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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia dos sistemas rotatórios 

ProTaper Universal Retratamento (Dentsply Maillefer, Ballaigues-

Switzerland) (PTUR) e TruShape (Dentsply Tulsa Dental Specialties; 

Johnson, WA, USA) (TSH) na desobturação e repreparo de canais 

radiculares ovalados por meio de Tomografia Computadorizada de 

Feixe Cônico (TCFC). Quarenta e duas réplicas, em acrílico, de dentes 

pré-molares inferiores humanos foram preparadas com o sistema 

rotatório ProTaper Universal e obturadas com cones de guta-percha 

ProTaper e cimento AH Plus pela técnica de compactação lateral. Em 

seguida, os espécimes foram divididos em dois grupos (n=21) de acordo 

com o sistema rotatório utilizado na desobturação e repreparo: G1 - 

PTUR e G2 - TSH. Imagens volumétricas foram adquiridas através de 

TCFC antes e após a desobturação e repreparo dos canais radiculares 

para comparação. Escores foram dados de acordo com a quantidade de 

material obturador remanescente (MOR) nos canais radiculares: I - 

completamente removido; II - Menos de 2mm de MOR; III - Presença 

de uma a três ―ilhas‖ de MOR com menos de 2mm de extensão; IV - 

Presença de mais de três ―ilhas‖ de MOR com menos de 2mm de 

extensão; V - Mais de 2mm de MOR; VI - Mais de 4mm de MOR. No 

terço cervical, observou-se MOR cobrindo mais de 4mm do canal 

radicular (escore VI) tanto no G1 (61,9%) quanto no G2 (90,4%). Em 

nenhuma das amostras o material obturador foi totalmente removido 

(escore I) neste terço. No terço médio do canal, 42,8% das amostras do 

G1 tiveram o material obturador completamente removido (escore I). No 

G2 foi observado em 33,3% das amostras mais de 2mm de MOR (escore 

V). No terço apical, 61,9% das amostras do G1 tiveram o material 

obturador completamente removido (escore I). Já no G2, 33,3% das 

amostras apresentaram mais de 2mm de MOR no canal radicular (escore 

V). O grupo PTUR foi mais eficaz na remoção de material obturador no 

terço apical, quando comparado ao grupo TSH. Nenhum dos sistemas 

rotatórios foi capaz de remover completamente o material obturador dos 

canais radiculares. 

 

 

Palavras-chave: trushape; protaper universal retratamento; retratamento 

endodôntico; repreparo; canais ovalados; tomografia computadorizada 

de feixe cônico. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effectiveness of the 

ProTaper Universal Retreatament (Dentsply Maillefer, Ballaigues-

Switzerland) (PTUR) and TruShape (Dentsply Tulsa Dental Specialties; 

Johnson, WA, USA) (TSH) rotary systems in the disbilling and 

repreparation of oval root canals by Cone-Beam Computed Tomography 

(CBCT). Forty-two replicates of human, pre-molar acrylic teeth were 

prepared with the ProTaper Universal rotary system and filled with 

ProTaper gutta-percha cone and AH Plus cement by the lateral 

compaction technique. The specimens were then divided into two 

groups (n = 21) according to the rotational system used for the disbilling 

and repreparation: G1 - PTUR and G2 - TSH. Volumetric images were 

acquired through CBCT before and after disbilling and repreparation of 

the root canals for comparison. Scores were established to define the 

amount of remaining obturator material (ROM) in the root canals: I - 

completely removed; II - Less than 2mm of ROM; III - Presence of one 

to three ROM "islands" less than 2mm in length; IV - Presence of more 

than three ROM "islands" less than 2 mm in length; V - More than 2mm 

of remaining filling material; VI - More than 4mm of MOR. In the 

cervical third, we observed filling materials covering more than 4 mm of 

the root canal (VI score) in both G1 (61.9%) and G2 (90.4%). In none of 

the samples was the filling materials completely removed (score I) in 

this part. In the middle third of the canal, 42.8% of the G1 samples had 

the filling materials completely removed (score I). In G2, 33.3% of the 

samples had more than 2 mm of filling materials (V-score). In the apical 

third, 61.9% of the G1 samples had the filling materials completely 

removed (score I). In G2, 33.3% of the samples presented more than 2 

mm of filling materials in the root canal (V score). The PTUR group 

was more effective in the removal of filling materials in  apical third 

when compared to the TSH group. None of the rotating systems was 

able to completely remove the filling materials from the root canals. 

 

 

Keywords: trushape; protaper universal retratament; root canal 

retreatment; instrumentation; oval canal; cone-beam computed 

tomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Endodontia é a especialidade da Odontologia que trata da 

prevenção, diagnóstico e tratamento das enfermidades da polpa e de 

suas repercussões sobre os tecidos da região periapical. Visa a 

recuperação e a manutenção da funcionalidade dos elementos dentários 

(ESPÍNDOLA et al., 2002) por meio da desinfecção dos sistemas de 

canais radiculares (ALVES et al., 2016) e de um bom selamento 

tridimensional obtido com a obturação e da restauração final. Esses, por 

sua vez, devem garantir proteção contra uma possível reinfecção 

microbiana (HAAPASALO et al., 2008).  

