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RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do limite e diâmetro apical da 

instrumentação  do  canal  radicular  na  extrusão  de  solução  irrigadora 

empregando a agitação ultrassônica passiva. O comprimento total dos canais 

radiculares  de  sessenta  pré-molares  inferiores  de  humanos  foi  obtido  pelo 

método de visualização direta. Em seguida, os espécimes foram distribuídos 

em 5 grupos de acordo com o comprimento de trabalho e diâmetro apical do 

preparo (n=12)  empregando o  sistema Reciproc (R):  R40 1mm  aquém do 

comprimento do dente (CD) (G-140); R50 1mm aquém do CD (G-150); R25 no 

CD (GF25,);  R40 no CD (GF40); e R50 no CD (GF50). Previamente à irrigação 

final,  os  dentes  foram  incluídos  em  material  de  moldagem,  no  qual  um 

arcabouço esférico de 4 mm de diâmetro foi criado justaposto ao ápice de cada 

raiz.  A  irrigação final  foi  realizada empregando a  ativação  da  solução  com 

irrigação  ultrassônica  passiva.  Uma solução  de  contraste  (Omnipaque®)  foi 

adicionada à solução irrigadora a fim de permitir  a visualização do irrigante 

extrudido nas imagens de microtomografia computadorizada (SkyScan 1174). 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente (ANOVA de uma via) com 

nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que não houve diferença 

estatística  significativa  entre  os  grupos  avaliados,  independentemente  do 

diâmetro ou do limite  apical  de instrumentação do canal  radicular  (p>0,05). 

Concluiu-se  que  o limite  e  o  diâmetro  apical  de  instrumentação  do  canal 

radicular não influenciaram o volume do irrigante extrudido durante a irrigação 

final com uso de irrigação ultrassônica passiva. 

Palavras-chaves: Irrigação, Comprimento de Trabalho, Extrusão, Diâmetro, 
Micro-CT.



ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the influence of the limit and the 

apical diameter of the root canal instrumentation on the irrigant extravasation 

during the final activation of the irrigating solution. The working length (WL) of  

the  root  canals  of  sixty  human lower  premolars  was obtained by  the  direct 

visualization  method.  Then,  the  specimens  were  divided  into  5  groups 

according to the working length and apical diameter of the preparation (n=12) 

using the Reciproc (R) system: R40 1mm short of the tooth length (TL) (G-140); 

R50 1mm short of TL (G-150); R25 on TL (G25); R40 on TL (G40); and R50 on TL 

(G50). Prior to final irrigation, the teeth were embedded in impression material, 

and a 4 mm diameter spherical scaffold was created juxtaposed to the apex of  

each  root.  Final  irrigation  was  performed  using  the  conventional  irrigation 

technique (CI), employing the activation of the solution with passive ultrasonic 

irrigation (PUI). A contrast solution (Omnipaque®) was added to the irrigant used 

in  order  to  allow the  visualization  of  the  extruded  solution  in  the  computed 

microtomography images (SkyScan 1174). Data were tabulated and statistically 

analyzed (one-way ANOVA) with a significance level of 5%. The results showed 

that  there  was  no  statistical  difference  among  the  evaluated  groups, 

independently of the diameter or apical level of root canal instrumentation (p > 

0.05). It was concluded that the limit and the apical diameter of the root canal 

instrumentation  did  not  influence  the  amount  of  irrigating  solution  extruded 

during final irrigation using passive ultrasonic irrigation.

Keywords: Irrigation, Working Length, Extrusion, Diameter, Micro-CT.
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1 INTRODUÇÃO ESTENDIDA

O preparo endodôntico apenas com o uso de instrumentos, manuais ou 

mecanizados,  não  é  capaz  de  remover  todo  o  conteúdo  séptico-tóxico  e 

necrótico presente  no sistema de canais radiculares  (PETERS et  al.,  1995; 

LINS  et  al.,  2019).  Devido  à  complexa  anatomia,  áreas  do  canal  radicular 

permanecem  intocadas  após  a  instrumentação,  tornando  necessário  o 

emprego de soluções químicas durante  o  preparo  a  fim de se  obter  maior 

limpeza e descontaminação (PETERS et  al.,  2001;  SIQUEIRA et  al.,  2013; 

HAPASSALO et al., 2014).

Por  apresentar  excelente  ação  antimicrobiana  e  capacidade  de 

dissolução de tecido orgânico, a solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) tem 

sido  utilizada  durante  o  tratamento  endodôntico  (TEIXEIRA  et  al.,  2005; 

TANOMARU-FILHO  et  al.,  2014,  MACEDO  et  al.,  2021).  Além  dessas 

importantes  características,  a  solução  de  NaOCl  possui  ação  lubrificante, 

clareadora, baixa tensão superficial e um custo acessível (HAAPASALO et al.,  

2010; BASRANI,  2015).  No entanto, apresenta algumas limitações devido à 

sua toxicidade, alto poder corrosivo e odor desagradável (HULSMANN et al., 

2007; MACEDO et al., 2021).  

Existem  diferentes  concentrações  de  soluções  de  NaOCl  para  uso 

endodôntico, que variam usualmente entre 0,5% e 10%. A quantidade de cloro 

livre disponível por unidade de volume de solução define a concentração (%) 

das soluções de NaOCl (ZEHNDER, 2006). O aumento dessa concentração é 

diretamente proporcional ao efeito antimicrobiano e à capacidade de dissolução 

tecidual, e inversamente proporcional à compatibilidade biológica (ESTRELA et 

al., 2002). Quanto mais elevada a concentração da solução de NaOCl, mais 

citotóxica a solução se torna, sendo necessários alguns cuidados devido aos 

seus efeitos adversos aos tecidos bucais (GUIVARC'H et al., 2015).

A fim de potencializar sua ação, alguns fatores têm mostrado influência 

na  eficácia  da  irrigação,  como:  o  tipo  e  profundidade  de  penetração  das 

agulhas de irrigação (GREGORIO et al. 2012; TANOMARU-FILHO et al. 2014), 

os sistemas de ativação da solução (GU et al., 2009; BLANK-GONÇALVES et 

al.,  2011;  KARADE  et  al.,  2017),  o  diâmetro  de  instrumentação  apical 
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(TZIAFAS et al., 2017; SALUJA et al., 2020) e o limite apical de instrumentação 

(BENATTI et al., 1985; LINS et al., 2019). 

Apesar  da  grande  aplicação  clínica  do  método  de  irrigação 

convencional (IC), estudos têm observado que essa técnica não é capaz de 

promover  uma  limpeza  efetiva  em  toda  a  extensão  do  canal  radicular 

(SCHAFER, 2007; LEONI et al., 2017; TAY et al., 2010). O estudo de Tay et al. 

(2010) demonstrou que um dos principais problemas da irrigação convencional 

(IC) é ocasionado pela formação do “vapor lock”, fenômeno no qual bolhas de 

ar  ficam aprisionadas  na  região  apical  do  canal  radicular,  dificultando  e/ou 

impedindo a penetração da solução nessa área.  Outros fatores que podem 

influenciar na eficácia da limpeza e desinfeção durante a irrigação é o fluxo, a 

velocidade e a pressão de inserção do irrigante (ESTRELA et al.,  2002), os 

quais podem variar de acordo com o operador e o tipo de agulha utilizada 

(BOUTSIOUKIS  et  al.  2010).  Schafer  (2007)  afirmou que  uma  abordagem 

promissora  é  a  introdução  da  agulha  o  mais  próximo  do  comprimento  de 

trabalho, a fim de melhorar a eficácia da irrigação na região apical. Contudo, é 

importante ressaltar que a proximidade da agulha com essa região pode elevar 

o risco de extrusão da solução para os tecidos periapicais (BOUTSIOUKIS et 

al., 2010;  ALTUNDASAR et al., 2011). Dessa forma, quanto mais afastada a 

agulha do comprimento de trabalho, menor será a pressão apical desenvolvida 

(ALTUNDASAR et al., 2011). 

