigadoras hipoclorito de sódio 2,5% e EDTA 17% de maneira alternada e a 

utilização de técnica mecanizada de instrumentação com múltiplos instrumentos 

sobre a permeabilidade dos terços médio e apical da dentina radicular. Com base 

nos resultados obtidos, selecionar o protocolo de irrigação que obteve o melhor 

resultado e associa-lo a duas técnicas diferentes de instrumentação com 

instrumentos únicos.   
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Para melhor compreensão das metodologias utilizadas, os procedimentos 

experimentais foram programados em duas etapas, após a seleção e preparo da 

amostra (n=80) 

 

Etapa 1: Analisar, entre vários protocolos de irrigação, aquele que apresentou 

o melhor resultado quando utilizada a mesma técnica de instrumentação (n=50).  

Etapa 2 : A partir do resultado obtido na etapa 1, aquele considerado o 

melhor protocolo por apresentar os maiores valores de descoloração dentinária foi 

empregado em diferentes técnicas de instrumentação (n=30). 

 

Seleção e Preparo da Amostra 

 

Foram selecionados 80 incisivos centrais inferiores humanos hígidos, 

fornecidos pelo Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. Este trabalho teve início após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da mesma instituição, com o número: 61743516.5.0000.5419 

(Anexo I). 

Os dentes ficaram armazenados em solução aquosa de timol 0,1% na 

intenção de mantê-los hidratados e isentos de proliferação bacteriana até o 

momento do experimento, quando então, foram lavados em água corrente por 24 

horas para eliminar resíduos da solução de timol. A superfície radicular externa foi 

limpa com o auxílio do ultrassom (Profi II Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil).  

Inicialmente, por meio de uma lupa estereoscópica (4X), os dentes foram 

submetidos a exame visual com o propósito de selecionar apenas espécimes com 
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raízes completamente formadas, com ausências de trincas, fraturas e reabsorções 

externas que pudessem interferir nos resultados.  Posteriormente, os dentes foram 

radiografados com filme periapical Ultra Speed (Kodak Brasileira Comércio e 

Indústria Ltda, São José dos Campos, São Paulo, Brasil) e aparelho Spectro 70X 

Seletronic (Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil) no sentido próximo-

proximal, com tempo de exposição de 0,4 segundo e distância objeto-filme de 12 cm. 

As radiografias foram analisadas com auxílio de um negatoscópio (Konex, Konex 

Ind. e Com. de Metais Ltda, São Paulo, Brasil) para confirmar a presença de canal 

único e relativamente reto, ausência de nódulos pulpares, reabsorção interna e 

tratamento endodôntico prévio. 

Com o propósito de padronizar o comprimento das raízes, a porção coronária 

de cada dente foi removida por um corte perpendicular ao longo eixo do dente, 

próximo à junção amelocementária, por meio de um disco diamantado de dupla face, 

acoplado à peça-reta de um micromotor (Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, São 

Paulo, Brasil). 

O canal radicular foi previamente explorado com lima K #10 (Dentsply 

Mailefer, Ballaigues, Suíça), após ser inundado com água destilada e deionizada por 

meio de uma seringa tipo Luer lock® (BD, São Paulo, Brasil) conectada a uma ponta 

NaviTip 30 G (Ultradent Products Inc, South Jordan, USA). Este instrumento foi 

introduzido em toda a extensão do canal até que sua ponta fosse visualizada em 

coincidência com a extremidade do forame apical. A partir desse comprimento foi 

recuado 1 mm e estabelecido o comprimento de trabalho (CT). Posteriormente, para 

uma melhor padronização da amostra, uma lima K #15 percorria todo o comprimento 

de trabalho com cinemática oscilatória, com finalidade de desinserção de 

remanescentes pulpares e facilitar sua remoção por meio de extirpa nervo de menor 
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calibre, associado à irrigação com água destilada e deionizada. Cumpre relatar que 

foram selecionados espécimes que apresentaram diâmetro anatômico de 200µm no 

comprimento de trabalho, até compor os grupos necessários para este experimento.  

A fim de facilitar a penetração das soluções corantes nos túbulos dentinários 

no momento de coloração da dentina, os canais radiculares foram inundados com 1 

mL de EDTA 15%. Essa solução foi mantida no interior das raízes por 3 minutos e, 

em seguida, foram irrigadas novamente com 5 ml de água destilada e deionizada 

para remover qualquer traço da solução de EDTA presente na estrutura dentinária. 

Por fim, as raízes foram armazenadas separadamente em tubos tipo Eppendorf 

(Micro Test Tubes 3810X Standard, Eppendorf do Brasil Ltda., São Paulo, SP, 

Brasil) com 1 mL de água destilada e deionizada para manter sua hidratação. 

 

Preparo das Soluções para a Reação Histoquímica de Coloração da Dentina do 

Canal Radicular 

 

As soluções foram preparadas no Laboratório de Gerenciamento de Resíduos 

Odontológicos – LAGRO, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP 

USP, de acordo com o método descrito por PÉCORA (1987).  

 

Solução de Sulfato de Cobre 

Foram utilizados 10 gramas de sulfato de cobre dissolvidos em 100 ml de 

água destilada e deionizada, acrescida de 25 ml de hidróxido de amônio a 25%. 

 

Solução Alcoólica de Ácido Rubeânico 

Foi utilizado 1 grama deste ácido dissolvido em 100 mL de álcool etílico.  
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Para a pesagem dos produtos químicos, foi utilizada uma balança eletrônica 

(BEL Ltda, Piracicaba, SP, Brasil). 

A reação entre o sulfato de cobre, de coloração azul, e do ácido rubêanico, 

que possui a cor alaranjada, tem como resultado o rubeanato de cobre, que se 

apresenta com uma coloração bem forte, com tonalidade que pode variar desde um 

azul intenso até o negro (Figura 1).  

 

 

 

Com o propósito de intensificar a coloração da dentina radicular, em uma 

adaptação da metodologia descrita por PÉCORA (1987), o tempo de imersão das 

raízes nas soluções corantes foi aumentado. As raízes tiveram a sua superfície 

externa seca com o auxílio de papel toalha absorvente e seu interior foi seco com 

cones de papel absorvíveis #20 (Tanari, Manacapuru, AM, Brasil). 

Figura 1. Reação do sulfato de cobre com o ácido rubêanico, que resulta no rubeanato de cobre. 
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As raízes foram mantidas num dessecador ligado a uma bomba a vácuo – 27 

Kg/cm² - (Quimis, Diadema, SP, Brasil) por 120 minutos com a finalidade de remover 

possíveis traços de umidade remanescentes na estrutura dentinária. Em seguida, 1 

mL de solução de sulfato de cobre foi injetada no interior de cada raiz  com o auxílio 

de uma seringa com bico tipo Luer lock® (BD, São Paulo, Brasil) conectada a uma 

ponta NaviTip 30 G (Ultradent Products Inc, South Jordan, USA) e, logo após, as 

raízes foram imersas em um becker contendo a mesma solução e mantidas em cuba 

ultrassônica 1440 DA (Odontobrás Comércio de Equipamentos Médico 

Odontológicos Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasi) por 5 minutos, com frequência de 40 

KHz e potência ultrassônica de 81 W. Assim, o fenômeno da cavitação promoveu o 

aumento de pressão e temperatura das bolhas implodidas, favorecendo o processo 

de coloração das raízes.  

 Finalizado o processo de agitação ultrassônica, o becker com as raízes 

imersas na solução de sulfato de cobre foi mantido no dessecador a vácuo por 15 

minutos e por mais 75 minutos em pressão ambiente. Após esse processo, as raízes 

foram removidas da solução e secas externamente com toalha de papel absorvente 

e internamente com cones de papel absorvíveis, com o propósito de remover os 

excessos da solução. Então, 1 mL da solução de ácido rubeânico foi injetada no 

canal radicular das raízes, que foram imersas em um becker com essa solução por 5 

minutos na cuba ultrassônica e depois mantidas por 15 minutos no dessecador á 

vácuo, e por mais 225 minutos em pressão ambiente.  
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Preparo das Soluções Irrigadoras Utilizadas no Preparo Biomecânico.  

