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resumo
Introdução: No presente estudo avaliou-se, “in vitro”, através da microscopia óptica, a regularidade da 
superfície radicular e a quantidade de trincas após a realização de retro-preparo com aparelho de ultra-
som em 3 diferentes potências, empregando-se 2 tipos de pontas. Métodos: Foram utilizados 30 caninos 
preparados e obturados antes da apicectomia, realizada com broca em alta rotação, seguindo-se plano 
de 45º em relação ao eixo radicular. As superfícies apicais foram coradas e observadas ao microscópio 
num aumento de 40x para detecção de trincas, sendo que estas não foram detectadas em nenhum dos 
espécimes analisados. A seguir os dentes foram divididos em dois grupos, levando-se em conta o tipo 
de ponta a ser empregada no retro-preparo, a saber: grupo A ponta lisa e B diamantada. Em segui-
da, cada grupo foi subdividido de acordo com a potência ultra-sônica a ser empregada: alta, média e 
baixa. Após a realização dos retro-preparos, a presença de trincas e a regularidade do preparo foram 
observadas ao microscópio óptico num aumento de 56 x, adaptado a uma câmera de vídeo acoplada a 
um microcomputador. Resultados: Dos dentes retropreparados empregando-se ponta lisa, 11 apresen-
taram preparos regulares, contra 4 espécimes preparados com ponta diamantada. Analisando-se esta-
tisticamente esses resultados, valendo-se do Teste do X², observou-se diferença significante (p<0,05). 
Conclusões: Todos os dentes apresentaram trincas após o retro-preparo, sendo que não houve diferença 
estatística significante entre as pontas nas potências utilizadas.
descritores: Ultra-som - Instrumentos Odontológicos - Endodontia - Instrumentação

ABstrAct
Introduction - In this “in vitro” study we evaluated by optical microscope the regularity and number 
fracture in the apex surface after root-end preparation using an ultrassonic set in three different power 
settings, with two types of tips. Methods - Thirty canine were prepared and obturated with gutta-
percha by lateral condensation. The root-ends were resected with a high-speed bur, 45 degrees to 
the long axis of the root. The teeth were immersed in methylene blue for 48 h and evaluated in a 40x 
enlargement of to detect root-end fracture, but no fractures were observed then. After the teeth were 
divided into two groups. Group A was prepared with stainless-steel tip and group B with zirconium 
nitride-coated tip. Each group was divided into three subgroups according to the power level used: 
high, moderate and low. The presence of root-end fractures and the regularity of the apex surface were 
observed in the optical microscope (56x) suitted in a video camera coupled in a computer. Results - 
Eleven teeth prepared with stainless-steel tip and four teeth prepared with zirconium nitride produced 
smooth surfaces. The X2 Test showed significant differences between the groups (p<0,05). Conclusions 
- Cracks were observed in all groups and there were no differences in the number or type of cracks.
descriptors: Ultrasonics - Dental Instruments - Endodontics - Instrumentation
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introdução

Através de adequado preparo químico-cirúrgico, em-
pregando-se limas combinadas com substâncias químicas 
e a posterior obturação, selando tridimensionalmente o 
canal, a terapia endodôntica atinge seus objetivos que 
são a remoção de microrganismos e seus subprodutos do 
sistema de canais radiculares e seu isolamento da região 
periapical.

Em decorrência de falhas durante a realização dessas 
manobras tem-se o insucesso do tratamento, sendo ne-
cessária a reintervenção.

Perante as dificuldades anatômicas e físicas que im-
pedem o acesso ao canal ou terço apical, a apicectomia 
associada ao retro-preparo e retro-obturação torna-se um 
recurso complementar adequado já que a simples rein-
tervenção, nesses casos, pode ser infrutífera (Tronstad 
et al.151990).

Devido ao posicionamento incorreto dos instrumen-
tos rotatórios, uma vez que a inclinação radicular, bem 
como o tamanho da loja óssea podem dificultar o acesso 
apropriado à área operada, o retro-preparo com brocas 
esféricas ou tronco-cônicas acionadas em baixa rotação, 
tende a desviar do longo eixo do canal, criando forma 
inadequada à retenção do material de preenchimento e 
enfraquecendo as paredes dentinárias (Carr4 1997;  Meh-
lhaff et al.9 1997). Além de não remover eficientemente 
o magma dentinário(Abedi et al.1 1995; Gondim et al.7 
2001).

Recentemente, os aparelhos ultra-sônicos começa-
ram a ser utilizados, pois proporcionam melhor acesso e 
visibilidade à área operada (Wuchenich et al17 1994).