A  técnica  da  irrigação  ultrassônica  passiva  ou  “Passive  Ultrasonic 

Irrigation” (PUI) foi descrita primeiramente por Weller e colaboradores em 1980 

(WELLER; BRADY; BERNIER, 1980). Ela consiste na ativação da solução por 

meio de um inserto ultrassônico específico, sem poder de corte e com diâmetro 

inferior ao do canal preparado, acionado a uma frequência de 25-30kHz (VAN 

DER  SLUIS  et  al.,  2007). A  velocidade  do  fluxo  do  irrigante  ao  redor  do 

instrumento  gera  agitação  da  solução,  chamada  de  microcorrente  acústica 

(MACEDO et al., 2014). Outro fenômeno ocorrido é o da cavitação, onde há a 

formação de bolhas no interior  do  canal  que se expandem até implodirem, 

gerando alta energia e aquecimento da solução de NaOCl, tornando-o mais 

ativo (VAN DER SLUIS et al., 2007). A soma desses efeitos leva à uma maior 

limpeza e desinfeção do canal radicular (GU et al. 2009, BLANK-GONÇALVES 

et al. 2011, KARADE et al. 2017).  Li  et al. (2020) avaliaram quatro protocolos 
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de irrigação final (Irrigação Convencional, EndoActivator, PUI e M3 Max file) na 

limpeza das paredes dentinárias do canal radicular, e observaram que o uso da 

PUI potencializou a inibição bacteriana nos terços cervical, médio e apical. 

O  terço  apical  do  canal  radicular  é  uma  região  importante  a  ser 

desinfectada,  pois  é  onde  ocorre  a  comunicação  dos  microrganismos  com 

tecidos periapicais através do forame apical e foraminas (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008). A deposição de restos pulpares e raspas de dentina nessa região pode 

levar à uma obliteração do canal radicular e interferir na ação das soluções 

irrigadoras e da medicação intracanal. Essa obliteração pode ser evitada com a 

manutenção  da  “patência  foraminal”  (LINS  et  al.,  2019),  realizada  com  a 

inserção de um instrumento flexível de pequeno calibre no interior do canal, até 

que ele ultrapasse o forame, sem ampliá-lo (ALBUQUERQUE et al., 2020).

A anatomia do canal cementário comporta duas estruturas anatômicas 

principais: “o forame maior e o forame menor” (SALUJA et al., 2020). O término 

do canal dentinário ocorre quando há mudança do tecido pulpar para o tecido 

periodontal, localizado na região do ápice radicular (RICUCCI 1998, SALUJA 

al., 2020). Próximo à essa estrutura está a constrição apical, ou seja, a porção 

mais estreita do canal, também chamada de “forame menor” (SALUJA et al., 

2020).  Segundo Ricucci  e  Langeland (2002),  o  limite  de instrumentação do 

canal deve corresponder à constrição apical, dentro do canal dentinário. Nos 

casos de polpa viva, esse limite tem sido relacionado à excelentes resultados 

quanto ao reparo apical (RICUCCI 1998, HOLLAND et al., 2005). 

Adorno et al. (2010) também defendem o limite de instrumentação de 1 

mm aquém do  forame,  o  qual  evita  a  propagação  de  possíveis  fissuras  e 

rachaduras  nas  paredes  do  canal  (LINS  et  al.,  2019).  Esse  limite  ajuda  a 

preservar as dimensões e estruturas originais dessa região, além de evitar a 

extrusão de solução irrigadora,  debris  e  material  obturador  para  os  tecidos 

periapicais (SCHAEFFER et al., 2005, SALUJA et al., 2020). 

No  entanto,  outros  autores  têm  indicado  a  instrumentação  do  canal 

radicular em toda a sua extensão, por proporcionar melhorias no resultado do 

tratamento (BENATTI et al., 1985, BRUNSON et al., 2010, BRANDÃO et al., 

2019). A justificativa para esse procedimento é a eliminação do biofilme aderido 

na região foraminal (RICUCCI 1998,  BORGES et al., 2017). Tal sugestão vai 

contra os resultados de outros estudos, nos quais a instrumentação no forame, 
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ou sua ampliação, não promoveram melhores resultados quando comparados 

com a instrumentação realizada 1 mm aquém do forame (FRIEDMAN et al., 

2003, LINS et al., 2016).  Dessa forma, a literatura ainda se mostra divergente 

no que diz respeito ao limite de instrumentação apical durante o tratamento 

endodôntico (SOUZA et al., 2006). Outra discussão pertinente é em relação ao 

diâmetro  apical  de  instrumentação.  Estudos  têm relacionado  um menor  ou 

maior diâmetro da instrumentação com a eficácia da limpeza e com a extrusão 

da  solução  irrigadora,  com  ou  sem  ativação  (BRUNSON  et  al.,  2010; 

MITCHELL  et  al.,  2011;  TANOMARU-FILHO  2014;  IRIBOZ  et  al.,  2015; 

SALUJA et al., 2020).  

A  redução  de  debris  e  microrganismos  parece  ser  diretamente 

proporcional  ao  diâmetro  apical  do  preparo,  com  a  irrigação  mostrando-se 

menos  efetiva  em canais  preparados com instrumentos  de  menor  diâmetro 

(FALK & SEDGLEY, 2005). Os autores avaliaram trinta canais instrumentados 

com o sistema rotatório  ProFile Series29, em diferentes diâmetros apicais de 

preparo,  de  acordo  com  o  calibre  da  lima  utilizada:  #36,  #60  e  #77 

instrumentados no forame. A irrigação foi menos eficaz em canais preparados 

com  o  instrumento  de  diâmetro  #36.  A  revisão  de  Tziafas  et  al.  (2017) 

demonstrou  que  a  instrumentação  apical  com  diâmetro  50,  ou  superior, 

promove maior remoção de dentina infectada e bactérias do interior do canal. 

Por sua vez, um maior diâmetro apical resulta em maior volume de irrigante na 

região (BRUNSON et al.,  2010).  Esse maior volume de irrigante é benéfico 

para a limpeza e desinfecção (CHAN et al., 2019) mas pode estar relacionado 

a  um  maior  risco  de  extrusão  da  solução  irrigadora  para  o  periápice 

(MITCHELL et al., 2011).

Os estudos de Iriboz et al. e Yost et al., ambos de 2015, compararam a 

extrusão apical da solução de NaOCl utilizando várias técnicas de ativação final 

do irrigante em diferentes diâmetros apicais de instrumentação. Os resultados 

mostraram que o potencial de extrusão do irrigante está mais relacionado ao 

tipo de sistema de ativação do que com o diâmetro do preparo apical. Outros 

estudos analisaram a extrusão da solução irrigadora via forame apical por meio 

de diferentes técnicas de ativação final (DESAI et al., 2009, AZIM et al., 2017,  

DOS REIS et al., 2020). Foram utilizados diversos instrumentos e técnicas, tais 

como:  EndoVac,  EndoActivactor,  Irrigação  Convencional  (agulha e  seringa), 
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XP-endoFinisher,  PUI,  Eddy,  Easy  Clean,  entre  outros.  De  forma  geral,  o 

sistema EndoVac apresentou menor extrusão por ser um sistema de irrigação 

por pressão negativa. A irrigação convencional, por apresentar pressão positiva 

por meio de agulha e seringa, foi a que apresentou maior extrusão de solução 

de NaOCl.

A  extrusão  de  irrigantes  para  os  tecidos  periapicais  pode  provocar 

sintomatologia dolorosa ao paciente e gerar um processo inflamatório agudo 

(GUIVARC'H et al., 2017, ÖZDEMIR et al., 2022). A solução de NaOCl possui 

um pH alto, de aproximadamente 12 (NOITES et al., 2009). Em razão disso, 

quando ocorre extrusão aos tecidos vivos, provoca danos por oxidação proteica 

(NOITES et  al.,  2009).  A  literatura  relata  a  ocorrência  de  graves acidentes 

provocados  pela  extrusão  da  solução  de  NaOCl,  tendo  como  principais 

consequências:  dor  intensa,  edema  imediato  nos  tecidos  adjacentes, 

hemorragia dentro do canal radicular, equimose da mucosa, necrose tecidual, 

abcessos e parestesias (NOITES et al., 2009, GUIVARC'H et al., 2017). 

Para  uma  eficiente  descontaminação e  limpeza do canal  radicular,  a 

utilização  da  solução  de  NaOCl  como  irrigante  durante  o  tratamento 

endodôntico  é  fundamental.  Entretanto,  o  seu  uso  deve  ser  realizado  com 

cautela, considerando as variáveis que podem levar à extrusão da solução para 

os  tecidos  periapicais,  acontecimento  indesejado  durante  o  procedimento 

clínico, o que justifica a realização de novos estudos. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE

2.1 Objetivo geral

Avaliar,  in  vitro,  a  influência  do  limite  e  diâmetro  apical  da 

instrumentação  dos  canais  radiculares  na  extrusão  de  solução  irrigadora 

empregando a agitação ultrassônica passiva.

2.2 Objetivos específicos

 Avaliar  a  influência  do  diâmetro  do  preparo  apical  na  extrusão  da 

solução irrigadora.

 Correlacionar o volume de solução irrigadora extrudida e os diferentes 

limites apicais de instrumentação.