 

Para maior confiabilidade quanto a concentração das soluções irrigadoras, as 

mesmas também foram preparadas no Laboratório de Gerenciamento de Resíduos 

Odontológicos – LAGRO, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP 

USP, com reagentes de grau analítico e com água purificada por um sistema de 

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

condutividade elétrica inferior a 1 µS. 

 

Ácido Etilenodiaminotetraacético (EDTA 15%) 

 

Em um béquer para 200 mL, 17 gramas de EDTA (Merck) foram pesados e 

adicionados a 100 ml de água destilada e deionizada. Nestas condições, o sal de 

EDTA é insolúvel. A solução formada, com coloração branca, foi agitada por meio de 

um agitador magnético e, em seguida, o hidróxido de sódio 5 mol . L-1 foi gotejado 

lentamente para sua solubilização até se obter pH 7,25. Nesse momento, a solução 

que se encontrava com coloração branca, tornou-se límpida e transparente. Nestas 

condições o EDTA torna-se completamente solúvel O pH da solução foi aferido por 

meio de um pHmetro Analion®. Foram utilizados 11 mL da solução de hidróxido de 

sódio para esta neutralização resultando, portanto, em uma solução de 17g de 

EDTA em 111 mL de água, o que corresponde em porcentagem a 15 % de EDTA 

em solução (ØSTBY, 1957).  

A solução foi colocada em um recipiente plástico âmbar, dotado de batoque e 

tampa, para posteriormente ser utilizada.  
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Hipoclorito de Sódio (NaOCl 2,5%) 

 

A solução de NaOCl 2,5% foi obtida a partir da diluição do NaOCl 12% para 

uso exclusivo em laboratório (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., Diadema, 

SP, Brasil) em água deionizada. Para confirmar a concentração preparada utilizou-

se o método da titulação iodométrica (VOGUEL, 2005). 

 

1ª Etapa 

 Distribuição dos Grupos Experimentais  

 

Finalizado o processo de coloração, as raízes foram numeradas de 1 a 50 e 

submetidas a um preparo biomecânico com múltiplos instrumentos, que consiste no 

preparo da região cervical com lima rotatória PRE RACE #35/.08 (FKG, La-Chaux 

De Fonds, Switzerland), e irrigação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5%. 

Seguidamente, as raízes foram instrumentadas com o sistema rotatório RACE (FKG, 

La-Chaux De Fonds, Switzerland), preparadas até o CT estabelecido previamente 

com os instrumentos #20/.02, #20/.04, #25/.02, #25/.04, #25/.06, #30/.02, #30/.04, 

#35/.02, #40/.02 e auxílio do motor elétrico VDW Silver (VDW, Munique, Alemanha). 

De acordo com as instruções do fabricante, esses instrumentos possuem o menor 

torque do mercado. As raízes foram divididas aleatoriamente em 5 grupos 

experimentais (n=10), de acordo com o protocolo de irrigação/irrigação final a ser 

utilizado:  

G1) Irrigação e inundação com 3 mL de água destilada e deionizada a cada 

troca de instrumento, irrigação final com 3 mL da mesma substância e aspiração 

(grupo controle);  
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G2) Irrigação e inundação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% a cada 

troca de instrumento, inundação final  com EDTA 15% por 5 minutos;  irrigação com 

3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% para remoção do quelante e aspiração;  

G3) Irrigação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5%, aspiração e inundação 

com EDTA 15% a cada troca de instrumento, inundação final com EDTA 15% por 1 

minuto, irrigação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% para remoção do quelante e 

aspiração; 

G4) Irrigação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5%, aspiração e inundação 

com EDTA 15% a cada troca de instrumento, inundação final com EDTA 15% por 1 

minuto e utilização de irrigação ultrassônica passiva (PUI), seguida de irrigação com 

3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% para remoção do quelante e aspiração.  

A solução irrigadora foi ativada por 30 segundos com o auxílio de um 

ultrassom (Profi II Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil) 

programado na potência de 10%, com uma ponta lisa E1 Irrisonic (Helse Dental 

Tecnology, Santa Rosa de Viterbo, SP, Brasil) inserida com movimentos de vai e 

vem até o limite mais apical em que pode vibrar livremente, respeitando-se a 

distância máxima de dois mm do comprimento de trabalho.  

G5) Irrigação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5%, aspiração e inundação 

com 1 mL de EDTA 15% a cada troca de instrumento, inundação final com EDTA 

15% por 1 minuto e utilização de Endovac (Discus Dental, Culver City, CA, EUA), 

irrigação final com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% para remoção do quelante e 

aspiração.  

Inicialmente, uma microcânula conectada ao sugador foi introduzida até o 

comprimento de trabalho e a seringa de irrigação do aparelho foi preenchida com 3 
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mL da solução irrigadora a ser utilizada. À medida que a solução era depositada na 

região cervical do canal, a microcânula realizava a sucção em direção apical.  

Concluídos os protocolos de irrigação, as raízes foram irrigadas com 10 mL 

de água destilada e deionizada de forma convencional para remoção de 

remanescentes das soluções irrigadoras. Nos grupos G3, G4 e G5, em que o 

protocolo de irrigação utilizado fazia alternância das soluções irrigadoras, o tempo de 

inundação final com EDTA foi reduzido devido à inundação dos canais com esta 

solução no momento da instrumentação. 

 

Preparo dos Slices para a Mensuração das Áreas Descoloridas  

 

As raízes foram fixadas individualmente em lâminas de acrílico com auxílio de 

cola quente (Figura 2A). Cada raiz foi seccionada perpendicularmente ao longo eixo 

do dente, com o auxílio de um disco de corte diamantado (Ø 127 mm x 0,4 mm x 

12,7 mm – Buehler, Ltd. Lake Bluff, USA), acoplado a uma cortadora de precisão 

automática (Isomet 4000, Buehler, Ltd. Lake Bluff, USA), velocidade de 350 rpm e 

irrigação contínua com água (Figura 2B). Foram realizadas marcações nas regiões 

equivalentes aos diferentes terços, determinadas pela divisão do comprimento de 

cada raiz, onde foi subtraído o primeiro mm mais apical e restante dividido por três 

terços radiculares (Figura 2B). 
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  Para a obtenção dos slices, foram realizados cortes de 1 mm de espessura 

para todas as raízes, direcionados de apical para cervical. Pela dificuldade de 

selecionar incisivos inferiores com raízes de comprimentos que permitissem mais de 

um corte de 1 mm de espessura para os terços utilizados, apenas um corte dos 

terços apical e médio foi selecionado para realização das duas análises. O terço 

cervical foi excluído das análises por ser comprovadamente mais permeável do que 

os terços médio e apical. Os slices foram selecionados da seguinte forma: a porção 

de 1 mm mais apical foi desprezada, e o primeiro corte foi selecionado para a região 

apical. Obedeceu-se o mesmo critério para o terço médio, isto é, foi selecionado 

também o segundo corte do terço médio da raiz.  Para a seleção dos slices, foi 

considerada a espessura do disco de corte e seu deslocamento.  

Em seguida, foi realizado o acabamento e polimento desses slices com lixas 

d’água de granulação decrescente 500, 600 e 1.200 (3M do Brasil Ltda, Sumaré, SP, 

Figura 2. (A) Raiz fixada em lâmina de acrílico com  cola quente. (B) Máquina Isomet para corte  dos slices (Isomet 4000, 
Buehler, Ltd. Lake Bluff, USA). 
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Brasil), de modo a planificar a superfície. Os slices foram lixados individualmente em 

cada uma das granulações e, posteriormente, foram lavados em água corrente para 

remoção de possíveis detritos. Ainda, as superfícies dos slices foram polidas com 

discos de feltro de 0,3 e 0,5 µm (Diamond, FGM, Joinvile, SC, Brasil), por meio da 

máquina politriz giratória (APL-4, Arotec S/A Ind. E Comércio, Cotia, SP, Brasil), 

juntamente com os líquidos para preparação metalográfica de alumina (Arotec 

Sj685/A Ind. E Comércio, Cotia, SP, Brasil). 

 

Análise Histoquímica por Microscopia Digital 

 

Para a mensuração das áreas descoloridas foi utilizado o microscópio digital 

Insize® ISM-PM200S do Laboratório de Pesquisa em Odontologia Restauradora da 

FORP-USP, acoplado a um computador. Para padronização e visando obter 

mensuração confiável, as imagens foram produzidas com aumento de 60 vezes, 

iluminação e distância focal constante.  

