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ABSTRACT 

Aim: To evaluate the effect of different irrigation regimens on microhardness of 

root canal dentin.  

Methodology: Single-rooted teeth were decoronated at cementum-enamel 

junction. Each root was longitudinally sectioned at buccolingual direction, and 45 

root halves were transversely sectioned into thirds. The fragments were 

embedded in acrylic resin and polished to 2000-grit silicon carbide abrasive 

papers, followed by polishing with extra-fine diamond abrasive paste. Initially, the 

samples of each third were randomly assigned into 3 groups and treated as 

follows: G1 - saline solution; G2 - 5% sodium hypochlorite (NaOCl) + 18% 

etidronate solution (HEBP), mixed in equal parts; and G3 - 2.5% NaOCl. After 

measurements, the G3 samples were distributed into subgroups G4, G5 and G6, 

which were submitted to 17% ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), 10% citric 

acid (CA) and 9% HEBP, respectively. Following the new measuments, these 

groups received a final flush with 2.5% NaOCl, producing G7, G8 and G9. 

Microhardness was measured with a Knoop indenter with a load of 25 g for 15 s, 

before and after treatments. The data were statistically analyzed using paired 

Student’s t-test (α<0.05) to compare values before and after treatments, and 

analysis of variance (ANOVA) (α<0.05) to detect any differences among root 

thirds.  

Results: The results showed that: (i) there were no differences between root 

thirds before treatments; (ii) all tested irrigation regimens significantly decreased 
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the surface microhardness, except control group; and (iii) all root thirds exhibited 

equal responses to same treatment.  

Conclusion: Except saline, all irrigation regimens reduced the microhardness of 

root dentin.  

 

Keywords: Chelating agents, dentin, etidronic acid, hardness, root canal irrigants, 

surface properties. 
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INTRODUCTION 

During endodontic therapy, chemical solutions are used to assist the action 

of endodontic instruments in the process of cleaning and shaping the root canal 

system. The lubrication of dentinal walls by these solutions would lower 

mechanical stress on rotary root canal instruments preventing instrument 

separation (Zehnder 2006).  

Despite these solutions facilitate the root canal instrumentation, they can 

also increase the possibility of occurs root canal deviation during biomechanical 

preparation (Bramante & Betti 2000), because they interfere in chemical structure 

of dentin, modifying the calcium/phosphorus (Ca/P) ratio of the surface (Di Renzo 

et al. 2001a, Di Renzo et al. 2001b), which may decrease microhardness (Qing et 

al. 2006) facilitating the dentin cutting. These changes can also affect the sealing 

ability and adhesion of root canal sealers (De-Deus et al. 2008a, Neelakantan et 

al. 2011). Studies indicated that sodium hypochlorite (NaOCl), the most commonly 

used irrigating agent, decreases the microhardness of dentin at all concentrations 

(Slutzky-Goldberg et al. 2004, Saghiri et al. 2009, Patil & Uppin 2011). With regard 

to chelating agents, the decalcification effects depend heavily on the irrigant used, 

the application time, and the solution pH and concentration (Pérez-Heredia et al. 

2008, Dineshkumar et al. 2012). 

The association of different solutions with capability to dissolve organic and 

inorganic components is necessary to completely removal of smear layer and 

disruption of the bacterial biofilm (Qing et al. 2006, Cruz-Filho et al. 2011). 

Currently some studies showed that when a chelator, such as 
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ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), citric acid (CA), MTAD (mixture of 

doxycycline, citric acid, and Tween 80), is used as a final irrigant, the collagen 

matrix remains on the surface of the root canal (Goldman et al. 1982, Niu et al. 

2002), which may contribute to bacterial adherence in recontaminations (Kowalski 

et al. 2006, Kishen et al. 2008). Therefore, to minimize this effect and restore the 

surface characteristics of untreated dentin, the use of NaOCl solutions has been 

suggested after the use of chelating agents (Kishen et al. 2008), to remove this 

exposed collagen matrix in a process called deproteination (Di Renzo et al. 

2001a). 

Recently, the hydroxyethylidene bisphosphonate (HEBP), also known as 

etidronate, a substance that prevents bone resorption and is used systemically in 

patients suffering from osteoporosis or Paget´s disease (Russell & Rogers 1999, 

Ganguli et al. 2002) was been suggested as a substitute for other chelators 

because it has fewer effects on the dentin structure (De-Deus et al. 2008b) and 

can even be mixed with NaOCl solution without interfering with the antimicrobial 

property of this substance (Zehnder et al. 2005a). However, these solutions need 

300 seconds to completely remove the smear layer  (De-Deus et al. 2008b).  

Although several studies have evaluated the effect of irrigating solutions on 

root dentin microhardness (Slutzky-Goldberg et al. 2004, Qing et al. 2006, 

Dineshkumar et al. 2012, Pimenta et al. 2012) additional studies are necessary to 

analyze the effect of different irrigation regimens employing NaOCl isolated and 

associated with different chelating agents followed or not by a final flush with 

NaOCl, because the reduction in microhardness could be potentiated by 
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combination of these solutions. Consequently, the aim of this study was to 

evaluate the effect of the NaOCl, EDTA, HEBP, and CA associated in different 

irrigation regimens on root dentin microhardness. 

 

METHODS 

This study was reviewed and approved by the Ethics Committee on Human 

Research of the Health Sciences Institute of Federal University of Pará, Brazil 

(CEP-ICS/UFPA; protocol no. 134/11). 

Solutions 

The following solutions were used in the irrigation regimens: 2.5% (wt/vol) 

and 5% NaOCl, 17% EDTA, 10% CA, 9 and 18% HEBP. The 17% EDTA solution 

was prepared by dissolving disodium EDTA (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

in distilled water with the aid of sodium hydroxide (Sigma Aldrich) to favor 

dissolution; the pH was adjusted to 7 by adding hydrochloric acid (HCl; Sigma 

Aldrich). The 2.5 and 5% NaOCl, 10% CA (Sigma Aldrich), 9 and 18% HEBP 

(Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG, Burgstädt, Germany) solutions 

were prepared by mixing pure chemicals with distilled water. 

All solutions were stored in dark containers at 5 ºC between experiments; 

prior to being used, they were removed from the refrigerator and stored for 60 min 

at room temperature. To obtain the solution with 2.5% NaOCl and 9% HEBP, a 

fresh 1:1 mixture of 5% NaOCl and 18% HEBP was prepared immediately before 

the experiments (Zehnder et al. 2005b). 

Tooth selection and specimen preparation 
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Single-rooted human teeth were selected based on their relative 

dimensions, similarity in morphology and the absence of any cracks or caries 

defects within root portions. Tissue and debris remnants on the root surfaces were 

removed, and all teeth stored in 0.1% thymol at 9ºC until use. 