Entretanto, há uma quantidade significativa de dentes tratados 

endodonticamente de forma insatisfatória (LAZARASKI et al., 2001). 

Alguns fatores têm sido atribuídos ao fracasso endodôntico, tais como: 

acesso inadequado ao canal, má instrumentação, falta de material 

obturador ao longo do canal ou não preenchimento de canais acessórios, 

persistência de bactérias após a limpeza e modelagem, ou a 

recolonização do espaço do canal radicular por bactérias advindas pela 

microinfiltração coronária ou apical (MOLLO et al., 2012; 

TABASSUM; KHAN, 2016). Dessa forma o retratamento endodôntico 

deve ser considerado a primeira escolha frente à extração e/ou cirurgia 

periapical, pois apresenta bons índices de sucesso (ALLEN et al., 1989). 

O primeiro passo para alcançar a excelência em um retratamento 

endodôntico é a descontaminação do sistema de canais radiculares 

através do acesso a todo o canal, favorecendo o seu repreparo e nova 

obturação (MOLLO et al., 2012; STABHOLZ; FRIEDMAN, 1988). A 

remoção do material obturador é rotineiramente obtida com a utilização 

de instrumentos manuais, instrumentos rotatórios, insertos ultrassônicos 

e dispositivos aquecidos (NIEMI et al., 2016).  

A fim de melhorar as taxas de sucesso e eficiência do 

retratamento endodôntico, vários sistemas de níquel-titânio (NiTi) têm 

sido desenvolvidos (SILVA, 2012). Segundo alguns autores, os sistemas 

rotatórios são mais rápidos quando comparados aos sistemas manuais 

(IMURA et al., 2000; SAE-LIM et al., 2000). Entretanto, há relatos na 

literatura que instrumentos manuais parecem ser mais eficientes na 

remoção de material obturador das paredes do canal (RODIG et al., 

2014). Ainda assim, estudos demonstram que nenhum protocolo é capaz 

de remover todo o material obturador dos canais radiculares 

(BRAMANTE et al., 2010; ZUOLO et al., 2016). 

A maioria dos instrumentos rotatórios de NiTi é projetada para 

girar concentricamente em torno de seu longo eixo, criando assim 
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apenas uma pequena "superfície de revolução" (WEISSTEIN, 2017). 

Dessa forma, a eficácia da limpeza mecânica desses instrumentos é 

baixa devido à sua incapacidade de tocar, de forma adequada, em todas 

as paredes do canal durante a rotação, principalmente nos casos de 

canais ovalados (PAQUÉ et al., 2010; BORTOLUZZI et al., 2015).  

Segundo Paqué et al. (2010) apenas uma taxa entre 20,1% e 

40,4% das paredes dos canais ovais são tocadas durante a modelagem 

com instrumentos manuais ou rotatórios. As áreas intocadas podem 

abrigar biofilmes bacterianos (SIQUEIRA, 2011) e tornam-se uma fonte 

de infecção persistente (RICUCCI et al., 2009). 

São inúmeras as técnicas para avaliar a quantidade de material 

obturador remanescente após o retratamento endodôntico e o desgaste 

realizado nas paredes dentinárias. Recentemente, a Microtomografia 

Computadorizada (Micro-CT) e a Tomografia Computadorizada de 

Feixe Cônico (TCFC) tornaram-se mais acessíveis na Odontologia 

permitindo a obtenção e a comparação de medidas volumétricas sem 

ocasionar a destruição dos espécimes. Esses métodos permitem a 

avaliação de diversas variáveis, incluindo alterações na morfologia do 

canal radicular, aumento da área superficial e volume, e identificação de 

áreas não preparadas (BERGMANS et al., 2001; PAWAR et al., 2016). 

Na prática clínica a utilização da Micro-CT é inviável devido à grande 

radiação a qual os espécimes são submetidos e aos custos elevados, 

sendo a TCFC considerada como uma alternativa exequível e também 

precisa quando comparada a Micro-CT (AKBULUT et al., 2016; 

PAWAR et al., 2016).  

A TCFC tem sido escolhida para avaliar a eficácia de 

desobturação e repreparo por se tratar de uma técnica não invasiva,   

possuir a capacidade de mostrar, de forma detalhada, as características 

morfológicas sem destruição da amostra e permitir comparar dados de 

antes e depois da instrumentação, e por fim oferecer dados reprodutíveis 

em três dimensões (BERGMANS et al., 2001). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Segundo a Associação Europeia de Endodontia, os principais 

objetivos dos tratamentos endodônticos são a prevenção e o tratamento 

das patologias periapicais. A prática dessa especialidade inclui a 

compreensão da biologia da polpa sem alterações, a etiologia, o 

diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças e injúrias que 

atingem os tecidos da polpa dental (WALTON et al., 1989). As 

alterações do tecido pulpar podem ser decorrentes de cárie, traumas e 

tratamentos insatisfatórios (PEREIRA; CARVALHO, 2008).  

