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RESUMO 

 

Diferentes comprimentos de trabalho (CTs) vêm sendo indicados 

para o preparo mecânico do canal radicular. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a influência do preparo mecânico realizado em três diferentes CTs, 

através dos movimentos rotatório e reciprocante, na morfologia do forame 

apical e na morfologia do canal radicular. Antes e após o preparo, trinta 

raízes mesiais de molares inferiores foram escaneadas por 

microtomografia computadorizada (micro-CT) e os sessenta forames 

apicais dos canais mésio-vestibulares e mésio-linguais foram 

fotografados por estereomicroscópio.  Os espécimes foram divididos em 

três grupos (n = 20) de acordo com o CT: grupo G-1: CT = comprimento 

do dente (CD) - 1 mm; grupo G0: CT = CD; e grupo G+1: CT = CD + 

1mm. Logo após, cada grupo foi novamente divididos em 2 subgrupos (n 

= 10) de acordo com a intervenção foraminal realizada: G-1: patência de 

Buchanan (G-1_PB) e limpeza foraminal manual (G-1_LM); G0: 

alargamento foraminal rotatório (G0_Rot) e alargamento foraminal 

reciprocante (G0_Rec); e G+1: alargamento foraminal rotatório 

(G+1_Rot) e alargamento foraminal reciprocante (G+1_Rec). A patência 

apical foi obtida previamente ao preparo em todos os espécimes e mantida 

a cada troca de instrumento por meio de lima K #10 (Dentsply-Maillefer) 

utilizada até o CD. Os canais dos espécimes dos grupos G-1, G0 Rec e 

G+1 Rec foram instrumentados até o CT com a lima Reciproc R25 

(VDW) e os dos grupos G0 Rot e G+1 Rot até a lima Prodesign S #25/.08 

(Easy). Nos espécimes do grupo G-1_PB a patência apical foi a única 

intervenção foraminal realizada. A limpeza foraminal manual foi 

realizada nos espécimes do G-1_LM através do uso de uma lima Flexofile 

(FF) (Dentsply Maillefer) que se ajustou no CD e de mais um instrumento 

de calibre imediatamente superior, denominado instrumento foraminal 

(IF). Neste estudo o IF variou da lima FF #20 à #30. Através das imagens 

do forame apical obtidas por estereomicroscópio foram avaliados em 

relação ao forame apical as alterações dimensionais de área e perímetro, 

a extensão de parede cementária não instrumentada (PNI) e o desvio do 

forame. Por meio das imagens de micro-CT foram avaliados em relação 

ao canal radicular o seu transporte e a centralização do preparo ao nível 

de 1, 3 e 5 mm do forame. O teste ANOVA para medidas repetidas foi 
utilizado para comparar os dados de área e perímetro foraminal antes e 

após o preparo e o teste de Bonferroni para identificação das diferenças 

encontradas. Para todas as demais variáveis foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis para comparação dos dados e o post hoc de Dunn para 

identificação das diferenças encontradas. Para todos os testes foi 



estabelecido um nível de significância de 5%. A patência apical não 

promoveu alterações significantes das dimensões foraminais, enquanto a 

limpeza foraminal manual ampliou estatisticamente o seu perímetro. Os 

instrumentos utilizados nos CTs estabelecidos no forame e 1 mm além 

promoveram ampliação significativa das dimensões foraminais bem 

como a ocorrência de desvios de sua posição original, nas duas 

cinemáticas empregadas. As intervenções foraminais avaliadas foram 

estatisticamente semelhantes em relação a extensão de PNI, com exceção 

à obtida pelo alargamento foraminal reciprocante realizada ao nível do 

forame que foi inferior à da patência apical (p < 0,05). Em relação ao 

transporte do canal e a centralização do preparo não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos nos níveis localizados a 1, 3 e 5 

mm do forame (p > 0,05), assim como dentro do mesmo grupo não foram 

observadas diferenças entre os níveis (p > 0,05). O transporte do canal foi 

inferior a 0,12 mm em todos os grupos e a centralização do preparo variou 

de 0,32 a 0,74. 

Com as limitações deste estudo, pode-se concluir que os preparos 

realizados no CT estabelecido no forame apical e 1 mm além com as limas 

Reciproc R25 e Prodesign S #25/.08 promoveram ampliações nas 

dimensões foraminais com a ocorrência de desvios de sua trajetória 

original que resultaram numa instrumentação incompleta da parede 

cementária que delimita o forame. A limpeza foraminal manual 

demonstrou menor ampliação foraminal em relação aos preparos 

mecanizados e a patência apical manteve as dimensões do forame 

promovendo mínimo desvio. Os movimentos rotatório e reciprocante, 

assim como as limas utilizadas no preparo, não promoveram alterações 

morfológicas do canal radicular relevantes clinicamente e foram capazes 

de manter a anatomia apical do canal. 

 

Palavras-chave: Nível apical de preparo. Alargamento foraminal. 

Patência apical. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Different working lengths (WL) have been indicated for the mechanical 

preparation of the root canal. The objective of this study was to evaluate 

the influence of the mechanical preparation performed in three different 

WLs, through the rotary and reciprocating movements on the apical 

foramen and the root canal morphology. Before and after preparation, 

thirty mesial roots of lower molars were scanned by computerized 

microtomography (micro-CT) and the sixty apical foramen of the 

mesiobuccal and mesiolingual canals were photographed by 

stereomicroscope. The specimens were divided into three groups (n = 20) 

according to the WL: group G-1: WL = foramen - 1 mm; group G0: WL 

= foramen; and group G+1: WL = foramen + 1mm. Afterwards, each 

group was again divided into 2 subgroups (n = 10) according to the 

foraminal intervention performed: G-1: Buchanan patency (G-1_PB) and 

manual foraminal cleaning (G-1_LM); G0: rotary foraminal enlargement 

(G0_Rot) and reciprocal foraminal enlargement (G0_Rec); and G+1: 

rotary foraminal enlargement (G+1_Rot) and reciprocal foraminal 

enlargement (G+1_Rec). The apical patency was obtained prior to 

preparation in all specimens and maintained at each instrument change 

using K #10 file (Dentsply-Maillefer) used up to the foramen. The canals 

of the specimens of the G-1, G0_Rec and G+1_Rec groups were 

instrumented up to WL with the Reciproc R25 (VDW) file and the 

G0_Rot and G+1_Rot groups up to Prodesign S #25/.08 (Easy) file. In the 

specimens of group G-1_PB the apical patency was the only foraminal 

intervention performed. Manual foraminal cleaning was performed on the 

G-1_LM specimens through the use of a Flexofile (FF - Dentsply-

Maillefer) file that fitted to the CD and another immediately higher-

caliber instrument called the foraminal instrument (FI). In this study the 

FI ranged from file FF #20 to #30. Through the images of the apical 

foramen obtained by stereomicroscope, the dimensional changes of the 

area and perimeter, the extension of the non-instrumented cemental wall 

(NIW) and the foramen deviation were evaluated in relation to the apical 

foramen. By means of micro-CT images the root canal transportation and 

centering of the preparation were evaluated at 1, 3 and 5 mm foramen. 

The ANOVA test for repeated measures was used to compare the area 
and perimeter data before and after the preparation and the Bonferroni test 

to identify the differences found. For all other variables, the Kruskal-

Wallis test was used to compare the data and Dunn's post hoc to identify 

the differences found. A significance level of 5% was established for all 

tests. The apical patency did not promote significant alterations of the 



 

foraminal dimensions, whereas manual foraminal cleanliness statistically 

widened its perimeter. The instruments used in the WLs established in the 

foramen and 1 mm beyond promoted a significant enlargement of the 

foraminal dimensions as well as the occurrence of deviations of their 

original position in the two kinematics employed. The foraminal 

interventions evaluated were statistically similar in relation to NIW 

extension, except for the reciprocating foraminal enlargement performed 

at the foramen level that was lower than the apical patency (p <0.05). In 

relation to canal transportation and the centralization of the preparation, 

no significant differences were observed between the groups at the levels 

located at 1, 3 and 5 mm of the foramen (p> 0.05), as well as within the 

same group there were no differences between levels (p> 0.05). Canal 

transportation was less than 0.12 mm in all groups and the centering of 

the preparation ranged from 0.32 to 0.74. 

With the limitations of this study, it can be concluded that the preparations 

made in the WL established in the apical foramen and 1 mm beyond with 

the Reciproc R25 files and Prodesign S #25/.08 promoted enlargements 

in the foraminal dimensions with the occurrence of deviations of its 

original trajectory which resulted in an incomplete instrumentation of the 

cement wall that delimits the foramen. Manual foraminal cleanliness 

showed lower foraminal enlargement in relation to mechanized 

preparations and the apical patency maintained the foramen size 

promoting minimal deviation. The rotational and reciprocating 

movements, as well as the files used in the preparation, did not promote 

clinically relevant morphological changes of the root canal and were able 

to maintain the apical anatomy of the canal. 

 

Keywords: Apical limit of preparation. Foraminal enlargement. Apical 

patency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região apical dos canais radiculares é uma zona crítica para o 

tratamento endodôntico devido a sua complexidade anatômica e por ser 

um local de alta prevalência de biofilme intrarradicular (RICUCCI; 

SIQUEIRA, 2010). Desde os estudos de Kuttler a respeito da anatomia 

dessa região (KUTTLER, 1955), diferentes comprimentos de trabalho 

vêm sendo propostos como limite apical para o preparo mecânico do 

canal radicular, sendo um dos assuntos mais controversos do tratamento 

endodôntico (RICUCCI, 1998; SOUZA, 2006).  

Três estruturas anatômicas e histológicas encontradas na região 

apical da raiz são usadas como referência para determinar o término do 

preparo e da obturação (RICUCCI, 1998). A junção cemento-dentina 

determina o término do canal dentinário e o início do canal cementário, e 

o ponto de mudança do tecido pulpar para o tecido periodontal (PONCE; 

VILAR FERNANDEZ, 2003). Próximo a essa região, mas normalmente 

não coincidente, se encontra a constrição apical, considerada 

anatomicamente a porção mais estreita do canal (ELAYOUTI et al., 

2014). Partindo desse ponto, também conhecido por menor forame, em 

torno de 0,5 a 1,5 mm em direção apical, o canal aumenta 

progressivamente seu diâmetro terminando no forame apical, ou maior 

forame, que delimita o canal cementário e a superfície externa da raiz 

(KUTTLER, 1955). Por ser uma estrutura histológica, a junção cemento-

dentina não pode ser localizada clinicamente. Assim, durante o 

tratamento endodôntico busca-se determinar a posição anatômica da 

constrição ou do forame apical, por serem pontos de referência mais 

adequados e confiáveis para o estabelecimento do comprimento de 

trabalho (RICUCCI; LANGELAND, 1998).  

Baixos índices de sucesso obtidos na tentativa de localização da 

constrição apical por meio da sensibilidade tátil, mesmo por operadores 

experientes (SEIDBERG et al., 1975), e erros causados pela utilização do 

vértice radiográfico como referência para determinar o limite apical de 

preparo e obturação (RICUCCI, 1998) foram superados pelo 

aprimoramento dos localizadores foraminais eletrônicos (MARTINS et 

al., 2014). Esses equipamentos oferecem de forma muito precisa a 

localização tanto do forame quanto da constrição apical, permitindo ao 
clínico a escolha da referência anatômica que melhor julgar adequada 

para o estabelecimento do nível apical de preparo (VASCONCELOS et 

al., 2016; SAXENA et al., 2017). 