The teeth were decoronated at the cementum-enamel junction using a low-

speed diamond disk (KG Sorensen Ind. e Com., São Paulo, SP, Brazil) under 

coolant water. Sectioning was performed again at the level of apical foramen to 

ensure that only the canal dentin was analyzed. Each root was then bisected 

longitudinally to obtain the 45 root halves needed for the study. The sample size 

was determined after a pilot study. Then, the halves were horizontally sectioned 

into apical, middle and cervical thirds, being the thirds previously marked with the 

aid of a digital caliper PD-150 (Vonder, Curitiba, PR, Brazil). The specimen 

segments were identified and embedded in autopolymerizing acrylic resin (Dent 

Bras, Pirassununga, SP, Brazil), leaving the root canal dentin exposed.  

The dentin was prepared for microhardness tests by polishing the surface 

on a circular grinding machine with a series of ascending grades (400, 600, 1200, 

and 2000) of silicon carbide abrasive papers (3M, Sumaré, SP, Brazil) under 

constant water irrigation in a polishing machine (Arotec, São Paulo, SP, Brazil). 

Then, the specimens were polished with a felt disc and extra-fine-grained diamond 

paste (Diamond Excel, FGM Dental Products, Joinville, SC, Brazil). Afterward, the 

specimens were rinsed and ultrasonicated in distilled water for 5 min to remove 

any residue.  
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The reference microhardness values of untreated specimens were recorded 

using a Knoop indenter of the Microhardness Tester FM-700 (Future-Tech, 

Kawasaki, Japan), employing a 25-g load and a 15-second dwell time. In each 

sample, three indentations were made along the root canal lumen following a 

straight line toward one adjacent to each other. The mean of these values was 

used to compare alterations in microhardness.  

The samples were then randomly distributed into groups as follows: G1 

(n=9): saline solution (control) for 30 min; G2 (n=9): 5% NaOCl + 18% HEBP, 

mixed in equal parts for 30 min; and G3 (n=27): 2.5% NaOCl for 30 min. After the 

microhardness measurements, the G3 samples were divided to form G4, G5 and 

G6 (n=9), which received the following chelating agents to remove the smear 

layer: 17% EDTA for 3 min, 10% CA for 3 min, and 9% HEBP for 5 min, 

respectively. Following the new microhardness measurements, the samples in 

Groups G4, G5 and G6 received a final flush with 2.5% NaOCl for 3 min to remove 

the exposed collagen matrix by chelation, resulting in Groups G7, G8 and G9. 

In each step, the specimens were immersed in 40 mL of the test solutions 

and ultrasonicated. The irrigation solutions were changed every 5 min to ensure 

their chemical effectiveness. To avoid the prolonged effect of solutions, the 

specimens received a final flush for 1 min with 40 mL of distilled water in an 

ultrasonic tub. 

The post-treatment indentations were made on each specimen, adjacent to 

the initial indentations and made in the same manner; the microhardness values 

were then recorded. 
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Statistical analysis  

The sample size was determined after a pilot study. For this calculation, 

was taken into account that after the first treatment, the mean microhardness was 

37.9 and the standard deviation of differences was 3.52. To detect a difference of 

10%, using a paired t-test power of 80% and a bilateral α of 5%, the required 

sample size was 9 specimens per group.  

Twenty-seven specimens of each root third were subjected to NaOCl for 30 

min, and they were later distributed according to the irrigation regimens. To avoid 

false-positive inflation, the microhardness values of only 9 specimens were 

randomly selected for statistical analysis of the G3.  

The sample showed normal distribution. The Student’s t-test was used to 

compare the dentin surface microhardness before and after treatments, and 

analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s multiple-comparison was used to 

detect any differences among the root thirds. All hypothesis testing was performed 

at a 95% confidence level. 

 

RESULTS 

The mean and standard deviation in microhardness of the cervical, middle, 

and apical thirds of the root canal lumen dentin in the different experimental 

groups, both before and after treatments, are show in Table 1, 2, and 3. It was 

observed that, except control group, all tested irrigation regimens significantly 

reduced the microhardness (P < 0.05).  
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A comparison of the different thirds revealed no statistically significant 

differences in their initial microhardness values. Analysing the behavior of root 

thirds is possible to affirm that the different thirds behave in the same way when 

submitted to the same treatment (Table 4). 

 

Table 1 Mean and standard deviation and P values (Student’s t-test) for 

microhardness analysis in the cervical third before (T0) and after (T1) the 

application of the irrigation regimens. 

  

Groups 
Cervical Third (CT) 

T0 
X ± SD 

T1 
X ± SD 

P value 
(Student’s t-test) 

G1 – Saline 46.6 ± 6.3 46.0 ± 5.2 0.69 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP 
(30 min) 

43.7 ± 5.0 36.2 ± 5.4 0.02 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 44.7 ± 3.5 38.7 ± 3.8 0.02 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  
(3 min) 

47.5 ± 6.4 30.7 ± 3.5 <0.0001 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 
min) 

43.7 ± 3.4 31.5 ± 4.9 <0.0001 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 
min) 

45.9 ± 4.8 41.4 ± 4.9 0.04 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  
(3 min) + 2.5% NaOCl  (3 min) 

47.5 ± 6.4 30.2 ± 3.91 <0.0001 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 
min) + 2.5% NaOCl (3 min) 

43.7 ± 1.8 31.9 ± 6.8 <0.0001 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 
min) + 2.5% NaOCl  (3 min) 

45.9 ± 4.8 39.1 ± 4.76 0.02 

X= mean; SD= standard deviation. 
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Table 2 Mean and standard deviation and P values (Student’s t-test) for 

microhardness analysis in the middle third before (T0) and after (T1) the 

application of the irrigation regimens. 

  

Groups 
Middle Third  (MT) 

T0 
X ± SD 

T1 
X ± SD 

P value 
(Student’s t-test) 

G1 – Saline 46.9 ± 5.1 45.1 ± 3.7 0.43 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP 
(30 min) 

45.5 ± 5.5 35.7 ± 4.1 0.006 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 44.9 ± 5.0 I 39.8 ± 2.9 0.01 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  
(3 min) 

47.3 ± 3.7 34.5 ± 5.4 <0.001 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 
min) 

45.2 ± 3.5 31.4 ± 7.4 <0.0001 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 
min) 

47.7 ± 4.6 42.6 ± 3.0 0.02 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  
(3 min) + 2.5% NaOCl  (3 min) 

47.3 ± 3.7 34.4 ± 5.4 <0.0001 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 
min) + 2.5% NaOCl (3 min) 

45.6 ± 2.9 29.8 ± 6.4 <0.0001 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 
min) + 2.5% NaOCl  (3 min) 

47.7 ± 4.6 41.8 ± 4.2 0.004 

X= mean; SD= standard deviation. 
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Table 3 Mean and standard deviation and P values (Student’s t-test) for 

microhardness analysis in the apical third before (T0) and after (T1) the 

application of the irrigation regimens. 