2.3 Hipótese Nula

Não haverá diferença entre os diferentes limites e diâmetros apicais de 

instrumentação do canal radicular quanto ao extravasamento do irrigante.
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O limite e o diâmetro apical da instrumentação do canal radicular 
influenciam na extrusão da solução irrigadora?
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O  artigo  foi  formatado  seguindo  as  normas  do  periódico  International  
Endodontic Journal.

O limite e o diâmetro apical da instrumentação do canal radicular 
influenciam na extrusão da solução irrigadora?

Resumo 

Objetivo:  Avaliar a influência do limite e diâmetro apical da instrumentação do 

canal  radicular  na  extrusão  de  solução  irrigadora  empregando  a  agitação 

ultrassônica passiva.

Metodologia: O comprimento  total  dos canais radiculares de sessenta pré-

molares inferiores de humanos foi obtido pelo método de visualização direta. 

Em seguida, os espécimes foram distribuídos em 5 grupos de acordo com o 

comprimento de trabalho e diâmetro apical do preparo (n=12) empregando o 

sistema Reciproc (R): R40 1mm  aquém do comprimento do dente (CD) (G-140); 

R50 1mm aquém do CD (G-150); R25 no CD (GF25,);  R40 no CD (GF40); e R50 

no  CD (GF50).  Previamente  à  irrigação  final,  os  dentes  foram incluídos  em 

material de moldagem, no qual um arcabouço esférico de 4 mm de diâmetro foi 

criado  justaposto  ao  ápice  de  cada  raiz.  A  irrigação  final  foi  realizada 

empregando a ativação da solução com irrigação ultrassônica passiva. Uma 

solução  de  contraste  (Omnipaque®)  foi  adicionada  à  solução  irrigadora 

(NaOCl) a fim de permitir a visualização do irrigante extrudido nas imagens de 

microtomografia  computadorizada  (SkyScan  1174).  Os  dados  obtidos  foram 

analisados estatisticamente (ANOVA de uma via) com nível de significância de 

5%. 

Resultados: Os  resultados  mostraram que  não  houve  diferença  estatística 

significativa entre os grupos avaliados, independentemente do diâmetro ou do 

limite apical de instrumentação do canal radicular (p>0,05). 

Conclusão: Concluiu-se que o limite e o diâmetro apical de instrumentação do 

canal  radicular  não influenciaram o volume do  irrigante extrudido durante a 

irrigação final com uso de irrigação ultrassônica passiva. 
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Palavras-chaves: irrigação, comprimento de trabalho, extrusão, diâmetro, 
micro-CT.

Do the limit and the apical diameter of instrumentation influence the 
extrusion of irrigation solutions?

Abstract 

Aim: To evaluate the influence of the limit and the apical diameter of the root 

canal instrumentation on the irrigant extravasation during the final activation of 

the irrigating solution. 

Methodology: The working length (WL) of the root canals of sixty human lower 

premolars  was  obtained  by  the  direct  visualization  method.  Then,  the 

specimens were  divided into  5  groups according  to  the  working  length  and 

apical diameter of the preparation (n=12) using the Reciproc (R) system: R40 

1mm short of the tooth length (TL) (G-140); R50 1mm short of TL (G-150); R25 on 

TL (G25); R40 on TL (G40); and R50 on TL (G50). Prior to final irrigation, the teeth 

were embedded in impression material, and a 4 mm diameter spherical scaffold 

was created juxtaposed to the apex of each root. Final irrigation was performed 

using the conventional irrigation technique (CI), employing the activation of the 

solution  with  passive  ultrasonic  irrigation  (PUI).  A  contrast  solution 

(Omnipaque®) was added to the irrigant (NaOCl) used in order to allow the 

visualization of the extruded solution in the computed microtomography images 

(SkyScan  1174).  Data  were  tabulated  and  statistically  analyzed  (one-way 

ANOVA) with a significance level of 5%. 

Results: The results showed that there was no statistical difference among the 

evaluated groups, independently of the diameter or apical level of root canal 

instrumentation (p > 0.05). 
Conclusion: It was concluded that the limit and the apical diameter of the root  

canal  instrumentation  did  not  influence  the  amount  of  irrigating  solution 

extruded during final irrigation using passive ultrasonic irrigation.

Keywords: irrigation, working length, extrusion, diameter, micro-CT.
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Introdução 

Por  apresentar  excelente  ação  antimicrobiana  e  capacidade  de 

dissolução de tecido orgânico, a solução de hipoclorito  de sódio (NaOCl)  é 

amplamente utilizada durante o tratamento endodôntico (Teixeira  et al. 2005, 

Haapasalo  2014,  Macedo  et  al.  2021).  No  entanto,  apresenta  algumas 

limitações devido ao seu efeito cáustico e alto poder corrosivo (Hulsmann et al. 

2007, Macedo et al. 2021).  

A fim de potencializar sua ação, alguns fatores têm mostrado influência 

na  eficácia  da  irrigação,  como:  o  tipo  e  a  profundidade de penetração das 

agulhas  de  irrigação  (Gregorio  et  al.  2012,  Tanomaru-filho  et  al.  2014), 

diferentes técnicas de ativação do irrigante (Gu et al. 2009, Blank-gonçalves et 

al. 2011, Karade et al. 2017), o diâmetro da instrumentação apical (Tziafas et 

al.  2017,  Saluja  et  al.  2020)  e  o  limite  apical  de  instrumentação  do  canal 

radicular  (Benatti  et  al.  1985,  Lins  et  al.  2019).  Apesar  da ampla aplicação 

clínica do método de irrigação convencional (IC) com agulha e seringa, estudos 

têm observado que a IC não é capaz de promover uma limpeza efetiva em toda 

a extensão do canal (Schafer 2007, Tay  et al. 2010, Leoni  et al. 2017). Para 

suprir  essa  limitação,  a  irrigação  ultrassônica  passiva  (PUI)  tem  sido 

empregada  com  o  intuito  de  potencializar  a  capacidade  de  limpeza  e 

desinfecção da solução (Gu et al. 2009, Blank-Gonçalves et al. 2011, Karade et 

al. 2017, Li  et al. 2020). Por outro lado, a ativação das soluções irrigadoras 

pode  promover  seu  extravasamento  para  os  tecidos  periapicais,  sendo 

necessário cautela durante o seu uso (Mitchell et al. 2011, Boutsioukis & Arias-

Moliz, 2020).

A região apical do canal radicular é considerada uma zona crítica devido 

à sua complexidade anatômica e quantidade de biofilme presente (Ricucci & 

Siqueira 2010). Apesar disso, ainda existe divergência na literatura sobre qual 

seria o limite e diâmetro apical ideais para se obter uma adequada sanificação 

(Souza  et  al.,  2006).  Segundo  Ricucci  &  Langeland  (2002),  o  limite  de 

instrumentação  deve  corresponder  à  constrição  apical,  dentro  do  canal 
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dentinário. Outros  estudos  mostram  que  o  limite  de  instrumentação  de  1 

milímetro (mm) aquém do forame radicular ajuda a preservar as dimensões e 

estruturas  originais  dessa  região,  além  de  evitar  a  extrusão  de  solução 

irrigadora, debris e material obturador para os tecidos periapicais (Schaeffer et 

al. 2005, Adorno et al. 2010, Saluja et al. 2020). No entanto, outros autores têm 

indicado a instrumentação do canal  radicular  em toda a  sua extensão,  por 

proporcionar melhorias na cicatrização e desinfecção periapical (Benatti  et al. 

1985,  Brandão  et  al.  2019),  facilitando a eliminação do biofilme aderido  na 

região foraminal (Ricucci 1998, Borges et al. 2017). 

Outra  discussão  pertinente  é  em  relação  ao  diâmetro  apical  de 

instrumentação.  Estudos  têm  relacionado  o  menor  ou  maior  diâmetro  da 

instrumentação  com  a  eficácia  da  limpeza  e  com  a  extrusão  da  solução 

irrigadora,  com ou sem ativação (Brunson  et  al.  2010,  Mitchell  et  al.  2011, 

Tanomaru-filho et al. 2014, Iriboz et al. 2015, Saluja et al. 2020). A redução de 

microrganismos  parece  ser  diretamente  proporcional  ao  diâmetro  apical  do 

preparo, com a irrigação mostrando-se menos efetiva em canais preparados 

com instrumentos de menor diâmetro (Falk & Sedgley 2005, Rodrigues  et al.  

2017). 

