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RESUMO 

 
 

Alves V. O. Capacidade de dissolução tecidual empregando o hipoclorito de sódio 
como medicação transoperatória [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2017. 

 
O objetivo do presente estudo ex-vivo foi avaliar o efeito de limpeza, em 

termos de debris e tecido pulpar remanescente, proporcionado pela manutenção do 

hipoclorito de sódio (NaOCl) a 5,25% por 30 min no interior de canais ovais de 

dentes uni-radiculares, após o preparo endodôntico. Doze dentes humanos 

extraídos contendo somente um canal oval foram selecionados, submetidos a um 

primeiro escaneamento por microtomografia computadorizada (micro-CT) e 

pareados com base em sua semelhança em termos de volume e grau de 

circularidade dos canais. Cada espécime foi preparado utilizando o sistema 

mecanizado rotatório K3, até a lima n. 40/04, e irrigado com um total de 20 mL de 

NaOCl a 5,25%. Os pares de dentes foram divididos em 2 grupos (n = 6) da seguinte 

forma: no Grupo 1, realizou-se a irrigação e aspiração com NaOCl a 5,25% da forma 

convencional, concomitantemente com o preparo do canal, seguida da irrigação e 

aspiração com EDTA, irrigação final com NaOCl a 5,25% e secagem dos condutos, 

após a qual os espécimes foram armazenados em formaldeído a 10%; no Grupo 2, 

realizou-se o mesmo procedimento descrito para o Grupo 1, mas o volume final de 

5 mL de NaOCl a 5,25% foi mantido por 30 min no interior do canal antes de ser 

aspirado. As imagens de micro-CT antes e após o preparo do canal foram avaliadas 

para quantificar os debris acumulados. Em seguida, os mesmos espécimes foram 

submetidos à análise histológica para quantificar o tecido orgânico remanescente 

nos terços cervical, médio e apical da raiz. O pareamento inicial das imagens de 

micro-CT foi confirmado por meio do teste t para amostras independentes. A 

comparação entre os grupos com relação aos dados histológicos iniciais e às 

variáveis dependentes foi realizada por meio do teste de Mann-Whitney. Um teste 

adicional de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar os terços radiculares em 

termos das porcentagens de remanescente pulpar. O teste de t para amostras 

independentes e o teste de Mann-Whitney validaram o pareamento inicial entre os 

grupos, uma vez que não houve diferença significativa entre eles com relação à área 



 

 

de superfície inicial (P = 0,687), ao volume inicial (P = 0,503), à área de superfície 

instrumentada final (P = 0,640), ao volume final (P = 0,495), à porcentagem de área 

não tocada (P = 0,891), à porcentagem de dentina removida (P = 0,741) e à área 

total do canal com remanescente pulpar (P = 0,849). O volume percentual de debris 

(P = 0,319) e a porcentagem de tecido pulpar remanescente (P = 0,862) não foram 

significativamente afetados pelos regimes de irrigação utilizados. Não foram 

detectadas diferenças significativas entre os terços radiculares em termos de 

porcentagem de tecido pulpar remanescente (P = 0,284). Concluímos que a 

manutenção do NaOCl a 5,25% por 30 min não promoveu um grau de limpeza 

superior à promovida pela irrigação e aspiração simultânea em termos das 

quantidades de debris e de tecido pulpar no interior do canal radicular após a 

instrumentação mecanizada rotatória de canais ovais de dentes uni-radiculares com 

o sistema K3. 

 

 

Palavras-chave: Limpeza, modelagem, endodontia, tecido pulpar, hipoclorito de 

sódio, histologia, microtomografia. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Alves V. O. Evaluation of the use of a sodium hypochlorite solution as intraoperative 

medication [thesis]. Niterói: Federal Fluminense University, School of Dentistry; 

2017. 

 

 

The aim of the present ex-vivo study was to evaluate the cleaning effect of 

maintaining 5.25% sodium hypochlorite (NaOCl) for 30 min inside oval canals of 

single-rooted teeth after endodontic preparation, in terms of remaining debris and 

pulp tissue. Twelve extracted human teeth containing a single oval canal were 

selected, submitted to a first computerized microtomography (micro-CT) scan, and 

matched according to their similarity in terms of canal volume and degree of 

circularity. Each specimen was prepared using the K3 mechanized rotary system up 

to file # 40/04, and irrigated with a total of 20 mL of 5.25% NaOCl. The pairs of teeth 

were divided into 2 groups (n = 6) as follows: In Group 1, irrigation and aspiration 

were performed with 5.25% NaOCl in the conventional way, concomitantly with canal 

preparation, followed by irrigation and aspiration with EDTA, final irrigation with 

5.25% NaOCl and drying of the canals, which were then stored in 10% 

formaldehyde; In Group 2, the same procedure described for Group 1 was 

performed, but the final volume of 5 mL of 5.25% NaOCl was maintained for 30 min 

inside the canal before aspiration. The micro-CT images before and after canal 

preparation were evaluated to quantify the amount of accumulated debris. The same 

specimens were then submitted to histological analysis to quantify the organic tissue 

remaining in the coronal, middle and apical root thirds. The initial matching of the 

micro-CT baseline images was confirmed by the t test for independent samples. 

Comparison between groups with respect to initial histological data and dependent 

variables was performed using the Mann-Whitney test. An additional Kruskal-Wallis 

test was used to compare the root thirds in terms of the percentages of remaining 

pulp tissue. The t test for independent samples and the Mann-Whitney test validated 

the initial matching of the groups, since there was no significant difference between 

them in terms of initial surface area (P = 0.687), initial volume (P = 0.503), final 

instrumented surface area (P = 0.640), final volume (P = 0.495), percentage of 



 

 

untouched surface area (P = 0.891), percentage of removed dentin (P = 0.741) and 

total area with remaining pulp tissue (P = 0.849). The percentage volume of debris (P 

= 0.319) and the percentage of remaining pulp tissue (P = 0.862) were not 

significantly affected by the tested irrigation methods. No significant differences were 

detected between the root thirds in terms of percentage of remaining pulp tissue (P = 

0.284). In conclusion, the maintaining of 5.25% NaOCl for 30 min did not promote a 

degree of cleaning superior to that provided by concomitant irrigation and aspiration 

in terms of the amounts of debris and pulp tissue inside the root canal after 

mechanized rotary instrumentation of oval canals of single-rooted with the K3 

system. 