O retro-preparo realizado com pontas ultra-sônicas 
permite maior regularidade, paralelismo, centralização 
em relação ao longo eixo do canal, profundidade uni-
forme e sem a presença de magma dentinário (Mehlhaff 
et al.9, 1997; Wuchenich et al.17, 1994). Entretanto, tal 
procedimento pode aumentar a incidência de trincas, 
dificultando o selamento do canal.

O selamento apical dos dentes é importante fator 
para se atingir o sucesso da cirurgia parendodôntica. 
Para tanto, é necessário que ocorra, durante o preparo 
da retro-cavidade, a remoção dos microrganismos e seus 
subprodutos e que o material retro-obturador previna a 
penetração de contaminantes provenientes dos tecidos 
periapicais.

A presença de trincas na cavidade apical contribui 

para maior exposição de túbulos dentinários, os quais 
poderão ser contaminados por resíduos necróticos e bac-
térias presentes nesses túbulos ou adjacentes ao canal 
principal e, dessa forma, o êxito da intervenção estará 
comprometido.

A presença de trincas pode ser causada por diversos 
fatores, dentre eles o formato e composição da ponta 
(Morgan e Marshall11, 1999), potência e tempo de utili-
zação do aparelho 1,2,6,8,10,14,16.

Diante do exposto, o propósito do trabalho foi ava-
liar “in vitro”, através da microscopia óptica, a presença 
de trincas bem como a regularidade da superfície radi-
cular após a realização de retro-preparo com aparelho de 
ultra-som, variando-se a potência (alta, média, baixa) e 
empregando-se uma ponta lisa e outra diamantada.

mÉtodos 
Para o estudo, foram utilizados 30 dentes uniradicu-

lares, sendo estes caninos doados pelo Banco de Dentes 
Humanos da Faculdade Odontologia da Universidade 
de São Paulo – SP, que foram armazenados em solução 
de Timol a 0,2%, na qual ficaram durante toda a fase de 
preparo dos canais até a realização dos retro-preparos.

Os espécimes tiveram suas coroas removidas no li-
mite da junção cemento-esmalte com o auxílio de bro-
ca tronco-cônica em alta rotação. Após essa manobra, o 
comprimento de trabalho das raízes foi estabelecido de 
forma visual, onde uma lima K # 15 foi introduzida no 
canal radicular até que a sua ponta pudesse ser visualiza-
da na região apical, subtraindo-se 1 mm deste valor.

A região cervical das raízes foi preparada com brocas 
de Largo # 2 e # 3, e o preparo químico-cirúrgico dos 
canais foi feito com limas tipo K # 15 até a # 50 usando-
se como solução irrigadora o hipoclorito de sódio a 1% 
e ao término dessa instrumentação, o EDTA-T 17% foi 
utilizado para a irrigação final.

A obturação, através da técnica de condensação la-
teral a frio, foi realizada empregando-se cones de guta-
percha e cimento de N-Rickert.

Com o auxílio de broca de fissura 700 XXL em alta 
rotação, realizou-se a apicectomia dos dentes, seguindo-
se plano de 45° em relação ao longo eixo radicular, sendo 
que dessa forma foram eliminados os 3 mm apicais de 
cada raiz.

Para detecção de trincas, nessa fase, os espécimes fo-
ram corados com azul de metileno a 0.004%, deixados 
por 48 horas, em seguida lavados abundantemente em 
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água corrente, e secos. As superfí-
cies radiculares foram observadas 
sob microscópio num aumento 
de 40x, sendo excluídos os espé-
cimes que apresentavam sinais de 
trincas ou fraturas.

Posteriormente, os dentes 
foram divididos ao acaso em 2 
grupos contendo 15 dentes cada. 
No grupo A foi utilizada para os 
retro-preparos uma ponta lisa 
e no grupo B uma diamantada, 
sendo cada grupo subdividido 
em 3 subgrupos de acordo com 
a potência a ser empregada: alta, 
média ou baixa. A profundidade 
das cavidades para todos os espé-
cimes foi equivalente ao compri-
mento da ponta ativa ultra-sôni-
ca, ou seja, 3 mm. 

Estabeleceu-se que os prepa-
ros deveriam ser alternados, para que problemas com a 
des treza do operador não in fl uen ciassem na obtenção de 
preparos mais regulares ou me nos trincas no grupo a ser 
preparado por último, fato que comprometeria o resul-
tado e a confi abilidade do trabalho.

O aparelho ultra-sônico utilizado foi o SpartanTM e 
a irrigação foi feita com soro fi siológico.