Lazaraski et al. (2001) analisaram uma base de dados com 

informações sobre tratamentos endodônticos realizados no período de 

1993 a 1998 e concluíram que 2,47% dos dentes tratados 

endodônticamente necessitaram de retratamento não-cirúrgico. O 

tratamento endodôntico é considerado insatisfatório quando: (1) o dente 

tratado demonstra sintomatologia após o tratamento; (2) o tecido mole 

responde de maneira anormal ao exame físico; (3) ao exame 

radiográfico percebe-se o aparecimento, permanência ou aumento de 

uma lesão periapical anterior ao tratamento (DAOKAR; KALEKAR, 

2013). Nesses casos, o retratamento endodôntico deve ser considerado a 

primeira escolha frente à extração e/ou cirurgias periapicais, por 

apresentar bons índices de sucesso (ALLEN et al., 1989) e ser menos 

invasivo (ÇALISKAN, 2005). 

 

2.1 Retratamento endodôntico  

 
O retratamento endodôntico objetiva a remoção completa do 

material obturador do sistema de canais radiculares seguido da 

desinfecção química e mecânica e, ao final, da obturação dos canais 

radiculares (STABHOLZ; FRIEDMAN, 1988). Um dos desafios do 

retratamento consiste na remoção completa do material obturador dos 

canais, pois remanescentes do material podem mascarar a presença de 

uma infecção na parede dentinária, impedir a ação das soluções 

irrigadoras sobre as mesmas (NIEMI et al., 2016) e, assim compromer o 

sucesso do tratamento endodôntico (SCHIRRMEISTER et al., 2006). 

Vários instrumentos podem ser utilizados na remoção do material 
obturador do conduto radicular, como os manuais, ultrassônicos, 

sônicos, rotatórios, oscilatórios e reciprocantes (HAMMAD, 2008; 

ALVES, 2016; BERNARDES, 2016; AMOROSO-SILVA, 2016; 

JORGENSEN, 2017). No entanto, independentemente do tipo de 
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instrumento ou técnica utilizada no retratamento, estudos têm mostrado 

que a remoção completa do material obturador não acontece 

(HULSMANN, 2011; RODIG, 2014; RIOS 2014; FRUCHI, 2014), em 

sua fatalidade, principalmente na porção apical do canal (ALVES, 

2014). 

Com o intuito de melhorar as taxas de sucesso e a eficiência do 

retratamento endodôntico, vários sistemas de níquel-titânio (NiTi) têm 

sido desenvolvidos (SILVA et al., 2012).  

 

2.2 Instrumentação com sistemas de níquel-titânio na desobturação e 

repreparo dos canais 

 

Os recentes avanços na prática endodôntica levam a utilização de 

instrumentos rotatórios de NiTi com a justificativa de melhorar a 

eficácia (BERGMANS et al., 2001) e promover adequada 

instrumentação no preparo dos canais radiculares (CHEUG; LUI, 2009). 

Segundo alguns autores, os sistemas rotatórios são mais rápidos quando 

comparados aos sistemas manuais, reduzem o tempo clínico e a fadiga 

do operador e do paciente (IMURA et al., 2000; SAE-LIM et al., 2000; 

HULSMANN; BLUHM, 2004; SCHIRRMEISTER et al., 2006; 

SOMMA et al., 2008). 

Além disso, dentre as vantagens da utilização desses instrumentos 

pode-se citar a obtenção de canais radiculares mais centralizados e com 

menor quantidade de transporte apical (ESPOSITO; CUNNINGHAN, 

1995). Estes instrumentos acionados em motor têm a capacidade em 

remover dentina e detritos em direção ao terço coronal, diminuindo a 

compactação e extrusão de material obturador no forame apical durante 

o retratamento endodôntico (HUANG et al., 2007).  

Entretanto, a maioria dos instrumentos rotatórios de NiTi é 

projetada para girar concentricamente em torno de seu longo eixo, 

criando assim apenas uma pequena "superfície de revolução" 

(WEISSTEIN, 2017). Por esse motivo, a eficácia da limpeza mecânica 

desses instrumentos é baixa devido à sua incapacidade de tocar de forma 

adequada todas as paredes do canal durante a rotação, principalmente 

nos casos de canais ovalados (PAQUÉ et al., 2010; BORTOLUZZI et 

al., 2015). Em canais com essa configuração anatômica, já foi relatado 

que tanto os instrumentos manuais quanto os rotatório trabalham 

concentricamente deixando áreas intocadas (PAQUÉ et al., 2010; 

TAHA et al., 2010). Além de abrigar remanescentes do tecido pulpar e 

biofilmes bacterianos, tais áreas também podem armazenar a dentina 

excisada que é empurrada durante o uso dos instrumentos rotatórios 
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(PAQUÉ et al., 2010). Esses detritos, quando nos canais radiculares 

infectados, podem abrigar bactérias que possam servir como potencial 

fonte de infecção persistente (RICUCCI et al., 2009). 