A  instrumentação  apical  com  diâmetro  de  ponta  0,50,  ou  superior, 

promove maior remoção de dentina infectada e bactérias do interior do canal 

(Tziafas et al. 2017). Por sua vez, um maior diâmetro apical resulta em maior 

volume de irrigante na região (Brunson  et al. 2010), o que é benéfico para a 

limpeza e desinfecção (Chan  et  al.  2019).  Todavia,  um maior  volume pode 

acarretar  maior  extrusão  de  solução  irrigadora  para  os  tecidos  periapicais 

(Mitchell et al. 2011), acontecimento indesejável na clínica e que pode levar à 

dor pós-operatória (Guivarc'h  et al.  2017,  Özdemir  et al.  2022).  No entanto, 

ainda são poucos os estudos que avaliaram as diversas variáveis que podem 

influenciar na extrusão de solução irrigadora para o periápice (Brunson  et al. 

2021, Mitchell  et al. 2011, Irriboz  et al. 2015, Yost  et al. 2015,  Psimma et al. 

2012, Dos Reis et al. 2020, ).

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do limite e 

do diâmetro apical de instrumentação no extravasamento da solução durante a 

irrigação final do canal radicular com o uso de PUI. A hipótese nula testada foi  

de que os diferentes limites e diâmetros apicais de instrumentação do canal 
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radicular  não  teriam  influência  significativa  no  extravasamento  da  solução 

irrigante.

Materiais e Métodos 
O  estudo  foi  previamente  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  da 

Universidade (nº  4.954.889).  Para este experimento  in  vitro foram utilizados 

dentes  pré-molares  inferiores  unirradiculados  extraídos  de  humanos.  O 

tamanho da amostra foi calculado usando o programa G*Power versão 3.1.9.6 

para  Windows  e  baseado  em  estudo  prévio  de  Dos-Reis  et  al.  (2020).  O 

tamanho de efeito foi de 5,74, o erro tipo alfa de 0,05, o poder de beta de 0,80. 

Um total de 12 amostras foram necessárias por grupo. 

Seleção e preparo das amostras

Sessenta pré-molares inferiores unirradiculados foram selecionados por 

meio  de  radiografias  periapicais  realizadas  no  sentido  vestíbulo-lingual, 

utilizando para a aquisição das imagens o sensor  digital  intraoral  New IDA 

(Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil). Os critérios de inclusão foram dentes 

com canal radicular único e reto, com ápice radicular completamente formado e 

ausência  de  trincas  e  imperfeições.  Foram  excluídos  os  dentes  que 

apresentaram lesões  de  cáries,  fraturas,  calcificações  e  reabsorções.  Após 

adequada higienização,  os dentes foram armazenados em água destilada a 

37°C até o início do experimento.

Após acesso coronário, os canais foram explorados com lima tipo K #15 

(Dentsply Malillefer, Ballaigues, Suíça) até atingir a patência foraminal. Dentes 

onde não foi possível obter patência, ou com o diâmetro apical inicial superior 

ao a uma lima #25, foram substituídos até que a amostra de sessenta dentes 

fosse  obtida.  A  mensuração  do  canal  radicular  foi  realizada  a  partir  da 

visualização da ponta de uma lima tipo K #15 no forame e o comprimento do 

dente (CD) foi mensurado com o uso de régua endodôntica. Na sequência, um 

pareamento foraminal foi realizado por meio de um estereomicroscópio (Zeiss 

SteREO Discovery V12, Carl Zeiss, Oberkochen, Germany) com magnificação 

de 60X. As imagens foram obtidas com auxílio do software Axio Vision versão 
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4.8 (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany). Uma lima tipo K #15 foi posicionada no 

CD  de  cada  dente  para  a  confecção  de  uma  escala  que  permitiu  a 

transformação dos pixels  das imagens em milímetros,  utilizando o diâmetro 

conhecido da ponta da lima (0,15 mm) como referência.  Os forames foram 

mensurados através do software ImageJ (figura 1) e os dentes foram alocados 

dentro dos grupos de acordo com a área de cada forame.  A alocação dos 

espécimes em cada grupo,  de acordo com as respectivas áreas foraminais 

(média em mm2), está descrita na Tabela 1.

Padronização  do  fluxo  interno  do  irrigante  e  formação  dos  grupos  

experimentais

A fim de padronizar o fluxo do volume do irrigante utilizado, todos os 

canais foram preparados a 1 mm aquém do comprimento do dente (CD), com 

motor  endodôntico  X-Smart  Plus  (Dentsply  Sirona,  Ballaigues,  Suíça)  e 

instrumento R40 (Reciproc®,VDW, Munique, Alemanha). Após, foram formados 

5 grupos experimentais (n=12, Tabela 2), de acordo com o limite e o diâmetro 

apical  realizados  durante  a  instrumentação  do  canal  radicular  com sistema 

reciprocante (Reciproc®):  R40,  1 mm aquém do CD (Controle) (G-140);  R50 

1mm aquém do CD (G-150); R25 no CD (GF25,);  R40 no CD (GF40); e R50 no 

CD (GF50). 

Durante o preparo, os canais foram irrigados com 2 mL de solução de 

NaOCl à 2,5% (ASFER, São Caetano do Sul, SP, Brasil) a cada troca de lima,  

com o auxílio de uma agulha Endo-Eze 27-G (Ultradent Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA) acoplada à seringa de 5ml (Ultradent Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA), calibrada com cursores a 2mm aquém do CT. Foi realizada 

irrigação convencional (IC) com 2ml de NaOCl 2,5% (ASFER, São Caetano do 

Sul,  SP,  Brasil)  entre  cada  uso  de instrumento  ou  lima,  com a agulha em 

movimento  de  vai-e-vem  de  amplitude  de  2  a  3mm  e,  ao  mesmo  tempo, 

aspiração realizada com cânula metálica. A patência foraminal foi mantida a 

cada troca de lima. Após o término do PQM, foi realizada irrigação final com 

3ml de EDTA 17% (Merck, Darmstadt, Alemanha), seguido de 3ml de NaOCl a 

2,5%, ambos vertidos com auxílio das seringas e cânulas já mencionadas. Em 

seguida, os canais foram secos com pontas de papel absorventes (Cell Pack, 
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Dentsply, York, PA, EUA). Todos os procedimentos foram realizados por um 

único operador.

Confecção do aparato para coleta do irrigante extravasado 

Previamente  à  irrigação  final,  uma  esfera  de  4  mm  de  diâmetro  foi 

colocada  justaposta  ao  ápice  de  cada  raiz  e  fixada  com  resina  composta 

fotoativável  (3M,  Sumaré,  SP,  Brasil),  sem  condicionamento  ácido  prévio. 

Então, o dente foi incluído num molde de silicone (Redelease, São Paulo, SP, 

Brasil), com dimensões de 1 cm × 1 cm × 2 cm, até a junção cemento-esmalte,  

de  modo  que  a  raiz  do  dente  fosse  totalmente  envolvida  pelo  material  de 

moldagem. Após a polimerização do silicone, o dente foi removido do molde, a 

esfera apical foi destacada do ápice radicular. O espaço de aproximadamente 

33,5 mm³ deixado pela esfera dentro do material de moldagem foi preenchido 

com solução de  ágar.  O dente  foi  reposicionado,  a  patência  do  forame foi 

verificada com a passagem de uma lima tipo K #15 (Dentsply Maillefer, Tulsa, 

OK, USA) e o espaço presente entre a coroa e o molde de silicone foi selado 

com uma camada de barreira gengival (TopDam, FGM, Brasil) fotoativada por 1 

minuto (Figura 2, a-b).

Preparo da solução para irrigação final

O espaço  apical  preenchido  com o  àgar  foi  criado  com o  intuito  de 

simular os tecidos periapicais e receber a solução irrigadora caso extravasada. 

Para  que  fosse  possível  visualizar  o  irrigante  extrudido  por  meio  de 

Microtomografia  Computadorizada, uma solução de contraste (Omnipaque®, 

GE Healthcare, Chicago, IL, EUA) foi adicionada à solução de NaOCl à 2,5%, 

na proporção de 1:2 (5 mL de contraste para 10 mL de solução de NaOCl), 

totalizando  15  mL  de  solução.  A  solução  preparada  foi  comparada  com  a 

solução de NaOCl original em relação à tensão superficial,  pH e ângulo de 

contato, seguindo a metodologia utilizada no estudo de Coaguila-Llerena et al. 

(2020). 