  

Groups 
Apical Third  (AT) 

T0 
X ± SD 

T1 
X ± SD 

P value 
(Student’s t-test) 

G1 – Saline 47.9 ± 6.8 43.7 ± 7.3 0.21 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP 
(30 min) 

46.1 ± 3.7 40.0 ± 5.7 0.02 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 45.2 ± 2.8 40.7 ± 5.0 0.02 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  
(3 min) 

47.2 ± 3.6 35.3 ± 4.0 <0.0001 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 
min) 

45.4 ± 7.0 30.2 ± 5.4 <0.0032 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 
min) 

46.4 ± 6.1 39.6 ± 5.8 0.01 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  
(3 min) + 2.5% NaOCl  (3 min) 

47.2 ± 3.6 35.7 ± 5.2 0.0006 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 
min) + 2.5% NaOCl (3 min) 

45.1 ± 7.5 28.0 ± 3.6 <0.0005 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 
min) + 2.5% NaOCl  (3 min) 

46.4 ± 6.1 39.4 ± 4.9 0.04 

X= mean; SD= standard deviation. 
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Table 4 The P values (ANOVA) of the microhardness before (T0) and after (T1) 

the administration of the same treatment on different thirds. 

  

Groups 

CT X MT 

CT X AT 

MT X AT 

  

P value in T0 

(ANOVA) 

CT X MT 

CT X AT 

MT X AT 

  

P value in T1 

(ANOVA) 

G1 – Saline 0.89 0.68 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP (30 min) 0.57 0.16 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 0.95 0.58 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) 0.99 0.08 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) 0.74 0.86 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) 0.76 0.58 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) + 
2.5% NaOCl  (3 min) 

0.99 0.06 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) + 2.5% 
NaOCl (3 min) 

0.74 0.61 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) + 
2.5% NaOCl  (3 min) 

0.76 0.59 

CT= cervical third; MT= middle third; AT= apical third. 
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DISCUSSION 

A reduction in dentin microhardness caused by irrigating solutions used in 

endodontic treatments can facilitate the preparation of narrow or calcified canals, 

but also may increase the chances of occur canal deviation (Bramante & Betti 

2000). 

The results show that, except in G1 (control), all tested irrigation regimens 

significantly decreased the dentin microhardness, confirming the results of studies 

that indicating that these irrigating solutions interfere with the chemical 

composition of the dentin surface (Di Renzo et al. 2001a, Di Renzo et al. 2001b). 

For a given load, the Vickers indenter penetrates approximately twice as far 

into the specimen as the more shallow Knoop indenter (Knoop et al. 1939). 

Furthermore, the hardness measurements obtained by the Knoop method are 

practically insensitive to the elastic recovery of the material, which made this test 

much more appropriate for the analysis of surface microhardness (Fuentes et al. 

2003). These characteristics suggest that superficial dentin, closer to the pulp, 

should be analyzed with this method; for these reasons, the Knoop test was 

chosen for this study. 

Sodium hypochlorite can dissolve proteins, and if used after the application 

of a chelating solution, it can optimize surfaces for the adhesion of materials based 

on its reaction with the mineral phase of dentin (Di Renzo et al. 2001b); it also 

reduces the adhesion of bacteria to exposed collagen on the surface by calcium 

complexing agents (Kowalski et al. 2006, Kishen et al. 2008). The results showed 

that NaOCl is able to significantly decrease the dentin microhardness, even when 
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used alone (G3), which agrees with previous research (Slutzky-Goldberg et al. 

2004, Saghiri et al. 2009, Patil & Uppin 2011). When used in the final rinsing for 

only 3 minutes, this solution does not significantly change the microhardness 

compared with the values in the groups that did not have a final flush with NaOCl, 

confirming that its effect is time-dependent (Slutzky-Goldberg et al. 2004). 

In the experiment, after the use of chelators, the smear layer and plugs 

were removed and dentinal tubule orifices could be seen in the specimens 

surface.  The irrigation regimes that employed HEBP as a chelating agent resulted 

in significant decreases in hardness, but these values were lower than those 

resulting from protocols that employed CA or EDTA (P < 0.001) (Tables 1, 2, and 

3). It shows that the decrease in hardness is directly proportional to the chelating 

power of the substance. These findings confirm that HEBP is a weak calcium 

complexing agent that causes less change in dentin than other chelating agents 

(De-Deus et al. 2008a, De-Deus et al. 2008b, Dineshkumar et al. 2012).  

Despite the root thirds are structurally different (Vasiliadis et al. 1983a, 

Vasiliadis et al. 1983b, Lottanti et al. 2009), a comparison of initial values showed 

that the surface microhardness is similar between them. The same result was 

observed after the use of irrigating solutions. When subjected to the same 

irrigation regimen the thirds behaved similarly, proving that when the irrigating 

solution comes into direct contact with the dentin surface, although the structure is 

different in each region, the resulting alterations are similar. 

It’s possible to affirm that except saline, all tested irrigation regimens 

reduced the microhardness of the root dentin lumen, but these results should not 
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be extrapolated to clinical practice, because during an endodontic therapy, 

instruments are also used and it is difficult to bring irrigation solutions close to the 

apex region, which could influence the recorded values. But the analysis of the 

behavior of different root thirds, which are structurally different, into direct contact 

with the irrigating solutions it is necessary to know if besides the difficulty of 

irrigators reach the apex, the dentin composition also influence the decrease of 

microhardness. More studies are needed to evaluate not only the effect of different 

irrigation regimes on the dentin structure but also the effect of these protocols on 

the adhesion of bacteria and root canal fillings. 

 

CONCLUSIONS 

Based on the results of this study, it can be concluded that: 

1. Except saline, all tested irrigation regimens reduced the microhardness 

of human root lumen canal dentin.  

2. Despite structurally different, when subjected to the irrigation regimen 

the root thirds behaved similarly. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
 

UM NOVO AGENTE QUELANTE EM ENDODONTIA: EFEITOS DE 

DIFERENTES REGIMES DE IRRIGAÇÃO COM ETIDRONATO NA 

MICRODUREZA DA DENTINA RADICULAR 
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RESUMO  

Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes regimes de irrigação sobre a microdureza 

da dentina do lúmen do canal radicular. 