Todos os dentes foram novamente corados e analisa-
dos através de microscópio óptico Citoogival, num au-
mento de 56x, adaptado a uma câmara de vídeo acopla-
da a um microcomputador, fazendo com que a imagem 
fosse projetada para a tela de um monitor. Através desse 
aparato, a presença de trincas e a regularidade do pre-
paro foram avaliadas através de uma varredura de toda 
a superfície radicular seccionada, seguindo-se o sentido 

horário de observação.
Quando as falhas foram detec-

tadas empregou-se a classifi cação 
proposta em 1996 por Layton8, a 
saber:

•  Trincas intracanais incomple-
tas originadas no canal radi-
cular e que se estendem em 
direção à dentina, numa ex-
tensão menor que 1/3 da sua 
espessura.

•  Trincas intracanais incomple-
tas originadas no canal radicu-
lar e que se estendem em dire-
ção à dentina, numa extensão 
de até 2/3 da sua espessura.

•  Trincas completas originadas 
no canal radicular e que se es-
tendem até a superfície exter-
na radicular.

Figura1.  Uniformidade dos preparos em função do tipo de ponta utilizado.

α = 5% ; X² = 4.38 ( valor tabelado = 3.84 )

Não signifi cante - α = 5% ; X² = 0.08 (valor tabelado = 5.99)

Figura 2.  Número de trincas extra-canal em função das pontas e da potência de vibração.
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•  Trincas extracanais originadas 
a partir da superfície externa 
radicular e que se estendem 
em direção à dentina.

       
resultAdos

Nenhum dos 30 dentes apre-
sentou trincas, quando analisados 
após a realização das apicectomias.

Dos 15 dentes retropreparados 
empregando-se a ponta ultra-sôni-
ca lisa, 11 apresentaram preparos 
regulares, observando-se essa mes-
ma condição em apenas 4 espéci-
mes preparados utilizando a ponta 
diamantada (Figura 1).

Analisando-se estatisticamente 
esses resultados, valendo-se do Teste 
do X², observou-se diferença signi-
fi cante em nível de 5% (X² = 4.38 
contra valor tabelado = 3.84 para 1 Grau de Liberdade).

A partir da classifi cação de Layton et al.8 (1996) fo-
ram estabelecidas a extensão e a localização das trincas 
observadas (Figuras 3 e 4), levando-se em consideração 
o tipo de ponta e a potência de ativação empregada, não 
sendo constatada diferença estatística signifi cante entre 
elas (Figuras 2, 3 e 4). 

As trincas incompletas com extensão menor que 1/3 
da espessura dentinária foram as mais observadas, sendo 

que não foram detectadas trincas completas em nenhu-
ma das condições experimentais.

discussão
Independente do método a ser utilizado, durante o 

retro-preparo, o que se espera é a obtenção de uma su-
perfície regular e sem a presença de trincas.

Como pôde ser observado em inúmeros trabalhos, 
vários são os autores que confi rmam ser o retro-preparo 

realizado com pontas ultra-sônicas o que 
permite maior regularidade, paralelismo, 
centralização, profundidade e limpeza 
(Carr4 1997; Mehlhaff  et al.9 1997; Wu-
chenich et al.17 1994). Entretanto, afi rmam 
que tal procedimento eleva o número de 
trincas, difi cultando o selamento herméti-
co do canal. Isso, segundo os autores, pode 
ser causado por diversos fatores, dentre 
eles a potência do aparelho e a composição 
da ponta1,8,10,11,14,16. 

O presente estudo foi realizado para 
avaliar se o uso de ponta ultra-sônica lisa 
causaria alterações estruturais e superfi ciais 
nos ápices radiculares distintas das causa-
das pelas pontas diamantadas, variando-se 
a potência do aparelho.

Algumas precauções foram tomadas, 
durante a execução do trabalho, para re-

Figura 4.  Número de trincas incompletas com extensão de até 2/3, em função das pontas e 
da potência de vibração.

Não signifi cante  α = 5% ; X² = 2.78 (valor tabelado = 5.99)

Não signifi cante - α = 5% ; X² = 0.09 (valor tabelado = 5.99)

Figura 3.  Número de trincas incompletas com extensão menor de 1/3, em função das 
pontas e da potência de vibração.



27

Leite ACVM, Gavini G.. Avaliação de duas pontas ultrassônicas para retro-preparo, empregadas em diferentes potências. Revista de 
Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2006 jan-abr; 18(1)23-8

duzir o número de variáveis. Em todas as fases do traba-
lho, os dentes foram mantidos sob 100% de umidade, a 
mínima pressão possível foi exercida durante a obturação 
dos canais, a irrigação constante nos procedimentos de 
apicectomia e retro-preparo e a escolha de pontas ultra-
sônicas de mesmo formato.