Irrigação final

A irrigação final de cada dente foi realizada por um único operador. Para 

cada  5  mL,  a  solução  foi  dispensada  por  30  segundos,  com  uma  agulha 
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calibrada  2  mm  aquém  do  comprimento  de  trabalho  (CT)  de  cada  grupo 

experimental. Ao mesmo tempo, foi realizada aspiração com cânula metálica 

de sucção posicionada na entrada da câmara pulpar. Após 5 mL, o irrigante foi  

agitado com um inserto de ultrassom Blue (MK Life, Porto Alegre, RS, Brasil) 

acoplado ao ultrassom Ultra X (MK Life), com potência de 45 Khz, inserido 2 

mm aquém do CT do grupo experimental,  acionado por 20 segundos.  Três 

ciclos de ativação foram realizados. Após a ativação final, o canal foi seco com 

três cones de papel, inseridos 1 mm aquém do CT do grupo experimental, de 

calibre superior ao diâmetro de instrumentação. 

Análise em Microtomografia Computadorizada

Ao final da irrigação final, a amostra foi digitalizada com Microtomógrafo 

Skyscan  1174  (Bruker  MicroCT,  Kontich,  Belgium),  a  50kV  e  800μA,  com 

tamanho de pixel isotrópico de 16,30μm em passo de 1,0°, com rotação de 

360°. As imagens foram reconstituídas através do software NRecon v.1.6.9.18 

(Bruker  MicroCT,  Kontich,  Belgium),  com  parâmetros  pré-definidos.  Para 

calcular o volume de extrusão de irrigante em milímetros cúbicos foi utilizado o 

software CT analyser v.1.14.4.1 (Bruker MicroCT, Kontich, Belgium). Os dados 

foram tabulados e analisados estatisticamente. 

Análise estatística

Os  dados  foram  tabulados  pelo  Microsoft  Excel  e  analisados  pelo 

programa Jamovi (Jamovi®, Statistical  for  Windows, V.2.2.5).  Para todas as 

análises foi adotado um nível de significância de 5%. A normalidade dos dados 

de volume de solução extrudida foram analisadas pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Por conta da distribuição normal, o teste one-way ANOVA foi aplicado.

Resultados 

Os valores de tensão superficial (66,52 N/mm), pH (11,82) e ângulo de 

contato no ágar  (38,32)  obtidos pela solução preparada foram semelhantes 

(p>0,05)  aos obtidos pela  solução de NaOCl  original,  68,8  N/mm; 11,91;  e 

32,25;  respectivamente.  Ou  seja,  não  houve  alterações  significativas  nas 

propriedades da solução original pela adição do contraste.



29

A  Tabela  3  mostra  o  volume  do  irrigante  extrudido  em  mm³, 

considerando a média e o desvio-padrão dos grupos experimentais analisados. 

Não  foi  observada  diferença  estatística  significativa  entre  os  diâmetros 

foraminais e os níveis de comprimento de trabalho, com relação à extrusão da 

solução irrigadora  (p > 0,05).  As  imagens digitalizadas obtidas a partir  dos 

exames microtomográficos permitiram a visualização do irrigante extrudido nos 

diferentes grupos experimentais (Figura 3, a-e).

Discussão
O resultado deste estudo in vitro determinou que a extrusão da solução 

irrigadora  ocorreu  de  forma  semelhante  nos  grupos  testados, 

independentemente do limite e do diâmetro de instrumentação apical, o que 

leva  ao  aceite  da  hipótese  nula  inicialmente  formulada.  Tal  resultado  foi 

alcançado com a aplicação de diversos cuidados metodológicos.

O protótipo  experimental  foi  projetado  para  simular  as  condições  in  

vivo,  com  o  molde  de  silicone  representando  o  tecido  periapical  e  as 

estruturas  circundantes.  Segundo informações do fabricante,  o  material  de 

silicone utilizado tem um módulo de elasticidade de 0,88Mpa (Redelease, São 

Paulo, Brasil), o qual é próximo ao do tecido periodontal humano (0,12–0,96 

MPa)  (Yoshida  et  al.  2001).  Já  a  região  do  arcabouço  foi  previamente 

preenchida com ágar com o intuito de evitar um espaço vazio na região. É 

possível  que  a  presença  do  ágar  tenha  dificultado  a  extrusão  da  solução 

irrigadora  e  tornado  as  diferenças  entre  os  grupos  não  identificáveis.  É 

importante lembrar que, em situações in vivo, têm-se, geralmente, a presença 

de tecido de granulação ou de secreções dentro das lesões,  sendo essas 

raramente compostas por espaços vazios (Brito et al. 2011).  

Na busca por uma padronização da irrigação final,  neste estudo, um 

volume  total  de  15  mL  de  solução  irrigadora  foi  estabelecido  para  cada 

amostra  (dos  Reis  et  al.  2020).  Além  disso,  o  volume  interno  do  canal 

radicular  foi  inicialmente  padronizado  para  que  houvesse  padronização  do 

fluxo da solução irrigadora durante a irrigação final. Tais cuidados podem ter 

sido causa da similaridade entre os volumes extrudidos nos diversos grupos. 

Como exemplo  disso,  pode-se  citar  o  grupo  instrumentado com 25/.08  no 

forame, o qual apresentou uma média de 4,57 mm3 de volume extrudido, que 

foi  estatisticamente  semelhante  à  média  de  5,06 mm3 obtida  no grupo  de 
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50/.05  no  forame.  A  semelhança  entre  os  volumes  de  irrigante  extrudido 

também pode ser explicada devido à padronização do tempo de entrega do 

irrigante no interior do canal, controlado em 5 mL de solução dispensada a  

cada 30 segundos, por um mesmo operador. Desse modo, a pressão positiva 

foi  padronizada,  evitando  uma  pressão  elevada  no  sentido  foraminal 

(Boutsioukis  et  al.  2010,  Altundasar et  al.  2011).  A  padronização  do  fluxo 

interno do irrigante pelo instrumento R40, também justifica o fato de não ter  

sido realizado um grupo com o instrumento R25, 1 mm aquém do CD, pois tal  

ampliação já havia sido obtida com o preparo inicial dos canais.

Estudos relatam que a proximidade da ponta da agulha de irrigação 

com a  região  foraminal  pode  aumentar  o  risco  de  extrusão  das  soluções 

(Desai et al. 2009, Altundasar et al. 2011). Porém, outros estudos alegam que 

essa  proximidade  melhora  a  limpeza  na  região  (Boutsioukis  et  al.  2010, 

Verhaagen et al. 2012). Neste estudo, a calibração da agulha de irrigação foi 

de 2 mm aquém do CT de cada grupo experimental, seguindo metodologias 

de  estudos  anteriores  e  tentando  simular  situações  clínicas  (Irriboz  et  al. 

2015, Azim et al. 2017, dos Reis et al. 2020). Juntamente com a irrigação foi 

empregado  a  sucção  com  uma  cânula  metálica,  com  2  mm  de  calibre, 

acoplada a um micro aspirador. Essa ação de irrigação e aspiração gera uma 

tensão  de  cisalhamento  nas  paredes  dentinárias,  promovendo  uma  maior 

limpeza do canal (Loroño et al. 2020). No entanto, essa ação é reduzida no 

sentido apical, o que acaba diminuindo os riscos de extrusão da solução via 

forame (Loroño et al. 2020). 

Ainda  não  há  consenso  na  literatura  acerca  do  diâmetro  ideal  de 

instrumentação do canal radicular (Brunson  et al.  2010, Mitchell  et al.  2011, 

Iriboz  et al. 2015). Porém, estudos têm relacionado o diâmetro apical com o 

volume de irrigante presente no interior do canal e à eficácia da desinfecção e 

limpeza  do  mesmo  (Falk  et  al.  2005,  Brunson  et  al.  2010).  Aumentar  o 

tamanho do preparo apical de ISO #35 para ISO #40, resulta em um aumento  

significativo no volume de irrigante no interior do canal, segundo o estudo de 

Brunson et al. (2010). Tal resultado está de acordo com o estudo de Falk & 

Sedgley (2005), no qual o alargamento do canal para um instrumento calibre 

60  resultou  significativamente  em  uma  menor  quantidade  de  bactérias 
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remanescentes,  devido  ao  maior  fluxo  de  irrigante  no  sistema  de  canais 

radiculares (Falk & Sedgley, 2005).