A instrumentação restrita ao interior do canal e limitada à 

constrição apical, nas proximidades da junção cemento-dentina, foi a 
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mais difundida e aceita até o fim dos anos 90 (CAILLETEAU; 

MULLANEY, 1997; RICUCCI, 1998). Nos casos de dentes com polpa 

viva, a escolha do término do preparo é baseada em princípios de 

cicatrização de feridas saudáveis, onde uma menor ferida possibilita um 

melhor e mais rápido reparo (RICUCCI; LANGELAND, 1998). Sendo a 

constrição apical a porção mais estreita do canal, o corte do tecido pulpar 

nessa área proporciona a menor ferida possível, portanto um reparo mais 

favorável (CAILLETEAU; MULLANEY, 1997, HOLLAND et al., 

2005). Por outro lado, independentemente das condições do tecido pulpar, 

a sobreinstrumentação do canal radicular resulta em uma agressão 

mecânica direta aos tecidos periapicais, normalmente acompanhada por 

uma extrusão apical significativa de debris e solução irrigadora 

(BEESON et al., 1998; SIQUEIRA, 2003; TINAZ et al., 2005) e tem sido 

associada a uma maior ocorrência de dor pós-operatória (SAINI; 

SANGWAN; SANGWAN, 2016; BORGES SILVA et al., 2017). Estudos 

também demonstraram uma maior ocorrência de bacteremia nos casos em 

que a instrumentação além do forame apical foi realizada (DEBELIAN; 

OLSEN; TRONSTAD, 1995; BENDER; SELTZER; YERMISH, 2003).  

Apesar dos efeitos negativos apontados (BEESON et al., 1998; 

SIQUEIRA, 2003; TINAZ et al., 2005; SAINI; SANGWAN; 

SANGWAN, 2016; BORGES SILVA et al., 2017), durante o preparo 

mecânico do canal radicular o uso de instrumentos além dos limites da 

constrição apical tem sido indicado por diferentes motivos (SOUZA, 

2006). Um desse motivos é a remoção de debris formados durante o 

preparo mecânico, os quais podem se acumular na região apical e 

promover a obstrução do canal, ocasionando a perda do comprimento de 

trabalho (HULSMANN; PETERS; DUMMER, 2005). Esse acúmulo de 

debris pode deixar áreas do canal inacessíveis aos instrumentos e às 

soluções irrigadoras e induzir transportes apicais (CAILLETEAU; 

MULLANEY, 1997). Uma forma de impedir esse acúmulo de debris é 

pela manutenção da patência do canal. Como exemplo, tem -se a patência 

apical proposta por Buchanan que consiste em levar uma lima tipo K 

flexível e de pequeno calibre passivamente através do forame sem alarga-

lo, com o objetivo de mantê-lo acessível (patente) (BUCHANAN, 1989).  

Outros procedimentos que vão além do objetivo mecânico de 

desobstrução visado pela patência apical são a limpeza e o alargamento 
foraminal (SOUZA, 2006; BORLINA et al., 2010). Preparos apicais mais 

amplos aumentam as chances de o instrumento tocar mais superfícies da 

parede do canal, tornando a remoção de biofilme e de dentina 

contaminada mais efetiva (RODRIGUES et al, 2017). E uma vez que os 

efeitos da irrigação são potencializados pelo aumento do diâmetro apical 
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do preparo (BOUTSIOUKIS et al., 2010), a desinfecção dessa porção do 

canal é melhorada, aumentado os índices de sucesso clínico e radiográfico 

(AMINOSHARIAE; KULILD, 2015). Sendo assim, em dentes com 

necrose pulpar a presença de bactérias no canal cementário e mesmo 

além, nas lesões periapicais, justificaria o estabelecimento do 

comprimento de trabalho em um nível que contemplasse esse segmento 

do canal (NAIR, 2006; RICUCCI; SIQUEIRA, 2010).  

Diferentemente do caráter passivo da patência apical, com a 

limpeza e o alargamento foraminal espera-se uma ação ativa do 

instrumento sobre as paredes do canal cementário, ao nível ou além do 

forame apical, com a intenção de eliminar o biofilme presente (WU; 

WESSELINK; WALTON, 2000; BORLINA et al., 2010), e que consiste 

na utilização de instrumentos de calibre superior ao diâmetro do forame 

apical (SOUZA, 2006; BORLINA et al., 2010). Estudos demonstraram 

que o alargamento foraminal favorece o reparo de lesões periapicais 

crônicas estabelecidas em dentes de animais (HOLLAND et al., 1979; DE 

SOUZA FILHO; BENATTI; DE ALMEIDA, 1987; BORLINA et al., 

2010; BRANDÃO et al., 2018; JARA et al., 2018).  

Entretanto, é importante ressaltar que dentre os objetivos 

mecânicos do preparo do canal radicular propostos por Schilder 

(SCHILDER, 1974) estão os de conservar o forame apical em sua posição 

original e mantê-lo o menor possível. O aumento das dimensões do 

forame pode dificultar o controle e a manutenção de debris e soluções 

irrigadoras dentro do canal durante os procedimentos endodônticos 

(BEESON et al., 1998; TINAZ et al., 2005). Como consequência, 

complicações podem ocorrer devido ao extravasamento de hipoclorito de 

sódio nos tecidos periapicais (HULSMANN; HAHN, 2000), bem como 

reagudecimentos de processos inflamatórios (flare-ups) resultantes da 

extrusão de debris contaminados (SIQUEIRA, 2003).  

Não obstante à falta de consenso relativa ao limite apical de 

preparo, o sucesso do tratamento endodôntico está diretamente 

relacionado à manutenção da obturação aquém do forame apical 

(RICUCCI; LANGELAND, 1998). O extravasamento de material 

obturador para além dos limites do canal radicular está associado a uma 

resposta inflamatória crônica, que prejudica o reparo (SCHAEFFER; 

WHITE; WALTON, 2005; HOLLAND et al., 2007). Além do diâmetro 
aumentado favorecendo o extravasamento de material obturador 

(SILVESTRIN et al., 2016), um forame apical transportado de sua 

posição original tem sua forma alterada, dificultando a adaptação do cone 

de guta-percha principal, prejudicando a obtenção de um selamento 

adequado (GOMES-FILHO et al., 2008). 
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Todavia, como a saída foraminal apresenta-se lateralmente à 

trajetória do canal principal na grande maioria dos casos (VILLAS-BOAS 

et al., 2011), manter suas características originais durante o tratamento 

endodôntico pode se tornar um desafio, independentemente do nível 

apical de trabalho escolhido (GOLDBERG; MASSONE, 2002; LIU, et 

al., 2014). Imagens obtidas do forame apical antes e após a ação dos 

instrumentos endodônticos têm sido utilizadas para avaliar as alterações 

morfológicas impostas pelos instrumentos endodônticos (SILVA 

SANTOS et al., 2018). A obtenção de imagens por estereomicroscópio 

dispensa o recobrimento prévio das amostras, etapa necessária para 

análise em microscopia eletrônica de varredura, e oferecere magnificação 

e qualidade suficientes para avaliação da topografia dessa região 

anatômica (ASHRAF et al., 2016). Além disso, as áreas de interesse 

podem ser mensuradas no próprio software utilizado para a captura das 

imagens (SWARUPA; SAJJAN; SASHI KANTH, 2013). Existem 

poucos estudos disponíveis que avaliaram a influência do nível apical de 

preparo na morfologia do forame apical (SILVA et al, 2016; YAMMINE 

et al., 2017, FROTA et al., 2018; SILVA SANTOS et al., 2018).  

O transporte do canal representa um desvio de sua trajetória 

original e pode ser promovido por falta de flexibilidade da liga metálica 

do instrumento, que prejudica sua manutenção no centro de um canal 

curvo (GAMBILL; ALDER; DEL RIO, 1996). Assim, o transporte pode 

comprometer o resultado do tratamento endodôntico ao impossibilitar o 

acesso a regiões apicais contaminadas do canal, ou ainda diminuir a 

espessura da estrutura dental podendo conduzir a uma perfuração 

(MADANI et al., 2017). A Microtomografia Computadorizada (micro-

CT) apresenta-se como a melhor ferramenta disponível atualmente para o 

estudo da anatomia dental interna e vem sendo utilizada para analisar o 

comportamento dos instrumentos endodônticos frente ao transporte e a 

centralização do preparo (MARCELIANO-ALVES et al., 2015; 

JATAHY FERREIRA DO AMARAL et al., 2016; ZANESCO et al., 

2017). Imagens são obtidas com elevado nível de detalhes e podem ser 

trabalhadas em softwares que permitem avaliações quantitativas de 

segmentos bidimensionais ou de áreas tridimensionais (MARCELIANO-

ALVES et al., 2015). Por não provocar danos às estruturas dentais, as 

mesmas regiões podem ser reavaliadas a cada intervenção realizada pelo 
pesquisador e modelos em 3D podem ser gerados evidenciando o 

resultado de cada procedimento executado (JATAHY FERREIRA DO 

AMARAL et al., 2016; ZANESCO et al., 2017). Não foram encontrados 

estudos na literatura que compararam a influência do nível apical de 

instrumentação no transporte do canal e na centralização do preparo. 
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Os instrumentos de níquel-titânio revolucionaram a Endodontia 

superando os de aço inoxidável, principalmente em relação às melhores 

propriedades físicas de flexibilidade e resistência à fratura (WALIA; 

BRANTLEY; GERSTEIN, 1988). Tais instrumentos mostraram-se 

eficazes na instrumentação de canais curvos, resultando em baixos índices 

de transporte do canal e de desvios foraminais quando comparados com 

os instrumentos de aço inoxidável (SCHAFER; LOHMANN, 2002; 

SILVA et al., 2014). 

Como o conhecimento da influência do comprimento de trabalho 

e das cinemáticas rotatória e reciprocante utilizadas durante o preparo 

mecânico sobre a morfologia apical do canal, bem como os efeitos da 

patência, da limpeza e do alargamento foraminal sobre a morfologia do 

forame são escassos na literatura, mais estudos são necessários a fim de 

esclarecer seus efeitos para que possamos utilizar um protocolo adequado 

de instrumentação do canal radicular que possa vir a melhorar a qualidade 

do tratamento endodôntico oferecido aos pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência do comprimento de trabalho do preparo 

mecânico na morfologia do forame e do canal radicular. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Avaliar as alterações morfológicas do forame e da região apical do 

canal radicular após o preparo mecânico realizado em três diferentes 

comprimentos de trabalho. 

2.2.2 Avaliar as alterações morfológicas do forame apical após a 

realização dos procedimentos de patência, limpeza e alargamento 

foraminais. 

2.2.3 Avaliar a influência da cinemática de preparo (rotatória e 

reciprocante) na morfologia dos 5 mm finais do canal radicular.  
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3 ARTIGO 

 

TÍTULO 
 

Influência do nível apical do preparo mecânico na morfologia do 

forame e do canal radicular* 
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* Artigo formatado conforme as normas do Journal of Endodontics. 
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RESUMO 

 

Introdução: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do preparo 

rotatório e reciprocante realizado em 3 diferentes comprimentos de 

trabalho (CT) na morfologia do forame e do canal radicular apical. 

Metodologia: Sessenta raízes mesiais de molares inferiores foram 

escaneadas por microtomografia computadorizada e os forames apicais 

fotografados por estereomicroscópio, antes e após o preparo. Três grupos 

foram formados (n = 20) de acordo com o CT. G-1: forame - 1 mm; G0: 

forame; e G+1: forame + 1 mm. Cada grupo originou 2 subgrupos (n = 

10): G-1: patência de Buchanan e limpeza foraminal manual; e G0 e G+1: 

ampliação foraminal rotatória (Prodesign S #25/.08) e reciprocante (R-

25). Foram avaliados a área, perímetro, desvio e parede cementária não 

instrumentada (PNI) do forame, além do transporte do canal e da 

centralização do preparo a 1, 3 e 5 mm do forame. O teste ANOVA para 

medidas repetidas (Bonferroni) e Kruskal-Wallis (Dunn) foram utilizados 

na análise estatística (α = 5%).  