 
Keywords: Cleaning, shaping, endodontic, pulp tissue, sodium hypochlorite, 

histology, microtomography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O resultado do tratamento endodôntico depende de um controle eficaz da 

infecção intra-canal e, nesse contexto, os procedimentos químico-mecânicos 

desempenham um papel crucial na erradicação ou, ao menos, na redução dos 

microorganismos até níveis compatíveis com o reparo do tecido periradicular 

(ØRSTAVIK, 2003). A complexa anatomia interna do sistema de canais radiculares 

tem sido extensamente demonstrada na literatura desde o início do século passado, 

com os trabalhos de HESS (1925) em dentes vulcanizados, até os dias atuais, com 

os estudos que utilizam a tecnologia da microtomografia computadorizada (micro-

CT). Com isso, tornou-se evidente a necessidade de se utilizarem substâncias 

químicas auxiliares, uma vez que os instrumentos endodônticos não são capazes de 

exercer ação mecânica em todas as paredes do espaço radicular (WEINE et al., 

1988; KIM et al., 2001; SOMMA et al., 2011; VERSIANI et al., 2011).  

Recentes estudos de micro-CT revelaram que entre 10% e 50% da área 

principal do canal radicular permanece intocada por instrumentos (PAQUÉ et al., 

2011; SIQUEIRA et al., 2011; PETERS et al., 2015). Essas regiões muitas vezes 

abrigam biofilmes bacterianos que podem, consequentemente, comprometer o 

resultado do tratamento (SIQUEIRA et al., 2013; ZHAO et al., 2014). Esse contexto 

aponta que a limpeza e desinfecção promovidas pelos procedimentos de irrigação 

assumem uma importância extrema, pois a solução irrigadora é capaz de agir nas 

regiões onde os instrumentos não agiram mecanicamente (AGRAWAL et al., 2014). 

Nesse sentido, a solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) atende à maioria dos 

requisitos esperados de uma solução irrigadora, sendo, por isso, a substância 

química mais utilizada mundialmente para esse fim (ZEHNDER, 2006).  

Outro aspecto relativo ao processo de limpeza que merece ser enfatizado é a 

eleição da técnica de irrigação propriamente dita. Esta deve ser capaz de promover 

uma correta distribuição da solução irrigadora, por meio de sua deposição/agitação, 

cujo resultado é diretamente dependente da sua ação na região apical e nas regiões 

não tocadas mecanicamente (CHOW, 1983; BOUTSIOUKIS et al., 2009). Assim, 

objetivando a otimização do processo de limpeza e desinfecção, numerosas 

técnicas, manobras e aparelhos têm sido descritos, incluindo o uso de técnicas de 

instrumentação com maior alargamento das paredes do canal e regimes variados de 
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irrigação e medicação intra-canal (BOUTSIOUKIS et al., 2009).  

Foi demonstrado que a solução de NaOCl permanece biologicamente ativa 

por um período de tempo mais prolongado do que era pensado, sendo capaz de 

manter sua ação antimicrobiana contra um amplo espectro de microrganismos e 

também sua capacidade de dissolver tecido orgânico (RAGNARSSON et al., 2015). 

Um dos potenciais benefícios do período estendido, passivo e não agitado do NaOCl 

na fase final do tratamento pode ser justiçada pelo fato que, nesse momento 

operatório, o canal radicular já se encontra devidamente modelado e assim, a área 

de contato do irrigante com as paredes do canal radicular e o volume de irrigante 

intra-canal são maiores, potencializando sua ação (RAGNARSSON et al., 2015). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi comparar a eficiência – capacidade 

de limpeza – da técnica de irrigação convencional, composta por irrigação e 

aspiração simultânea durante o preparo do canal, versus uma nova abordagem, 

composta igualmente por irrigação e aspiração simultânea, porém sendo finalizada 

com uma irrigação passiva e não agitada do NaOCl, na qual este é mantido por 30 

min no interior do canal já mecanicamente preparado. As ferramentas analíticas 

usadas nessa comparação foram a micro-CT de alta-resolução e a técnica 

histológica clássica, respectivamente para avaliação da quantidade de debris e de 

tecido pulpar remanescentes. A hipótese nula formulada foi a de que não haveria 

diferença significativa entre a irrigação convencional com NaOCl e a irrigação 

passiva e não agitada com manutenção do NaOCl por 30 min em termos das 

quantidades de debris e de tecido pulpar remanescente após o preparo do sistema 

de canais radiculares.  
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2. METODOLOGIA 
 
 
2.1 Seleção e divisão da amostra 

 

 

Quarenta indivíduos adultos participaram voluntariamente do presente estudo, 

o qual foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da Centro de Pesquisas 

Odontológicas São Leopoldo Mandic (parecer nº 961088). Todos os dentes foram 

programados para extração devido à doença periodontal avançada. Para certificação 

da sensibilidade pulpar, cada elemento dentário pré-selecionado foi testado por meio 

de gás refrigerante (Green Endo-Ice, Hygenic, OH, EUA). Uma vez constatada a 

sensibilidade positiva do dente, foram então realizados os procedimentos de 

exodontia. Dessa forma, foram coletados 60 dentes uni-radiculares no período de 3 

meses. Após a extração, cada dente foi imediatamente acondicionado em um frasco 

contendo 10 mL de formaldeído tamponado a 10% (F&A Laboratório Farmacêutico 

Ltda., São Paulo, SP, Brasil). Os critérios de inclusão foram dentes unirradiculares, 

com um único canal e ausência de trincas, fraturas ou reabsorções visíveis a olho 

nu. 

O estudo de RAGNARSSON et al. (2015) foi utilizado como base para nossa 

estimativa de tamanho da amostra. O tamanho de efeito calculado de 13,02 foi 

utilizado com um erro tipo alfa de 0,05 e um poder beta de 0,95 para uma família de 

teste t (G*Power 3.1 for Machintosh, Heinrich-Heine-Universität; Düsseldorf, 

Alemanha). O resultado da estimativa indicou um tamanho mínimo de amostra de 

2 dentes por grupo para se observarem diferenças entre os grupos. 