 No  presente  estudo,  apesar  das  amostras  apresentarem diferentes 

diâmetros  e  conicidades  de  instrumentação,  25/.08,  40/.06  e  50/.05,  não 

houve diferença na extrusão foraminal  da solução irrigadora. Tais achados 

corroboram com os resultados de outro  estudo,  onde não houve diferença 

significativa na extrusão apical da solução irrigadora entre as instrumentações 

com ISO 35/.06 e ISO 50/.06 (Mitchell et al. 2011). Do mesmo modo, Yost et 

al.  (2015),  ao  usarem  a  mesma  técnica  de  irrigação,  não  encontraram 

diferença  na  extrusão  do  irrigante,  quando  compararam canais  radiculares 

preparados no comprimento do dente até ISO 35/.04 e ISO 55/.04. Divergindo 

desses resultados, Psimma et al. (2013) verificaram um aumento significativo 

da extrusão do irrigante, quando aumentaram o diâmetro apical do preparo de 

ISO  25  para  ISO  35.  Outros  estudos  têm  mostrado  que  o  potencial  de 

extrusão  do  irrigante  está  mais  associado  ao  método  de  dispersão  e  de 

ativação da solução irrigadora do que ao diâmetro apical do preparo (Iriboz et 

al. 2015, Yost et al. 2015, Azim et al. 2017). 

Observamos  que  há  uma  grande  preocupação  com  o  diâmetro  do 

alargamento foraminal sobre a extrusão de debris e solução para os tecidos 

periapicais (Tziafas  et al. 2017, Albuquerque et al. 2020, Kutuk  et al. 2022). 

Porém,  os  estudos  não relacionam esse  diâmetro  de  acordo com o limite  

apical  de instrumentação,  mesmo existindo divergências sobre esse tópico 

(Souza  et al. 2006). Alguns autores defendem o limite de instrumentação 1 

mm aquém do forame, a fim de preservar a dimensão e estrutura foraminal, 

evitando  assim,  possíveis  problemas  de  extrusões  de  materiais  para  os 

tecidos periapicais (Riccuci 1998, Schafer et al. 2007, Adorno et al. 2010, Lins 

et al. 2018, Saluja et al. 2020). Já outros autores sugerem a instrumentação 

do canal em toda a sua extensão, defendendo que essa ação permite uma 

maior  eliminação de biofilme na região  (Benatti  et al.  1985,  Brunson  et al. 

2010, Borges et al. 2017, Brandão et al. 2019). Por esse motivo, neste estudo 

buscamos respostas entre os diferentes níveis de comprimento de trabalho 

sobre a extrusão do irrigante, no qual não houve diferença estatística entre a 

instrumentação foraminal e a instrumentação 1 mm aquém do comprimento 

total do dente. 
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Alguns  estudos  vêm  sendo  desenvolvidos  em  busca  de  respostas 

sobre a extrusão de solução irrigadora através de gel de ágar e observação 

sequencial de fotografias digitais (Mitchell et al. 2011, Irriboz et al. 2015, Yost 

et al. 2015). O valor extrudido é analisado em Photoshop pela alteração de 

cor  expressa em pixels.  Porém,  os pixels  podem não apresentar  um valor 

preciso em relação ao volume exato extrudido. Por conta disso, neste estudo 

optou-se por utilizar a microtomografia computadorizada a fim de quantificar 

com maior precisão o volume de solução extrudida, seguindo metodologia já  

apresentada em outro estudo (dos Reis et al. 2020). 

Apesar  do  amplo  uso  clínico  do  método  de  irrigação  convencional, 

através de seringa e agulha, sabe-se que somente essa técnica não promove a 

limpeza eficaz de todo o canal radicular (Tay et al. 2010, Leoni et al. 2017). A 

ativação da solução irrigadora através de dispositivos tornou-se essencial na 

busca por maior desbridamento e poder antimicrobiano no sistema de canais 

radiculares (Mitchell et al. 2011, Irriboz et al. 2015, Karade et al. 2017). A PUI 

é muito estudada e apresenta excelentes resultados quanto ao seu uso (Gu et 

al.  2009,  Blank-Gonçalves  et  al.  2011,  Castegna  et  al.  2013,  Karade  et  al. 

2017). O inserto ultrassônico ativado no interior do canal gera uma energia de 

oscilação (van der Sluis et al. 2007). Essa agitação do irrigante forma bolhas, 

aumentando a temperatura e a pressão interna, que resultam em ondas que 

entram em contato com a parede dentinária, removendo com maior facilidade 

detritos  do  canal  radicular  (van der  Sluis  et  al.  2007,  Mitchell  et  al.  2011, 

Castagna et al. 2013).

Neste  estudo  foi  utilizado  a  ativação  com  PUI  devido  ao  seu 

reconhecimento como um sistema padrão ouro (gold standard) (Plotino et al., 

2016). Estudos anteriores avaliaram diferentes técnicas de ativação sobre a 

extrusão do irrigante e observaram que a PUI apresenta potencial elevado de 

extrusão,  por conta de sua dinâmica no interior  do canal,  a  qual  ocasiona 

aumento  do  fluxo  do  irrigante  (Yost  et  al.  2015,  dos  Reis  et  al.  2020)  e 

impulsiona  a  solução  de  NaOCl  para  os  tecidos  periapicais  (Irriboz  et  al. 

2015). Todavia, neste estudo pôde-se observar que a média do volume de 

irrigante extrudido foi pequena e semelhante entre todos os grupos (Tabela 

3).  É  importante  salientar  que,  durante  a  instrumentação  endodôntica,  a 

extrusão apical  do  irrigante  pode eventualmente  acontecer  (Özdemir  et  al.  
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2022). No entanto, se a quantidade de solução extrudida for mínima, os danos 

aos tecidos periapicais serão menos significativos e o paciente apresentará 

poucos sintomas clínicos (Noites et al. 2009, Özdemir et al. 2022).

Por se tratar de um estudo in vitro, algumas limitações em relação à 

condição clínica devem ser discutidas. A adição da solução de contraste à 

solução  irrigadora  utilizada  (NaOCl)  pode  ter  ocasionado  alterações  nas 

propriedades físico-químicas da mesma.  No entanto,  sem a adição de um 

contraste não seria  possível  visualizar  o  volume da solução extrudida.  Em 

vista  disso,  algumas propriedades da solução de NaOCl com a adição do 

contraste foram avaliadas. Comparando com a solução de NaOCl 2,5%, foi 

observado similaridade dos valores obtidos de tensão superficial, pH e ângulo 

de contato entre as mesmas. Porém, outras propriedades do NaOCl, como a 

dissolução  tecidual,  podem  ter  sido  alteradas,  e  assim  ter  proporcionado 

resultados diferentes daqueles que teriam sido obtidos na clínica, sem o uso 

do contraste. 

Outra limitação é em relação ao protótipo utilizado. A fim de simular 

uma condição periapical ideal, o arcabouço criado foi preenchido previamente 

com solução de ágar, porém ele apresenta características diferentes do tecido 

granulomatoso encontrado na região periapical.  Desse modo,  é  importante 

que os resultados encontrados no presente estudo sejam aplicados na clínica 

com cautela. Outros estudos laboratoriais e clínicos, que avaliem o nível do 

comprimento  de  trabalho  e  diâmetro  apical  do  preparo  em  relação  às 

diferentes técnicas de ativação da solução irrigadora, são ainda necessários. 

Conclusão
Os diferentes limites e diâmetros apicais  de instrumentação do canal 

radicular não alteraram o volume do irrigante extrudido durante a irrigação final 

com uso de irrigação ultrassônica passiva.
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Legendas das Figuras

FIGURA  1 Imagem  representativa  das  mensurações  foraminais.  (a) 

Mensuração inicial com lima #15 no CD após acesso. (b) Mensuração com lima 

#15 no CD após modelagem do canal radicular. 
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v

FIGURA 2 Foto ilustrativa do aparato (a). Maior aumento da região destacada 

em (a) mostrando o arcabouço formado, com volume aproximado de 33,5 mm3 

(b). 

(b)

(a)
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FIGURA  3 Imagens  representativas  da  solução  extrudida,  obtidas  a  partir  do 

escaneamento em microtomógrafo, durante a rotação dos espécimes dos diferentes 

grupos experimentais: Instrumentação R40 no CD (a); Instrumentação R50 no CD (b); 

Instrumentação R25 no CD (c), Instrumentação R50 aquém (d), Instrumentação R40 

aquém (e). 
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Tabelas

Tabela 1. Média inicial da área foraminal previamente à instrumentação do 

canal radicular

Grupo n Área foraminal inicial (média)

G-140 12 0,078mm²
G-150 12 0,092mm²
GF25 12 0,069mm²
GF40 12 0,104mm²
GF50 12 0,167mm²

Tabela 2. Distribuição dos dentes nos grupos de acordo com o limite apical de 

instrumentação.

        n Limite apical Grupos Instrumento n

1 24 -1mm aquém CD G-140

G-150

Reciproc 0.40/.06

Reciproc 0.50/.05

12

12

2 36 No CD GF25

GF40

GF50

Reciproc 0.25/.08

Reciproc 0.40/.06

Reciproc 0.50/.05

12

12

12

Tabela 3. Número de amostras, média e desvio padrão sobre a extrusão do 

irrigante nos diferentes grupos experimentais.