Resultados: Os instrumentos utilizados no forame e 1 mm além 

promoveram ampliação foraminal e desvios. Em relação à PNI, não houve 

diferença entre as ampliações foraminais mecanizadas, que foram 

semelhantes à limpeza foraminal manual. Não houve diferença no 

transporte e na centralização nos níveis 1, 3 e 5 mm, independentemente 

da cinemática de preparo.  

Conclusões: Os preparos realizados no forame ou 1 mm além com as 

limas Prodesign S #25/.08 e R25 promoveram ampliações foraminais, 

desvios e não foram capazes de instrumentar toda a parede cementária 

que delimita o forame. Os instrumentos utilizados foram capazes de 

manter a anatomia apical do canal. 

 

Palavras-chave: Nível apical de preparo. Alargamento foraminal. 

Patência apical. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The objective of this study was to evaluate the influence of 

rotary and reciprocal preparation performed in three different working 

lengths (WL) on the foramen and apical root canal morphology.  

Method: Sixty mesial roots of mandibular molars were scanned by 

computerized microtomography and apical foramen photographed by 

stereomicroscope, before and after preparation. Three groups were 

formed (n = 20) according to the WL. G-1: foramen - 1 mm; G0: foramen; 

and G+1: foramen + 1 mm. Each group gave rise to 2 subgroups (n = 10): 

G-1: Buchanan patency and manual foraminal cleaning; and G0 and G+1: 

rotary foraminal magnification (Prodesign S #25/.08) and reciprocating 

(R-25). The area, perimeter, deviation and non-instrumented cemental 

wall (NIW) of the foramen were evaluated, as well as the canal 

transportation and the centralization of the preparation at 1, 3 and 5 mm 

of foramen. The ANOVA test for repeated measurements (Bonferroni) 

and Kruskal-Wallis (Dunn) were used in the statistical analysis (α = 5%). 

Results: The instruments used in the foramen and 1 mm beyond promoted 

foraminal enlargement and deviations. Regarding NIW, there was no 

difference between mechanical foraminal enlargements, which were 

similar to manual foraminal cleaning. There was no difference in 

transportation and centralization at levels 1, 3 and 5 mm, regardless of the 

kinematics of preparation. 

Conclusions: The preparations made in the foramen or 1 mm beyond with 

the Prodesign S #25/.08 and R25 files promoted foraminal enlargements, 

deviations and were not able to instrument the entire cement wall that 

delimits the foramen. The instruments used were able to maintain the 

apical anatomy of the canal. 

 

Keywords: Apical limit of preparation. Foraminal enlargement. Apical 

patency. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diferentes comprimentos de trabalho são indicados como limite 

apical para o preparo do canal radicular, sendo um dos assuntos mais 

controversos do tratamento endodôntico (1, 2). A instrumentação limitada 

à constrição apical está relacionada a um melhor reparo apical em dentes 

com polpa viva (1), enquanto a sobreinstrumentação do canal radicular 

resulta numa agressão mecânica direta aos tecidos periapicais e aumento 

da extrusão apical de debris e de solução irrigadora (3). Além disso, 

limites apicais de preparo estabelecidos além do forame apical têm 

demonstrado uma maior ocorrência de dor pós-operatória (4) e 

bacteremia (5). 

Porém, a fim de evitar a perda do comprimento de trabalho pela 

compactação apical de debris formados durante o preparo mecânico, a 

manutenção da patência apical tem sido indicada. A patência apical 

consiste em levar uma lima tipo K flexível e de pequeno calibre 

passivamente através do forame sem alarga-lo, com o objetivo de mantê-

lo acessível (6). Além disso, bactérias presentes no canal cementário de 

dentes com necrose pulpar (7) têm justificado o alargamento foraminal 

com a intenção de eliminar o biofilme presente através do uso de 

instrumentos de calibre superior ao diâmetro do forame apical, (4, 7, 8) 

em um nível além da constrição apical e do próprio forame (2). Estudos 

demonstraram que o alargamento foraminal favorece o reparo de lesões 

periapicais crônicas estabelecidas em dentes de animais (8, 9). 

Contudo, manter a posição e as dimensões originais do forame 

radicular pode evitar o extravasamento acidental de soluções irrigadoras, 

debris e material obturador (3, 10), e favorecer a obtenção de um 

selamento adequado (11).  

Apesar da falta de consenso relativa ao limite apical de preparo, 

sabe-se que o extravasamento de material obturador para além dos limites 

do canal radicular está associado a uma resposta inflamatória crônica que 

prejudica o reparo (12). Portanto a manutenção da obturação aquém do 

forame apical está diretamente relacionada ao sucesso do tratamento 

endodôntico (10, 12).  

Diante disso, é importante que os efeitos do alargamento foraminal 

sejam melhor avaliados. Os estudos in vitro com o uso de 
estereomicroscópio possibilitam a obtenção de imagens do forame apical 

sem o recobrimento prévio das amostras, necessário para o uso da 

microscopia eletrônica de varredura, e oferece magnificação e qualidade 

suficientes para avaliação de sua topografia (13). As áreas de interesse 

podem ser mensuradas no próprio software utilizado para a captura das 
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imagens (13). Existem poucos estudos disponíveis que avaliaram a 

influência do nível apical de preparo na morfologia do forame (14-17).  

A Microtomografia Computadorizada (micro-CT) é outra 

ferramenta disponível e apresenta-se como o melhor exame de imagem 

atualmente para o estudo da anatomia dental interna e vem sendo utilizada 

para analisar quantitativamente o comportamento de diferentes 

instrumentos endodônticos em relação ao transporte e centralização do 

preparo (18-21). Como as estruturas dentais não são danificadas pelo 

equipamento, análises bidimensionais e tridimensionais podem ser 

realizadas a cada intervenção do operador (20, 21).  

Sabe-se que o transporte do canal radicular representa um desvio 

de sua trajetória original e pode ser promovido por falta de flexibilidade 

da liga metálica do instrumento, o que prejudica sua manutenção no 

centro de um canal curvo (18, 21). Porém não foram encontrados estudos 

na literatura que compararam a influência do nível apical de preparo no 

transporte do canal e na centralização do preparo. Os instrumentos de 

níquel-titânio, fabricados por diferentes processos e utilizados em rotação 

contínua ou reciprocante, têm se mostrado eficazes na instrumentação de 

canais curvos, resultando em baixos índices de transporte do canal e de 

desvios foraminais quando comparados com os instrumentos de aço 

inoxidável (18, 21).  

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi avaliar a influência 

do preparo mecânico realizado por duas cinemáticas de preparo (rotatória 

e reciprocante) em três diferentes comprimentos de trabalho na 

morfologia dos 5 mm finais do canal radicular e dos efeitos dos 

procedimentos de patência, limpeza e alargamento foraminal na 

morfologia do forame apical. 

Foram testadas as hipóteses nulas de que o comprimento de 

trabalho, bem como a cinemática empregada no preparo mecânico, não 

exerce influência sobre a morfologia da região apical do canal radicular e 

a de que não existem diferenças nas alterações morfológicas do forame 

apical promovidas pela patência apical, limpeza e alargamento 

foraminais. 
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MATERIAIS E MÉTODOS* 

 

Seleção dos espécimes 

 

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (Anexo I). Foram utilizados 60 

canais das raízes mesiais (mésio-vestibulares e mésio-linguais) de 30 

molares inferiores humanos extraídos. Foram incluídos no estudo apenas 

aqueles com curvatura inferior a 30º e cujos canais mesiais terminavam 

em forames separados. Foram excluídos aqueles com tratamento 

endodôntico prévio, calcificação acentuada, rizogênese incompleta ou 

forame apical excessivamente amplo e ainda aqueles com defeitos na 

região apical promovidos por fraturas, trincas ou reabsorções apicais. 

 

Preparo do canal radicular 

 

Após o acesso convencional aos canais mesiais, uma lima tipo K 

#10 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) foi introduzida 

apicalmente até a visualização da sua ponta na saída do forame apical por 

meio de microscópio operatório com o aumento de 16X. Um localizador 

foraminal eletrônico (Root ZX II, J. Morita, Kioto, Japan), juntamente 

com um dispositivo desenvolvido para permitir seu uso em dentes 

extraídos, foi utilizado para ajustar a lima até que posição “0.0” fosse 

atingida no visor do aparelho. O cursor do instrumento foi levado até o 

bordo cervical eleito como referência. A lima foi então removida do canal 

e a medida do comprimento do dente (CD) foi obtida por meio de régua 

endodôntica.  

Os espécimes foram divididos aleatoriamente em 3 grupos (n = 

20), de acordo com o comprimento de trabalho (CT) estabelecido para o 

preparo mecânico: G-1 (CT = CD – 1 mm); G0 (CT = CD); e G+1 (CT = 

CD + 1 mm). Logo após, cada grupo foi novamente divididos em 2 

subgrupos (n = 10) de acordo com a intervenção foraminal realizada: G-

1: patência de Buchanan (G-1_PB) e limpeza foraminal manual (G-

1_LM); G0: alargamento foraminal rotatório (G0_Rot) e alargamento 

foraminal reciprocante (G0_Rec); e G+1: alargamento foraminal rotatório 

(G+1_Rot) e alargamento foraminal reciprocante (G+1_Rec).  
__________________________ 
* Para mais detalhes a respeito da metodologia empregada neste estudo, favor 

consultar a Metodologia Expandida, localizada nas páginas 42 a 53 da seção 4 deste 

documento. 
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A divisão dos espécimes nos grupos e subgrupos está descrita na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1. Divisão dos espécimes nos grupos e subgrupos de acordo com o nível 

apical, cinemática e última lima utilizada. 

Grupo N 
Nível apical 

do preparo 
Subgrupo N Cinemática Última lima utilizada 

G-1 20 CD - 1 mm 

G-1_PB 10 
Reciprocante 

Manual 

#25/.08 (R25) - preparo 

K #10 - forame 

G-1_LM 10 
Reciprocante 

Manual 
#25/.08 (R25) - preparo 

FF (#20, 25 ou 30) - forame 

G0 20 CD (forame) 

G0_Rot 10 Rotatória #25/.08 (Prodesign S) 

G0_Rec 10 Reciprocante #25/.08 (R25) 

G+1 20 CD + 1 mm 

G+1_Rot 10 Rotatória #25/.08 (Prodesign S) 

G+1_Rec 10 Reciprocante #25/.08 (R25) 

 

Os preparos mecânicos rotatório e reciprocante foram realizados 

por um único operador seguindo os protocolos de uso indicados pelos 

fabricantes, com as limas acionadas por meio do motor elétrico Reciproc 

Silver (VDW, Munich, Germany). A cinemática adotada para as limas 

acionadas por motor foi a da realização de movimentos de bicadas (vai-

e-vem) em direção apical, com amplitude de no máximo 3 mm. Após 3 

bicadas, o instrumento foi removido do canal e realizada a limpeza das 

espiras da lima por meio de gaze embebida em solução de NaOCl 2,5%. 

Independentemente da técnica de preparo empregada, a cada troca de 

instrumento os canais foram irrigados com 2 mL de NaOCl 2,5%, por 

meio de seringa e agulha (NaviTip Ultradent, South Jordan, USA) e a sua 

patência mantida pelo uso de uma lima tipo K #10 utilizada passivamente 

até o CD. 