O sistema ProTaper Universal Retratamento (PTUR) é o mais 

comumente utilizado na desobturação de canais radiculares. É composto 

por três instrumentos (D1, D2 e D3) de cortes múltiplos e progressivos 

com comprimentos, diâmetros e tapers diferentes (D1 - diâmetro: 30, 

taper: .09, comprimento: 16mm; D2 – diâmetro: 25, taper: .08, 

comprimento:18mm, D3 – diâmetro: 20, taper: .07, comprimento: 

22mm). A sequência recomendada pelo fabricante é o uso do 

instrumento D1 no terço cervical, D2 no terço médio e D3 no terço 

apical (GU et al., 2008; FARINIUK e at., 2017). Esse sistema gira 

concentricamente dentro do canal, o que pode ser uma grande 

desvantagem durante o retratamento endodôntico, porque grande 

quantidade de material obturador pode permanecer no interior do canal. 

Apesar de os instrumentos rotatórios como os do sistema PTUR 

tornarem mais rápida a remoção do material obturador, por enquanto, 

nenhuma técnica foi capaz de remover toda a guta-percha dos canais 

radiculares (SILVA et al., 2012; TAKAHASHI et al., 2009; 

FARINIUK, 2007). Por esse motivo, novos instrumentos têm sido 

desenvolvidos a fim de melhorar a eficácia da limpeza mecânica durante 

o retratamento endodôntico. 

Recentemente, o sistema TSH foi introduzido no mercado com a 

justificativa de otimizar a limpeza dos canais. Esses instrumentos 

possuem uma curva em S ao longo do eixo longitudinal e, quando 

acionados em motor rotatório, têm-se a criação de uma linha curva que 

promove maior contato com as faces do canal melhorando a 

instrumentação, principalmente de canais ovais. Possui secção triangular 

simétrica que permite a preservação de mais estrutura dentária do que 

outros instrumentos rotatórios de NiTi (PETERS et al., 2015). O sistema 

TSH está disponível em quatro tamanhos: 20/.06, 25/.06, 30/.06 e 40/.06 

com o diâmetro máximo de 0,80mm. 

 

 
2.3 Eficácia dos instrumentos de níquel-titânio na desobturação e 

repreparo dos canais radiculares 

 
Diversos estudos na literatura têm comparado a eficácia dos 

diferentes instrumentos NiTi na desobturação e repreparo dos canais 

radiculares. Guimarães et al. (2017) compararam por meio de TCFC o 

preparo de canais ovais realizados com o sistema TSH e o sistema 
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Reciproc (VDW, Munich, Germany). Os resultados apontaram que 

ambos os instrumentos se comportam de maneira semelhante em relação 

ao aumento de volume do canal e a área de superfície. Tratando-se do 

comprimento total do canal, o sistema TSH apresentou uma menor área 

não instrumentada (24%) do que o sistema Reciproc (30%). Essa 

diferença não foi observada quando foram analisados os 4mm finais dos 

canais. 

Zuolo et al. (2016) compararam, por meio de Micro-CT, a 

eficácia do sistema TSH e o sistema Reciproc na desobturação e 

repreparo de caninos com canais ovalados. A obturação foi feita com 

guta-percha e dois cimentos diferentes (Pulp Canal Sealer EWT e 

Endosequence BioCeramic Sealer). Em ambos os grupos, o percentual 

de material remanescente após a desobturação foi similar. A remoção de 

material obturador foi mais rápida quando utilizado o sistema Reciproc 

em comparação ao TSH. 

Após o retratamento de canais curvos, Rubino et al. (2018) 

compararam o volume de dentina e material obturador removidos pelos 

sistemas PTUR e Mani NRT-GPR (Mani  Inc.,  Utsunomiya,  Japan), 

por meio da análise em Micro-CT. Nesse estudo, os autores concluíram 

que o sistema PTUR foi mais eficiente na remoção de guta-percha, 

porém removeu uma maior quantidade de dentina durante o repreparo. 

Bago et al. (2018) comparam a efetividade dos sistemas Reciproc  

(R40, taper .06) , PTUR e Reciproc Blue (R40, taper .06) na remoção de 

guta-percha e cimento resinoso dos canais radiculares de pré-molares 

com canais retos. Após análise em Micro-CT, os autores observaram 

que as limas Reciproc foram mais eficientes na remoção do material 

obturador quando comparado aos outros dois sistemas. A limas Reciproc 

Blue e o sitema PTUR tiveram resultados semelhantes. 

 
2.4 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

 

São inúmeras as técnicas para avaliar a quantidade de material 

obturador remanescente após o retratamento endodôntico e o desgaste 

realizado nas paredes dentinárias. Recentemente, a Micro-CT e a TCFC 

tornaram-se mais acessíveis nas pesquisas em odontologia permitindo a 

obtenção e a comparação de medidas volumétricas sem ocasionar a 

destruição dos espécimes. Esses métodos permitem a avaliação de 

diversas variáveis, incluindo alterações na morfologia do canal 

radicular, aumento da área superficial e volume, e identificação de áreas 

não preparadas (BERGMANS et al., 2001; AKBULUT et al., 2016; 

PAWAR et al., 2016). Na prática clínica a utilização da Micro-CT é 
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inviável devido à grande radiação a qual os espécimes são submetidos e 

aos custos elevados, sendo a TCFC considerada como uma alternativa 

exequível e também precisa quando comparada a Micro-CT 

(AKBULUT et al., 2016; PAWAR et al., 2016). 