A análise dos slices foi realizada através do software AxioVision 4.8 (Carl 

Zeiss). Com o auxílio da imagem de uma régua milimetrada, foi inserida no 

programa uma escala definida para o cálculo das mensurações obtidas (Figura 3). 

Por meio de um mouse, primeiramente, delimitava-se o contorno maior que 

correspondia ao limite mais externo da dentina radicular descolorida pelas soluções 

irrigadoras. Com isso, o software determinava os valores do que denominamos de 

área maior, que corresponde à área de atuação das soluções irrigadoras, em mm2 

(A). Posteriormente e do mesmo modo, contornava-se o perímetro do canal e o 

software fornecia o valor da área menor (B).  A subtração entre os valores das 

respectivas áreas proporcionava o valor da área descolorida (Figura 4). 
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Figura 3. Mensuração de um mm na régua para padronização de escala utilizada na análise histoquímica por microscopia 
digital. 

 

Figura 4. Software AxioVision 4.8. Imagem representando escala selecionada (seta) e as mensurações de área realizadas em 
cada slice. 
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Análise Histoquímica por Microscopia Confocal à Laser 

 

No momento da análise da ação das soluções irrigadoras pelo microscópio 

confocal a laser, as superfícies cervicais dos slices foram submetidas ao 

condicionamento com ácido fosfórico 37% por 10 segundos. A remoção do ácido foi 

realizada com água destilada e os slices foram secos com papel toalha absorventes. 

Na sequência, as amostras foram levadas ao Microscópio Confocal a Laser 

(Lext, 3D Measuring Laser Microscope OLS 4000, Olympus Corporation) para a 

obtenção de imagens correspondentes à ação da solução irrigadora. O espécime foi 

posicionado junto ao aparelho de tal forma que a imagem fornecida pela objetiva de 

10x de magnificação fosse o centro do canal radicular. A partir dessa imagem, foram 

escaneadas e capturadas as imagens dos quadrantes de cada slice com 

magnificação de 20x, para possibilitar a visualização da profundidade de penetração 

da solução irrigadora no interior dos túbulos dentinários em cada quadrante. Para 

um melhor entendimento, slices foram divididos em quadrante superior esquerdo (a), 

Figura 5. Áreas contornadas em vermelho representando as mensurações pelo software de área maior (A) e área menor (B).  
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quadrante superior direito (b), quadrante inferior direito (c) e quadrante inferior 

esquerdo (d) de acordo com a localização da aferição.  

Obtidas todas as imagens, partiu-se para a segunda fase da análise, que 

consistiu na mensuração linear da extensão da penetração da solução irrigadora 

através dos túbulos dentinários, por meio do mesmo programa de aquisição das 

imagens (Lext, 3D Measuring Laser Microscope OLS 4000, Olympus Corporation), 

utilizando-se de uma régua de medida digital. A parede do canal radicular foi 

considerada o início da linha e, a partir daí, seguia-se a trajetória do túbulo 

dentinário, em direção ao cemento radicular até o ponto limite da extensão 

descolorida Em cada quadrante, foram realizadas 10 mensurações. Desta forma, 

obteve-se um total de 40 medidas, das quais se obteve uma média para cada slice. 

Os valores eram exportados para uma planilha do programa Excel, para posterior 

tabulação e análise estatística. 
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Com o resultado dessa etapa, o melhor protocolo de irrigação foi definido e, 

então, a segunda etapa do projeto pode ser executada. 

 

Etapa 2 - Distribuição dos Grupos Experimentais 

 

A segunda etapa do projeto foi realizada empregando o melhor protocolo de 

irrigação obtido na etapa anterior (EndoVac), sob a ação de dois diferentes grupos 

Figura 6. Imagem do programa LEXT, obtida por meio da análise histoquímica por microscopia confocal a laser, 
demonstrando a escala em µm e a área de ação da solução irrigadora na região inferior direita (c) no terço apical da dentina 
radicular. 
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de instrumentação utilizando lima única, com o objetivo de comparar a extensão da 

ação do protocolo de irrigação selecionado demonstrada pela descoloração quando 

da utilização de técnica mecanizada empregando maior número de instrumentos e, 

consequentemente, maior volume de solução irrigadora. Os dentes foram divididos 

aleatoriamente em 3 grupos (n=10):  

GI) FKG Race: preparo da região cervical com lima rotatória PRE RACE 

#35/.08 (FKG, La-Chaux De Fonds, Switzerland), e irrigação com 3 mL de hipoclorito 

de sódio 2,5%. Seguidamente, as raízes foram instrumentadas com o sistema 

rotatório RACE (FKG, La-Chaux De Fonds, Switzerland), preparadas até o CT 

estabelecido previamente com os instrumentos #20/.02, #20/.04, #25/.02, #25/.04, 

#25/.06, #30/.02, #30/.04, #35/.02, #40/.02 de acordo com as instruções do 

fabricante. Irrigação com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5%, aspiração  e inundação 

com EDTA 15% a cada troca de instrumento, inundação final com EDTA 15% por 1 

minuto e utilização de Endovac (Discus Dental, Culver City, CA, EUA), irrigação final 

com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% para remoção do quelante e aspiração.  

GII) Reciproc Blue (VDW, Munique, Alemanha): os dentes foram preparados 

com o instrumento #R40, de acordo com as instruções do fabricante. Como as 

raízes já foram exploradas, de modo que o DA fosse igual a 200µm, a lima foi 

introduzida no canal e após 3 movimentos de bicada o instrumento foi removido do 

canal, limpo com gaze e a raiz foi irrigada com 5 mL de hipoclorito de sódio 2,5%, 

aspirada, inundada com EDTA 15% e assim sucessivamente, até atingir o 

comprimento de trabalho. No momento final após a instrumentação, a inundação foi 

realizada com EDTA 15% por um tempo de 3 minutos e utilização de Endovac 

(Discus Dental, Culver City, CA, EUA), irrigação final com 3 mL de hipoclorito de 
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sódio 2,5% para remoção do quelante e aspiração. Foi utilizado um instrumento para 

cada cinco raízes. 

GIII) XP endo Finisher (FKG, La-Chaux De Fonds, Switzerland): os dentes 

foram instrumentados de acordo com as instruções do fabricante. Como as raízes já 

foram exploradas, de modo que o DA fosse igual a 200µm, as soluções irrigadoras 

foram aquecidas a 37ºC de modo imitar a temperatura corporal. O instrumento, 

quando resfriado, assume sua fase martensítica, em que o taper inicial é #30 e a 

conicidade 0.01. Quando em contato com a temperatura corporal, ele atinge sua 

fase austenítica, podendo alcançar conicidade 0.04. O instrumento foi introduzido no 

interior do canal e progredindo lentamente em direção ao comprimento de trabalho, 

de modo que o instrumento ficasse livre para girar solto no movimento de recuo. 

Caso o comprimento de trabalho não fosse atingido após 3 a 5 movimentos, o 

instrumento era removido do canal, limpo em uma gaze e o dente era irrigado com 5 

mL de hipoclorito de sódio 2,5%, aspirado, inundado com EDTA 15% e assim 

sucessivamente, até chegar ao comprimento de trabalho. Quando o CT foi atingido, 

10 movimentos suplementares longos e suaves de vai e vem foram realizados. No 

momento final após a instrumentação, a inundação foi realizada com EDTA 15% por 

um tempo de 3 minutos e utilização de Endovac (Discus Dental, Culver City, CA, 

EUA), irrigação final com 3 mL de hipoclorito de sódio 2,5% para remoção do 

quelante e aspiração. Foi utilizado um instrumento para cada cinco raízes. 

Finalizado o preparo biomecânico para os 3 grupos, os canais foram irrigados 

com 10 mL de água destilada e deionizada de forma convencional para remoção de 

remanescentes das soluções irrigadoras. 
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 As análises histoquímica por microscopia digital e por microscopia confocal a 

laser dos grupos I, II e III foram realizadas de maneira idêntica à descrita na etapa 

anterior. 