Além disso, a utilização apenas de caninos não per-
mitiu que diferenças morfológicas dos grupos dentários 
influenciassem nos resultados e todos os procedimentos 
foram realizados por um único operador.

Neste estudo, tanto os dentes preparados com ponta 
diamantada quanto com ponta lisa apresentaram trin-
cas, ao contrário do observado em trabalho de Navarre 
e Steiman12,  no qual não foram observadas trincas em 
todos os dentes, independente do tipo de ponta e potên-
cia utilizada.

A análise dos resultados permite inferir que, à medida 
que a potência de acionamento do ultra-som aumenta, 
diminue o número de rachaduras extra-radiculares e au-
menta consideravelmente o número de trincas incom-
pletas que não ultrapassam 1/3 da espessura dentinária. 
Talvez a maior incidência de trincas extra-radiculares 
quando do emprego das pontas em baixa potência pos-
sa ser explicada pelo maior tempo de contato necessário 
para obtenção da retro-cavidade, enquanto o aumento 
do número de trincas intracanal de pequena extensão 
mantém relação com o calor gerado pelo atrito da ponta 
com a dentina, que sofre incremento considerável, quan-
do a potência é aumentada.

 Min et. al.10 (1997), em estudo para avaliação dos 
efeitos do uso do ultra-som para retro-preparos não ob-
servaram diferença estatística significante no número de 
trincas presentes em dentes instrumentados com a mes-
ma ponta, em diferentes potências, assim como  neste 
estudo, em que a potência não influenciou na presença 
ou não de trincas.

Tais trincas podem ser causadas pela ação física do 
ultra-som ou pelo calor gerado pela vibração ultra-sônica 
(Gavini et al.5 2003).

Onnick et. al.13 (1994) afirmam que trincas peque-
nas, como as de extensão menor que 1/3 da espessura 
dentinária, as quais foram as mais observadas no presen-
te trabalho, podem se propagar com o esforço oclusal e 
manifestarem, no futuro, algum tipo de sintomatologia. 
Entretanto, a importância clínica da existência dessas 
trincas ainda não foi completamente elucidada, sendo 
necessária a realização de novos estudos a respeito, já que 

as trincas são nichos para o crescimento e acúmulo de 
microrganismos e seus subprodutos, fato que compro-
mete o sucesso da terapia endodôntica.

Como afirma Min et. al.10 (1997), umas das limita-
ções do trabalho ‘in vitro’ é a ausência de suporte pe-
riodontal que dissipa parte da pressão sofrida durante a 
instrumentação, logo resultados próximos dos atingidos 
na clínica odontológica só podem ser observados em ex-
perimentos com animais ‘in vivo’.

Para mais, cabe ressaltar que nenhum espécime apre-
sentou trincas completas independente da condição 
experimental testada, fato este bastante propício para o 
adequado selamento da cavidade cirúrgica.

Assim como Navarre et. al.12 (2002), no presente  es-
tudo verificou-se que a ponta lisa produz preparos mais 
regulares que a ponta diamantada, embora a ponta lisa 
tenha exigido maior força e maior tempo de preparo que 
a ponta diamantada, fato também observado por Brent 
et. al.³ (1999).

Esse resultado pode ser explicado pela composição da 
ponta ultra-sônica, já que a parte ativa da ponta lisa não 
apresenta superfície abrasiva como a diamantada, a qual, 
por possuir essa composição, tem a capacidade de cortar 
a dentina, agindo como uma broca. 

A análise conjunta dos resultados aponta para a ne-
cessidade do emprego conjugado de ambas as pontas, 
iniciando-se o retro-preparo com a peça diamantada e 
finalizando a cavidade com a ponta lisa.

Essa associação permite maior rapidez na execução 
do preparo minimizando a pressão e a vibração, o que 
pode diminuir o número de trincas, além de possibilitar 
melhor acabamento final da cavidade.

Novas pesquisas são necessárias para determinar se a 
maior ou menor regularidade do preparo tem influência 
na capacidade de selamento do material retro-obturador, 
podendo influenciar no sucesso da conduta parendo-
dôntica.  

conclusÕes
1. Através dos dados obtidos pode-se concluir que os 

dentes instrumentados com ponta lisa apresentaram pre-
paros mais regulares que a diamantada, constatando-se 
diferença estatisticamente significante entre ambas.

2. Tanto a ponta diamantada quanto a lisa produzi-
ram trincas, entretanto não foi observada diferença esta-
tística expressiva entre os dois grupos estudados.
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