 

Preparo rotatório 

 

O preparo mecânico dos canais dos espécimes dos grupos G0_Rot 

e G+1_Rot foi realizado com limas do sistema ProDesing S (Easy 

Equipamentos Odontológicos, Belo Horizonte, Brasil) de acordo com as 

recomendações do fabricante. O motor elétrico foi configurado no 
movimento rotatório e uma lima #25/.01 foi acionada (350 rpm e 0,5 

N/cm) e utilizada até o CT para definição do glide path. A seguir o pré-

alargamento do terço cervical foi realizado com lima #30/.10 (950 rpm e 

4 N/cm) e, na sequência, a lima #25/.08 (950 rpm e 4 N/cm) foi utilizada 
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até 2/3 do CT. Por fim, uma lima #25/.06 (350 rpm e 1,5 N/cm) foi 

utilizada até atingir o CT, seguida pela lima #25/.08 (350 rpm e 1,5 N/cm), 

empregada para o alargamento final do preparo.  

 

Preparo reciprocante 

 

Os canais dos espécimes dos grupos G-1 (G-1_PB e G-1_LM), 

G0_Rec e G+1_Rec foram preparados apenas com a lima Reciproc R25 

(VDW GmbH, Munique, Alemanha) com diâmetro de ponta #25 e 

conicidade .08, segundo as recomendações do fabricante. O motor 

elétrico foi programado em movimento reciprocante, na função “Reciproc 

All” e o canal radicular foi preparado por terços até atingir o CT.  

 

Patência apical de Buchanan e limpeza foraminal  

 

Nos canais dos espécimes do G-1_PB o forame apical só foi 

alcançado de maneira passiva pela lima K #10, que foi utilizada na 

exploração inicial e entre os usos da lima R25 para manter o canal 

desobstruído (patente) e evitar a perda do CT. Nos canais dos espécimes 

do G-1_LM foi realizada uma manobra adicional onde limas manuais 

Flexofile (FF) (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) de calibres 

progressivos foram levadas aos canais radiculares e introduzidas até o 

CD. À primeira lima que se ajustou às paredes do canal no CD foi dado o 

nome de instrumento foraminal inicial (IFI). Logo após, foi utilizada mais 

uma lima FF de calibre imediatamente superior ao IFI, denominada 

instrumento foraminal (IF). Ao final do procedimento, dos 10 espécimes 

que receberam o alargamento foraminal manual, em 5 o IF foi a lima FF 

#20, em 4 a lima, FF #25 e em 1 a lima e FF #30. 

Após o final do preparo, todos os canais foram irrigados com 5 mL 

de NaOCl 2,5% e secos com pontas de papel absorvente. 

 

Processamento das imagens e análises 

 

Estereomicroscópio    

 

A coroa dental dos espécimes foi inicialmente fixada numa porção 
de cera pegajosa colocada sobre uma placa de vidro e buscou-se 

posicionar os bordos do forame apical de modo que ficassem paralelos ao 

solo. O conjunto placa-cera-espécime foi então levado para observação 

do forame apical no estereomicroscópio Zeiss SteREO Discovery V12 

(Carl Zeiss, Oberkochen, Germany) com magnificação de 100X. Ao 
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estabelecer o melhor posicionamento do dente, um anel plástico (30 mm 

de diâmetro x 12 mm de altura) foi posicionado na placa de vidro 

envolvendo o dente e preenchido com silicona por condensação de 

densidade pesada (Coltoflax, Coltene AG, Alstatten, Switzerland). Após 

a presa da silicona, a cera foi removida da coroa dental e o dente foi 

removido e reinserido no molde para verificar sua adaptação. Esse 

dispositivo permitiu o reposicionamento do dente para a obtenção de 

imagens do forame apical na mesma angulação, antes e após o preparo 

mecânico. primeiramente com magnificação de 20X.  

Imagens iniciais do forame apical foram obtidas com ampliações 

de 8, 50 e 100X com auxílio do software Axio Vision versão 4.8 (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany). Devido ao fato de a amplitude focal do 

microscópio diminuir com maiores aumentos, deixando áreas desfocadas 

do forame, foram realizadas 8 imagens com a mesma magnificação de 

100X, sem mover o espécime e em diferentes níveis focais, que foram 

sobrepostas e transformadas em apenas uma imagem, usando o módulo 

Extended Focus do software Axio Vision. Uma imagem adicional do 

forame apical com a lima tipo K #10 posicionada no CD foi utilizada para 

confecção de uma escala que permitiu a transformação dos pixels das 

imagens em milímetros, utilizando o do diâmetro conhecido da ponta da 

lima de 0,1 mm como referência. 

Pequenas correções no posicionamento das imagens pré e pós-

preparo foram realizados através da sobreposição das imagens no 

software DataViewer (Bruker, Kontich, Belgium).  Os dados da 

morfologia do forame apical foram obtidos através das imagens com 

aumentos de 100X. O contorno do forame pré e pós-preparo foi 

demarcado e foram gerados dados referentes a sua área (mm2), perímetro 

(mm) e centro de gravidade. Com os centros de gravidade e os contornos 

do forame pré e pós-preparo sobrepostos à imagem pós-preparo, uma 

linha reta foi traçada unindo os dois centros de gravidade e obtendo-se 

assim o desvio do forame apical em milímetros. A extensão de parede 

cementária não instrumentada (PNI), em milímetros, foi obtida por uma 

linha traçada sobre os contornos do forame pré-preparo e pós-preparo, 

apenas no segmento coincidente dos dois contornos (Figura 1). 
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Figura 1. Imagem do forame apical pós-preparo obtida por estereomicroscópio 

com aumento de 100X: em verde contorno do forame pré-preparo e em vermelho 

contorno do forame pós preparo. Em azul a extensão da parede cementária não 

alterada pelo preparo. Desvio do forame apical representado em amarelo por uma 

reta ligando os centros de gravidade do forame pré-preparo (x verde) e do forame 

pós-preparo (x vermelho). 

 

Microtomografia Computadorizada 

 

Os espécimes foram escaneados antes e após o preparo mecânico 

em um aparelho de microtomografia computadorizada SkyScan 1174 

(Bruker, Kontich, Belgium), onde foram rotacionados 360º com avanços 

progressivos de 0,7º. O aparelho foi configurado com 50 kV e 800 µA, 

com resolução de 7,7 µm e com um filtro de alumínio de 0,05 mm de 

espessura. As imagens foram reconstruídas pelo software NRecon 

(Bruker, Kontich, Belgium) gerando imagens axiais bidimensionais. 

Através do software CTAn (Bruker, Kontich, Belgium) foram 

selecionados os últimos 5 mm apicais de cada canal radicular, somados à 

região compreendida entre o forame apical e o vértice radicular e modelos 

tridimensionais da região apical de todos os espécimes foram produzidos 

por meio do software CTvol (Bruker, Kontich, Belgium). As imagens 

bidimensionais do espécime antes e após o preparo mecânico foram 

abertas simultaneamente no software DataViewer, sobrepostas e 

reposicionadas tridimensionalmente para que a mesma região pudesse ser 
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comparada. Cortes transversais correspondentes às distâncias de 1, 3 e 5 

mm do forame apical foram selecionados e abertas no software CTAn. 

Mensurações do transporte do canal e centralização do preparo foram 

realizadas conforme metodologia já descrita na literatura (18). Para o 

transporte, foi utilizada a fórmula (M1-M2) - (D1-D2), onde M 

corresponde à menor distância entre a parede mesial do canal e a parede 

mesial da raiz, D corresponde à menor distância entre parede distal do 

canal e a parede distal da raiz, 1 corresponde à medida obtida através das 

imagens pré preparo e 2 corresponde à medida obtida através das imagens 

pós preparo (Figura 2). O resultado de 0 (zero) indicou ausência de 

transporte e valores positivos ou negativos indicaram transporte do canal 

para a parede mesial ou distal, respectivamente. Para a avaliação da 

centralização do preparo foi utilizada a fórmula (M1-M2) / (D1-D2) ou 

(D1-D2) / (M1-M2), onde o numerador utilizado foi sempre o menor dos 

dois números obtidos. Resultados iguais a 1 representaram perfeita 

centralização e resultados iguais a zero representaram completa 

descentralização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Imagens de cortes transversais dos três segmentos analisados de um 

mesmo espécime obtidas por micro-CT após o preparo dos canais: (A) a 5 mm 

do forame, (B) a 3 mm do forame e (C) a 1 mm do forame. Em branco o contorno 

do canal radicular pré-preparo sobreposto à imagem pós-preparo para ilustrar a 

alteração morfológica promovida pela instrumentação.  

 

Análise estatística 

 
As análises estatísticas foram realizada através do software SPSS 

Statistics versão 21 (IBM, Armonk, Nova Iorque, EUA). Os dados de área 

dos forames apicais apresentaram distribuição normal e homogeneidade 

das variâncias, verificadas pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente, assim como os do perímetro também passaram a 
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apresentar após uma transformação logarítmica. Para esses dados, foi 

utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas para verificar se havia 

diferenças entre os grupos analisados e o teste de Bonferroni para 

identificação das diferenças encontradas. Foram feitas comparações 

intragrupos entre a área e perímetro do forame apical antes e após o 

preparo e intergrupos entre a área e perímetro do forame pré-preparo e 

entre a área e perímetro do forame pós-preparo. 

Os dados referentes à extensão da parede cementária não 

instrumentada, desvio do forame apical, transporte do canal e 

centralização do preparo não apresentaram uma distribuição normal 

segundo o teste de Shapiro-Wilk e foram comparados pelo teste não 

paramétrico de Kruskall Wallis para verificar a presença de diferenças 

entre os grupos e o teste de Dunn com correção de Bonferroni para 

comparações múltiplas. Foram comparadas, entre os grupos, a extensão 

de parede cementária não instrumentada e o desvio do forame apical 

obtidos após o preparo. Em relação ao transporte apical e à centralização 

do preparo foram feitas comparações entre os grupos em cada nível apical 

localizado a 1, 3 e 5 mm do forame e entre os níveis apicais, dentro dos 

grupos. 

Para todos os testes foi estabelecido um nível de significância de 

5%.  

 

RESULTADOS 

 

Os dados coletados através das imagens obtidas por meio de 

estereomicroscópio estão descritos nas Tabelas de 2 a 4. Os espécimes do 

G+1_Rot apresentaram área foraminal pós-preparo 77% e 85% superior 

à dos grupos G-1_PB e G-1_LM, respectivamente (p < 0,05), e os 

espécimes do G+1_Rec, uma área 72% e 80% superior à dos mesmos 

grupos, respectivamente (p < 0,05). O perímetro foraminal dos espécimes 

do G+1_Rot foi 36% e 34% superior ao dos grupos G-1_PB e G-1_LM, 

respectivamente (p < 0,05), e o dos espécimes do G+1_Rec, 38% e 37% 

superior ao dos mesmos grupos, respectivamente ((p < 0,05). 

Os espécimes dos subgrupos de G0 e G+1 apresentaram aumento 

estatisticamente significante (p < 0,05) entre os valores de área e 

perímetro do forame antes e após o preparo, enquanto que os do grupo G-
1_PB foram semelhantes (p > 0,05), e os do grupo G-1_LM foram 

semelhantes para a área e o perímetro aumentou (p < 0,05). 
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Tabela 2. Média (mm2) e desvio padrão da área do forame apical antes e após o 

preparo mecânico do canal radicular. 

Grupo N Antes DP Depois DP 

G-1_PB 10 0,061 aAB 0,030 0,064 aA 0,028 

G-1_LM 10 0,048 aAB 0,023 0,061 aA 0,021 

G0_Rot 10 0,073 aAB 0,063 0,113 bB 0,080 

G0_Rec 10 0,042 aA 0,019 0,081 bAC 0,022 

G+1_Rot 10 0,075 aB 0,056 0,113 bB 0,048 

G+1_Rec 10 0,052 aAB 0,024 0,110 bBC 0,067 

* Letras minúsculas iguais, nas linhas, e letras maiúsculas iguais, nas 

colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Bonferroni. 