 

Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com auxílio do programa GraphPad InStat 

versão 3.06, 32 bit for Windows (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA). Os 

dados de cada parâmetro avaliado foram submetidos ao teste estatístico 

Kolmogorov-Smirnov com o objetivo de verificar a distribuição amostral. O nível de 

significância foi estabelecido em 5% (p<0,05). Considerando-se a distribuição normal 

dos resultados, foi aplicado o teste paramétrico de análise de variância (One-Way 

ANOVA) e teste post hoc de Tukey para comparação entre os grupos.  
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O propósito deste estudo foi avaliar, por meio de dois métodos distintos de 

análise histoquímica (Microscopia Digital e Microscopia Confocal a Laser), a 

influência de diferentes protocolos de irrigação associados a uma técnica 

mecanizada de instrumentação com múltiplas limas sobre a permeabilidade da 

dentina radicular nos terços médio e apical (Etapa 1). Ainda, com as mesmas 

analises propostas, avaliar o protocolo de irrigação que obteve o melhor resultado 

agora associado a diferentes técnicas de instrumentação de lima única (Etapa 2). Os 

dados originais referentes às mensurações de descoloração da dentina radicular 

pela ação das soluções irrigadoras através dos túbulos dentinários foram anotados e 

armazenados em arquivos individuais. Dessa forma, um banco de dados foi montado 

para cada um dos testes e cada um dos grupos, permitindo a realização da análise 

estatística. 

 

Etapa 1  

 

Análise Histoquímica por Microscopia Digital 

A análise estatística foi realizada a partir dos dados originais (Apêndice A) 

obtidos conforme cada terço radicular. Foram utilizados os dados expressos pelo 

software Graphpad InStat 3.06, 32 bit for Windows (GraphPad Software, Inc., La 

Jolla, CA, USA), especialmente desenvolvido, gerando a Tabela I, referente às 

médias e desvio padrão. Os testes preliminares de Kolmogorov-Smirnov 

apresentaram distribuição normal, sugerindo a aplicação de testes paramétricos. O 

teste que melhor se adaptou foi ao modelo matemático foi o de análise de variância 

One-Way ANOVA. 
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O grupo controle apresenta valor zero, o que confirma um fato esperado, ou 

seja, a ausência de área descolorida, uma vez que a água não consegue promover 

a descoloração do rubeanato de cobre penetrado no interior dos túbulos dentinários 

e, portanto, não participa da análise estatística.  

 

 

 

A análise histoquímica por meio de microscopia digital mostra que, 

numericamente, os maiores valores de área descolorida nos dois terços radiculares 

analisados é representado pelo grupo G5. Entretanto, o teste de Tukey afirmou que, 

estatisticamente, não houve diferença significante entre os grupos no terço médio 

(p=0,2136) e no terço apical (p=0,1025), como podemos observar nas Tabelas II e 

III.  

 

Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

G2 vs G3 0.018 ns >0.05 

G2 vs G4 -0.024 ns >0.05 

G2 vs G5 -0.037 ns >0.05 

G3 vs G4 -0.042 ns >0.05 

G3 vs G5 -0.055 ns >0.05 

G4 vs G5 -0.013 ns >0.05 

Tabela I. Médias e Desvio Padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia digital da área descolorida conforme os 
terços radiculares analisados (mm²). 

G1: Controle; G2: Convencional; G3: Convencional Alternada; G4: Convencional Alternada + PUI; G5: Convencional Alternada 
+ EndoVac. 

Tabela II. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia digital para o terço médio. 
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Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

G2 vs G3 0.004 ns >0.05 

G2 vs G4 -0.011 ns >0.05 

G2 vs G5 -0.034 ns >0.05 

G3 vs G4 -0.015 ns >0.05 

G3 vs G5 -0.038 ns >0.05 

G4 vs G5 -0.023 ns >0.05 

 

 

 

 

Tabela III. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica 
por microscopia digital para o terço apical. 

Figura 7. Gráfico referente às médias e desvio padrão da análise histoquímica por microscopia digital dos protocolos de 
irrigação para o terço médio. 

G2 G3
 G1 

G4 G5 

Figura 8. Gráfico referente às médias e desvio padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia digital dos protocolos de 
irrigação para o terço apical. 

G2 G3 G4 G5 
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Com exceção do grupo controle, podemos observar na Tabela IV que em 

todos os grupos analisados houve descoloração da dentina radicular. 

 

 

            

G1 G2 G3 G4 G5 

Média ± DP 

Terço Médio 0 0.16 ± 0.03 0.14 ± 0.03 0.18 ± 0.08 0.20 ± 0.07 

Terço Apical  0 0.09 ± 0.03 0.08 ± 0.03 0.10 ± 0.03 0.12 ± 0.03 

  

      

Análise Histoquímica por Microscopia Confocal a Laser 

 

A Tabela V foi obtida a partir dos dados originais, organizados por quadrantes 

(Apêndice B), referentes às mensurações expressas em micrometros (µm), da ação 

das soluções irrigadoras utilizadas nos diferentes protocolos de irrigação nos túbulos 

dentinários, para os terços médio e apical da dentina radicular. Nela estão 

representadas as médias e desvio padrão da ação das soluções irrigadoras 

fornecidas por meio da microscopia confocal a laser, conforme os terços radiculares 

analisados. Após os testes preliminares de Kolmogorov-Smirnov apresentaram 

distribuição normal, sugerindo a aplicação de testes paramétricos, o teste que 

melhor se adaptou foi ao modelo matemático foi o de análise de variância One-Way 

ANOVA.  

Na Tabela V estão representados os valores de média e desvio padrão para 

cada terço radicular. Esses resultados mostraram que o grupo G5 apresenta os 

maiores valores numéricos quanto à ação da solução irrigadora através dos túbulos 

dentinários, para os terços médio e apical.  

 

Tabela IV. Comparações entre os grupos referentes às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia digital para os dois terços analisados (mm²). 
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O teste de Tukey confirmou valor de p<0,001 para o terço médio, considerado 

extremamente significante. O grupo G5 apresentou diferença estatística 

extremamente significante em relação ao grupo G4 (p<0,001) que, por sua vez, 

apresentou os menores valores de média.  A diferença estatística não foi 

considerada significante quando grupo G5 foi comparado com os outros grupos 

estudados. Os resultados mostraram ainda que houve diferença estatisticamente 

significante do grupo G3 relação ao grupo G4 (p<0,05). O grupo G2 ocupou uma 

posição intermediária em relação aos outros grupos, conforme podemos observar 

nas Tabelas VI e VIII. 

 

Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

G2 vs G3 

 

-6.054 

 

ns 

 

>0.05 

G2 vs G4 

 

26.537 

 

ns 

 

>0.05 

G2 vs G5 

 

-27.321 

 

ns 

 

>0.05 

G3 vs G4 

 

32.591 

 

* 

 

<0.05 

G3 vs G5 

 

-21.267 

 

ns 

 

>0.05 

G4 vs G5 

 

-53.858 

 

*** 

 

<0.001 

 

 

Tabela V. Médias e Desvio Padrão (DP) da análise histoquímica  por microscopia confocal a laser da ação linear da 

solução irrigadora, conforme os terços radiculares analisados (µm ). 

G1: Controle; G2: Convencional; G3: Convencional Alternada; G4: Convencional Alternada + PUI; G5: Convencional Alternada 
+ EndoVac. 

Tabela VI. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia confocal a laser para o terço médio. 
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Para o terço apical, o teste de Tukey afirmou valor de p<0,001, considerado 

extremamente significante. O grupo G5 apresentou diferença estatística 

extremamente significante em relação aos grupos G2 e G4 (p<0,001) e, ainda, 

diferença estatística significante quando comparado ao grupo G3 (p>0,05). O grupo 

G2 não apresentou diferenças estatísticas em relação aos grupos G3 e G4. O grupo 

G3, por sua vez, também se apresentou sem diferenças estatisticamente 

significantes em relação ao grupo G4, como pode ser observado nas Tabelas VII e 

VIII. 