Metodologia: Dentes humanos unirradiculares tiveram suas coroas removidas na 

junção cemento-esmalte. Cada raiz foi seccionada longitudinalmente no sentido 

vestíbulo-lingual e quarenta e cinco metades de raízes foram seccionadas 

transversalmente em terços. Os fragmentos foram incluídos em resina acrílica e 

polidos com papeis abrasivos de carboneto de silício até a granulação 2000 e em 

seguida com pasta diamantada extra-fina. Inicialmente as amostras de cada terço 

foram aleatoriamente distribuídas em 3 grupos e tratadas como segue: G1 - 

solução salina (grupo controle); G2 - solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 

5% + solução etidronato (HEBP) a 18%, misturadas em partes iguais; e G3- 

NaOCl 2.5%. Após as análises de microdureza, as amostras do G3 foram 

distribuídas para formar os grupos G4, G5 e G6 que foram submetidos à ação do 

ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) a 17%, ácido cítrico (AC) a 10% e HEBP a 

9%, respectivamente. Seguindo as novas leituras, esses grupos receberam uma 

irrigação final com NaOCl a 2.5%, resultando em G7, G8 e G9. A microdureza foi 

medida antes e depois dos tratamentos com um penetrador de Knoop sob uma 

carga de 25 gramas aplicada por 15 segundos. Os dados foram analisados 

estatisticamente pelo teste t de Student para amostras pareadas (α<0.05), para 

comparar os valores de microdureza antes e após os tratamentos, e pela análise 

de variância (ANOVA) (α<0.05), para observar as diferenças entre os terços 

radiculares. 
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Resultados: Os resultados mostraram que: (i) não houve diferença entre os 

valores de microdureza dos diferentes terços antes dos tratamentos; (ii) todos os 

regimes de irrigação testados, exceto o grupo controle, diminuiram 

significativamente a microdureza de superfície; e (iii) todos os terços radiculares 

apresentaram resposta igual frente ao mesmo tratamento. 

Conclusão: Exceto o soro fisiológico, todos os regimes de irrigação testados 

reduziram a microdureza da dentina radicular. 

 

Descritores: Agentes quelantes, Dentina, Ácido etidrônico, Dureza, Propriedades 

de superfície, Irrigantes do canal radicular. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a terapia endodôntica, soluções de químicas são utilizadas para 

auxiliar os instrumentos endodônticos no processo de limpeza e modelagem do 

sistema de canais radiculares. A lubrificação das paredes dentinárias por estas 

soluções pode diminuir o estresse mecânico na instrumentação rotatória do canal 

radicular, prevenindo a fratura dos instrumentos (Zehnder 2006).  

Embora essas soluções facilitem a instrumentação do canal radicular, elas 

também podem aumentas a possibilidade de ocorrer desvio do canal radicular 

durante o preparo biomecânioco (Bramante & Betti 2000), porque elas interferem 

na estrutura química da dentina, modificando a relação cálcio/fósforo (Ca/P) da 

superfície (Di Renzo et al. 2001a, Di Renzo et al. 2001b), que pode diminuir a 

microdureza dentinária (Qing et al. 2006a), facilitando o corte da dentina. Essas 

mudanças também podem afetar a capacidade de selamento e adesão dos 

materiais odontológicos (De-Deus et al. 2008a, Neelakantan et al. 2011). Estudos 

indicaram que em todas as concentrações o hipoclorito de sódio (NaOCl), o 

agente irrigante mais comumente utilizado, diminui a microdureza da dentina 

(Slutzky-Goldberg et al. 2004, Saghiri et al. 2009, Patil & Uppin 2011). Com 

relação aos quelantes, os efeitos de descalcificação dependem fortemente do 

irrigante que foi utilizado, do tempo de aplicação, do pH da solução e da 

concentração (Pérez-Heredia et al. 2008, Dineshkumar et al. 2012) 

A associação de diferentes soluções com capacidade de dissolver 

componentos orgânicos e inorgânicos é necessária para remover completamente 

a smear layer e desorganizar o biofilme bacteriano (Qing et al. 2006a, Cruz-Filho 
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et al. 2011). Atualmente alguns estudos mostraram que quando um quelante, 

como ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), ácido cítrico (AC), MTAD (mistura 

de doxiciclina, ácido cítrico e Tween 80), é utilizado na irrigação final, a matriz de 

colágeno permanece na superfície do canal radicular (Goldman et al. 1982, Niu et 

al. 2002), o que pode contribuir para a adesão bacteriana em recontaminações 

(Kowalski et al. 2006, Kishen et al. 2008). Assim, para minimizar este efeito e 

devolver à superfície as características de uma dentina não tratada, a utilização 

de soluções de NaOCl tem sido sugerida após os agentes de quelação (Kishen et 

al. 2008) para remover esta matriz de colágeno exposta, em um processo 

chamado desproteinização (Di Renzo et al. 2001a). 

Recentemente, o hidroxietilideno bifosfonato (HEBP), também conhecido 

como etidronato, uma substância que previne a reabsorção óssea e é usada 

sistemicamente em pacientes que sofrem de osteoporose e doença de Paget foi 

sugerido como um substituto para outros quelantes, porque causa menores 

efeitos na estrutura dentinária (De-Deus et al. 2008b) e pode também ser 

misturada com soluções de NaOCl  sem interferir com a propriedade 

antimicrobiana desta substância (Zehnder et al. 2005). Contudo, estas soluções 

precisam de 300 segundos para remover completamente a smear layer (De-Deus 

et al. 2008b).  

Embora diversas pesquisas tenham avaliado o efeito das soluções 

irrigadoras sobre a microdureza da dentina radicular (Slutzky-Goldberg et al. 

2004, Qing et al. 2006b, Dineshkumar et al. 2012, Pimenta et al. 2012) estudos 

adicionais são nessários para analizar o efeito de diferentes regimes de irrigação 
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empregando NaOCl isolado e associado com diferentes agentes quelantes 

seguido ou não por irrigação final com NaOCl, porque a redução na microdureza 

pode ser potencializada pela combinação dessas substâncias. Por conseguinte, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do uso único ou combinado do NaOCl 

com EDTA, AC e HEBP na microdureza da dentina do canal radicular. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

do Pará, Brasil (CEP-ICS/UFPA; protocolo n º 134/11). 

Soluções 

As seguintes soluções foram utilizadas nos regimes de irrigação: NaOCl a 

2.5% (peso/volume) e 5%, EDTA a 17%, AC a 10% e HEBP a 9 e 18%. A solução 

de EDTA a 17% foi preparada pela dissolução de EDTA dissódico (Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA) em água destilada com o auxílio de hidróxido de sódio 

(Sigma Aldrich) para favorecer dissolução; o pH foi ajustado para 7 com a adição 

de ácido clorídrico (HCl, Sigma Aldrich). As soluções de NaOCl a 2.5% e 5%, AC 

a 10% (Sigma Aldrich) e HEBP a 9 e 18% (Zschimmer & Schwarz Mohsdorf 

GmbH & Co KG, Burgstädt, Alemanha) foram preparadas pela mistura dos 

produtos químicos puros com água destilada. 

Todas as soluções foram armazenadas em recipientes escuros a 5 ºC entre 

os experimentos e retiradas do refrigerador 60 min antes de serem utilizadas. 

Para obter a solução com  NaOCl a 2.5% e HEBP a 9%, uma mistura na 
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proporção de 1:1 de NaOCl a 5% e HEBP a 18% foi preparada imediatamente 

antes dos experimentos (Zehnder et al. 2005). 