A TCFC foi desenvolvida na década de 1990 com a proposta de 

oferecer diagnósticos odontológicos confiáveis, através de imagens 

tridimensionais com boa qualidade geométrica, menor tempo de 

varredura do que a tomografia convencional e, consequentemente, 

menor exposição à radiação (MOZZO et al., 1998). O aparelho de 

TCFC é composto de um tubo de Raios-X que gira 360º ao redor da 

cabeça do paciente emitindo um feixe cônico de radiação. A imagem é 

captada por um detector de Raios-X e a reconstrução volumétrica é 

posteriormente vizuualizada através de um software (SCARFE, 2006).   

 Essa técnica foi escolhida para avaliar a eficácia da desobturação 

e repreparo dos canais por se tratar de uma técnica não invasiva, que 

possui a capacidade de mostrar de forma detalhada as características 

morfológicas sem destruição da amostra, permite comparar dados de 

antes e depois da instrumentação, e que oferece dados reprodutíveis em 

todas as três dimensões (BERGMANS et al., 2001).  
 

Diante do exposto, este estudo avaliou a eficácia de sistemas 

rotatórios na desobturação e repreparo de canais ovalados por meio de 

tomografia computadorizada de feixe cônico. Os sistemas utilizados 

foram o ProTaper Universal Retratamento (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues-Switzerland) (PTUR) e TruShape (Dentsply Tulsa Dental 

Specialties; Johnson, WA, USA) (TSH). A hipótese nula é a de que não 

existe diferença entre os dois sistemas rotatórios avaliados quanto à 

eficácia da desobturação e repreparo de canais radiculares ovalados. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 

 
 

Avaliar a eficácia dos sistemas rotatórios ProTaper Universal 

Retratamento e TruShape na desobturação e repreparo de canais 

radiculares ovalados, por meio de tomografia computadorizada de feixe 

cônico. 

 

3.2 Objetivo Específico 
 

 

Comparar  a quantidade  de material obturador remanescente após 

a desobturação e repreparo dos canais com os sistemas ProTaper 

Universal Retratamento e TRUShape. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Aquisição dos dentes 

       

Foram utilizadas 44 réplicas de primeiros pré-molares inferiores 

humanos, feitos em acrílico, com dimensões externas e internas 

padronizadas, confeccionados pela empresa IM do Brasil (São Paulo, 

SP, Brasil). 

 

4.2 Preparo dos dentes 

 

A abertura coronária foi realizada com brocas diamantadas em 

alta rotação e sob refrigeração constante. A odontometria foi realizada 

pelo método direto ao se ultrapassar e visualizar a ponta de uma lima 

manual do Tipo K (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) de calibre #15 

pelo forame apical, e estabelecendo o comprimento de trabalho (CT) 

recuando-se 1mm dessa medida.  

O preparo químico-mecânico dos canais radiculares foi realizado 

com o sistema rotatório ProTaper Universal (Dentsply Tulsa Dental, 

Oklahoma, EUA) iniciando-se pela lima SX. Em seguida, foram 

utilizadas as limas S1, S2, F1 e F2, seguindo as instruções do fabricante. 

As limas rotatórias foram acionadas em motor elétrico Reciproc Silver 

com velocidade constante de 350 rotações por minuto (rpm) e torque de 

1,8 N.cm. Antes e após a utilização de cada lima os canais foram 

irrigados com 2mL de solução de hipoclorito de sódio 2,5% em uma 

seringa 5cc (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA) e ponta 

NaviTip
®
 (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, EUA) 

previamente calibrada a 2 mm do comprimento de trabalho (CT) com 

cursores. Foram realizados movimentos de vai-e-vem de amplitude entre 

2 e 3mm.  

Ao final do preparo, os canais foram aspirados, irrigados com 

hipoclorito de sódio 2,5% e secos com cones de papel absorvente 

(Dentsply Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ). 

A obturação dos canais foi realizada pela técnica da compactação 

lateral utilizando-se cones ProTaper F2 (Dentsply Indústria e Comércio 

Ltda., Petrópolis, RJ), cones acessórios R8 (Tanari, Tanariman Industria 

Ltda., Amazonas, Brasil), espaçadores digitais azuis (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suíça) e cimento obturador AH Plus (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suíça). Os cones foram cortados com calcadores 

do tipo Paiva (Odus de Deus, Belo Horizonte, Brasil), aquecidos ao 

rubro em lamparina e condensados com o mesmo tipo de instrumento. A 
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câmara pulpar foi limpa com bolinhas de algodão umedecidas em álcool 

70%. 

As coroas dentais foram seladas com cimento restaurador 

provisório e os dentes permaneceram em estufa à 37ºC e em ambiente 

úmido até o momento da próxima etapa. 