 

Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

G2 vs G3 

 

-20,841 

 

ns 

 

>0.05 

G2 vs G4 

 

-7,394 

 

ns 

 

>0.05 

G2 vs G5 

 

-48,402 

 

*** 

 

<0.001 

G3 vs G4 

 

13,447 

 

ns 

 

>0.05 

G3 vs G5 

 

-27,561 

 

* 

 

<0.05 

G4 vs G5 

 

-41,008 

 

*** 

 

<0.001 

 

  

 

Tabela VII. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias de desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia confocal a laser para o terço apical. 

Figura 9. Gráfico referente às médias e desvio padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia confocal a laser dos 
protocolos de irrigação para o terço médio. 

G2 G3 G4 G5 
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A tabela VIII representa as médias e desvio padrão da ação da solução 

irrigadora nos terços médio e apical dos diferentes protocolos de irrigação utilizados 

e a comparação entre os grupos, para a análise histoquímica por microscopia 

confocal a laser. 

 

            

G1 G2 G3 G4 G5 

Média ± DP 

Terço Médio 
0 51.49 ± 31.15A,B 57.55 ± 17.38B 24.95 ± 15.03A 78.81 ± 24.20B 

Terço Apical  0 22.21 ± 19.87A,B 43.05 ± 18.20B 29.60 ± 19.77B 70.61 ± 18.78C 

  

     

Etapa 2 

 

Análise Histoquímica por Microscopia Digital 

A Etapa 2 deste estudo consistiu em determinar a influência de diferentes 

técnicas de instrumentação estabelecidas pelo fabricante, sobre a permeabilidade 

Tabela VIII. Comparações entre os grupos referentes ás médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia confocal a laser para os dois terços analisados (µm²). 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas expressam diferença estatística significante entre os grupos. 

Figura 10. Gráfico referente às médias e desvio padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia confocal a laser dos 
protocolos de irrigação para o terço apical. 

G4 G5 G3 G1 
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da dentina radicular quando da utilização do protocolo de irrigação pré determinado 

na etapa 1 por apresentar os melhores resultados: EndoVac. 

Dessa maneira, os grupos avaliados nesta etapa do trabalho foram: GI: 

Sistema Race; GII: Sistema Reciproc BLUE; GIII: Sistema Xp-Endo Shaper.  

A partir dos dados originais obtidos em mm² (Apêndice C), as análises dos 

dados foram realizadas com o mesmo programa estatístico utilizado na etapa 1, que  

gerou os valores expressos na Tabela IX. Após os testes preliminares de 

Kolmogorov-Smirnov apresentarem distribuição normal, sugerindo a aplicação de 

testes paramétricos, o teste que melhor se adaptou foi ao modelo matemático foi o 

de análise de variância One-Way ANOVA.  

 

Região 

Terço Médio Terço Apical 

Amostra GI GII GIII GI GII GIII 

1 0.16 0.12 0.07 0.09 0.04 0.04 

2 0.27 0.19 0.1 0.15 0.11 0.04 

3 0.17 0.14 0.08 0.06 0.05 0.04 

4 0.21 0.15 0.09 0.15 0.06 0.06 

5 0.14 0.28 0.13 0.09 0.07 0.03 

6 0.12 0.16 0.02 0.07 0.13 0.12 

7 0.26 0.03 0.04 0.15 0.07 0.02 

8 0.2 0.17 0.13 0.08 0.03 0.13 

9 0.22 0.08 0.17 0.13 0.04 0.06 

10 0.15 0.06 0.07 0.07 0.03 0.02 

Média ± DP 0.19 ± 0.05 0.13 ± 0.07 0.09 ± 0.04 0.10 ± 0.03 0.06 ± 0.03 0.05 ± 0.03 

  

 

 Os resultados mostraram que os maiores valores numéricos de média são 

representados pelo grupo GI, os menores valores pelo grupo GIII, enquanto o grupo 

GII ocupa uma posição intermediária.  

Tabela IX. Médias e Desvio Padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia digital da área descolorida conforme os 
terços radiculares analisados (mm²). 

GI: Race Convencional Alternada + EndoVac; GII: Reciproc Blue Convencinal Alternada + EndoVac; GIII: Xp-Endo Shaper 
Convencional Alternada + EndoVac.. 
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O teste de Tukey mostrou um valor de p=0,0022 para o terço médio, 

considerado muito significante. A diferença grupo GI em comparação ao grupo GIII 

foi considerada muito significante (p<0,01), não havendo diferença estatística 

significante entre os grupos GI e GII, bem como entre os grupos GII e GIII (p>0,05), 

como ilustrado nas Tabelas IX e X. 

 

Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

GI vs GII 

 

0.052 

 

ns 

 

>0.05 

GI vs GIII 

 

0.1 

 

** 

 

<0.01 

GII vs GIII 

 

0.048 

 

ns 

 

>0.05 

 

 

 

 

 

No terço apical, o teste de Tukey considerou valor de p=0,0139, considerado 

significante. O grupo GI mostrou os melhores resultados, apresentando diferença 

estatisticamente significante quando comparado ao grupo GII, bem como relação ao 

grupo GIII (p<0,05). Os grupos GII e GIII apresentaram resultados estatisticamente 

semelhantes entre si.  

Tabela X. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia digital para o terço médio. 

Figura 11. Gráfico referente às médias com desvio padrão (DP) da análise da histoquímica por microscopia digital dos 
protocolos de irrigação para o terço médio. 

GI GII GIII 
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Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

GI vs GII 

 

0,041 

 

* 

 

<0.05 

GI vs GIII 

 

0,048 

 

* 

 

<0.05 

GII vs GIII 

 

0,007 

 

ns 

 

>0.05 

 

 

 

A tabela XII representa as médias e desvio padrão da ação da solução 

irrigadora nos terços médio e apical das diferentes técnicas de instrumentação 

utilizados e a comparação entre os grupos, para a análise de microscopia digital. 

 

        

GI GII GIII 

Média ± DP 

Terço Médio 0.19 ± 0.05A 0.13 ± 0.07A,B 0.09 ± 0.04B 

Terço Apical  0.10 ± 0.03A 0.06 ± 0.03B,C 0.05 ± 0.03B,C 

  

   

 

 

 

Tabela XII. Comparações entre os grupos referentes ás médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia digital para os dois terços analisados (mm²). 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas expressam diferença estatística significante entre os grupos. 

Tabela XI. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia digital para o terço apical. 

Figura 12. Gráfico referente às médias e desvio padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia digital dos 
protocolos de irrigação para o terço apical. 

GII GIII GI 
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Análise Histoquímica por Microscopia Confocal a Laser 

Para esta metodologia, os dados originais foram organizados por quadrantes 

(Apêndice D), referentes às mensurações expressas em micrometros (µm), da ação 

das soluções irrigadoras utilizadas nos diferentes protocolos de irrigação nos túbulos 

dentinários, para os terços médio e apical da dentina radicular, dando origem a 

Tabela XIII. Os números apresentaram distribuição normal como afirmado pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov, sugerindo a aplicação de testes paramétricos. O teste que 

melhor se adaptou ao modelo matemático foi o de análise de variância One-Way 

ANOVA.  

A Tabela XIII mostra as médias e desvio padrão da penetração das soluções 

irrigadoras fornecidas por meio da microscopia confocal a laser, conforme os terços 

radiculares analisados. 

 

 

Região 

Terço Médio Terço Apical 

Amostra GI GII GIII GI GII GIII 

1 130.589 50.774 41.24 75.721 16.948 21.803 

2 51.254 97.014 25.794 69.148 101.487 28.295 

3 80.522 80.987 47.963 52.741 54.962 25.151 

4 65.899 61.235 26.732 31.396 43.31 22.074 

5 78.065 89.324 56.155 103.644 27.112 35.767 

6 49.577 75.299 82.067 69.957 80.731 21.899 

7 70.304 49.844 25.415 67.28 49.466 13.225 

8 82.751 74.505 73.455 77.521 54.272 72.098 

9 120.741 97.101 28.204 80.843 61.026 16.881 

10 62.036 43.003 25.495 68.147 54.815 16.397 

Média ± DP 79.17 ± 27.06 71.90 ± 19.86 43.25 ± 21.21 69.63 ±  18.67 54.41 ± 24.15 25.15 ± 10.87 
 

       

Os resultados mostraram que o grupo GI apresentou os maiores valores 

numéricos de ação das soluções irrigadoras. 