Grupos n Média Desvio-Padrão(+-)*
GF25 12 4.53 3.59a

GF40 12 5.46 4.98a

GF50 12 5.06 2.79a

G-140 12 7.69 6.45a

G-150 12 5.42 4.49a

*Letras minúsculas sobrescritas iguais indicam valores de médias estatisticamente semelhantes 

entre si (p>0,05)
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4 METODOLOGIA ESTENDIDA

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas: uma teórica, por meio do 

levantamento  bibliográfico  em  artigos  científicos,  periódicos,  revistas 

odontológicas,  dissertações entre  outras  publicações sobre  o  tema;  e  outra 

laboratorial.

A fase laboratorial foi realizada nos laboratórios das dependências do 

Departamento  de  Odontologia  no  Centro  de  Ciências  da  Saúde  da 

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC)  e  no  Laboratório  de 

Biomateriais do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade 

do  Grande  Rio  (UNIGRANRIO).  O  projeto  foi  previamente  submetido  e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC 

(Anexo 1).

Cálculo amostral

O cálculo amostral  foi  realizado por  meio do Programa GPower v.31 

para Windows, pela seleção do teste ANOVA, do teste F Family. Dados de um 

estudo prévio de extrusão de irrigantes foram utilizados (Dos Reis et al., 2020), 

em função do método de irrigação. O tamanho de efeito foi de 5,74, o erro tipo 

alfa  de  0,05,  o  poder  de  beta  de  0,80.  Um  total  de  12  amostras  foram 

necessárias por grupo. 

 Seleção das amostras

Sessenta pré-molares inferiores unirradiculados foram selecionados por 

meio  de  radiografias  periapicais  realizadas  no  sentido  vestíbulo-lingual, 

utilizando para a aquisição das imagens o sensor  digital  intraoral  New IDA 

(Dabi Atlante, Ribeirão Preto-SP, Brasil). Os critérios de inclusão foram: dentes 

com canal radicular único e reto, com ápice radicular completamente formado e 

ausência  de  trincas  e  imperfeições.  Foram  excluídos  os  dentes  que 

apresentaram lesões  de  cáries,  fraturas,  calcificações  e  reabsorções.  Após 

adequada higienização,  os dentes foram armazenados em água destilada a 

37°C até o início do experimento.
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Preparo do canal radicular

O  acesso  ao  canal  radicular  foi  realizado  com  uma  broca  esférica 

diamantada (FG1012, KG Sorensen, Cotia, São Paulo, Brasil) e o preparo da 

entrada do canal com broca 3082 (FG, Microdont São Paulo, Brasil), ambas 

acionadas em alta rotação e sob refrigeração. Os canais foram inicialmente 

explorados com uma lima K #15 (Dentsply Malillefer, Ballaigues, Suíça) até o 

alcance da patência foraminal. Dentes cuja patência não fosse obtida, ou que 

tivessem diâmetro apical superior ao calibre 25, foram substituídos até que a 

amostra  de  sessenta  dentes  fosse  completa.  Para  padronização  do 

comprimento  de cada dente  e  auxílio  na  calibração dos instrumentos,  uma 

superfície plana foi confeccionada na porção coronal dos dentes utilizando um 

disco de carborundum (Dentorium, São Paulo, Brasil) acoplado à uma peça-

reta e micromotor.

 A mensuração do canal radicular foi obtida a partir da visualização da 

ponta  de  uma  lima  K  #15  no  forame  e  o  comprimento  do  dente  (CD)  foi 

determinado com o uso de régua endodôntica. Na sequência, um pareamento 

foraminal  foi  realizado  com  o  uso  de  estereomicroscópio  (Zeiss  SteREO 

Discovery V12, Carl Zeiss, Oberkochen, Germany) com magnificação de 60X. 

As imagens foram obtidas com auxílio do software Axio Vision versão 4.8 (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany). 

Uma lima tipo K #15 foi posicionada no CD da amostra para a confecção 

de  uma  escala  que  permitiu  a  transformação  dos  pixels  das  imagens  em 

milímetros, utilizando o diâmetro conhecido da ponta da lima de 0,15mm como 

referência. Os forames foram mensurados através do software ImageJ (figura 

1) e os dentes foram alocados dentro dos grupos de acordo com o diâmetro 

médio (em milímetros) de cada forame. A alocação dos espécimes em cada 

grupo, de acordo com as respectivas áreas foraminais, está descrita na Tabela 

1. 
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FIGURA  1 Imagem  representativa  das  mensurações  foraminais.  (a) 

Mensuração inicial com lima #15 no CD após acesso. (b) Mensuração com lima 

#15 no CD após modelagem do canal radicular

Grupo n Área foraminal inicial (média)

G-140 12 0,078mm²
G-150 12 0,092mm²
GF25 12 0,069mm²
GF40 12 0,104mm²
GF50 12 0,167mm²

Tabela 1. Média inicial da área foraminal previamente a instrumentação do 
canal radicular. 

Padronização  do  fluxo  interno  do  irrigante  e  formação  dos  grupos  

experimentais

A fim de padronizar o fluxo do volume do irrigante utilizado, todos os 

canais foram preparados a 1 mm aquém do comprimento do dente (CD), com 

motor endodôntico X-Smart Plus (Dentsply,  Ballaigues, Suiça) e instrumento 

R40 (Reciproc®,VDW, Munique, Alemanha). 

Foram formados 5 grupos experimentais (n=12, Tabela 2),  de acordo 

com o limite e o diâmetro apical realizados durante a instrumentação do canal 

radicular  com sistema reciprocante  (Reciproc®):  R40,  1  mm aquém do CD 
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(Controle) (G-140); R50 1mm aquém do CD (G-150); R25 no CD (GF25,);  R40 

no CD (GF40); e R50 no CD (GF50). 

Durante o preparo, os canais foram irrigados com 2 mL de solução de 

NaOCl à 2,5% (ASFER, São Caetano do Sul, SP, Brasil) a cada troca de lima,  

com auxílio  de  uma agulha Endo-Eze 27-G (Ultradent  Products  Inc.,  South 

Jordan, UT, EUA) acoplada a seringa de 5ml (Ultradent Products Inc., South 

Jordan, UT, EUA), calibrada com cursores a 2mm aquém do CT realizando a 

irrigação convencional (IC) com 2ml de NaOCl 2,5% (ASFER, São Caetano do 

Sul, SP, Brasil) com a agulha em movimento de vai-e-vem de amplitude de 2 a 

3mm e, ao mesmo tempo, aspiração realizada com uma cânula metálica. A 

patência  foraminal  foi  mantida  a  cada  troca  de  lima.  Ao  fim  do  PQM,  foi 

realizada uma irrigação com 3ml de EDTA 17% (Merck, Darmstadt, Alemanha), 

seguido de 3ml de NaOCl a 2,5%, ambos vertidos com auxílio de seringas e 

cânulas já mencionadas. Em seguida, os canais foram secos com pontas de 

papel  absorventes  (Cell  Pack,  Dentsply,  York,  PA,  EUA).  Todos  os 

procedimentos foram realizados por um único operador.

Tabela 2. Distribuição dos dentes nos grupos de acordo com o limite apical de 

instrumentação.

        n Limite apical Grupos Instrumento n

1 24 -1mm aquém CD G-140

G-150

Reciproc 0.40/.06

Reciproc 0.50/.05

12

12

2 36 No CD GF25

GF40

GF50

Reciproc 0.25/.08

Reciproc 0.40/.06

Reciproc 0.50/.05

12

12

12

Confecção do aparato para coleta do irrigante extrudido 

Previamente à irrigação final,  para a coleta do irrigante extrudido, um 

retângulo plástico com dimensões de 1cm × 1cm × 2cm foi  utilizado como 

aparato para um molde de silicone de alta flexibilidade (Redelease, São Paulo, 

Brasil). O dente foi incluído no molde até a junção cemento-esmalte, de modo 

que a raiz do dente fosse totalmente envolvida pelo material. Antes da inclusão, 

para padronização de um arcabouço apical em todas as amostras, uma esfera 
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de 4 mm × 4 mm foi  fixada justaposta ao ápice de cada raiz.  A fixação foi 

realizada com resina composta fotoativável (3M, Sumaré, São Paulo, Brasil), 

sem condicionamento. Após a presa total do material, o dente foi removido da 

moldagem.  A  esfera  apical  foi  então  destacada  do  ápice  radicular  e  a 

desobstrução do forame foi verificada com a passagem de uma lima tipo K #15. 