 
Tabela 3. Média (mm) e desvio padrão do perímetro do forame apical antes e 

após o preparo mecânico do canal radicular. 

Média N Antes DP Depois DP 

G-1_PB 10 0,906 aA 0,253 0,931 aA 0,230 

G-1_LM 10 0,800 aA 0,199 0,949 bA 0,148 

G0_Rot 10 0,973 aA 0,460 1,251 bAB 0,512 

G0_Rec 10 0,772 aA 0,207 1,079 bAB 0,220 

G+1_Rot 10 0,995 aA 0,331 1,269 bB 0,241 

G+1_Rec 10 0,841 aA 0,176 1,227 bB 0,462 

* Letras minúsculas iguais, nas linhas, e letras maiúsculas iguais, nas 

colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Bonferroni. 
 

As maiores porcentagens de parede cementária não instrumentada, 

obtidas pela razão entre a extensão de parede não instrumentada e o 

perímetro inicial do forame, foram apresentadas pelos grupos G-1_PB, 

com 89% e G-1_LM com 73%. Os subgrupos do grupo G0 apresentaram 

porcentagens de parede não instrumentada que variaram de 43 a 49% 

enquanto que nos subgrupos do grupo G+1 variaram de 46 a 53%. 

Em relação à extensão do desvio do forame apical, os espécimes 
do grupo G-1_PB apresentaram o menor valor entre os grupos (0,01 mm), 

e significativamente menor (p < 0,05) ao dos dois subgrupos com 

cinemática rotatória (G0_Rot e G+1_Rot) e a dos dois subgrupos com 

cinemática reciprocante (G0_Rec e G+1_Rec), cujos valores foram 6 e 7 
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vezes superiores, respectivamente. Os espécimes do G-1_LM 

apresentaram o segundo menor valor de desvio (0,03 mm), que foi 

semelhante estatisticamente aos demais grupos (p > 0,05). 

 
Tabela 4. Média (mm) e desvio padrão da extensão de parede cementária não 

instrumentada e do desvio do forame apical. 

Grupo N 

Parede não instrumentada Desvio 

Média DP Média DP 

G-1_PB 10 0,81 a 0,339 0,01 a 0,008 

G-1_LM 10 0,58 ab 0,279 0,03 ab 0,028 

G0_Rot 10 0,48 ab 0,411 0,06 b 0,046 

G0_Rec 10 0,33 b 0,174 0,07 b 0,042 

G+1_Rot 10 0,53 ab 0,348 0,06 b 0,039 

G+1_Rec 10 0,39 ab 0,306 0,07 b 0,053 

* Letras minúsculas iguais, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Dunn e correção de Bonferroni. 

 

Os dados coletados através das imagens obtidas por meio de micro-

CT estão descritos na Tabela 5. A análise estatística não demonstrou 

diferença significativa entre os grupos em relação ao transporte do canal 

e à centralização do preparo em nenhum dos níveis apicais localizados a 

1, 3 e 5 mm do forame (p > 0,05). Da mesma forma não foram observadas 

diferenças estatísticas entre os segmentos apicais dentro do mesmo grupo, 

em relação ao transporte e à centralização do canal (p > 0,05). 

Em relação ao transporte do canal e a centralização do preparo não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos nos níveis 

localizados a 1, 3 e 5 mm do forame (p > 0,05), assim como dentro do 

mesmo grupo não foram observadas diferenças entre os níveis (p > 0,05). 

O transporte do canal foi inferior a 0,12 mm em todos os grupos e a 

centralização do preparo variou de 0,32 a 0,74. 
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Tabela 5. Transporte do canal e centralização do instrumento após o 

preparo mecânico do canal radicular a 1, 3 e 5 mm do forame apical. 

Grupo 

Nível apical 

5 mm 3 mm 1 mm 

Transp.* Centraliz.** Transp. Centraliz. Transp. Centraliz. 

G-1_PB -0,02 a 0,50 A 0,06 a 0,36 A 0,00 a 0,51 A 

G-1_LM -0,02 a 0,58 A 0,04 a 0,50 A 0,00 a 0,66 A 

G0_Rot 0,03 a 0,63 A 0,10 a 0,60 A 0,01 a 0,74 A 

G0_Rec 0,12 a 0,32 A 0,08 a 0,55 A -0,05 a 0,57 A 

G+1_Rot -0,02 a 0,55 A 0,09 a 0,48 A -0,02 a 0,48 A 

G+1_Rec 0,02 a 0,62 A 0,08 a 0,58 A 0,05 a 0,45 A 

* Transporte: 0 – ausência de transporte; Positivo (+): desvio para mesial; 

Negativo (-): desvio para distal (furca). 

** Centralização: 1 – Centralização perfeita; 0 – Pior centralização possível. 

*** Letras minúsculas e maiúsculas iguais, nas colunas e linhas, não diferem 

estatisticamente pelo teste de Dunn e correção de Bonferroni. 
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DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados, foram rejeitadas as hipóteses 

nulas de que o nível apical do preparo não exerce influência sobre a 

morfologia do forame apical e do canal radicular e a de que a limpeza e o 

alargamento foraminal não promovem alterações morfológicas do forame 

apical. Foram aceitas as hipóteses nulas de que a cinemática do preparo 

não exerce influência sobre a morfologia do canal radicular e do forame 

apical e a de que a patência apical não promove alterações morfológicas 

do forame apical. 

Diferentes níveis apicais vêm sendo indicados para o preparo 

mecânico do canal radicular (1, 2). A desinfecção do canal cementário 

por ação mecânica dos instrumentos tem sido utilizada para justificar o 

estabelecimento do CT além da constrição apical (8). O objetivo deste 

estudo foi avaliar a influência do preparo mecânico realizado em três 

diferentes comprimentos de trabalho e por duas cinemáticas de preparo 

(rotatória e reciprocante) na morfologia apical do canal radicular e dos 

efeitos dos procedimentos de patência, limpeza e alargamento foraminal 

na morfologia do forame apical. Para isso, foram comparadas imagens de 

estereomicroscópio e microtomografia computadorizada, obtidas antes e 

após o preparo.  

Para a análise do forame apical, utilizamos o estereomicroscópio 

por dispensar o recobrimento prévio dos espécimes, etapa necessária para 

a análise em microscopia eletrônica de varredura (17), e por oferecer 

magnificação e qualidade de imagem suficientes para avaliação da 

topografia foraminal (13). Mensurações iniciais feitas nas imagens pré-

preparo foram sobrepostas às imagens pós-preparo através do software 

Axio Vision 4.8. Esse mesmo software foi utilizado para a captura das 

imagens, e dados relativos à área, perímetro, extensão de parede não 

instrumentada e desvio do forame apical puderam ser obtidos e 

comparados. Desta maneira, foi possível realizar uma análise quantitativa 

até então não utilizada em outras pesquisas que avaliaram as alterações 

morfológicas foraminais decorrentes do preparo mecânico (14-17, 22). 

Nesses estudos, escores qualitativos foram usados para avaliar o forame 

apical em relação à presença ou ausência de deformação (17), ao formato 

final apresentado após o preparo (16) e, por meio de quadrantes, avaliar 
o desvio e o alargamento foraminal (14, 22). Neste estudo, sobrepondo as 

demarcações dos limites dos forames pré e pós-preparo, pode-se 

identificar os limites não alterados pela instrumentação e sobre eles 

desenhar uma linha nomeada de “parede cementária não instrumentada”. 

O desvio do forame apical foi obtido pela demarcação de uma linha reta 
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unindo os centros de gravidade do forame pré e pós-preparo. Os pixels 

das imagens foram transformados em milímetros através da criação de 

uma escala que utilizou como referência o diâmetro da ponta de uma lima 

tipo K #10 (0,1 mm) posicionada no forame de cada espécime. 

O escaneamento dos espécimes por micro-CT gera imagens axiais 

de alta resolução que podem ser avaliadas quantitativamente. A partir da 

reconstrução das imagens em softwares específicos, também podem ser 

criados modelos tridimensionais das estruturas que se pretende avaliar 

(19). Na Endodontia o micro-CT vem sendo amplamente utilizado na 

avaliação dos efeitos causados pelos instrumentos na morfologia do canal 

radicular (19-21). Neste estudo foram avaliados o transporte do canal e a 

centralização do preparo promovidos pelas limas R25 e Prodesign em 

dois CT (CT = CD e CT = CD +1mm), em cortes transversais distantes a 

1, 3 e 5 mm do forame apical, seguindo o método de Gambill (18). 

O uso de instrumentos rotatórios de níquel-titânio no tratamento 

endodôntico pode diminuir a ocorrência de alterações severas da 

morfologia do canal radicular promovidas pelo preparo mecânico manual, 

como transportes acentuados, degraus e perfurações (19-21). O 

movimento reciprocante é um movimento rotatório horário e anti-horário 

assimétrico, que apresenta como principais vantagens a diminuição do 

número de instrumentos necessários para o preparo do canal radicular e 

uma menor incidência de fratura dos instrumentos por fadiga cíclica (23). 

Neste estudo, procuramos avaliar a influência dos movimentos rotatório 

e reciprocante utilizados durante o preparo mecânico em três CTs (CD – 

1 mm, no CD e CD + 1 mm) na morfologia apical do canal radicular. 

Durante a escolha das limas, procuramos restringir o efeito de outras 

variáveis, porém não encontramos disponíveis no mercado instrumentos 

que apresentassem o mesmo diâmetro de ponta, conicidade, secção 

transversal e que ainda fossem fabricadas com a mesma liga de NiTi, para 

os movimentos rotatório e reciprocante. Então, foi escolhido o 

instrumento reciprocante Reciproc R25 (VDW) e o instrumento rotatório 

Prodesign S #25/.08 (Easy), que apresentam o equivalente diâmetro na 

ponta (#25), mesma conicidade (.08) e semelhante secção transversal em 

forma de S (24). A lima R25 é fabricada com a liga M-Wire, que apresenta 

maior flexibilidade e resistência do que a liga NiTi convencional (25). A 

lima Prodesign S é fabricada com liga de NiTi CM com controle de 
mémoria, que tem demonstrado maior flexibilidade e resistência à fratura 

cíclica do que as ligas M-Wire e NiTi convencional (25, 26). 

Um dos objetivos do preparo mecânico realizado 1 mm aquém do 

forame, ou na constrição apical, é o de criar uma matriz apical que sirva 

de anteparo para o material obturador, evitando seu extravasamento para 
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os tecidos periapicais (27). Mesmo nesse nível, a ação de instrumentos 

além da matriz apical pode ter suas indicações. Exemplos disso, são a 

patência apical recomendada Buchanan (6) e a limpeza foraminal. Souza 

(2) preconiza, para fins de desinfecção do canal cementário nos casos de 

dentes despolpados, a realização da “limpeza foraminal”, que consiste na 

utilização de 1 ou 2 instrumentos de calibre superior ao primeiro que se 

ajuste nas paredes do canal no CD. Neste trabalho avaliamos o efeito da 

patência apical de Buchanan e o da limpeza foraminal realizada por limas 

manuais, em canais preparados no CD – 1mm.  

O princípio da patência apical de Buchanan (6) é largamente 

utilizada pelos endodontistas (2). Ele visa manter o forame desobstruído 

sem alterar suas dimensões e a sua posição original. A patência deve ser 

obtida pela passagem de uma lima K #10 através do forame repetidas 

vezes durante o tratamento endodôntico para evitar que os debris 

formados obstruam o canal (6). Neste estudo a patência apical de 

Buchanan foi obtida e mantida durante o preparo dos canais de todos os 

espécimes. No grupo G-1_PB, a lima K #10 foi a única lima que atingiu 

o CD. Nossos resultados demonstraram que a patência apical de 

Buchanan não promoveu alteração significativa na área e perímetro 

iniciais do forame apical. Porém, foram observadas alterações dessas 

medidas em 4 dos 10 espécimes desse grupo (40%), resultando numa 

média de 5% de aumento em relação à área e de 3% em relação ao 

perímetro. Lopreite et al. (2014) (28) também encontraram resultados 

semelhantes quando mantiveram a patência apical por meio de uma lima 

K #10, onde deformações foraminais foram observadas em sete de vinte 

espécimes (35%).   