Todos os dentes foram submetidos a um escaneamento inicial com micro-CT 

(SkyScan 1173; Bruker micro-CT, Kontich, Bélgica) (Figura 1) utilizando os 

seguintes parâmetros: 70 kV, 114 mA, 360º de rotação, 5 frames, filtro de alumínio 

de 1 mm de espessura, passo de rotação de 0.5º e tamanho de pixel de 14,25 µm. 

Posteriormente, as imagens foram reconstruídas com o software NRecon v.1.6.10 

(Bruker micro-CT) utilizando correção de artefato de anel de 10 e correção de beam-

hardening de 40, o que resultou em um número de 800-900 secções transversais 

por espécime. Com base nessa primeira avaliação, foram selecionados para 

permanência no estudo apenas os espécimes com canal único e sem a presença de  



18 
 

 

bifurcações, canais laterais ou reabsorções internas.  

Figura 1. Microtomógrafo utilizado para escaneamento dos espécimes. 
 
 

 

A partir do processamento das imagens, a ferramenta Aspect Ratio (AR) – 

“razão de aspecto” – disponível no plug-in Shape Descriptors do software ImageJ foi 

utilizada para determinar o grau de circularidade dos canais (grau de achatamento). 

A razão de aspecto pode ser definida como o comprimento do maior eixo dividido 

pelo comprimento do menor eixo da elipse ajustada a cada corte transversal do 

canal hígido. Dessa forma, foi estabelecida a característica bidimensional ou grau de 

circularidade ao longo de todo o canal. Além do AR, foi obtido o volume total do 

canal e realizada sua renderização tridimensional. Dentes que possuíssem volumes 

totais com uma diferença de volume máxima de 2 mm3, razão de aspecto similar 

(verificada com base na plotagem dos valores de AR ao longo do canal) e 

distribuição volumétrica similar (verificada visualmente com base na análise dos 

valores de volume ao longo do canal) foram considerados semelhantes 

anatomicamente e, portanto, foram pareados (Figura 2). Esse pareamento micro-

tomográfico teve como finalidade a obtenção de grupos experimentais mais 

equilibrados anatomicamente, aumentando, dessa forma, a validade interna do 

estudo.  
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Figura 2. Pareamento dos espécimes por volume total, aspect ratio e distribuição 
volumétrica.  
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Esse processo de seleção resultou em 6 pares de incisivos inferiores (Figura 
3), os quais foram distribuídos em 2 grupos (n = 6) da seguinte forma:  

Grupo 1, técnica de irrigação convencional: irrigação e aspiração da forma 

convencional, concomitantemente com o preparo do canal, seguida por irrigação 

com EDTA, irrigação final com 5 mL de NaOCl, aspiração final (imediata) e secagem 

do conduto;  

Grupo 2, técnica de irrigação passiva, não agitada e com manutenção por 

período de tempo prolongado: realizou-se o mesmo procedimento descrito para o 

Grupo 1, porém o volume final de 5 mL de NaOCl foi mantido por 30 min no interior 

do canal antes da aspiração final e secagem do conduto.  

 
 

 
Figura 3. Pareamento dos espécimes por volume total, aspect ratio e distribuição 
volumétrica: comparação com as respectivas imagens reconstruídas. 

 

 

Após o acesso, a patência dos espécimes foi verificada. Para isso, o canal 

radicular foi explorado com uma lima tipo K #10 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) até que sua ponta fosse visível na saída foraminal apical com o auxílio de um 

microscópio clínico (DFV; Valença, RJ, Brasil) sob aumento de 6X.  

O ápice de cada dente foi obliterado com cola quente (Figura 4) aplicado nos 

últimos 3 mm apicais da região externa da raiz para que ficasse vedada qualquer 

tipo de comunicação externa e para que o irrigante ficasse contido no espaço 

radicular. Para conferir estabilidade mecânica ao espécime durante o preparo, as 

raízes dos dentes foram incluídas individualmente em silicone de condensação para 

moldagem (Speedex; Coltene, Cuyahoga Falls, OH, EUA), mantendo-se as coroas 

livres e as cavidades de acesso voltadas para cima (Figura 5).  
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Figura 4. Obliteração dos ápices com cola quente. 
 

 

Figura 5. Inclusão da raiz do espécime em silicone de condensação para conferir 

estabilidade mecânica durante o preparo químico-mecânico. 
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2.2 Preparo do canal radicular 

 

 

Os dentes foram preparados com o sistema mecanizado rotatório K3 

(SybronEndo; Vista Dental Products, Racine, WI, EUA) utilizando um motor ajustado 

para operar a 300 rpm e 2 Ncm de torque (Reciproc; VDW GmbH, Munique, 

Alemanha). A sequência de instrumentação encontra-se detalhada na Figura 6. O 

preparo foi finalizado com conicidade de 0,04/mm e com preparo apical calibre # 40.  

 
Figura 6. Protocolo de instrumentação e irrigação dos 2 grupos do estudo. 
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Antes do início do preparo, utilizou-se 1 mL de NaOCl a 5,25% para irrigação 

e, durante o preparo, utilizou-se 1 mL do mesmo irrigante a cada troca de 

instrumento. A irrigação foi realizada com uma seringa (Ultradent Products Inc., 

South Jordan, UT, EUA) e uma agulha 30G (0,30 x 25,0 mm; Misawa; Misawa 

Medical Industry Co., Tóquio, Japão), com a ponta vedada e saída bilateral do 

irrigante. A agulha de irrigação foi introduzida passivamente no canal até um ponto 

2 mm aquém do forame, tomando-se o cuidado para que sua ponta não ficasse 

presa nas paredes do canal. Após a realização do último movimento mecânico do 

instrumento, o canal foi irrigado com 5 mL de ácido etilenodiamino tetra-acético a 

17% (EDTA; F&A Laboratório Farmacêutico Ltda., São Paulo, SP, Brasil), aspirado e 

secado com cones de papel absorvente estéreis (Dentsply-Maillefer), seguindo-se, 

no Grupo 1, uma irrigação final com 5 mL de NaOCl a 5,25% com aspiração 

simultânea e, no Grupo 2, uma irrigação final passiva e não agitada com 5 mL do 

mesmo irrigante, porém com a manutenção da solução no interior do canal por 

30 min previamente à aspiração e secagem finais. Em seguida, realizou-se uma 

irrigação final adicional com 1 mL de solução de tiossulfato de sódio a 5% (F&A 

Laboratório Farmacêutico Ltda.) por 1 min para neutralizar o efeito residual do 

NaOCl. O tempo total de preparo e irrigação de cada espécime foi contabilizado e 

registrado. 

