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Introdução 

As substâncias irrigadoras auxiliares do preparo biomecânico vêm sendo 

utilizadas associadas a diferentes protocolos de irrigação, como seringa 

convencional, ultrassônica e, mais recentemente o EndoVac (RIBEIRO et al., 2012) 

com o propósito de propiciar limpeza dos canais radiculares. 

O EndoVac, é um sistema de irrigação apical negativa que promove maior 

remoção de debris do terço apical quando comparado à irrigação convencional 

(RIBEIRO et al., 2012; FREIRE et al., 2015) e, consequentemente, favorecer a 

resistência de união do cimento obturador à dentina intrarradicular (VILANOVA et al., 

2012).  

Objetivo Diante disso, torna-se oportuno avaliar o efeito do sistema EndoVac aos 

protocolos convencional e energizado com ultrassom, na resistência de união do 

cimento obturador resinoso AH Plus à dentina intrarradicular. 

 
 
Metodologia 

Trinta raízes de caninos superiores tiveram seus canais radiculares 

submetidos ao preparo biomecânico com o sistema ProTaper (Dentsply-Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) até o instrumento F5. Os canais radiculares foram irrigados de 

acordo com o protocolo de irrigação utilizado (n=10) durante o preparo biomecânico: 

GI: Irrigação convencional: a irrigação foi realizada com 2 mL NaOCl a 2,5% a 

cada troca de instrumento e, na irrigação final, 5 mL de EDTA 17% durante 5 min. 

GII: Irrigação ultrassônica: foi realizada durante o preparo biomecânico, conforme 

descrito no grupo anterior. Adicionalmente, a cada troca de instrumento e na 

irrigação final, as soluções irrigadoras foram agitadas por meio de uma lima tipo K# 

20 inserida no interior do canal radicular acoplada ao aparelho ultrassônico Profi II 

(Profi II US-AS; Dabi-Atlante, Ribeirão Preto, Brasil) por 1 min. GIII: Endovac: a 

cada troca de instrumento, foram utilizados 5 mL de NaOCl a 2,5% por meio da 

cânula master delivery tip e aspirado com  macro cânula colocada a 2 mm do 

comprimento de trabalho, durante 30s (macro irrigação). Após o último instrumento, 

novo ciclo de irrigação foi realizado com NaOCl a 2,5%, seguido de um ciclo de 

irrigação com a micro cânula. A micro cânula foi alternada com movimentos cérvico-

apicais por 6 s no comprimento de trabalho e 6 s, 2 mm aquém, até completar 30 s. 



A irrigação final foi realizada com 5 mL de EDTA 17% por 5 minutos com ciclos da 

macro e micro cânula. 

Para todos os grupos o AH Plus foi manipulado na proporção 1:1 e os canais 

radiculares obturados por meio da técnica da condensação lateral. As raízes foram 

fixadas em placas de acrílico, com auxílio de cera (Kota Import, São Paulo, SP, 

Brasil), e seccionadas em máquina de corte Isomet 1000 (Buehler, Lake Forest, IL, 

EUA). Foram obtidas, em cada raiz, 6 secções de aproximadamente 2,0 mm de 

espessura, sendo 2 de cada terço. 

Os espécimes foram submetidos ao teste de push out em máquina universal 

de ensaios Instron 4444 (Instron Corporation, Canton, MA, EUA) acionada à 

velocidade de 0,5 mm/min e com hastes que apresentavam pontas de 4 mm de 

comprimento e diâmetro que variou em 1 mm, 0,6 mm e 0,4 mm para os terços 

cervical, médio e apical, respectivamente. Os dados resultantes da resistência de 

união (MPa) serão submetidos a análise estatística com auxílio do software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences; SPSS Inc., Ill., EUA). 

 

 

Desenvolvimento 

Este estudo ainda tem por objetivo finalizar a parte experimental, realizar a 

estatística dos valores de resistência de união e, ainda analisar qualitativamente a 

interface de união do material obturador/ dentina. Na sequência interpretar, discutir 

os resultados obtidos e submeter o manuscrito em periódico com fator de impacto 

alto. 

 

Resultados preliminares 

O modelo matemático do presente estudo é composto por dois fatores de 

variação independentes. O primeiro refere-se aos protocolos de irrigação 

(Convencional, ultrassom e sistema EndoVac) e o segundo aos terços radiculares 

(cervical, médio e apical). Os valores originais preliminares, médias e desvios 

padrão estão demonstrados na Tabela I. 

 

 



Tabela I. Valores originais, médias e desvio padrão, em megapascal (MPa), da tensão máxima ao 
deslocamento do material obturador nos terços cervical, médio e apical dos corpos de prova. 

Protocolos de irrigação Terços 
radiculares Convencional Ultrassom EndoVac 

2,76 2,90 2,30 
1,22 2,97 2,63 
2,93 3,17 5,01 
1,61 2,45 5,54 
2,09 5,56 3,62 

Cervical 

2,12±0,63 3,41±1,23 3,82±1,43 
1,87 1,57 2,41 
1,09 2,12 2,44 
1,88 2,58 2,15 
1,26 1,53 2,20 
1,54 2,20 1,52 

Médio 

1,52±0,32 2,00±0,44 2,14±0,37 
1,48 1,50 1,57 
2,02 1,48 2,22 
1,18 1,56 1,32 
1,12 1,16 1,78 
1,34 1,13 0,82 

Apical 

1,26±0,24 1,36±0,20 1,54±0,52 
 1,69±0,57 2,26±1,13 2,50±1,30 
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