A limpeza foraminal representa a ampliação intencional das 

dimensões do forame apical com o objetivo de preparar mecanicamente 

o canal cementário para fins de desinfecção (2). Neste trabalho, a limpeza 

foraminal manual foi realizada segundo o que foi proposto por Souza (2), 

e promoveu um aumento de 27% na área e 19% no perímetro do forame. 

Como a ocorrência de transporte apical tende a aumentar com o aumento 

do calibre dos instrumentos (29), neste estudo restringimos o IF a um 

calibre imediatamente superior ao instrumento que se ajustou às paredes 

do canal no CD. Seguindo essa metodologia, os últimos instrumentos 

utilizados como IF foram as limas FF #20 (5 espécimes), FF #25 (4 
espécimes) e FF #30 (1 espécime). Dos dez espécimes desse grupo, dois 

não apresentaram nenhuma alteração após o uso do IF. A falta de 

ampliação das dimensões do forame, nesses espécimes, se deve ao fato de 

que o instrumento que se ajusta no CT não reflete com precisão o diâmetro 

apical inicial do canal, sobretudo em canais curvos (30), pois esse ajuste 



52 

 

 

pode ocorrer ao nível da constrição apical ou em áreas mais cervicais do 

canal (2). Assim, o calibre do IF não correspondeu ao calibre do forame, 

tornando a manobra inefetiva. O preparo prévio dos canais dos espécimes 

desse grupo no CD -1 mm, visando a remoção das interferências cervicais 

e da influência das curvaturas dos terços cervical e médio, também não se 

mostrou eficiente para a escolha adequada do IF, como já verificado em 

estudo anterior (31).  

Cabe aqui salientar que quando o preparo do canal radicular é 

realizado no CD ou além, não há a formação da matriz apical e o resultado 

passa a ser o alargamento foraminal (8). Neste estudo também foi 

avaliado o alargamento foraminal promovido por limas rotatórias e 

reciprocantes em canais preparados no CD e no CD + 1mm. Os 

alargamentos foraminais promovidos pelas limas Prodesing S e R25 

aumentaram as medidas de área e perímetro do forame, 

independentemente do CT, resultados semelhantes aos de estudos 

anteriores que observaram que o preparo realizado ao nível do forame 

apical, ou além, resultam em maior amplitude foraminal (15, 16). Silva et 

al. (2016) não observaram aumento na amplitude foraminal com o 

aumento do CT (14), comportamento também não observado neste estudo 

para as limas Prodesing S e R25. Entretanto, Frota et al. (2017) obtiveram 

resultados diferentes, onde a lima R25 promoveu um alargamento 

foraminal significativo com o aumento do CT (16). No mesmo estudo, o 

alargamento foraminal promovido por uma lima reciprocante Prodesign 

R #25/.06, com características semelhantes às da lima rotatória Prodesign 

S, foi superior ao observado neste estudo, apesar da conicidade inferior 

do instrumento. A explicação para diferentes resultados pode ser dada 

pela diferença na seleção dos espécimes. No estudo de Frota et al. (2017) 

foram escolhidos canais de molares inferiores com diâmetro foraminal 

inferior a 200 µm (16), enquanto neste estudo a média do diâmetro dos 

canais utilizados foi de 280 µm. Assim, a lima R25 utilizada em nossos 

espécimes que apresentaram maior diâmetro foraminal não produziu a 

mesma ampliação por eles demonstrada. Da mesma forma, mesmo 

utilizando uma lima com conicidade superior (.08), não conseguimos 

observar maior ampliação que a lima de menor conicidade por eles 

utilizada (.06). Já no estudo de Yammine et al. (2017) (15), para todos os 

instrumentos utilizados foi observado um aumento da amplitude 
foraminal com o aumento do CT. Nesse estudo, o diâmetro foraminal foi 

limitado em 250 µm, próximo ao diâmetro inicial dos nossos espécimes. 

As divergências nos resultados podem ser explicadas pela diferença na 

metodologia por eles empregada, onde os mesmos espécimes foram 

submetidos a aumentos progressivos do CT, enquanto que em nosso 
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estudo e no estudo de Frota et al. (2017) (16) foram utilizados diferentes 

espécimes em cada grupo, que naturalmente apresentaram diferenças 

morfológicas entre si, e podem ter influenciado os resultados. 

O alargamento foraminal tem por objetivo a instrumentação de 

todas as paredes do canal cementário, ao nível do forame apical, visando 

a remoção de biofilme (4, 8). Encontramos na literatura diversos estudos 

avaliando a presença de áreas não instrumentadas da parede dentinária 

após o preparo mecânico (32), porém não encontramos relatos de 

trabalhos que avaliaram a extensão de parede não instrumentada do canal 

cementário, ao nível do forame apical, de maneira quantitativa. Todos os 

estudos encontrados avaliaram o efeito do alargamento foraminal através 

da observação de deformações ou presença de desvios, que foram 

mensurados por meio de escores e, portanto, de maneira qualitativa (14, 

16, 17, 22). Nossos resultados demonstraram que a patência apical 

resultou na maior extensão de parede cementária não instrumentada 

(89%), seguida pela limpeza foraminal (73%). Como discutido 

anteriormente, apesar da patência apical ter alterado as dimensões do 

forame de 40% dos espécimes, a ampliação foraminal foi mínima (5% na 

área e 3% no perímetro). Para a limpeza foraminal, a lima FF #20 foi 

utilizada como IF em 50% dos espécimes, fazendo com que o diâmetro 

médio do último instrumento utilizado no forame para esse grupo fosse 

inferior ao instrumento #25. Esse fator, somado à falta de precisão na 

escolha do IF, como já abordado antes, pode explicar a alta porcentagem 

de parede cementária não instrumentada observada para esse grupo. O 

alargamento foraminal reciprocante e rotatório realizado no comprimento 

do forame deixou de 43 a 49% de extensão de parede cementária não 

instrumentada e o realizado 1 mm além deixou de 46 a 53%, 

respectivamente. Nossos resultados estão de acordo com os de Silva et al. 

(2016) em relação à porcentagem de parede cementária alterada pelo 

preparo realizado no CD + 1mm, mas diferentes nos valores observados 

para o preparo realizado no CD, que foram inferiores aos encontrados 

neste estudo (14). A análise dessas porcentagens nos mostra uma 

tendência de ação mais efetiva do alargamento foraminal mecanizado em 

relação à patência apical e à limpeza foraminal. Porém houve somente 

diferença estatística entre os valores do grupo G0_Rec e os da patência 

apical, que talvez possa ser explicada pelas menores dimensões do forame 
pré-preparo apresentada pelos espécimes do primeiro grupo. Isso porque 

quanto menor a amplitude foraminal, maior a chance das paredes 

cementárias serem tocadas pelo instrumento. 

Neste estudo, o desvio foraminal promovido pelo alargamento 

mecanizado foi maior estatisticamente que o observado com a patência 
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de Buchanan. Os resultados podem ser explicados em parte pelos 

diâmetros de ponta das limas utilizadas no forame, pois o aumento no 

diâmetro dos instrumentos resulta em desvios foraminais mais acentuados 

(29). A cinemática empregada e o desenho das limas também podem ter 

influenciado os resultados. Ao nível do forame, a patência de Buchanan 

foi feita com uma lima K de calibre #10 e resultou no menor valor de 

desvio, de 0,01 mm. Para a limpeza foraminal, o IF utilizado na maioria 

dos espécimes foi igual ou menor que a lima FF #25 e promoveu um 

desvio de 0,03 mm. Para ambos os grupos as limas foram utilizadas 

manualmente. Nos alargamentos foraminais rotatório e reciprocante o 

diâmetro das limas ao nível do forame foi de #25 quando utilizadas no 

CD e de #25 + 0,08 mm quando utilizadas no CD + 1mm. Desvios 

semelhantes foram observados para ambas as limas e não aumentaram 

com o aumento do CT. Foram observados desvios de 0,06 mm para a lima 

Prodesign S e de 0,07 mm para a lima R25. Esses resultados estão em 

desacordo aos encontrados por Lam et al. (1999) (29) e Silva et al. (2016) 

(14) que observaram desvios foraminais maiores com o aumento do CT. 

O motivo da ocorrência de maiores desvios pode estar relacionado ao fato 

de que os autores utilizaram instrumentos fabricados com liga de NiTi 

convencional, que apresentam menor flexibilidade que as ligas M-wire e 

CM constituintes dos instrumentos utilizados do nosso estudo. Entre os 

alargamentos foraminais rotatório e reciprocante não foram identificadas 

diferenças significativas, o que pode ser explicado pelo desenho 

semelhante das limas utilizadas, que parece superar a influência do 

movimento e do tipo de liga empregada na fabricação.  

Para promover alargamento foraminal por meio de instrumentos 

rotatórios e reciprocantes o CT deve ser estabelecido ao nível do forame 

ou além. Como normalmente o forame encontra-se desviado lateralmente 

da trajetória do canal radicular (33), faz-se necessário entender o 

comportamento dos instrumentos endodônticos em relação a 

possibilidade de induzir transportes apicais e a capacidade de se 

manterem centralizados no canal quando utilizados em diferentes CT. 

Apesar do grande número de trabalhos que avaliaram o transporte e a 

centralização de diversos instrumentos, por meio de micro-CT (18-21, 

34), não foram encontrados relatos na literatura da comparação dos 

instrumentos quando utilizados em diferentes níveis apicais de preparo, 
num mesmo estudo. Através de três cortes transversais tomográficos, 

obtidos a 1, 3 e 5 mm do forame apical, avaliamos o comportamento das 

limas R25 e Prodesign S em relação ao transporte promovido no canal e 

à centralização do preparo quando utilizadas no nível do forame apical e 

a 1 mm além. As mensurações foram realizadas conforme metodologia já 
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descrita na literatura (18). Nos cortes transversais obtidos a 1 mm do 

forame apical os valores encontrados não foram estatisticamente 

diferentes de 0,00 mm, evidenciando ausência de transporte do canal 

radicular. Aos 3 mm do forame, foram observados os maiores valores de 

transporte (média de 0,08 mm), sendo todos direcionados à parede mesial 

da raiz. Aos 5 mm do forame todos os grupos apresentaram valores 

estatisticamente semelhantes a 0,02, portanto também muito próximos da 

ausência de transporte. Segundo Wu et al. (2000) (35), transportes 

superiores a 0,3 mm podem prejudicar a capacidade de selamento da 

obturação. Todos os valores de transporte observados neste estudo foram 

inferiores a 0,12 mm e podem, portanto, ser considerados clinicamente 

irrelevantes, sobretudo a 1 mm do forame onde os valores se apresentaram 

ainda menores e onde pareceu pequena a possibilidade dos instrumentos 

utilizados de induzirem a formação de degraus ou perfurações. A maioria 

dos valores de centralização do preparo obtidos pelas limas R25 e 

Prodesign S ficaram acima de 0,5, assim como observado em estudos 

anteriores (21, 34), evidenciando uma tendência de manutenção da 

centralização do preparo, resultado que pode ser corroborado pelos 

valores clinicamente irrelevantes de transporte observados neste estudo. 