Seleção dos dentes e preparação dos espécimes 

A seleção dos dentes humanos unirradiculares foi feita com base nas 

dimensões relativas, similaridade na morfologia e ausência de trincas ou defeitos 

de cárie especialmente na porção radicular. Detritos e tecidos remanescentes nas 

superfícies dentárias foram removidos e os dentes armazenados em timos a 0.1% 

a 9 ºC até o momento do uso. 

Os dentes tiveram suas coroas removidas na junção cemento-esmalte com 

o auxilio de um disco de diamantado (KG Sorensen Ind. e Com., São Paulo, SP, 

Brasil) em baixa rotação sob refrigeração. Outra secção foi realizada ao nível do 

forame apical para garantir que apenas a dentina do canal fosse analisada. 

Depois, cada raiz foi cortada longitudinalmente para obter as 45 metades de 

raízes necessárias para a pesquisa. Em seguida, as metades foram seccionadas 

horizontalmente nos terços apical, médio e cervical, sendo os terços previamente 

delimitados com o auxilio do paquímetro digital PD-150 (Vonder, Curitiba, PR, 

Brazil). Os segmentos radiculares foram identificados e incluídos em resina 

acrílica auto-polimerizável (DentBras, Pirassununga, SP, Brasil), deixando a 

dentina do canal radicular exposta. 

As amostras foram preparados para teste de microdureza por meio do 

polimento da superfície com papéis abrasivos de carboneto de silício (3M, 

Sumaré, SP, Brasil) com graus ascendentes de abrasividade (400, 600, 1200 e 

2000), em uma politriz (Arotec, São Paulo, SP, Brazil) sob irrigação constante 
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com água. Após, os espécimes foram polidos com discos de feltro e pasta 

diamantada extra-fina (Diamond Excel, FGM Produtos Dentários, Joinville, SC, 

Brasil). Depois, os espécimes foram lavados em água destilada durante 5 min no 

aparelho de ultrassom para remover os resíduos. 

Os valores referênciais de microdureza dos espécimes não tratados foram 

registados usando o penetrador de Knoop do microdurômetro FM-700 (Future-

Tech, Kawasaki, Japan), sob uma carga de 25 gramas aplicada por 15 segundos. 

Em cada amostra, três indentações foram feitas ao longo da luz do canal. A média 

desses valores foi utilizada para avaliar as alterações na microdureza. 

Em seguida, as amostras foram distribuídas aleatoriamente em grupos 

como segue: G1 (n = 9): solução salina (controle) (30 min); G2 (n = 9): NaOCl a 

5% + HEBP a 18% misturados em partes iguais (30 min); G3 (n = 27): NaOCl a 

2,5% (30 min). Depois das leituras de microdureza, as amostras do G3 foram 

distribuídas para formar os grupos 4, 5 e 6 (n = 9), que foram submetidos aos 

seguintes agentes quelantes para remover a camada de smear layer: EDTA a 

17% (3 min), AC a 10% (3 min) e HEBP a 9% (5 min), respectivamente. Após as 

novas leituras, as amostras de grupos G4, G5 e G6 receberam uma lavagem final 

com NaOCl a 2.5%  (3 min), para remover a matriz de colágeno exposta pelos 

agentes quelantes, o que resultou nos grupos G7 e G8 e G9. 

Em cada etapa, os espécimes foram imersos em 40 mL das soluções teste 

e levados ao ultrassom. As soluções de irrigação foram trocadas a cada 5 min 

para garantir a sua eficácia química. Após cada etapa, para evitar o efeito 
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prolongado dos irrigantes, os espécimes receberam uma lavagem durante 1min 

com 40 mL de água destilada em cuba de ultrassônica. 

As indentações pós-tratamento foram realizados em cada espécime 

adjacentes as iniciais e da mesma maneira, e os valores de microdureza foram 

registrados. 

Análise estatística 

O tamanho da amostra foi determinado após um estudo piloto. Para este 

cálculo foi levado em consideração que após o primeiro tratamento a média de 

microdureza foi de 37.9 e o desvio padrão das diferenças de 3.52. Para detectar 

uma diferença de 10%, utilizando o teste-t pareado com um poder de 80% e uma 

α bilateral de 5%, o tamanho amostral necessário foi de 9 espécimes por grupo. 

Vinte e sete espécimes de cada terço radicular foram submetidos ao 

NaOCl durante 30 min e depois distribuídos de acordo com os regimes de 

irrigação. Para evitar resultados falso-positivos, os valores de microdureza de 

apenas 9 espécimes de cada terço foram aleatoriamente selecionados para 

análise estatística do grupo G3. 

A amostra apresentou uma distribuição normal. O teste t de Student para 

amostras pareadas foi utilizado para comparar a microdureza da dentina antes e 

após os tratamentos e a análise de variância (ANOVA) para detectar diferenças 

entre os terços radiculares. Todas as hipóteses foram testadas com um nível de 

confiança de 95%. 
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RESULTADOS 

A média e o desvio padrão da microdureza dos terços cervical, médio e 

apical da dentina do lúmen do canal radicular nos diferentes grupos 

experimentais, antes e após os tratamentos, são exibidos nas Tabelas 1, 2 e 3 

apresentam. Foi observado que, com exceção do grupo controle, todos os outros 

regimes de irrigação testados reduziram a microdureza significativamente (P < 

0.05). 

A comparação dos diferentes terços mostrou não haver diferença 

estatisticamente significativa em sua microdureza inicial. Analisando o 

comportamento dos terços radiculares é possível afirmar que os diferentes terços 

se comportaram da mesma maneira frente ao mesmo regime de irrigação (Tabela 

4). 
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Tabela 1 Média, desvio padrão e valor P (teste t de Student) para a microdureza 

no terço cervical antes (T0) e depois (T1) da aplicação dos regimes de 

irrigação.  

  

Grupos 

Terço Cervical (TC) 

T0 
X ± DP 

T1 
X ± DP 

Valor P 
(teste t-Student) 

G1 - Soro fisiológico 46.6 ± 6.3 46.0 ± 5.2 0.69 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 18%  

(30min) 

43.7 ± 5.0 36.2 ± 5.4 0.02 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 44.7 ± 3.5 38.7 ± 3.8 0.02 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 

 + EDTA a 17% (3min) 

47.5 ± 6.4 30.7 ± 3.5 <0.0001 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 

+ AC  a 10% (3min) 

43.7 ± 3.4 31.5 ± 4.9 <0.0001 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% 

(5min) 

45.9 ± 4.8 41.4 ± 4.9 0.04 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 

 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % 

(3min) 

47.5 ± 6.4 30.2 ± 3.91 <0.0001 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 

+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% 

(3min) 

43.7 ± 1.8 31.9 ± 6.8 <0.0001 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% 

(5min) + NaOCl a 2.5% (3min) 

45.9 ± 4.8 39.1 ± 4.76 0.02 

X= média; DP= desvio padrão. 
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Tabela 2 Média, desvio padrão e valor P (teste t de Student) para a microdureza no 

terço médio antes (T0) e depois (T1) da aplicação dos regimes de 

irrigação.  