O volume total de irrigante utilizado por canal foi de 26 mL, sendo 20 mL de 

NaOCl (1 mL inicial após o acesso e 1 mL a cada troca de instrumento, incluindo a 

verificação de patência e a instrumentação, mais os 5 mL finais utilizados após a 

irrigação com o EDTA), 5 mL de EDTA e 1 mL de tiossulfato de sódio. Ressalte-se 

que a variação técnica entre os dois grupos avaliados foi somente na irrigação final 

(aspiração imediata da solução de NaOCl no Grupo 1 versus sua manutenção 

passiva não agitada por 30 min no interior do canal no Grupo 2). Vale dizer que o 

tipo e a concentração dos irrigantes, seu volume total e a instrumentação foram 

padronizados em todos os espécimes. 

Na sequência, obteve-se uma nova imagem micro-tomográfica de cada 

espécime para comparação com a imagem inicial pré-preparo. Os espécimes foram, 

então, transferidos para potes de acrílico contendo formaldeído tamponado a 10%, 

permanecendo nessas condições até o seu processamento histológico.  

Os parâmetros utilizados no escaneamento pós-instrumentação foram os 

mesmos do escaneamento pré-instrumentação. 
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2.3 Processamento e análise das imagens de micro-CT 

 

 

            Após sua reconstrução, as imagens pré e pós-operatórias foram registradas 

por meio da sobreposição automática do contorno da raiz utilizando o software 3D 

Slicer (disponível em http:// www.slicer.org) (FEDOROV et al., 2012). 

Todos os conjuntos de dados de micro-CT pré e pós-intrumentação foram 

registrados e examinados a partir do nível do limite amelo-cementário até o ápice, 

para avaliar a quantidade de área não instrumentada. O registro teve como objetivo 

alinhar as imagens pré e pós-instrumentação para que os slices tomográficos 

mantivessem a mesma posição espacial, permitindo sua sobreposição precisa.  

Após a definição de um limiar (threshold) para segmentar automaticamente os 

espaços do canal radicular pré- e pós-operatório (algoritmo minimum threshold), a 

superfície da dentina não instrumentada foi calculada subtraindo-se o canal 

preparado do canal original. A partir das imagens resultantes (voxels estáticos), a 

área de superfície foi calculada. A porcentagem de área não tocada foi calculada em 

relação à área do canal (número total de voxels de superfície) dividindo o número de 

voxels de superfície estática pelo número total de voxels de superfície (PAQUÉ et 

al., 2011), conforme descrito pela fórmula: 

  
Número de voxels estáticos × 100_ 

Número total de voxels de superfície 
 

Imagens pareadas dos canais também foram examinadas para se calcular o 

volume usando o software ImageJ v.1.49 (SCHNEIDER et al., 2012). A quantificação 

dos debris de tecido duro foi então realizada como descrito previamente (NEVES et 

al., 2014) e expresso como volume percentual do volume inicial do canal radicular de 

cada espécime. Foram considerados debris todo material com densidade similar á 

da dentina em regiões previamente ocupadas por ar no espaço do canal radicular 

não preparado, e essa variável quantificada pela intersecção entre as imagens antes 

e após a instrumentação do canal (ROBINSON et al., 2012; DE-DEUS et al., 2014). 

Em seguida, foram renderizados modelos pré e pós-instrumentação e codificados 

pelas cores vermelho e verde (Figuras 7a e 7b), os quais foram então avaliadas 

qualitativamente usando-se, respectivamente, os plug-ins 3D Viewer e 3D Object 

Counter do software ImageJ (SCHMID et al., 2010; SCHNEIDER et al., 2012). 
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Todos os procedimentos de análise foram feitos usando um programa de 

análise de imagem de código aberto (Fiji v.1.47n, Fiji, Madison, WI, EUA).  
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espécime 10 

 

 
espécime 12 

 
 
 
Figura 7a. Exemplos de imagem 3D comparativa das renderizações pré e pós-
preparo. Vistas látero-lateral e ântero-posterior. 
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espécime 10 

 
 

 espécime 12 
 
 
 
Figura 7b. Exemplos de imagem 3D comparativa das renderizações pré e pós-
preparo. Vista corono-apical. 
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2.4 Processamento histológico dos espécimes 
 

 

Todas as raízes foram seccionadas perpendicularmente ao seu longo eixo a 

9, 6 e 3 mm do ápice utilizando uma serra revestida com diamante (Exakt 300 CL, 

Exakt Apparatbau, Norderstad, Alemanha), sob refrigeração com água (Figura 8). 
 

Figura 8. Equipamento utilizado para o seccionamento dos espécimes prévio à 
análise histológica. 
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Os espécimes foram então delimitados, inseridos em cassetes plásticos 

devidamente identificados e submetidos à descalcificação em solução 1:1 de citrato 

de sódio a 50% (Synth, São Paulo, SP, Brasil) e ácido fórmico a 50% (Synth) 

durante 45-55 dias e à temperatura ambiente, com três renovações semanais da 

solução (Figura 9). A avaliação da descalcificação foi realizada por meio de testes 

de resistência à penetração de agulha anestésica. 

 

Figura 9. Secções inseridas em cassetes plásticos devidamente identificados para 
serem submetidos à descalcificação. 