GI: Race Convencional Alternada + EndoVac; GII: Reciproc Blue Convencional Alternada + EndoVac; GIII: Xp-Endo Shaper  
Convencional Alternada + EndoVac.. 

Tabela XIII. Médias e Desvio Padrão (DP) da análise histoquímica por microscopia confocal a laser da ação linear das 

soluções irrigadoras conforme os terços radiculares analisados (µm ). 
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O teste de Tukey para o terço médio sugeriu um valor de p=0,0039, 

considerado muito significante. O grupo GI apresentou diferença muito significante 

quando comparado ao grupo GIII. O GII apresentou resultado estatisticamente 

significante em relação ao grupo GIII. Não houve diferença estatística significante 

entre os grupos GI e GII.  

 

 

Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

GI vs GII 

 

7,265 

 

ns 

 

>0.05 

GI vs GIII 

 

35,922 

 

** 

 

<0.01 

GII vs GIII 

 

28,657 

 

* 

 

<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o terço apical, o teste de Tukey sugeriu valor de p<0,0001, considerado 

extremamente significante. O grupo GI apresentou os maiores valores numéricos e, 

quando comparado ao grupo GIII, os resultados apresentaram diferença estatística 

extremamente significante, contudo não houve diferença estatística significante em 

Tabela XIV. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP) da análise histoquímica por 
microscopia confocal para o terço médio. 

 

Figura 13. Gráfico referente às médias e desvio padrão (DP) da  análise histoquímica por microscopia confocal dos 
protocolos de irrigação para o terço apical. 

GII GIII GI 
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relação ao grupo GII. Os resultados também mostraram que o grupo GII apresentou 

diferença estatística significante quando comparado ao grupo GIII que, por sua vez, 

apresentou os menores valores de descoloração da dentina radicular. 

 

 

Comparação 
 

Diferença Média 
   

Valor P 

GI vs GII 

 

15,227 

 

ns 

 

>0.05 

GI vs GIII 

 

44,481 

 

*** 

 

<0.001 

GII vs GIII 

 

29,254 

 

** 

 

<0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela XII representa as médias e desvio padrão da ação da solução 

irrigadora nos terços médio e apical das diferentes técnicas de instrumentação 

utilizados e a comparação entre os grupos, para a análise de microscopia digital. 

 

        

G6 G7 G8 

Média ± DP 

Terço Médio 79.17 ± 27.06A 71.90 ± 19.86A 43.25 ± 21.21B 

Terço Apical  69.63 ±  18.67A 54.41 ± 24.15A 25.35 ± 11.38B 

  

  

Tabela XVI. Comparações entre os grupos referentes ás médias com desvio padrão (DP)  da análise histoquímica por 
microscopia confocal a laser para os dois terços analisados (µm²). 

Letras maiúsculas diferentes nas linhas expressam diferença estatística significante entre os grupos. 

Tabela XV. Teste de Tukey de comparações múltiplas referente às médias com desvio padrão (DP)  da análise histoquímica 
por microscopia confocal a laser para o terço médio. 

 

Figura 14. Gráfico referente às médias e desvio padrão (DP) da análise histoquímica por  microscopia confocal a laser 
dos protocolos de irrigação para o terço apical. 

GII GIII GI 
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Figura 15. Imagens da análise histoquímica por microscopia digital dos grupos analisados na etapa 1. A e B: G1 
(Controle); C e D: G2; E e F: G3; G e H: G4; I e J: G5. 

Terço Apical Terço Médio 
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 A figura 15 ilustra as amostras representativas de cada grupo analisado, 

obtidas por meio da microscopia digital. Foram selecionadas imagens para os terços 

médio e apical da etapa 1. 

 As figuras de 16 a 20 ilustram as amostras representativas de cada grupo 

analisado, obtidas por meio da microscopia confocal a laser. Foram selecionadas 

imagens dos quadrantes na versão colorida para os terços médio e apical da etapa 

1. 

 

 

   

 

 
Figura 16. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao G1 (controle) com ausência de 
descoloração observado com objetiva de 20x  divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B).  
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Figura 17. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao G2 da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B).  

Figura 18. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao G3 da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B). 
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Figura 19. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao G4 da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B). 

Figura 20. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao G5 da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B). 
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A figura 21 ilustra as amostras representativas de cada grupo analisado, 

obtidas por meio da microscopia digital. Foram selecionadas imagens para os terços 

médio e apical da etapa 2. 

 

 

  

 

As figuras de 21 a 23 ilustram as amostras representativas de cada grupo 

analisado, obtidas por meio da microscopia confocal a laser. Foram selecionadas 

imagens dos quadrantes na versão colorida para os terços médio e apical da etapa 

2. 

Figura 21. Imagens da análise histoquímica por microscopia digital dos grupos analisados na etapa 2. A e B: GI; C e D: 
GII; E e F: GIII. 
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Figura 22. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao GI da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B). 

Figura 23. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao GII da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B). 
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Figura 24. Imagens da análise histoquímica por microscopia confocal a laser referente ao GIII da ação das soluções 
irrigadoras observado com objetiva de 20x divididas em quadrantes para os terços apical (A) e médio (B). 
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A desinfeção do sistema de canais radiculares é fundamental para o sucesso 

do tratamento endodôntico (NAIR et al., 2005; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; ALVES 

et al., 2018; VIRDEE et al., 2018; KELES et al., 2019). Durante o preparo 

biomecânico, instrumentos manuais e rotatórios são utilizados em combinação com 

soluções irrigadoras, a fim de eliminar o biofilme bacteriano das paredes dos canais 

radiculares e no interior dos túbulos dentinários (MORAGO et al., 2016).  

Esses instrumentos, quando combinados com as soluções irrigadoras e em 

contato com as paredes do canal radicular podem promover a formação da camada 

de smear, composta por raspas de dentina, resíduos pulpares, bactérias e biofilme. 

A presença dessa camada pode diminuir a permeabilidade dentinária e dificultar a 

ação antimicrobiana das soluções irrigadoras (MORAGO et al., 2016) e de 

medicamentos, bem como a penetração do cimento obturador para o interior dos 

túbulos dentinários com consequente diminuição do hermetismo promovido pela 

obturação do canal radicular (TORABINEJAD et al., 2002; RALDI; LAGE-

MARQUES, 2003; CARRASCO et al., 2003; VIOLICH; CHANDLER, 2010; MOON et 

al., 2010; RIBEIRO et al., 2011; AHMETOGLU et al., 2014; KAMEL; KATAIA, 2014; 

CHAUDHRY et al., 2017; ELNAGHY; MANDORAH; ELSAKA, 2017; OZBAY & 

ERDEMIR, 2018; MANCINI et al., 2018). 

Além do mais, a alta complexidade morfológica do sistema de canais 

radiculares, principalmente no terço apical, dificulta a atuação dos instrumentos 

endodônticos, por considerar áreas não tocadas por esses instrumentos 

(GUALABIVALA et al., 2005; KONSTANTINIDI  et al., 2017). Essa é a razão pela 

qual se justifica a busca incessante por novos protocolos de irrigação, para que 

venham potencializar a ação das soluções irrigadoras, que é considerada parte 

essencial do tratamento endodôntico, pois permite melhor limpeza e desinfecção 
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quando considerado apenas a ação mecânica dos instrumentos (KAMEL & KATAIA, 

2014; PLOTINO et al., 2018).  

Sobre a análise das metodologias propostas, o método de coloração 

histoquímica aplicado no presente estudo foi utilizado por diversos pesquisadores 

para avaliar permeabilidade dentinária (ZUOLO et al., 1987; PÉCORA et al., 1987; 

BRUGNERA JÚNIOR et al., 2003; CARRASCO et al., 2003; PÉCORA et al., 2004; 

CARRASCO et al., 2007; MARCHESAN et al., 2008; RIBEIRO et al., 2010; 

TREVISAN et al., 2017). Um estudo sobre permeabilidade dentinária em diferentes 

grupos dentais revelou que incisivos inferiores apresentaram os maiores valores, 

principalmente no terço apical (RIBEIRO et al., 2010), o que justifica a escolha deste 

grupo para a execução desta pesquisa.  