  
Grupos 

Terço Médio (TM) 

T0 
X ± DP 

T1 
X ± DP 

Valor P 
(teste t-Student) 

G1 - Soro fisiológico 46.9 ± 5.1 45.1 ± 3.7 0.43 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 

18%  (30min) 
45.5 ± 5.5 35.7 ± 4.1 0.006 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 44.9 ± 5.0 I 39.8 ± 2.9 0.01 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) 

47.3 ± 3.7 34.5 ± 5.4 <0.001 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) 

45.2 ± 3.5 31.4 ± 7.4 <0.0001 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% 

(5min) 
47.7 ± 4.6 42.6 ± 3.0 0.02 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % 

(3min) 

47.3 ± 3.7 34.4 ± 5.4 <0.0001 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% 

(3min) 

45.6 ± 2.9 29.8 ± 6.4 <0.0001 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% 

(5min) + NaOCl a 2.5% (3min) 
47.7 ± 4.6 41.8 ± 4.2 0.004 

X= média; DP= desvio padrão. 
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Tabela 3 Média, desvio padrão e valor P (teste t de Student) para a microdureza 

no terço apical antes (T0) e depois (T1) da aplicação dos regimes de 

irrigação.  

  

Grupos 
Terço Apical (TA) 

T0 
X ± SD 

T1 
X ± SD 

Valor P 
(teste t-Student) 

G1 - Soro fisiológico 47.9 ± 6.8 43.7 ± 7.3 0.21 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 18%  

(30min) 
46.1 ± 3.7 40.0 ± 5.7 0.02 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 45.2 ± 2.8 40.7 ± 5.0 0.02 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) 

47.2 ± 3.6 35.3 ± 4.0 <0.0001 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) 

45.4 ± 7.0 30.2 ± 5.4 <0.0032 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% 

(5min) 
46.4 ± 6.1 39.6 ± 5.8 0.01 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % 

(3min) 

47.2 ± 3.6 35.7 ± 5.2 0.0006 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% 

(3min) 

45.1 ± 7.5 28.0 ± 3.6 <0.0005 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% 

(5min) + NaOCl a 2.5% (3min) 
46.4 ± 6.1 39.4 ± 4.9 0.04 

X= média; DP= desvio padrão. 
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Tabela 4 Valor P (ANOVA) para a microdureza antes (T0) e após (T1) o mesmo 

tratamento nos diferentes terços. 

  
Grupos 

TC X TM 

TC X TA 

TM X TA 

  
Valor P em T0 (ANOVA) 

TC X TM 

TC X TA 

TM X TA 

  
Valor P em T1 

(ANOVA) 
G1 - Soro fisiológico 0.89 0.68 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 18%  (30min) 0.57 0.16 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 0.95 0.58 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) 

0.99 0.08 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) 

0.74 0.86 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) 0.76 0.58 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % (3min) 

0.99 0.06 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% (3min) 

0.74 0.61 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) + 

NaOCl a 2.5% (3min) 
0.76 0.59 

TC= terço cervical; TM= terço médio; TA= terço apical. 
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DISCUSSÃO 

A redução na microdureza dentinária causada pelas soluções irrigadoras 

usadas nos tratamentos endodônticos podem facilitar o preparo de canais 

atresiados e calcificados, mas podem também aumentar as chances de ocorrer 

desvio do canal radicular (Bramante & Betti 2000).  

Os resultados deste estudo mostraram que, exceto G1 (controle), todos os 

regimes de irrigação testados diminuiram significativamente a microdureza da 

dentina, o que confirma os resultados de estudos que afirmam que as soluções 

irrigadoras interferirem na composição química da superfície da dentina (Di Renzo 

et al. 2001a, Di Renzo et al. 2001b). 

Para uma determinada carga, o indentador Vickers penetra duas vezes 

mais longe nos espécimes que o penetrador Knoop (Knoop et al. 1939). Além 

disso, as medidas de microdureza obtidas pelo método de Knoop são 

praticamente insensíveis à recuperação elástica do material, o que faz deste teste 

o mais indicado para analisar a microdureza das superfícies (Fuentes et al. 2003). 

Por estas razões o teste de Knoop foi escolhido para o estudo, pois estas 

características fazem com que a dentina superficial, mais próxima à polpa, seja 

analisada.  

O hipoclorito de sódio pode dissolver proteínas, e é interessante que seja 

utilizado depois de soluções quelantes porque otimiza as superfícies dentinárias 

para a adesão dos materiais baseados na reação com a fase mineral da dentina 

(Di Renzo et al. 2001b) e reduz a adesão de bactérias ao colágeno exposto na 

superfície por agentes complexantes de cálcio (Kowalski et al. 2006, Kishen et al. 
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2008). Os resultados mostraram que o NaOCl é capaz de diminuir a microdureza 

dentinária significativamente, mesmo quando utilizado sozinho (G3),  

concordando com estudos anteriores (Slutzky-Goldberg et al. 2004, Saghiri et al. 

2009, Patil & Uppin 2011). É possivel observar que, quando utilizado usado na 

irrigação final por apenas 3 min, esta solução não provoca muitas alterações na 

microdureza comparando com os valores dos grupos que não receberam a 

lavagem final com o NaOCl, confirmando que o seu efeito é tempo-dependente 

(Slutzky-Goldberg et al. 2004). 

No experimento, após o uso dos quelantes, a smear layer e os smear plugs 

foram removidos e os orificios dos túbulos dentinários eram vistos na superfície 

dos espécimes. Os regimes de irrigação que empregaram o HEBP como um 

agente quelante tiveram uma diminuição significativa na sua microdureza, mas ela 

foi inferior a dos protocolos que empregaram AC e EDTA (P < 0.001) (Tabelas 1, 

2 e 3). Os resultados mostraram que a diminuição na microdureza é diretamente 

proporcional à capacidade de quelação da substância. Esses achados confirmam 

que o HEBP é um agente quelante fraco que causa menores alterações na 

dentina (De-Deus et al. 2008a, De-Deus et al. 2008b, Dineshkumar et al. 2012). 

Apesar dos terços radiculares serem estruturalmente diferentes (Vasiliadis 

et al. 1983a, Vasiliadis et al. 1983b, Lottanti et al. 2009) a comparação dos seus 

valores iniciais mostrou que a microdureza é semelhante entre eles. O mesmo foi 

observado após o uso de soluções de irrigação. Quando submetido ao mesmo 

regime de irrigação eles se comportaram de forma semelhante, o que prova que 

quando a solução de irrigação entra em contato direto com a superfície da 
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dentina, embora ela seja diferente em cada região, as alterações provocadas são 

semelhantes. 