 

 

Os espécimes foram lavados por 12 h em água corrente e imersos em 

solução fixadora de formaldeído tamponado por 12 h à temperatura ambiente. Em 

sequência, foram novamente lavados em água corrente por 12 h e submetidos à 

desidratação. A desidratação foi realizada em soluções de concentrações 

crescentes de álcool anidro (Synth), a saber, 70%, 80%, 90%, 95%, 100% (1a), 

100% (2a) e 100% (3a), durante 1 h em cada passagem. O processo de diafanização 

ou clareamento foi realizado em uma solução de álcool e xilol na proporção de 1:1, 

xilol (1a) (Synth), xilol (2a) e xilol (3a) durante 1 h em cada passagem. A impregnação 

foi realizada com parafina de baixa temperatura de fusão (56˚C -58˚C) em estufa 
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com controle de temperatura micro-processada (Fanem, São Paulo, SP, Brasil) a 

56,5˚C, em três imersões (parafina 1a, 2a e 3a) com duração de 1 h em cada 

passagem. 

Os espécimes foram incluídos em formas de plástico apropriadas, sob lupa 

estereoscópica, emblocados em suporte de madeira e devidamente identificados 

(Figura 10), sendo que a extremidade radicular foi direcionada para a face de corte 

do micrótomo. 

 

 

Figura 10. Espécimes incluídos em blocos de parafina.  
 

 

Cortes histológicos de 5 micrômetros de espessura foram realizados em 

micrótomo rotativo (RM2125 RT, Leica Instruments, Buffalo Grove, IL, EUA) 

acoplado a uma lâmina descartável. O bloco de parafina com o espécime foi 

inicialmente cortado até que o primeiro sinal de tecido fosse visualizado no corte; a 

partir desse ponto, o corte foi aprofundado em 500 micrômetros (0,5 mm) e três 

cortes histológicos foram coletados em sequência, os quais foram transferidos para 

o banho histológico (Easybath, Easypath, São Paulo, SP, Brasil). Um dos cortes 

histológicos foi então selecionado e coletado em lâminas de vidro revestidas com 

poli-lisina (Sigma, Santa Fe, NM, EUA). Em seguida, o corte foi aprofundado em 

1 mm e três novos cortes histológicos foram coletados. Esse procedimento foi 

repetido mais três vezes, resultando em um total de nove cortes histológicos 

coletados por espécime, correspondendo a 3 cortes por terço radicular. 

As lâminas histológicas foram mantidas à temperatura ambiente e protegidas 

contra poeira até sua completa secagem. Em seguida, foram transferidas em porta 

lâminas para a estufa e lá mantidas a 56,5˚C durante 2 h. 
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As lâminas histológicas foram então transferidas para uma bateria de 

coloração utilizando-se o método da hematoxilina e eosina (HE, Merck, Boston, MA, 

EUA), obedecendo-se a seguinte sequência: (1) xilol 1a (5 min); (2) xilol 2a (5 min); 

(3) álcool a 100% (1 min); (4) álcool a 95% (1 min); (5) álcool a 70% (1 min); 

(6) lavagem em água corrente (5 min); (7) coloração em hematoxilna (10 s); 

(8) lavagem em água corrente (1 min); (9) diferenciação em álcool-ácido (15 s); 

(10) lavagem em água corrente (1 min); (11) coloração em hematoxilna (10 s); 

(12) lavagem em água corrente (1 min); (13) coloração em eosina (10 s); (14) 

lavagem em água corrente (1 min); (15) hematoxilna (10 s); (16) álcool a 70% (15 s); 

(17) álcool a 95% (30 s); (18) álcool a 100% (1 min); (19) álcool a 100% (1 min); 

(20) álcool/xilol (1 min); (21) xilol 1a (5 min); (22) xilol 2a (5 min); (23) xilol 3a (5 min). 

Em seguida, as lâminas histológicas foram montadas com meio de montagem 

(Permount, Fisher, CA, EUA) e lamínulas de vidro. Após a polimerização do meio de 

montagem, as lâminas foram limpas com xilol e papel absorvente, e etiquetadas 

(Figura 11). 

Para a obtenção das imagens digitais, foi utilizado um microscópio de luz 

(DM500, Leica), com objetiva de 10X, acoplado a uma câmera digital (Sony, Los 

Angeles, CA, EUA) com software para captura de imagens (Qwin, Leica, EUA). As 

imagens digitais foram gravadas em formato TIFF. 

 

Figura 11. Lâminas histológicas montadas e coradas. 
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2.5 Análise histomorfométrica 

 

 

A análise histomorfométrica das imagens foi realizada utilizando-se o 

programa de imagem Zeiss AxioVision 4.5 para sistema Windows (Carl Zeiss Vision, 

San Diego, CA, EUA), com o qual as secções transversais de cada canal radicular 

foram exibidas em um monitor de 22 polegadas de cristal líquido (LCD) de alto 

contraste. Um mouse óptico de precisão foi então usado para traçar o contorno das 

áreas de interesse. Desse modo, a área de cada secção transversal e a área 

correspondente ao remanescente de tecido pulpar foram medidas em milímetro 

quadrado (mm2) (Figura 12). O percentual de tecido pulpar remanescente foi então 

calculado em relação à área total de cada secção do canal radicular. Os dados a 

serem calculados por computador foram medidos duas vezes para garantir sua 

reprodutibilidade. 

 

Figura 12. Fotomicrografia da secção transversal de um espécime para aferição do 

percentual da área do canal correspondente ao tecido remanescente. 

 

 

2.6 Variáveis estudadas e análise estatística 

 

  
Os dados de micro-CT e histológicos foram analisados estatisticamente. Na 

avaliação por meio da micro-CT, os dados de linha de base considerados foram a 

área de superfície e o volume iniciais do canal, a área de superfície instrumentada e 
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o volume finais, bem como a porcentagem de área intocada e a porcentagem de 

dentina removida do canal. Na análise histológica, a variável de linha de base 

considerada foi a área total de cada secção transversal do canal.  