 

Considerações finais 

 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, pode-se 

concluir que: 

1 – A patência apical de Buchanan mantida com uma lima K #10 

promove pequenas alterações na morfologia original do forame. 

2 – A limpeza foraminal manual, realizada com o uso de um 

instrumento de calibre superior ao que se ajusta no CD, não promove uma 

debridação adequada do forame.   

3 – O alargamento foraminal, independentemente do nível apical 

de preparo estabelecido, promove um aumento significativo nas 

dimensões do forame apical, alterando sua morfologia inicial e 

promovendo desvios de sua posição original.  

4 – A manutenção de paredes cementárias não alteradas pelo 

preparo, ao nível do forame apical, bem como a observação de desvios da 

posição original do forame, demonstram a incapacidade dos instrumentos 
e protocolos propostos de realizar uma ampliação regular e proporcional 

das paredes cementárias que delimitam o forame. Assim, a desinfecção 

dessa região vai depender de outros meios de desinfecção como a 

irrigação (VERA et al., 2012) e o uso de medicação intracanal (CIDADE 
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et al., 2016), uma vez que o biofilme apical presente nessa região não vai 

estar totalmente sujeito à ação mecânica dos instrumentos. 

5 – A flexibilidade oferecida pelas ligas M-Wire e CM utilizadas 

na fabricação das limas R25 e Prodesign, respectivamente, parece ser 

suficiente para manter o preparo centralizado e evitar que esses 

instrumentos, utilizados de acordo com os protocolos avaliados, 

promovam transporte do canal que possam implicar em riscos à sua 

utilização. O desenho semelhante das limas parece superar a influência da 

cinemática utilizada e da composição da liga metálica. 
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4 METODOLOGIA EXPANDIDA 

 

4.1 SELEÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC. Foram utilizados 60 canais 

mésio-vestibulares e mésio-linguais de 30 molares inferiores humanos 

extraídos por motivos alheios a esta pesquisa. 

Os dentes foram radiografados no sentido vestíbulo-lingual 

utilizando para aquisição das imagens o sensor digital intraoral New IDA 

(Dabi Atlante, Ribeirão Preto-SP, Brasil). Os canais foram avaliados em 

relação a sua curvatura no sentindo mésio-distal de acordo com o método 

de Schneider (SCHNEIDER, 1971), sendo selecionados apenas aqueles 

que apresentaram curvatura inferior a 30º e excluídos aqueles com 

tratamento endodôntico prévio ou calcificação acentuada dos canais 

radiculares. A região apical dos dentes selecionados foi avaliada por meio 

de microscópio operatório com magnificação de 16X para observação da 

morfologia do ápice radicular, sendo então excluídos aqueles cujas raízes 

mesiais apresentaram rizogênese incompleta, defeitos na região apical 

como fraturas, trincas, reabsorções apicais ou ainda aqueles com forame 

apical excessivamente amplo. 

Após a seleção dos dentes, foi realizado o acesso coronário por 

meio de broca esférica carbide no 2 acionada em alta rotação, seguido 

pela irrigação e inundação da câmara pulpar com solução de hipoclorito 

de sódio a 2,5% (NaOCl 2,5%). Uma lima tipo K #10 (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland) foi utilizada na exploração dos canais mesiais 

até a visualização da sua ponta na saída do forame apical, verificada 

através de microscópio operatório com o aumento de 16X. Um cursor 

posicionado no instrumento foi então levado em direção ao bordo de 

referência eleito na coroa do dente, obtendo-se dessa forma o 

comprimento prévio do dente (CPD). Quando houve dificuldade no 

avanço em direção apical da lima calibre 10, lançou-se mão de limas de 

menor calibre 08 e 06, sendo então posteriormente o forame ampliado até 

a lima #10. Foram incluídos no estudo apenas os dentes cujos canais 

mesiais terminaram em forames separados e que permitiram a obtenção 

da patência apical com uma lima tipo K #10.  
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4.2 PREPARO DO CANAL RADICULAR 

 

Para determinação do comprimento do dente (CD), além da 

visualização da ponta da lima na saída do forame apical, foi utilizado o 

localizador foraminal eletrônico (LFE) Root ZX II (J. Morita, Kioto, 

Japan) e um dispositivo adaptado para a utilização do localizador em 

dentes extraídos, composto por um frasco plástico com tampa preenchido 

com solução salina 0,9%. A região apical da raiz do dente foi inserida 

numa abertura existente no centro da tampa do dispositivo até limite 

amelo-dentinário e o clipe labial do LFE foi introduzido numa abertura 

localizada na extremidade da tampa do frasco. Dessa forma, tanto a raiz 

quanto o clipe labial ficaram imersos na solução salina o que permitiu a 

aquisição das medidas. Após o posicionamento do dente no dispositivo, 

uma lima tipo K #10 foi introduzida em um dos canais até 2/3 da medida 

do CPD. O LFE foi conectado ao instrumento, que por sua vez foi 

introduzido no canal em direção apical até que o visor do aparelho 

indicasse a posição 0.0, correspondente à posição do forame apical. O 

cursor do instrumento foi então direcionado ao bordo de referência 

anteriormente adotado, obtendo-se o comprimento do dente (CD).  

Os 60 canais foram divididos aleatoriamente em 3 grupos (n = 20), 

de acordo com o nível apical estabelecido para o preparo mecânico, 

chamado de comprimento de trabalho (CT). No grupo 1 (G-1), o CT foi 

ajustado no CD – 1 mm; no grupo 2 (G0) o CT no CD; e no grupo 3 (G+1) 

o CT foi definido no CD + 1 mm. Em seguida, os espécimes dos grupos 

G0 e G+1 foram divididos em dois subgrupos (n = 10), de acordo com a 

técnica de preparo utilizada, rotatória (Rot) ou reciprocante (Rec); e os 

espécimes do G-1 foram subdivididos em dois subgrupos (n = 10), de 

acordo com a intervenção foraminal manual utilizada, patência apical de 

Buchanan (PB) ou limpeza foraminal manual (LM). A alocação dos 

espécimes nos grupos, a cinemática e a última lima utilizada estão 

descritas na Tabela 1. 

Após a exploração do canal até o forame apical com lima tipo K 

#10, os preparos mecânicos rotatório e reciprocante foram realizados por 

um único operador seguindo os protocolos de uso indicados pelos 

fabricantes, com as limas acionadas por meio do motor elétrico VDW 

Reciproc Silver (VDW, Munich, Germany). A cinemática adotada para 
as limas acionadas por motor foi a da realização de movimentos de 

bicadas (vai-e-vem) em direção apical, com amplitude de no máximo 3 

mm. Após 3 bicadas, o instrumento foi removido do canal e realizada a 

limpeza das espiras da lima por meio de gaze embebida em solução de 

NaOCl 2,5%. Independentemente da técnica de preparo empregada, a 
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cada troca de instrumento os canais foram irrigados com 2 mL de NaOCl 

2,5%, por meio de seringa e agulha (NaviTip Ultradent, South Jordan, 

USA) e a sua patência mantida pelo uso de uma lima tipo K #10 utilizada 

passivamente até o CD. 

 
Tabela 1. Divisão dos espécimes nos grupos e subgrupos de acordo com o nível 

apical, cinemática e última lima utilizada. 

Grupo N 
Nível apical 

do preparo 
Subgrupo N Cinemática Última lima utilizada 

G-1 20 CD - 1 mm 

G-1_PB 10 
Reciprocante 

Manual 

#25/.08 (R25) - preparo 

K #10 - forame 

G-1_LM 10 
Reciprocante 

Manual 
#25/.08 (R25) - preparo 

FF (#20, 25 ou 30) - forame 

G0 20 CD (forame) 

G0_Rot 10 Rotatória #25/.08 (Prodesign S) 

G0_Rec 10 Reciprocante #25/.08 (R25) 

G+1 20 CD + 1 mm 

G+1_Rot 10 Rotatória #25/.08 (Prodesign S) 

G+1_Rec 10 Reciprocante #25/.08 (R25) 

 

4.2.1 Preparo rotatório 

 

O preparo mecânico dos canais dos espécimes dos grupos G0_Rot 

e G+1_Rot foi realizado com limas do sistema ProDesing S (Easy 

Equipamentos Odontológicos, Belo Horizonte, Brasil) de acordo com as 

recomendações do fabricante. O motor elétrico foi configurado no 

movimento rotatório com 350 rotações por minuto (rpm) e torque de 0,5 

Newton/cm (N/cm) e uma lima #25/.01 foi acionada e utilizada até o CT 

para definição do glide path. A configuração do motor foi então alterada 

para 950 rpm e 4 N/cm, sendo então realizado um pré-alargamento do 

terço cervical do canal com lima #30/.10 e, na sequência, a utilização de 

uma lima #25/.08 até as proximidades do CT. Por fim, foi feita uma nova 

configuração do motor com 350 rpm e 1,5 N/cm e uma lima #25/.06 foi 

utilizada até atingir o CT, seguida pela lima #25/.08 que foi empregada 

para o alargamento final do preparo. 

 

4.2.2 Preparo reciprocante 

 
Os canais dos espécimes dos grupos G0_Rec e G+1_Rec foram 

preparados apenas com a lima Reciproc R25 (VDW GmbH, Munich, 

Germany) com diâmetro de ponta #25 e conicidade .08., segundo as 

recomendações do fabricante. O motor elétrico foi programado em 
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movimento reciprocante, na função Reciproc All e o canal radicular foi 

preparado por terços até atingir o CT.  

 

4.2.3 Patência de Buchanan e limpeza foraminal  

 

O preparo mecânico dos canais dos espécimes dos grupos G-1_PB 

e G-1_LM foi realizado da mesma forma que o preparo reciprocante 

descrito acima, sendo o CT estabelecido em CD – 1mm. 

Nos canais do grupo em que se realizou a patência de Buchanan 

(G-1_PB), o forame apical só foi alcançado de maneira passiva pela lima 

K #10, que foi utilizada na exploração inicial e entre os usos da lima R25 

para manter o canal desobstruído (patente) e evitar a perda do CT. 

O preparo dos canais do grupo em que se realizou a limpeza 

foraminal (G-1_LM) foi realizado como descrito para os canais do grupo 

da patência de Buchanan, com a diferença do emprego de uma manobra 

adicional realizada com uso de limas manuais. Após o preparo do canal, 

estabelecido em CD -1 mm, e manutenção da patência apical com lima 

tipo K #10, limas Flexofile (FF) (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland) de calibres progressivos foram levadas aos canais 

radiculares e introduzidas até o CD. À primeira lima que se ajustou às 

paredes do canal no CD foi dado o nome de instrumento foraminal inicial 

(IFI). Logo após, foi utilizada mais uma lima FF de calibre imediatamente 

superior ao IFI, denominada instrumento foraminal (IF). Ao final do 

procedimento, dos 10 espécimes que receberam o alargamento foraminal 

manual, em 5 o IF foi a lima FF #20, em 4 a lima, FF #25 e em 1 a lima e 

FF #30. 

Após o final do preparo, todos os canais foram irrigados com 5 mL 

de NaOCl 2,5% e secos com pontas de papel absorvente. 

 

4.3 PROCESSAMENTO DAS IMAGENS E ANÁLISES 

 

4.3.1 Estereomicroscópio 

 

A coroa dental dos espécimes foi inicialmente fixada numa porção 

de cera pegajosa colocada sobre uma placa de vidro para permitir que o 

forame apical ficasse voltado para cima. O conjunto placa-cera-espécime 
foi levado para observação do forame apical no estereomicroscópio Zeiss 

SteREO Discovery V12 (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany), 

primeiramente com magnificação de 20X. Através da movimentação do 

dente na cera, buscou-se posicionar os bordos do forame apical de modo 

que ficassem paralelos à mesa do microscópio, e aumentos progressivos 
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foram realizados até atingir magnificação máxima de 100X. Ao 

estabelecer o melhor posicionamento do dente, um anel plástico de 30 

mm de diâmetro e 12 mm de altura foi posicionado na placa de vidro 

envolvendo o dente. Em seguida, uma silicona de condensação 

(Coltoflax, Coltene AG, Alstatten, Switzerland) de densidade pesada foi 

manipulada e inserida ao redor do dente, preenchendo o anel plástico. 