Diante de tais resultados, é possível afirmar que exceto o soro fisiológico, 

todos os regimes de irrigação testados reduziram a microdureza da dentina da luz 

do canal radicular, mas esses resultados não devem ser extrapolados para a 

prática clínica, porque durante uma terapia endodôntica instrumentos também são 

utilizados e há uma dificuldade em levar os irrigantes próximos à região mais 

apical, o que pode alterar estes valores encontrados. Mais estudos são 

necessários para avaliar não só o impacto de diferentes regimes de irrigação 

sobre a estrutura de dentina, mas também o efeito destes protocolos sobre a 

adesão de bactérias e materias obturadores do canal radicular. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados deste estudo, pode se concluir que: 

1. Exceto o soro fisiológico, todos os regimes de irrigação testados 

reduzem a microdureza da dentina do canal radicular de dentes 

humanos. 

2. Apesar de estruturalmente diferentes, quando submetidos aos 

regimes de irrigação os terços radiculares se comportam de maneira 

similar 
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CAPÍTULO 3 
 

 
ETIDRONATE FROM MEDICINE TO ENDODONTICS:  EFFECTS OF 

DIFFERENT IRRIGATION REGIMES ON ROOT DENTIN ROUGHNESS* 
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ABSTRACT 

An increase on dentin roughness, associated with surface composition, contribute 

to bacterial adherence in recontaminations. The surface roughness also is 

important for micromechanical interlocking of dental materials to dentin, and 

understanding the surface characteristics is essential to obtain the adhesion of 

root canal sealers that have different physico-chemical characteristics.  

Objectives: To evaluate the effects of sodium hypochlorite (NaOCl), 

ethylenediaminetetracetic (EDTA), etidronic (HEBP), and citric acid (CA) on 

associated in different irrigation regimens on root dentin roughness. 

Methodology: Forty-five root anterior tooth halves were used. The root parts were 

sectioned in thirds, embedded in acrylic resin and polished to a standard surface 

roughness. Initially the samples of each third were randomly assigned into 3 

groups and treated as follows: G1 - saline solution (control); G2 - 5% NaOCl + 

18% HEBP mixed in equal parts; and G3 - 2.5% NaOCl. After initial measuments, 

the G3 samples were distributed into subgroups G4, G5 and G6, which were 

subjected to 17% EDTA, 10% CA and 9% HEBP, respectively. Following the new 

measuments, these groups received a final flush with 2.5% NaOCl, producing G7, 

G8 and G9. The dentin surface roughness (Ra) was determined before and after 

treatments using a profilometer. The Wilcoxon test (α<0.05) was used to compare 

the values before and after treatments, and the Friedman test (α<0.05) to detect 

any differences among root thirds.  

Results: The results showed that: (i) NaOCl did not affect the surface roughness; 

(ii) there was a significant increase in roughness after the use of chelating agents 
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(P < 0.01); and (iii) only the G3 group showed a difference in surface roughness 

between apical third and other thirds of the teeth (P <0.0043). 

Conclusion: Only the irrigation regimens that used chelating agents altered the 

roughness of root dentin.  

 

Keywords: Chelating Agents. Dentin. Etidronic Acid. Root Canal Irrigants. Surface 

Properties. 
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INTRODUCTION 

Adhesion involves interactions at the interface between materials and 

depends of several factors as cleanliness, composition, and roughness of 

adherent surface. Mechanical bonding is the most effective means of creating 

strong joints. In this type of adhesion the material penetrating into the adherent 

and becoming mechanically interlocked at some level. To strong adhesive bonds 

is important that the adherent have clean and roughness surfaces(Marshall et al. 

2010). 

The irrigating solutions used in endodontics clean the dentin surface, and 

may interfere with the chemical structure of dentin changing the 

calcium/phosphorus (Ca/P) ratio of the surface(Hennequin et al. 1994). These 

alterations can increase the surface roughness(Ballal et al. 2010, Hu et al. 2010), 

what may affect sealing ability and the adhesion of dental materials, such as resin-

based cements and root canal sealers to dentin(Saleh et al. 2002, Lisboa et al. 

2013)   and alter the nature of adhesion and the adhesion strength of various 

bacteria(Quirynen & Bollen 1995, Kishen et al. 2008). 

Sodium hypochlorite solutions (NaOCl) are the most common irrigating 

agents used in biomechanical preparation based on their excellent microbicidal 

activity and tissue-dissolving capabilities(Mohammadi 2008). However, despite 

these properties, this solution only removes the organic structure of the smear 

layer produced during mechanical instrumentation(Di Renzo et al. 2001), and 

combining it with chelating agents is necessary to remove the inorganic phase of 

this layer(Hülsmann et al. 2003). Various chelating agents can be used for this 
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purpose, such as ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), citric acid (CA), MTAD 

(mixture of doxycycline, citric acid and Tween 80), and chitosan(Hülsmann et al. 

2003, Torabinejad et al. 2003, Pimenta et al. 2012). Recently, etidronate (HEBP), 

a substance that prevents bone resorption has been used in medicine for patients 

suffering from osteoporosis or Paget´s disease, and was suggested as substitute 

for traditional chelators due to fewer effects observed on dentin structure(De-Deus 

et al. 2008). It is a chelator that can be mixed with NaOCl without interfering with 

its antimicrobial property immediately(Zehnder et al. 2005). 

However, the chelating solutions also remove calcium ions from the dentin 

surface, exposing the collagen matrix, which may contribute to bacterial 

adherence in recontaminations, as with Enterococcus faecalis(Kowalski et al. 

2006, Kishen et al. 2008). The use of NaOCl solutions has been suggested as a 

strategy to remove this exposed collagen matrix in a process called 

deproteination(Kishen et al. 2008, Baseggio et al. 2009), which restore to the 

surface characteristics of untreated dentin(Di Renzo et al. 2001). 

The importance of roughness studies is supported by the strong relationship 

between surface topography and its influence on dentin wettability, a property that 

directly influences the bonding of the dental materials(Eick et al. 1972) and 

microorganism adhesion(Tang et al. 2011). The increase in roughness could be 

potentiated by combination of the irrigation solutions, and to date, there have been 

no studies evaluating the effect of HEBP and different irrigation regimens on the 

roughness of root canal dentin. Therefore, the purpose of this in vitro study was to 
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evaluate the effects of NaOCl, EDTA, HEBP and CA associated in different 

irrigation regimens on root dentin roughness. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This study was reviewed and approved by the Ethics Committee on Human 

Research. 