O interior do arcabouço foi preenchido com solução ágar e, na sequência, o 

dente foi reposicionado no molde. O espaço presente entre a coroa do dente e 

o molde de silicone foi selado com uma camada de barreira gengival (TopDam, 

FGM, Brasil) fotoativada por 1 minuto (Figura 2a).

Figura  2. Imagem  ilustrativa  do  aparato  (a)  e  maior  aumento  da  região 

destacada mostrando o arcabouço formado, com volume aproximado de 33,5 

mm3 (b).

Preparo da solução para irrigação final

O  arcabouço  apical,  criado  com  o  intuito  de  armazenar  a  solução 

irrigadora no caso de extrusão,  resultou em um espaço de aproximadamente 

33,5 mm³ (Figura 2b). O volume extrudido foi quantificado por meio de análise 

em  Microtomografia  Computadorizada.  A  fim  de  obter  a  visualização  do 

irrigante extrudido, uma solução de contraste (Omnipaque®,  GE Healthcare, 

Chicago, Illinois, EUA) foi adicionada à solução de NaOCl 2,5% na proporção 

de 1:2 (5mL de contraste para 10mL de NaOCl), totalizando 15mL de solução.  

2a

2b

https://www.google.com/search?rlz=1C1FCXM_pt-PTBR995BR995&sxsrf=ALiCzsb43leNvc7XI9j622B96k7RVtMB_Q:1654354327062&q=Chicago&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM6OT0pT4gAxDeNTTLS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY2Z0zMpMT0_N3sDLuYmfiYAAAhjtUllUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcx_yPhpT4AhW8iJUCHX6qDjMQmxMoAXoECEYQAw
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Dessa  forma,  foi  realizado  a  irrigação  final  de  acordo  com  cada  grupo 

experimental após o PQM. 

Análise das propriedades físico-químicas das soluções

Neste estudo, o método da gota pendente foi utilizado para mensurar a 

tensão  superficial  de  quatro  soluções:  Água  (controle),  NaOCl  2,5%, 

Omnipaque (contraste), solução 1:2 (Contraste e NaOCl). Para a determinação 

da medida, três experimentos foram realizados separadamente, utilizando um 

Goniômetro  (Ramé-Hart  250).  Os  dados  foram analisados  com o  software 

DROPimage Advanced, no qual foi obtida a média de cada avaliação. 

A  análise  da  molhabilidade  superficial,  ângulo  de  contato  entre  um 

líquido e uma superfície sólida, foi  determinada pelo método da gota séssil, 

utilizando  o  mesmo  goniômetro.  Cada  amostra  foi  adaptada  sobre  uma 

plataforma e, em seguida, uma gota de aproximadamente 5 mm³ da solução a 

ser analisada foi dispensada sobre a superfície. Para a determinação da média, 

foram realizados três experimentos em cada amostra. O pH das soluções foi 

verificado por meio do pHmetro (Micronal, PH-1700, São Paulo, Brazil). Todas 

as análises foram realizadas em temperatura ambiente de 25°C. 

Irrigação final 

A irrigação final de cada dente foi realizada por um único operador. Para 

cada  5mL,  a  solução  foi  dispensada  por  30  segundos,  com  uma  agulha 

calibrada  2  mm  aquém  do  comprimento  de  trabalho  (CT)  de  cada  grupo 

experimental. Ao mesmo tempo, foi realizada aspiração com cânula metálica 

de sucção posicionada na entrada da câmara pulpar. Após 5 mL, o irrigante foi  

agitado  com  um  inserto  de  ultrassom  Blue  (MK  Life,  Porto  Alegre,  Brasil) 

acoplado ao ultrassom Ultra X (MK Life, Porto Alegre, Brasil), com potência de 

45Khz, inserido 2 mm aquém do CT do grupo experimental, acionado por 20 

segundos. Três ciclos de ativação foram realizados. Após a ativação final, o 

canal  foi  seco com três cones de papel,  inseridos 1 mm aquém do CT, de 

calibre superior ao diâmetro de instrumentação do grupo experimental (Figura 

3).
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Figura 3.  Fluxograma de resumo metodológico dos grupos experimentais  e 
irrigação final. 

Análise em Microtomografia Computadorizada

Ao final de cada técnica de irrigação final, a amostra foi digitalizada com 

Microtomógrafo Skyscan 1174 (Bruker MicroCT, Kontich, Belgium), a 50kV e 

800μA, com tamanho de pixel isotrópico de 16,30μm em passo de 1,0°, com 

rotação de 360°. As imagens foram reconstituídas através do software NRecon 

v.1.6.9.18 (Bruker MicroCT, Kontich, Belgium), com parâmetros pré-definidos. 

Para  calcular  o  volume  de  extrusão  de  irrigante  em milímetros  cúbicos  foi 

utilizado o software CT analyser v.1.14.4.1 (Bruker MicroCT, Kontich, Belgium). 

Os dados foram tabulados e analisados estatisticamente. 

Análise estatística

Os  dados  foram  tabulados  pelo  Microsoft  Excel  e  analisados  pelo 

programa Jamovi (Jamovi®, Statistical  for  Windows, V.2.2.5).  Para todas as 

análises, um nível de significância de 5% foi adotado. A normalidade dos dados 

de volume extrudado foram analisados pelo teste de Shapiro-Wilk. Por conta da 

distribuição normal, o teste one-way ANOVA foi aplicado.



51

5 RESULTADOS

Os  resultados  das  propriedades  físico-químicas  das  soluções  estão 

apresentados nas Figuras 4 (tensão superficial), Figura 5 (ângulo de contato) e 

na Tabela 3 (pH). Os resultados mostraram que os valores obtidos da tensão 

superficial (68,8 N/mm), do pH (11,91) e do ângulo de contato no ágar (32,25) 

do  NaOCl  foram semelhantes  aos  resultados  obtidos  da  tensão  superficial 

(66,52  N/mm),  do  pH  (11,82)  e  do  ângulo  de  contato  no  ágar  (38,32)  da 

solução formada (proporção 1:2 de Omnipaque e NaOCl 2,5%).

Figura 4. Média dos valores de tensão superficial (gota pendente) das 

soluções utilizadas (N/m).
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Figura 5. Média dos valores do ângulo de contato (gota séssil) das soluções 

em superfícies sólidas. 

Tabela 3. Valores do pH das soluções utilizadas. 

Solução pH

Água 7,2

Solução NaOCl 2,5% 11,91

Solução Omnipaque 7,20

Solução 1:2 (Omnipaque + NaOCl) 11,82

A  Tabela  4  mostra  o  volume  do  irrigante  extrudido  em  mm³, 

considerando a  média e o desvio-padrão,  e  apresenta  o volume máximo e 

mínimo dos grupos experimentais analisados. Os dados foram submetidos ao 

teste estatístico de análise de variância (one-way ANOVA). Não foi observada 

diferença estatística significativa entre os diâmetros foraminais e o limite apical 

de instrumentação, com relação à extrusão da solução irrigadora (p > 0,05). A 

figura  6  apresenta  um gráfico  demonstrativo  da média  entre  os  grupos,  de 

acordo com o limite  de  instrumentação.  As imagens digitalizadas obtidas a 

partir  dos  exames  microtomográficos  permitiram a  visualização  do  irrigante 

extrudido nos diferentes grupos experimentais (Figura 7, A-E).

Tabela  4.  Número  de  amostras,  média  e  desvio  padrão,  volume mínimo e 

máximo (mm³) de extrusão de irrigante nos diferentes grupos experimentais.

Group n Mean SD(+-)* Min and Max of
Extruded Irrigant (mm³)

GF25 12 4.53 3.59a 0.0-10.36
GF40 12 5.46 4.98a 0.0-15.05
GF50 12 5.06 2.79a 0.0-8.14
G-140 12 7.69 6.45a 0.0-22.10
G-150 12 5.42 4.49a 0.0-15.45

*Letras sobrescritas iguais indicam valores de médias estatisticamente semelhantes entre si (p>0,05)
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Figura 6. Gráfico demostrando a média do volume de irrigante em mm³ obtido 

no interior do arcabouço em cada grupo, de acordo com o limite e diâmetro da 

instrumentação apical. 
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Figura 7. Imagens representativas da solução extrudida, obtidas a partir  do 

escaneamento  em  microtomógrafo,  durante  a  rotação  dos  espécimes  dos 

diferentes  grupos  experimentais:  (A)  Instrumentação  R40  no  CD,  (B) 

Instrumentação  R50  no  CD,  (C)  Instrumentação  R25  no  CD,  (D) 

Instrumentação R50 aquém, (E) Instrumentação R40 aquém.
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