As variáveis dependentes consideradas na comparação dos grupos foram 

(1) porcentagem de debris remanescentes na avaliação por micro-CT e 

(2) porcentagem de tecido pulpar remanescente na análise histológica. Para os 

parâmetros de micro-CT, as variáveis da linha de base conformaram-se à curva de 

Gauss (teste de Shapiro-Wilk, P > 0,05) e à homogeneidade da amostra (teste de 

Levene, P > 0,05), diferentemente da porcentagem de debris (teste de Shapiro-Wilk, 

P < 0,05). Ao contrário, as variáveis da linha de base e as variáveis dependentes 

estavam enviesadas (teste de Shapiro-Wilk, P < 0,05). O pareamento de espécimes 

na linha de base por meio da micro-CT foi confirmado pelo teste t para amostras 

independentes. A comparação entre os grupos com relação às variáveis histológicas 

da linha de base e as variáveis dependentes foi realizada pelo teste de Mann-

Whitney. Um teste adicional de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar os terços 

radiculares (apical, médio e cervical) quanto à porcentagem de tecido pulpar 

remanescente. O nível significância adotado foi α = 5%. 
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3. RESULTADOS 
 

 

O tempo total médio de instrumentação nos dois grupos, sem considerar a 

etapa de irrigação final, foi de 7 min e 30 s. Os dados referentes às variáveis 

estudadas por micro-CT estão apresentados na Tabela 1, e os dados referentes às 

variáveis estudadas por histomorfometria estão apresentados na Tabela 2. 

O teste t para amostras independentes e o teste de Mann-Whitney validaram 

o pareamento inicial entre os grupos, uma vez que não foi observada diferença 

significativa entre eles com relação à área de superfície inicial do canal (teste t, P = 

0,687), ao volume inicial (teste t, P = 0,503), à área de superfície instrumentada final 

(teste t, P = 0,640), ao volume final (teste t, P = 0,495), à porcentagem de área 

intocada (teste t, P = 0,891), à porcentagem de dentina removida (teste t, P = 0,741) 

e à área total com remanescente pulpar (teste de Mann-Whitney, P = 0,849). 

O volume porcentual de debris remanescentes (teste de Mann-Whitney, P = 

0,319), bem como a porcentagem de tecido pulpar remanescente (teste de Mann-

Whitney, P = 0,862) não foram significativamente afetados pelos regimes de 

irrigação utilizados (secções histológicas correlatas às secções transversais das 

reconstruções em 3D representativas das imagens micro-tomográficas antes e após 

o preparo do canal radicular estão representadas na Figura 13). O teste de Kruskal-

Wallis não detectou diferenças entre os terços radiculares em termos da 

porcentagem de tecido pulpar remanescente (P = 0,284).  
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Tabela 1. Média, desvio padrão (±DP), mediana, intervalo interquartil e intervalos de 
confiança referentes aos dados da micro-CT. 
 

Irrigação Área de 

superfície 

inicial (mm2) 

Volume 

inicial 

(mm3) 

Área de 

superfície 

instrumentada 

(mm2) 

Volume 

instrumentado  

(mm3) 

%área do 

canal 

intocada 

% Volume 

de dentina 

removida 

% Volume 

de debris 

G1 

Média  

(±DP) 

Mediana 

(intervalo) 

IC 95% 

 

34,01  

(±8,59) 

33,26 

(16,44) 

24,99- 

43,02 

 

2,77 

(±0,97) 

2,70 

(2,04) 

1,75-

3,80 

 

39,88  

(±10,00) 

39,26  

(18,83) 

29,39- 

50,38 

 

4,32  

(±1,13) 

4,28  

(2,23) 

3,13- 

5,51 

 

43,79 

(±16,32) 

37,68  

(26,63) 

26,67- 

60,92 

 

34,37 

(±15,39) 

35,20 

(24,65) 

18,22- 

50,52 

 

0,38  

(±0,33) 

0,39  

(0,62) 

0,03- 

0,74 

G2 

Média  

(±DP) 

Mediana 

(intervalo) 

IC 95% 

 

36,03 

(±8,38) 

38,13 

(16,45) 

27,25- 

44,83 

 

3,25 

(±1,37) 

2,78 

(2,16) 

1,81-

4,69 

 

42,58  

(±9,36) 

46,20  

(17,51) 

32,76- 

52,40 

 

4,87  

(±1,50) 

4,63  

(3,08) 

3,29- 

6,44 

 

42,34 

(±19,20) 

34,67  

(37,28) 

22,19- 

62,50 

 

31,61 

(±12,61) 

35,14 

(26,39) 

18,39- 

44,85 

 

0,25  

(±0,40) 

0,00  

(0,70) 

-0,16- 

0,67 

Valor de P  

G1 x G2 
0,687 0,503 0,640 0,495 0,891 0,741 0,319 
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Tabela 2. Média, desvio padrão (±DP), mediana, intervalo interquartil e intervalos de 
confiança referentes aos dados histológicos. 
 

Média Terço radicular Parâmetros G1 G2 Valor de P 

G1 x G2 

Valor de 

P Terço 

radicular 

Área Total do 

Canal (mm2) 

Apical 

Média (±SD) 

Mediana (intervalo) 

95%CI 

0,18 (0,04) 

0,18 (0,06) 

0,13-0,23 

0,20 (0,04) 

0,21 (0,07) 

0,16-0,24 

0,849 N.D. 

Médio 

Média (±SD) 

Mediana (intervalo) 

95%CI 

0,35 (0.04) 

0,34 (0,06) 

0,30-0,39 

0,32 (0,09) 

0,27 (0,09) 

0,22-0,42 

  

Cervical 

Média (±SD) 

Mediana (intervalo) 

95%CI 

0,62 (0,15) 

0,64 (0,24) 

0,46-0,78 

0,72 (0,33) 

0,73 (0,84) 

0,37-1,06 

  

%Tecido pulpar 

remanescente 

Apical 

Média (±SD) 

Mediana (intervalo) 

95%CI 

2,62 (6,43) 

0 (3,94) 

-4,12-9,37 

2,61 (6,33) 

0 (3,99) 

-4,03-9,26 

0,862 0,284 

Médio 

Média (±SD) 

Mediana (intervalo) 

95%CI 

6,48 (11,02) 

0 (15,86) 

-5,08-18,04 

1,21 (2,25) 

0 (2,67) 