A visualização da penetração dos corantes no interior dos túbulos dentinários 

nos slices foi possível devido à reação histoquímica ocorrida entre as soluções de 

sulfato de cobre e ácido rubeânico, que tem como resultado o rubeanato de cobre, 

de coloração que pode variar de azul escuro a preto.  A descoloração da dentina 

radicular pode ou não ocorrer na dependência da efetividade da ação das soluções 

irrigadoras, razão pela qual o hipoclorito de sódio promoveu descoloração se 

mostrando efetivo nesse processo, enquanto a água destilada e deionizada foi 

ineficiente para descolorir essa região.  

Duas análises, microscopia digital e microscopia confocal a laser, foram 

propostas para avaliar a efetividade em descolorir a dentina radicular dos protocolos 

de irrigação associado ao desempenho de diferentes técnicas de instrumentação:  

A análise histoquímica por microscopia digital foi realizada pelo software 

AxioVision 4.8 (Carl Zeiss). Obtidas todas as imagens, com o auxílio de escala 

definida pela imagem de uma régua milimetrada, por meio de um mouse, 
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primeiramente foi delimitado o contorno maior que correspondeu ao limite mais 

externo da dentina radicular descolorida pelas soluções irrigadoras. Com isso, o 

software determinava os valores do que denominamos de área maior, em mm2. 

Posteriormente e do mesmo modo, o perímetro do canal foi contornado e o software 

forneceu o valor da área menor.  A subtração entre os valores das respectivas áreas 

(Área Total – Área do Canal) proporcionava o valor da área descolorida. 

A análise histoquímica por microscopia confocal a laser teve o objetivo de 

reafirmar os resultados obtidos pela metodologia anterior. Obtidas todas as imagens, 

a mensuração linear da extensão da ação das soluções irrigadoras na descoloração 

dos túbulos dentinários foi determinada por uma régua de medida digital, pelo 

mesmo programa de aquisição das imagens (Lext, 3D Measuring Laser Microscope 

OLS 4000, Olympus Corporation). A análise por microscopia confocal a laser 

consiste de parâmetros que podem ser considerados menos suscetíveis a distorções 

quando comparado com a análise anterior, uma vez que as mensurações são 

lineares. A parede do canal radicular foi considerada o início da linha e, a partir daí, 

a trajetória do túbulo dentinário foi seguida em direção ao cemento radicular até o 

ponto limite da extensão descolorida. Quando comparada à MEV, alguns autores 

ressaltam como vantagem da microscopia confocal a laser o fato de não haver 

necessidade de utilização de vácuo ou metalização, os quais promovem 

desidratação das amostras, além de poder ocasionar artefatos de técnica (BITTER 

et al., 2009; DE DEUS et al., 2011). 

Este estudo teve por objetivo analisar in vitro a permeabilidade dentinária de 

incisivos inferiores humanos, após o emprego de diferentes protocolos de irrigação 

utilizando NaOCl 2,5% e EDTA 15%, e técnicas de instrumentação com múltiplos 

instrumentos ou instrumento único. As soluções irrigadoras utilizadas foram definidas 
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com base no estudo de YAMASHITA et al. (2003), que analisaram o efeito de 

diferentes concentrações de soluções irrigadoras na limpeza dos canais radiculares 

e relataram que o hipoclorito de sódio 2,5% (NaOCl) e EDTA 17% quando 

combinadas apresentaram os melhores resultados.  

As análises histoquímicas por meio de microscopia digital e microscopia 

confocal a laser se limitaram a verificar a permeabilidade dentinária dos terços médio 

e apical do grupo de dentes selecionado, pois a literatura demonstra que a dentina 

do terço cervical é mais permeável que a dos terços médio e apical (MARSHALL; 

MASSLER; DUTE, 1960; FRÓIS et al., 1981; ZUOLO et al., 1987; PÉCORA et al., 

1987; LOVE, 1996; BRUGNERA JÚNIOR et al., 2003; PLOTINO et al., 2018). 

Apesar das limitações da técnica, a irrigação convencional ainda é 

amplamente utilizada (GU et al, 2009; HAAPASALO et al., 2014; BOUTSIOUKIS et 

al., 2014; WILLERSHAUSEN et al., 2015). A fim de aumentar a efetividade das 

soluções irrigadoras, remoção da camada de smear e, consequentemente, a 

permeabilidade dentinária, algumas abordagens suplementares de ativação dessas 

soluções têm sido empregadas como agitação ultrassônica (PUI) e pressão apical 

negativa (EndoVac) (VERSIANI et al., 2015; ADORNO et al., 2016; MANCINI et al., 

2018; VIRDEE et al., 2018). 

MANCINI et al. (2018) avaliaram diferentes protocolos de irrigação final, 

dentre eles a irrigação sônica (EndoActivator – Dentsply, Tulsa, OK), irrigação 

ultrassônica passiva (PUI), pressão apical negativa (EndoVac) e irrigação com 

ativação por laser (LAI) e afirmaram que a irrigação ultrassônica passiva (PUI) 

obteve os piores resultados de limpeza no terço apical a 1 e 3 mm do comprimento 

de trabalho quando comparada ao EndoVac,. No entanto, DE-GREGÓRIO et al. 

(2009) avaliaram a limpeza de canais laterais simulados utilizando agitação sônica e 
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ultrassônica e afirmaram que as duas ativações foram mais eficientes no terço apical 

a 2 mm do comprimento de trabalho quando comparadas à irrigação convencional. 

Esses resultados corroboram com os encontrados na etapa 1 deste trabalho. 

Apesar de o resultado da microscopia digital não mostrar diferença estatisticamente 

significante entre os protocolos de irrigação utilizados, independente do terço 

radicular analisado, os resultados da microscopia confocal a laser mostraram 

resultados diferenças para os dois terços. Para o terço médio, o grupo que recebeu 

irrigação final por meio do EndoVac aumentou significativamente os valores de área 

descolorida em relação ao grupo em que foi utilizado PUI. Para o terço apical, o 

grupo que recebeu irrigação final por meio do EndoVac aumentou os valores de área 

descolorida significativamente em relação aos outros grupos, sendo que o PUI 

apresentou os piores resultados. 

Ainda, vários autores afirmaram que a irrigação com o EndoVac também é 

mais eficiente que a irrigação convencional por pressão apical positiva (MUNOZ; 

CAMACHO-CUADRA, 2012; MANCINI et al., 2013; THOMAS et al., 2014; KUMAR  

et al., 2015; MANCINI et al., 2018), concordando com os nossos resultados. 

Justificam que o sistema a vácuo torna-se mais eficiente que outros métodos no 

aumento da permeabilidade dentinária, por evitar o aprisionamento de ar e manter 

contínuo o fluxo de irrigante, principalmente no terço apical (SHIN  et al., 2010; 

ABARAJITHAN  et al., 2011). Apesar de a possibilidade das justificativas estarem 

associadas às diferenças metodológicas, tais como o uso do EndoVac durante toda 

a fase da irrigação, tempo, volume e concentração das soluções irrigadoras 

utilizadas, a justificativa acima comentada mantém-se como a mais provável. 

No entanto, como vários fatores podem influenciar no grau de penetração das 

soluções irrigadoras, tais como profundidade de inserção da agulha, da ponta de 
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ultrassom, no caso do EndoVac da cânula de aspiração (SEDGLEY et al. 2005, 

BOUTSIOUKIS et al. 2010, PEREZ et al. 2017), a intensidade da potência utilizada 

na agitação ultrassônica (JIANG et al. 2011) e a conicidade e taper do instrumento 

utilizado para o preparo biomecânico (DE GREGORIO et al. 2013), bem como o 

tempo de ativação. 

A maioria dos novos sistemas de instrumentação de canais radiculares 

propõe o uso de um ou poucos instrumentos para o seu preparo, o que pode 

proporcionar diminuição de custo e tempo em comparação com sistemas rotatórios 

com múltiplos instrumentos (KAYA et al., 2019). Entretanto, estudos tem 

demonstrado que, apesar dos incríveis avanços tecnológicos, nenhum sistema de 

instrumentação ou irrigação é efetivo na remoção total de remanescentes orgânicos 

e inorgânicos do interior dos canais radiculares (MALENTACCA et al., 2018; OZBAY 

& ERDEMIR, 2018) e que cerca de 35% das paredes dos canais radiculares 

permanecem intocadas pelos instrumentos (PETERS, 2004; GOLOB et al., 2017).  