 

4.3 TCFC inicial 

 

Para análise da qualidade da obturação dos canais radiculares, os 

dentes foram fixados em silicone de condensação de modo que o longo 

eixo permaneceu perpendicular ao plano horizontal distanciando-se 2 

mm entre si, e com o cuidado de serem colocados sempre na mesma 

posição nas duas fases de obtenção de imagem. 

Posteriormente o conjunto de dentes foi submetido ao exame de 

TCFC Prexion (XTrillion Inc., Toquio, Japão). O equipamento foi 

configurado em um campo de visão de 5,5 cm de diâmetro de utilizando 

90kVp 4mA e 37s de exposição para a obtenção da melhor qualidade de 

imagem.  

As imagens obtidas foram exportadas para um computador em 

formato DICOM (Diagnostic Imaging and Communication in Medicine) 

com voxel de 0,125mm. A qualidade da obturação dos canais 

radiculares foi avaliada através do software RadiAnt DICOM Viewer, o 

qual permitiu a reconstrução volumétrica dos mesmos. 

 

4.4 Desobturação e repreparo dos canais radiculares 

 

Todos os procedimentos foram realizados por um único operador. 

Inicialmente, removeu-se o cimento restaurador provisório com brocas 

diamantadas esféricas 1014 (KG Sorensen, São Paulo, SP, Brasil), 

acionadas em caneta de alta rotação e irrigação com hipoclorito de sódio 

2,5%. Em seguida, foram empregados os sistemas rotatórios para 

desobturar e repreparar os canais radiculares. No G1 (PTUR) utilizou-se 

o sistema Protaper Universal Retratamento (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) com auxílio de um motor elétrico Reciproc Silver 

(VDW, Munique, Alemanha) no modo PTU (300 rpm e 300 g/cm). 

Movimentos de pinceladas contra as paredes do canal no sentindo coroa-

ápice foram realizados até o alcance do CT. Utilizou-se o instrumento 

D1 no terço cervical do canal, D2 no terço médio e D3 em todo CT, de 

acordo com as instruções do fabricante. Os instrumentos F2 e F3 

(ProTaper - Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) foram usados para o 

repreparo e formação da nova matriz apical. No G2 (TSH) usou-se o 
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sistema TRUShape com auxílio de um motor elétrico Reciproc Silver 

(VDW, Munique, Alemanha) no modo Doctor’s (300 rpm, 300 g/cm) 

seguindo as recomendações do fabricante. O instrumento 30/0.6v foi 

usado para remover os 5 primeiros milímetros de guta-percha de dentro 

do canal. Em seguida, um caminho foi criado com as limas Tipo K #15 e 

#20 e a patência foi verificada com uma lima Tipo K # 10 pela técnica 

da visualização direta. Uma vez que a lima Tipo K #20 chegou ao CT, o 

instrumento TSH #30/0.6 foi empregado com movimentos de pinceladas 

e com amplitude máxima de 3mm. A cada 3mm ou na observação de 

alguma resistência, o instrumento foi removido do canal. Após irrigação, 

o instrumento foi novamente introduzido até que o CT fosse alcançado e 

o repreparo concluído. Movimentos de pinceladas contra as paredes do 

canal no sentindo coroa-ápice foram realizados até o alcance do CT.  

Para os dois grupos, entre o uso de cada instrumento, os canais 

foram irrigados com 2 mL de hipoclorito de sódio 2,5%. O término da 

desobturação e repreparo dos canais foi considerado completo quando 

não se observou mais guta-percha residual ou cimento nas espirais dos 

instrumentos e durante a irrigação. Por último, os canais foram secos 

com cones de papel absorvente.  

 

4.5 TCFC final e análise da quantidade de material obturador 

remanescente 
 

Os dentes foram reposicionados no silicone de condensação nos 

seus respectivos lugares previamente marcados para a aquisição do 

volume final do material obturador remanescente.  Imagens 

tomográficas foram realizadas com a mesma padronização do aparelho 

descrita anteriormente.  

As imagens obtidas foram exportadas para um computador em 

formato DICOM (Diagnostic Imaging and Communication in Medicine) 

com voxel de 0,125mm.  

Em seguida, os arquivos foram importados para o software 

RadiAnt DICOM Viewer, o qual permitiu a reconstrução volumétrica 

dos dentes analisados. As imagens dos canais radiculares com material 

obturador remanescente foram selecionadas, reconstruídas e analisadas 

separadamente por terços, excluindo-se o milímetro final do canal. Uma 

análise do comprimento total do canal radicular também foi realizada.  

As amostras foram classificadas em escores de acordo com a 

quantidade de material obturador remanescente no canal radicular 

(HULSMANN; BLUNM, 2004): 

I - Material obturador completamente removido; 
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II - Menos de 2mm de material obturador remanescente; 

III - Presença de uma a três ―ilhas‖ de material obturador 

remanescente com menos de 2mm de extensão; 

IV - Presença de mais de três ―ilhas‖ de material obturador 

remanescente com menos de 2mm de extensão; 

V - Mais de 2mm de material obturador remanescente; 

VI - Mais de 4mm de material obturador remanescente. 