-1,14-3,58 

  

Cervical 

Média (±SD) 

Mediana (intervalo) 

95%CI 

0,17 (0,43) 

0 (0,26) 

-0,27-0,62 

0 (0) 

0 (0) 

0-0 
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espécime 8 

 
Figura 13. Secções histológicas correlatas às secções transversais das 
reconstruções em 3D representativas das imagens microtomográficas antes (verde) 
e após (vermelho) o preparo do canal radicular. 
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espécime 10 

 
Figura 13.  Continuação.
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espécime 12 

 
Figura 13.  Continuação. 
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4. DISCUSSÃO  
 

 

O estudo atual mostrou que a manutenção da solução de NaOCl a 5,25% por 

30 min na etapa de irrigação final não afetou significativamente a quantidade de 

debris remanescentes nem a dissolução de tecido pulpar. Essa questão foi 

levantada a partir de um estudo prévio realizado por RAGNARSSON et al. em 2015, 

no qual os autores mostraram que as soluções de NaOCl em concentrações 

comumente usadas na endodontia clínica mantêm níveis de cloro disponíveis 

considerados clinicamente relevantes, mesmo após períodos prolongados de tempo. 

A questão da contraposição entre desinfecção adequada e tempo despendido deve 

ser considerada em vista do fato de que as técnicas de instrumentação atuais 

despendem um tempo menor para modelar o canal radicular (PAQUÉ et al., 2011; 

BÜRKLEIN et al., 2013).  

Vários autores já enfatizaram que os procedimentos de irrigação devem 

proporcionar um debridamento efetivo do espaço do canal radicular (CHOW 1983; 

SEDGLEY et al., 2005; BOUTSIOUKIS et al., 2009). A preocupação desses autores 

se refere principalmente às questões da permanência de tecido pulpar no interior do 

canal, da presença de debris dentinários e microrganismos remanescentes, e das 

paredes dentinárias não tocadas (SIQUEIRA et al., 2013; DE-DEUS et al., 2014; 

ZHAO et al., 2014). No entanto, até onde sabemos, não há relatos de investigações 

na literatura que tenham utilizado as ferramentas metodológicas combinadas da 

micro-CT e da histologia para investigar a relação entre a limpeza do sistema de 

canais radiculares e a manutenção passiva e não agitada de NaOCl por um período 

prolongado no interior do canal, motivo pelo qual esse tema foi abordado aqui. 

As raízes de incisivos centrais inferiores foram selecionadas devido à alta 

prevalência de reentrâncias nesse grupo dentário (WELLER et al., 1995; 

MANNOCCI et al., 2005; HARRIS et al., 2013), o que faz do seu debridamento um 

desafio. 

Como irrigante, o NaOCl foi utilizado por ser mundialmente reconhecido como 

a principal solução irrigadora intra-canal, especialmente por sua capacidade de 

dissolver conteúdo orgânico. Diversos estudos realizados com diferentes fontes de 

tecidos, tais como fígado de ratos (MOORER; WESSLINK, 1982), mucosa palatina 

de suínos (ZEHNDER et al., 2002), tecido muscular bovino (STOJICIC et al., 2010), 
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polpas dentárias de suínos (CLARKSON et al., 2012) e polpas dentárias de bovinos 

(JUNGBLUTH et al., 2012) foram realizados para avaliar a capacidade do NaOCl de 

dissolver matéria orgânica. Contudo, MOORER & WESSLINK (1982) ressaltaram a 

necessidade de contato do NaOCl com o tecido para que a reação química entre os 

dois ocorra, e, segundo esses autores, alcançar essa condição desejável é um 

grande desafio devido ao microambiente do canal radicular, enfatizando ainda a 

necessidade de que o procedimento de irrigação seja realizado sob rigoroso controle 

de volume, tempo, e profundidade de penetração da agulha de irrigação para atingir 

as regiões almejadas.  

No presente estudo, realizamos a irrigação de forma controlada, com a ponta 

da agulha próxima ao forame, posicionada aproximadamente 2 mm aquém do 

comprimento de trabalho (que foi coincidente com comprimento real da raiz). A 

irrigação foi feita com agulha específica, com calibre 30 G, com extremidade fechada 

e com lúmen na superfície lateral e localizada a 2 mm da ponta, o que segundo, 

BOUTSIOUKIS et al. (2007) evita o deslocamento inadvertido do irrigante, com 

produção de uma pressão apical mais baixa do que uma agulha de extremidade 

aberta. 

Além disso, o calibre e o posicionamento da agulha favorecem a capacidade 

de alcance do líquido em todas as regiões intra-radiculares (SIU, BAUMGARTNER, 

2010), otimizando assim o processo de irrigação (ABOU-RASS, PICCININO, 1982; 

SIU, BAUMGARTNER, 2010). 

Há outros três aspectos metodológicos que merecem ser enfatizados no 

presente estudo. O primeiro se refere à forma de seleção dos espécimes (de dentes 

vitais) realizada de maneira prospectiva in vivo, sendo esta uma etapa metodológica 

essencial para assegurar a confiabilidade da avaliação histológica (EVANS et al., 

2001; SASAKI et al., 2006). 

O segundo aspecto metodológico a ser enfatizado foi o cuidado especial em 

se obter grupos experimentais tão equilibrados quanto possível em termos de 

características anatômicas por meio do procedimento de pareamento dos espécimes 

(DE-DEUS et al., 2011). Embora esse processo possa ter limitado o tamanho dos 

grupos experimentais, avaliamos que essa seria a única maneira de expor ambos os 

protocolos de irrigação em níveis similares de desafio, além de aumentar o poder 

estatístico da investigação (DE-DEUS et al., 2011). No presente estudo, os dentes 

foram pareados com base em sua similaridade anatômica. O atendimento a esse 
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critério foi alcançado tanto numericamente, com base no cálculo de volume total, 

quanto visualmente, com base na distribuição do volume ao longo do espécime a 

partir das imagens 3D obtidas por micro-CT (DE-DEUS et al., 2011). Assim 

procedendo, adotamos o mesmo cuidado metodológico de outros estudos (NILSEN,  

BAUMGARTNER 2007) que procuraram reduzir a influência da grande variedade 

anatômica dos canais radiculares sobre os resultados. Tal conduta, no entanto, 

mostrou-se desafiadora, uma vez que foi necessário um número muito maior de 

doadores e uma quantidade maior de tempo para que pudéssemos obter uma 

quantidade suficiente de dentes para permitir um pareamento satisfatório.  