Estudos afirmaram que o contato direto das limas em todas as superfícies da 

parede do canal deve ser efetivo, especialmente no terço apical (ZEHNDER, 2006; 

OZBAY & ERDEMIR, 2018). No entanto, outros estudos afirmaram que partes 

significativas da dentina permanecem intocadas, principalmente quando se trata de 

canais ovais (DE DEUS et al., 2015-a; DE DEUS et al., 2018), independente do 

protocolo de instrumentação utilizado (ZUOLO et al., 2018).  

TORABINEJAD et al. (2003) e PLOTINO et al. (2014) afirmaram que o 

preparo conservador dos canais radiculares com limas de conicidade e taper 25.06 

resulta na limpeza apenas das paredes do canal radicular nos terços cervical e 

médio. No entanto, quando esse vai até instrumentos de conicidade e taper 40.04, a 

limpeza da parede dos canais no terço apical aumenta consideravelmente, o que 
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resulta em menos acúmulo da camada de smear (PLOTINO et al., 2014; PLOTINO 

et al., 2018). 

Reciproc BLUE (VDW, Munich, Germany) e XP-endo Shaper (FKG Dentaire 

SA, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) são os sistemas de instrumentação de lima 

única utilizados na etapa 2 deste trabalho, associado ao sistema de irrigação 

EndoVac. Como é importante remover tantos microrganismos e desobstruir os 

túbulos dentinários dos canais radiculares tanto quanto possível, a capacidade 

mecânica quanto à remoção de bactérias e aumento da permeabilidade dentinária 

desses instrumentos deve ser avaliada e comparada aos sistemas de múltiplos 

instrumentos.  

Para a etapa 2, o resultado da microscopia digital no terço médio mostrou que 

o grupo instrumentado com a XP-endo Shaper apresentou resultados significante 

menores para a área da superfície dentinária descolorida quando comparado ao 

grupo instrumentado com o sistema RACE. O grupo instrumentado com a Reciproc 

BLUE ocupou uma posição intermediária com resultados sem diferenças 

estatisticamente significantes quando comparado ao grupo RACE e ao grupo XP-

endo Shaper.  

Já para o terço apical, o grupo instrumentado com o sistema RACE 

apresentou resultados significantemente maiores quando comparado aos grupos 

instrumentados com Reciproc BLUE e XP-endo Shaper. 

Os resultados obtidos pela microscopia confocal a laser da análise da área do 

canal radicular descolorida mostraram que, para o terço médio, o grupo 

instrumentado com RACE também apresentou os maiores valores com diferença 

estatisticamente significante para o grupo instrumentado com a XP-endo Shaper. O 

grupo instrumentado com a Reciproc BLUE ocupou uma posição intermediária com 
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resultados sem diferenças estatísticas significantes quando comparado ao grupo 

RACE e ao grupo XP-endo Shaper. Resultados semelhantes aos obtidos na 

metodologia anterior. 

No terço apical, o grupo instrumentado com a XP-endo Shaper demonstrou 

valores significantemente menores para permeabilidade dentinária quando 

comparado aos grupos RACE e Reciproc BLUE.  

Esses resultados podem ser explicados por DE-CASTRO et al. (2016), que 

afirmaram que essa rapidez desejada na instrumentação do sistema de canais 

radiculares implica em diminuição da ação das soluções irrigadoras no interior dos 

canais radiculares, o que pode estar relacionado com a presença de grandes 

quantidades de camada de smear devido a ação dos instrumentos na dentina da 

parede do canal radicular.  

Embora o novo tratamento térmico conferido ao instrumento Reciproc BLUE 

tenha aumentado sua flexibilidade e resistência à fadiga cíclica em relação ao 

Reciproc (DE DEUS et al., 2017), GÜNDOĞAR & ÖZYÜREK (2017) quando 

avaliaram  a resistência à fadiga cíclica de diversos instrumentos endodônticos 

introduzidos recentemente no mercado, afirmaram que o Reciproc Blue se mostrou 

menos resistente que a lima HyFlex EDM (Coltene/Whaledent, Altstätten, 

Switzerland). 

Alguns estudos relatam que ao se instrumentar diferentes grupos de dentes 

com a XP-endo Shaper, o resultado foi efetivo na redução do contingente bacteriano 

(LACERDA et al., 2017; ALVES et al., 2018; KAIA et al., 2019).  Sua capacidade de 

remover restos de material orgânico é atribuída à sua frequente expansão e 

contração no canal (LACERDA et al., 2017). 
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No entanto, embora tenha reduzido significativamente o contingente 

bacteriano, a XP-endo Shaper aumentou a obstrução dos túbulos dentinários com 

detritos espessos, principalmente no terço apical (KAIA et al., 2019). 

ADIGUZEL et al. (2018) compararam a resistência à fadiga cíclica do 

instrumento XP-endo Shaper com outros instrumentos como HyFlex CM 

(Coltene/Whaledent, Altstätten, Switzerland), FlexMaster (VDW, Munich, Germany) e 

Race 30.04 (FKG Dentaire SA, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) e afirmaram que a 

XP-endo Shaper apresentou os maiores valores de resistência à fadiga cíclica e o 

sistema Race, os menores. 

Azim et al. (2017) revelaram que o instrumento XP-endo Shaper foi mais 

eficaz na preparação da superfície do canal nos três terços radiculares analisados 

quando comparada a um sistema convencional de limas de NiTi Vortex Blue 

(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK). Esses dados corroboram com os 

resultados encontrados por DE DEUS et al. (2018), que afirmaram que quando o 

tempo de ação da XP-endo Shaper foi maior do que o indicado pelo fabricante, no 

comprimento de trabalho do canal radicular,  o volume e a área de superfície tocada 

foram maiores.  

VERSIANI et al. (2018) analisaram a habilidade de preparo de alguns 

sistemas de instrumentação em canais ovais, como XP-Endo Shaper, iRaCe e 

EdgeFile (EdgeEndo, Albuquerque, NM) usando microtomografia computadorizada, 

e afirmaram que os sistemas mostraram habilidade de preparo semelhante mas, os 

canais apresentaram uma geometria mais cônica após a preparação com a XP-endo 

Shaper.  

Embora todos os sistemas de instrumentação causem alguma extrusão de 

debris, USLU et al. (2018) afirmaram que a lima XP-Endo Shaper causou a extrusão 
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de uma quantidade significativamente menor de debris quando comparada à lima 

Reciproc BLUE. Seus resultados estão de acordo com TOYOĞLU & ALTUNBAŞ 

(2017), que afirmaram que instrumentos utilizados em movimento reciprocante 

causam maior extrusão de debris do que aqueles utilizados em rotação contínua. 

Cientes de que todo estudo in vitro apresenta suas limitações, os resultados 

da etapa 1 do presente trabalho reforça necessidade de realização da irrigação final 

com abordagens suplementares. Os resultados da etapa 2 do presente trabalho 

reforçam a necessidade de um maior tempo e uma quantidade maior das soluções 

irrigadoras para um aumento na permeabilidade dentinária do sistema de canais 

radiculares no momento da instrumentação.  
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Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos, é lícito concluir que: 

 

1- Na etapa 1, no grupo controle ficou evidente que a água não promoveu 
descoloração do rubeanato de cobre penetrado no interior dos túbulos 
dentinários, motivo pelo qual recebeu valor zero. Com exceção deste grupo 
controle, todos os grupos analisados apresentaram áreas descoloridas.  
 

2- Ainda na etapa 1, apesar da análise por microscopia digital ter demonstrado 
valor numericamente maior para o grupo Endovac, estatisticamente não 
houve diferença significante entre os grupos. Contudo a análise por 
microscopia confocal a laser confirma estatisticamente que este grupo foi 
significantemente melhor que o PUI nos dois terços estudados. 
 

3- Na etapa 2, os resultados vêm comprovar que a utilização do Endovac como 
protocolo de irrigação associado à técnica mecanizada com múltiplos 
instrumentos foi estatisticamente melhor quando comparada com a técnica 
mecanizada de instrumento único XP-endo SHaper para os dois terços 
analisados. 
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Anexo 1. Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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