 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o teste t. O 

nível de significância considerado foi p<0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

 

A quantidade de material obturador remanescente nos canais 

radiculares está contido nas tabelas 1, 2, 3 e 4. No terço cervical, 

observou-se material obturador cobrindo mais de 4mm do canal 

radicular (escore VI) tanto no G1 (61,9%) quanto no G2 (90,4%). Em 

nenhuma das amostras o material obturador foi totalmente removido e 

não houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos nesta parte. 

No terço médio do canal, 42,8% das amostras do G1 tiveram o 

material obturador completamente removido (escore I) e em 38% uma 

pequena quantidade de material obturador remanescente foi observada 

(escore II). No G2 foi observado em 33,3% das amostras mais de 2mm 

de material obturador remanescente (escore V), enquanto em 28,5% 

menos de 2mm de material obturador remanescente foi verificada 

(escore II). Para esse terço, não houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p>0,05). 

No terço apical, 61,9% das amostras do G1 tiveram o material 

obturador completamente removido (escore I) e em 38% menos de 2mm 

de material obturador remanescente foi observado (escore II). Já no G2, 

33,3% das amostras apresentaram mais de 2mm de material obturador 

remanescente no canal radicular (escore V), enquanto em 38,5% foi 

observado menos de 2mm de material obturador remanescente (escore 

II) (p<0,05). 

Ao avaliar o canal radicular em seu total comprimento, 66,6% 

das amostras do G1 e 90% do G2 apresentaram mais de 4mm de 

material obturador do material obturador no canal radicular (escore VI). 

Avaliando o canal radicular em seu total comprimento, não se observou 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos (p>0,05).  

Nenhum dos sistemas foi capaz de remover completamente o material 

obturador (escore I) durante a desobturação e repreparo dos canais. 

 

Tabela 1.  Escores dados ao grupos de acordo com o material 

obturador remanescente no terço cervical dos canais. 
  

Escores  
Sistemas 

I II III IV V VI 

G1 – PTUR 0 2 1 0 5 13 

G2 – TSH 0 1 0 0 1 19 

p=0,16287; PTUR= ProTaper Universal Retratamento; TSH= TruShape. 
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Tabela 2. Escores dados ao grupos de acordo com o material 

obturador remanescente no terço médio dos canais. 

 

 

 

Tabela 3. Escores dados ao grupos de acordo com o material 

obturador remanescente no terço apical dos canais. 
 

Escores  

Sistemas 

I II III IV V VI 

G1 – PTUR 13 8 0 0 0 0 

G2 – TSH 4 6 1 0 7 3 

p=0,002952; PTUR= ProTaper Universal Retratamento; TSH= TruShape. 

 

Tabela 4. Escores dados ao grupos de acordo com o material 

obturador remanescente em toda a extensão modelada (CTM) dos 

canais. 

 

Escores  

Sistemas 

I II III IV V VI 

G1 – PTUR 0 2 0 0 5 14 

G2 – TSH 0 0 0 0 2 19 

p=0,132437; PTUR= ProTaper Universal Retratamento; TSH= TruShape. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escores  

Sistemas 

I II III IV V VI 

G1 - PTUR 9 8 2 0 2 0 

G2 – TSH 4 6 1 0 7 3 

p=0,080538; PTUR= ProTaper Universal Retratamento; TSH= TruShape. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A Endodontia ocupa um lugar de destaque na odontologia 

conservadora, pois visa a recuperação e a manutenção dos elementos 

dentários (ESPÍNDOLA et al. 2002) através da desinfecção dos sistemas 

de canais radiculares (ALVES et al., 2016). Entretanto, há uma 

quantidade significativa de dentes tratados endodonticamente de forma 

insatisfatória (LAZARASKI et al., 2001).  Nesses casos, o retratamento 

endodôntico deve ser considerado a primeira escolha frente à extração 

e/ou cirurgias periapicais, pois apresenta bons índices de sucesso 

(ALLEN et al., 1989) e é menos invasivo (ÇALISKAN, 2005).   

A remoção completa do material obturador é um desafio durante 

o retratamento endodôntico. A persistência de bactérias após o 

tratamento ou a recolonização do espaço do canal radicular por bactérias 

advindas pela microinfiltração coronária ou apical são alguns dos fatores 

que têm sido atribuídos ao fracasso endodôntico (MOLLO et al., 2012; 

TABASSUM; KHAN, 2016). Diversas técnicas para a desobturação e 

repreparo do canal radicular, inclusive a instrumentação rotatória de 

NiTi com diferentes cinemáticas, têm sido descritas na literatura 

(PAQUÉ et al 2010; NIEMI et al., 2016; FARINIUK et al., 2017). 

Entretanto, nenhuma foi capaz de remover todo o material obturador dos 

canais radiculares (FARINIUK, 2007; GU et al., 2008; TAKAHASHI et 
al., 2009; MA, 2012; SILVA et al., 2012), assim como demonstrado no 

presente estudo.  