Após a presa da silicona, a cera foi removida da coroa dental e o dente foi 

removido e reinserido no molde para verificar sua adaptação. Dessa 

forma, foi confeccionado um dispositivo que permitiu o 

reposicionamento do dente para a obtenção de imagens do forame apical 

na mesma angulação, antes e após o preparo mecânico. 

Imagens iniciais do forame apical foram obtidas com ampliações 

de 8, 50 e 100X com auxílio do software Axio Vision versão 4.8 (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany). Devido ao fato de a amplitude focal do 

microscópio diminuir com maiores aumentos, com 100X de magnificação 

algumas regiões do forame apical apresentaram-se desfocadas. Para 

resolver esse problema, foram realizadas 8 imagens com a mesma 

magnificação (100X), sem mover o espécime, mas em diferentes níveis 

focais, que foram sobrepostas e transformadas em apenas uma imagem, 

usando o módulo Extended Focus do software Axio Vision (Figura 1). 

Assim, foi possível obter uma imagem com todas as regiões do forame 

apical em foco.  

Uma imagem adicional do forame apical com a lima tipo K #10 

posicionada no CD foi adquirida. Como a ponta da lima tipo K #10 tem o 

diâmetro conhecido de 0,1 mm, por meio de ferramentas disponíveis no 

software Axio Vision os limites da ponta da lima foram demarcados e 

utilizados como referência para confecção de uma escala que permitiu a 

transformação dos pixels das imagens em milímetros (Figura 2). 

As imagens pré e pós-preparo foram abertas simultaneamente no 

software DataViewer (Bruker, Kontich, Belgium) para reposicionamento 

espacial das mesmas, permitindo corrigir pequenos deslocamentos nos 

eixos x e y. As imagens com aumentos de 100X foram utilizadas para 

obtenção de dados da morfologia do forame apical antes do preparo 

mecânico. O contorno do forame foi demarcado e foram gerados dados 

referentes a sua área (mm2), perímetro (mm) e centro de gravidade 

(Figura 3A). 
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Figura 1. Imagens obtidas em estereomicroscópio: (A) aumento de 20X, (B) 

aumento de 50X, (C) aumento de 100X, (D) aumento de 100X com utilização do 

recurso “Extended Focus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagem do forame apical com ponta da lima tipo K #10 utilizada para 

confecção de uma escala para transformar os pixels das imagens em milímetros. 
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Uma cópia da imagem do pós-preparo foi salva com a correção do 

posicionamento em relação à imagem do pré-preparo e aberta 

posteriormente no software Axio Vision. Assim como nas imagens pré-

preparo, o contorno do forame apical pós-preparo foi demarcado e os 

dados de área, perímetro e centro de gravidade foram obtidos (Figura 3B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagens do forame apical: (A) forame pré-preparo com seu contorno e 

centro de gravidade (x) em verde, (B) forame pós-preparo com seu contorno e 

centro de gravidade (x) em vermelho sobrepostos ao contorno do forame pré-

preparo em verde. 

 

Duas medidas adicionais foram obtidas através da imagem pós-

preparo. Para obtenção do desvio do forame, o seu contorno e centro de 

gravidade pré-preparo anteriormente demarcados foram copiados e 

depois sobrepostos à imagem pós-preparo, junto ao contorno e centro de 

gravidade do forame pós-preparo (Figura 3B). Uma linha reta foi traçada 

unindo os dois centros de gravidade e obtendo-se assim o desvio em 

milímetros que ocorreu na posição do forame apical após o preparo. A 

outra medida obtida foi a da extensão de parede cementária não 

instrumentada, por uma linha traçada sobre os contornos do forame pré-

preparo e pós-preparo, apenas no segmento coincidente dos dois 

contornos (Figura 4).  
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Figura 4 Imagem do forame apical pós-preparo: em azul a extensão da parede 

cementária não alterada pelo preparo. Desvio do forame apical representado em 

amarelo por uma reta ligando os centros de gravidade do forame pré-preparo (x 

verde) e do forame pós-preparo (x vermelho). Em verde contorno do forame pré-

preparo e em vermelho contorno do forame pós preparo. 

 

4.3.2 Micro-CT 

 

O escaneamento de todos os dentes foi realizado antes e após o 

preparo mecânico em um aparelho de microtomografia computadorizada 

SkyScan 1174 (Bruker, Kontich, Belgium). Quinhentas e quatorze 

imagens foram obtidas por meio de 360º de rotação do espécime ao redor 

do seu eixo vertical, com avanços progressivos de 0,7º (Figura 5). O 

aparelho foi configurado com energia de 50 kV, corrente de 800 µA, 

magnificação (tamanho de pixel) de 7,7 µm e foi utilizado um filtro de 
alumínio de 0,05 mm de espessura. O software NRecon (Bruker, Kontich, 

Belgium) foi utilizado para reconstruir as 514 imagens obtidas gerando 

aproximadamente 900 imagens axiais bidimensionais (cortes 

transversais) de cada dente (Figura 6). 
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Figura 5. Imagens sequenciais iniciais obtidas por micro-CT ilustrando a rotação 

do espécime ao redor do seu longo eixo vertical durante o escaneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Exemplo de imagem axial obtida através da reconstrução das imagens 

da figura 5 pelo software NRecon. 

 

Através do software CTAn (Bruker, Kontich, Belgium) foi 

selecionada a região de interesse de cada espécime, definida como sendo 

a área correspondente aos últimos 5 mm apicais de cada canal radicular, 

somados à região compreendida entre o forame apical e o vértice radicular 

(nos casos de saída lateral do forame). Dessa forma, aproximadamente 
780 cortes transversais foram selecionados e modelos tridimensionais da 

região apical de todos os espécimes foram produzidos por meio do 

software CTvol (Bruker, Kontich, Belgium) (Figura 7). 
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Figura 7. Modelos tridimensionais de um espécime onde o preparo foi realizado 

no CT + 1 mm, ilustrando as alterações morfológicas ocorridas nos últimos 5 mm 

apicais.  (A) Antes do preparo, (B) após o preparo, (C) em verde canal radicular 

pré-preparo, (D) em vermelho canal pós-preparo e (E) canal pós-preparo em 

vermelho transparente evidenciando o canal pré-preparo em verde, (F) em 

vermelho canal pós-preparo em sobreposição ao canal pré-preparo em verde. As 

áreas visíveis em verde representam áreas não instrumentadas do canal. 

 

As imagens bidimensionais reconstruídas de cada espécime antes 

e após o preparo mecânico foram abertas simultaneamente no software 
DataViewer, sobrepostas e reposicionadas tridimensionalmente para que 

a mesma região pudesse ser comparada. Cortes transversais 

correspondentes às distâncias de 1, 3 e 5 mm do forame apical foram 

então selecionados nas imagens alinhadas do pré e pós preparo e abertas 
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no software CTAn para realização de análises quantitativas do transporte 

(desvio da trajetória) do canal e centralização do preparo (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Imagens de cortes transversais dos três segmentos analisados de um 

mesmo espécime obtidas por micro-CT após o preparo dos canais: (A) a 5 mm 

do forame, (B) a 3 mm do forame e (C) a 1 mm do forame. Em branco o contorno 

do canal radicular pré-preparo sobreposto à imagem pós-preparo para ilustrar sua 

alteração morfológica promovida pela instrumentação.  

 

Para a realização dos cálculos, foi mensurada para cada espécime 

a menor espessura da parede dentinária mesial e distal, antes e após o 

preparo de acordo com o método de Gambill (GAMBILL; ALDER; DEL 

RIO, 1996). Para o transporte, utilizamos fórmula (M1-M2) - (D1-D2), 

onde M corresponde à menor distância entre a parede mesial do canal e a 

parede mesial da raiz, D corresponde à menor distância entre parede distal 

do canal e a parede distal da raiz, 1 corresponde à medida obtida através 

das imagens pré preparo e 2 corresponde à medida obtida através das 

imagens pós preparo (Figura 9). Por meio dessa fórmula, caso não haja 

diferença na proporção de desgaste promovido pelo preparo nas paredes 

dentinárias mesial e distal, teremos 0 (zero) como resultado. Valores 

positivos ou negativos indicam transporte do canal para a parede mesial 

ou distal, respectivamente. A centralização do preparo é a capacidade que 

o instrumento apresenta de se manter centralizado no canal (GAMBILL; 

ALDER; DEL RIO, 1996; JATAHY FERREIRA DO AMARAL, et al., 

2016). Para esse cálculo, utilizamos a fórmula (M1-M2) / (D1-D2) ou 

(D1-D2) / (M1-M2), onde o numerador utilizado foi sempre o menor dos 

dois números obtidos. Resultados iguais a 1 representam perfeita 

centralização e resultados iguais a zero representam completa 
descentralização.  
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Figura 9. Corte axial de um segmento situado a 5 mm do forame ilustrando as 

mensurações realizadas. Em branco o contorno do canal radicular pré-preparo 

sobreposto à imagem pós-preparo. Setas verdes correspondem às medidas de 

menor espessura de parede dentinária antes do preparo e setas vermelhas 

correspondem às medidas de menor espessura de parede dentinária após o 

preparo. As letras M correspondem à parede mesial da raiz e as letras D à parede 

distal ou região de furca da raiz..4.2 Micro-CT 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada através do software SPSS 

Statistics versão 21 (IBM, Armonk, Nova Iorque, EUA). Os dados 

obtidos de área dos forames apicais apresentaram uma distribuição 

normal, verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, e o teste de Levene 

mostrou uma homogeneidade das variâncias, o que também foi possível 

conseguir para os dados do perímetro do forame com a realização de uma 

transformação logarítmica. Assim, para ambos conjuntos de dados o teste 

estatístico utilizado para verificar se havia diferenças entre os grupos 

analisados foi a ANOVA para medidas repetidas. O teste de Bonferroni 

foi utilizado para identificação das diferenças encontradas. 

Os dados referentes à extensão da parede cementária não 

instrumentada e ao desvio do forame apical não apresentaram uma 

distribuição normal. Para comparações dessas variáveis entre mais de dois 

grupos, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall Wallis para 

verificar a presença de diferenças e o teste de Dunn com correção de 

Bonferroni para comparações múltiplas. Para todos os testes foi 

estabelecido um nível de significância de 5%. 

No mesmo grupo, foi feita uma comparação entre a área e 

perímetro do forame apical antes e após o preparo. Entre os diferentes 

grupos foram feitas comparações entre à área e perímetro do forame pré-

preparo e entre área e perímetro do forame pós-preparo. Foram 

comparadas ainda entre os grupos a extensão de parede cementária não 

instrumentada e o desvio do forame apical obtidos após o preparo. 

Os dados coletados de transporte do canal e centralização do 

preparo não apresentaram uma distribuição normal segundo o teste de 

Shapiro-Wilk. Para comparações entre mais de dois grupos, foi utilizado 

o teste não paramétrico de Kruskall Wallis para verificar a presença de 

diferenças e o teste de Dunn com correção de Bonferroni para 

comparações múltiplas. Para todos os testes foi estabelecido um nível de 

significância de 5%.  

Foram feitas comparações entre os grupos em relação ao transporte 

apical e a centralização do preparo, em cada segmento apical localizado 

a 5, 3 e 1 mm do forame e entre os segmentos apicais, dentro dos grupos. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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