O terceiro aspecto metodológico a ser enfatizado refere-se à avaliação 

histológica. Os métodos histológicos têm sido usados há muitos anos para avaliar a 

qualidade da limpeza proporcionada pela instrumentação do canal radicular e, por 

esse motivo, poderia ser percebido como um método de análise desatualizado 

quando comparado com o método mais recente representado pela de micro-CT (DE-

DEUS et al., 2011). De fato, a micro-CT fornece informações valiosas sobre as 

alterações que ocorreram ou deixaram de ocorrer nos tecidos calcificados em torno 

do canal radicular. No entanto, ela é incapaz de fornecer informações sobre os 

tecidos moles ou sobre o biofilme que permaneceu ou foi removido das paredes do 

canal (DE-DEUS et al., 2011). Optamos, portanto, por utilizar a análise histológica 

como uma ferramenta complementar às avaliações proporcionadas pelo método da 

micro-TC. 

Outro aspecto dessa opção metodológica se refere à necessidade de se fixar 

o tecido pulpar dos dentes vitais do experimento com formaldeído. É relevante 

salientarmos que esse procedimento pode afetar adversamente a capacidade de 

dissolução do tecido pelo NaOCl no ambiente do canal radicular (THÉ, 1979). No 

entanto, como todos os dentes foram preparados seguindo-se a mesma rotina, 

acreditamos que o procedimento não tenha introduzido erros sistemáticos em nossa 

análise. Embora seja desejável a realização de investigações que não utilizem o 

armazenamento em formaldeído para que as análises possam ser realizadas 

imediatamente após a extração do dente, essa opção metodológica também 

envolveria desafios importantes, a saber, a impossibilidade de pareamento dos 

espécimes, e a necessidade de um maior número e uma distribuição randomizada 

destes em grupos de estudo. 

No presente estudo, não foram observadas diferenças significativas entre a 
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irrigação considerada convencional e a passiva, não agitada e prolongada em 

termos da quantidade de tecido pulpar remanescente no interior dos canais. 

Portanto, a hipótese nula foi aceita. Em outras palavras, a permanência da solução 

de NaOCl a 5,25% pelo tempo de 30 min na etapa de irrigação final sob as 

condições ambientais do espaço do canal radicular não levou a uma dissolução do 

remanescente do tecido pulpar significativamente maior do que a obtida com a 

irrigação e aspiração convencional concomitante de NaOCl. 

Um outro achado do presente estudo foi que não houve diferença significativa 

entre os grupos com relação ao tecido pulpar remanescente em nenhum dos terços 

radiculares. Embora tenha sido observado uma diferença relativamente alta entre as 

médias dos grupos no terço médio, a mediana observada foi igual (valor de 0) e o 

desvio-padrão foi elevado, indicando que a diferença observada no valor médio 

deveu-se a uma observação incomum.  

A ausência quase total de tecido pulpar remanescente e de debris dentinários 

em ambos os grupos na maioria dos espécimes pode ser atribuída principalmente ao 

tempo de instrumentação (média de 7 min e 30 s), ao volume total de irrigante 

(26 mL) e ao fato de que a irrigação foi conduzida próxima ao forame apical (2 mm 

aquém do ápice). Além disso, as diversas trocas de lima, a irrigação copiosa 

alternada e a verificação de patência a cada troca de instrumento proporcionaram 

um tempo de contato do instrumento e da solução irrigadora com as paredes do 

canal suficiente para uma remoção adequada do conteúdo pulpar e de debris 

dentinários. Essa observação pode ser considerada relevante na medida em que a 

endodontia moderna caminha cada vez mais para a consolidação de um 

procedimento realizado com instrumento único e em um tempo total de 

procedimento – envolvendo instrumentação e irrigação – reduzido.  

Nesse sentido, embora haja na literatura trabalhos que indicam que o preparo 

com instrumento único proporcione uma limpeza adequada (BÜRKLEIN et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2016; HOPPE et al., 2016), um estudo conduzido por OLIVEIRA 

et al. (2015) mostrou que a irrigação com NaOCl a 1% utilizada com sistema 

reciprocante de lima única não foi capaz de eliminar completamente as espécies 

microbianas E. faecalis, P. aeruginosa, S. aureus e C. albicans do sistema de canais 

radiculares.  

A área percentual média de superfície não tocada dos canais de incisivos 

inferiores com polpas vitais pareados após o preparo com o sistema K3 foi de 
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43,79% e 42,34%, respectivamente para o Grupo 1 e o Grupo 2, o que está dentro 

do intervalo observado em outros estudos (SIQUEIRA et al., 2013; BUSQUIM et al., 

2015; GERGI et al., 2015). A associação entre percentuais elevados de paredes não 

tocadas e uma limpeza satisfatória indica que o NaOCl – isoladamente ou em 

associação com a agitação mecânica proporcionada pelo instrumento – 

desempenha um papel crítico no debridamento do sistema de canais radiculares, 

particularmente nos canais achatados, em que a ação direta do instrumento fica 

prejudicada (ZEHNDER, 2006; SCHÄFER, 2007; SIU, BAUMGARTNER, 2010; 

PAQUÉ et al., 2009, 2011; VERSIANI et al., 2011; SIQUEIRA, LOPES, 2011; 

BASRANI, HAAPASALO, 2012; STAVILECI et al., 2015).  
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5. CONCLUSÕES 
 
 

Com base nos resultados estudados, concluímos que a manutenção passiva 

e não agitada do NaOCl a 5,25% por 30 min na etapa de irrigação final não 

promoveu um padrão de limpeza superior ao promovido pela irrigação e aspiração 

simultânea em termos de quantidade tanto de debris quanto de tecido pulpar no 

interior do canal radicular de dentes incisivos inferiores extraídos. 
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