Dentes com canais ovalados foram utilizados na metodologia 

deste trabalho por oferecerem maiores dificuldades na remoção do 

material obturador devido ao seu formato não circular. Para tal, foram 

utilizadas réplicas de dentes pré-molares de humanos com dimensões 

padronizadas a fim de diminuir o risco de viés da pesquisa. Outra 

vantagem em relação a utilização de dentes artificiais é a sua fácil 

obtenção, evitando os trâmites relacionados ao Comitê de Ética, além da 

colaboração com a atual filosofia da odontologia conservadora de 

preservar os dentes naturais, que influencia diretamente na dificuldade 

de obtenção de dentes para pesquisa (NASSARI et al., 2008). Ainda, a 

utilização de dentes naturais em pesquisas in vitro tem a desvantagem de 

possibilitar infecção cruzada. Além disso, métodos de desinfecção 

podem acarretar alterações nos resultados obtidos em pesquisas 

(DEWALD, 1997). Entretanto, a consistência do acrílico não imita a da 

dentina, sendo necessário o desenvolvimento de novas tecnologias na 

fabricação dessas réplicas para maior precisão dos resultados em futuros 

estudos. 
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Nesta pesquisa foram utilizados dois tipos de sistemas com 

cinemáticas diferentes, o PTUR e o TSH, a fim de comparar a eficácia 

de ambas na remoção do material obturador. O sistema PTUR foi 

desenvolvido com a finalidade de otimizar o retratamento endodôntico, 

sendo composto por instrumentos desenvolvidos especificamente para a 

remoção de material obturador. Estes apresentam uma secção 

transversal triangular convexa com um ângulo interno de 

aproximadamente 60° na aresta de corte, aumentando sua capacidade em 

remover o material obturador (RUBINO et al., 2018). Alguns estudos 

têm demonstrado a sua eficácia e capacidade de remoção do material 

obturador durante a desobturação de canais radiculares (GIULIANI et 
al., 2008; JORGENSEN et al., 2017; OZYUREK et al., 2017). O 

mesmo foi comprovado neste estudo, no qual observou-se que o PTUR 

removeu uma quantidade maior de material obturador nos três terços do 

canal radicular quando comparado ao sistema TSH.  

O sistema TSH também tem sido utilizado na remoção do 

material obturador, apesar de não ter sido desenvolvido com essa 

finalidade. Alguns estudos têm demonstrado bons resultados destas 

limas, principalmente quando comparado a outros sistemas de 

instrumentação reciprocante e/ou rotatória (NIEMI et al., 2016; ZUOLO 

et al., 2016). Neste estudo, o TSH foi menos eficaz na remoção do 

material obturador quando comparado com o PTUR.O que pode 

justificar este resultado é que os instrumentos TSH foram projetados 

com uma curva multi-planar em forma de S, desde a ponta do 

instrumento até o início da haste. Isso cria uma superfície de revolução 

que tem como objetivo de aumentar a área de contato com as paredes 

dentinárias durante a instrumentação de canais com secções transversais 

irregulares (NIEMI et al., 2016). Entretanto podem não ser tão eficientes 

no corte e na remoção de guta-percha.  

Os dois sistemas tiveram um desempenho ruim no terço cervical 

dos canais radiculares. Para uma melhor remoção do material obturador 

nessa parte sugere-se a utilização das brocas Gates-Glidden que também 

são muito utilizadas para o pré-alargamento do terço cervical do canal 

(COHEN; HARGREAVES, 2007) e podem auxiliar na limpeza desse 

terço.  

Diversos métodos são utilizados na quantificação do material 

obturador remanescente na superfície do canal após o retratamento 

(ZUOLO et al., 2016; DEMIRYÜREK, 2016; FARINIUK, 2017; NAIR 

et al., 2017; ÖZYÜREK; LI et al., 2017). Similar ao estudo prévio de 

Yürüker (2016), nossa pesquisa utilizou a TCFC para aquisição de 

imagens e avaliação da desobturação e repreparo. 
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A TCFC é uma técnica não invasiva de obtenção de imagens que 

possui a capacidade de mostrar de forma detalhada características 

morfológicas de amostras sem que ocorra a destruição das mesmas. 

Permite a avaliação de diversas variáveis, incluindo alterações na 

morfologia do canal radicular, aumento a área de superfície e volume, 

além de identificar áreas não preparadas durante o tratamento 

endodôntico (BERGMANS et al., 2001; AKBULUT et al., 2016; 

PAWAR et al., 2016).  

Diante da metodologia aplicada nesse estudo, a hipótese nula, de 

que não existe diferença entre os dois sistemas rotatórios avaliados 

quanto à eficácia da desobturação e repreparo de canais radiculares 

ovalados, foi aceita quando analisados o terço cervical e o canal em seu 

total comprimento. A hipótese nula foi rejeitada quando analisados 

separadamente os terços médio e apical do canal.  
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7 CONCLUSÃO 
 

O grupo PTUR foi mais eficaz na remoção de material obturador 

no terço apical, quando comparado ao grupo TSH. Nenhum dos sistemas 

rotatórios foi capaz de remover completamente o material obturador dos 

canais radiculares. 
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