 

Solutions 

Solutions of 2.5% (wt/vol) and 5% NaOCl, 10% CA (Sigma Aldrich, Saint 

Louis, USA), 9 and 18% HEBP (Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG, 

Burgstädt, Germany) were prepared using pure chemicals dissolved in deionized 

water. The 17% EDTA solution (Sigma Aldrich) was prepared as previously 

described in other study(Pérez-Heredia et al. 2008). 

All solutions were stored at 5 ºC in airtight dark containers between 

experiments; prior to being used the solutions were removed from the refrigerator 

and stored for 60 min at room temperature. A fresh 1:1 mixture of 5% NaOCl and 

18% HEBP was prepared immediately before the experiments, producing a 

solution that contained 2.5% NaOCl and 9% HEBP(Zehnder et al. 2005). 

 

Teeth selection and preparation 

Forty-five human root anterior tooth halves were used. The sample size was 

determined after a pilot study. The debris and soft tissue remnants on the tooth 

surfaces were removed, and all teeth stored in 0.1% thymol at 9ºC until use. 
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Teeth with caries, cracks, and root dilacerations were excluded. The tooth 

crowns were removed at the cement-enamel junction using a low-speed diamond 

disk (KG Sorensen Ind. e Com., São Paulo, Brazil) with water cooling. The canals 

were explored with a size 15 K-type file (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland), until the tip of the instrument was adjusted to the apical foramen. At 

this point, another sectioning was performed to standardize the root apical limit 

and ensure that only the canal dentin was analyzed. Subsequently, each root was 

sectioned longitudinally in the buccolingual direction to expose the entire canal 

extension, and the pulp tissue was removed. The tooth halves thirds were 

transversely marked with the aid of a digital caliper PD-150 (Vonder, Curitiba, 

Brazil), and then the halves were horizontally sectioned into apical, middle and 

cervical thirds. Each segment was identified and horizontally mounted in 

autopolymerizing acrylic resin (DentBras, Pirassununga, Brazil) with the canal 

dentin exposed.The specimens were wet polished on a circular grinding machine 

with a series of ascending grades (400, 600, 1200, and 2000) of silicon carbide 

abrasive papers (3M, Sumaré, SP, Brazil) under water coolant to achieve a 

standard surface roughness. Then, the samples were thoroughly washed and 

sonicated in distilled water to remove residual particles.  

The surface roughness of each sample was determined in Ra (arithmetic 

average roughness - µm) with a portable digital roughness tester SJ 301 

(Mitutoyo, Tokyo, Japan) within a pre-established cut-off (distance traveled in each 

reading) of 0.8 mm. Three tracings of different locations on the root canal lumen 

dentin were made. Specimens with similar surface roughness were included in the 
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study; the other samples were again subjected to polishing until they reached the 

roughness standard mean (0.10 – 0.14 Ra) determined by the pilot test. 

The 45 specimens of each third were randomly distributed into groups as 

shown in Figure 1. 

 

 

Figure 1 - Experimental groups. 

 

The solution treatments were carried out in three stages. In stage 1, the 

specimens were immersed in irrigating solutions for 30 minutes to simulate the 

biomechanical preparation. In stage 2, the inorganic phase of the smear layer was 

removed through the application of chelating agents, and in step 3, deproteination 

was performed with the use of 2.5% NaOCl solution for 3 min.  
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The specimens were immersed in 40 mL of tested solutions and 

ultrasonicated. The irrigation solutions were renewed every 5 min to ensure its 

chemical effectiveness. After each step, the specimens were washed for 1 min 

with distilled water in an ultrasonic tub to avoid residual effects from the solutions. 

The measurements were performed after each stage in the same manner 

as the initial measurements, and the roughness values were recorded. 

Statistical analysis   

Twenty-seven specimens of each root third were subjected to NaOCl and 

then distributed according to the irrigation regimens used. To avoid false-positive 

inflation, the roughness values of only 9 specimens were randomly selected for 

statistical analysis of the G3. 

The sample exhibited normal distribution and unequal variances. The 

nonparametric Wilcoxon test (α <0.05) was used to compare the dentin surface 

roughnesses before and after treatments, and the Friedman test (α<0.05) was 

used to detect differences among the root thirds. 

 

RESULTS 

The median and interquartile range of roughness values of root canal dentin 

before and after treatment with irrigation regimens in cervical, middle, and apical 

thirds are summarized in Tables 1, 2, and 3 respectively. A significant increase in 

dentin roughness was observed following the treatment with the different irrigation 

regimens, except when saline (G1) or NaOCl (G3) were used alone. 
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The data for inicial roughness revealed no statistically significant difference 

among the different thirds (Table 4). After treatments, the different thirds behaved 

the same way, except in G2 in which the apical third had a lower increase in 

surface roughness than did the other thirds (P = 0.0043). 

 

 

Table 1 Median and interquartile range and P values (Wilcoxon test) for 

roughness analysis in the cervical third before (T0) and after (T1) the 

application of the irrigation regimens. 

  

Groups 
Cervical Third (CT) 

T0 
Med ± IQR 

T1 
Med ± IQR 

P value 
(Wilcoxon) 

G1 – Saline 0.11±0.03 0.11±0.02 0.48 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP (30 min) 0.11±0.02 1.27±1.67 <0.01 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 0.12±0.03 0.13±0.02 0.35 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) 0.12±0.03 0.51±0.29 <0.01 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) 0.10±0.03 1.34±0.61 <0.01 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) 0.11±0.02 0.23±0.09 <0.01 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) + 2.5% 
NaOCl  (3 min) 

0.12±0.03 0.40±0.36 <0.01 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) + 2.5% 
NaOCl (3 min) 

0.10±0.03 1.49±0.03 <0.01 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) + 2.5% 
NaOCl  (3 min) 

0.11±0.02 0.21±0.11 <0.01 

Med= median; IQR= interquartile range. 
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Table 2 Median and interquartile range and P values (Wilcoxon test) for 

roughness analysis in the middle third before (T0) and after (T1) the 

application of the irrigation regimens. 

  

Groups 
Middle Third  (MT) 

T0 
Med ± IQR 

T1 
Med ± IQR 

P value 
(Wilcoxon) 

G1 – Saline 0.11±0.02 0.11±0.03 0.86 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP (30 min) 0.11±0.02 1.25±0.57 <0.01 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 0.12±0.02 0.12±0.02 0.26 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) 0.10±0.02 0.48±0.10 <0.01 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) 0.10±0.03 1.00±0.89 <0.01 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) 0.11±0.03 0.22±0.08 <0.01 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) + 2.5% 
NaOCl  (3 min) 

0.10±0.02 0.45±0.11 <0.01 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) + 2.5% 
NaOCl (3 min) 

0.10±0.03 1.29±0.43 <0.01 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) + 2.5% 
NaOCl  (3 min) 

0.11±0.03 0.24±0.09 <0.01 

Med= median; IQR= interquartile range. 
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Table 3 Median and interquartile range and P values (Wilcoxon test) for 

roughness analysis in the apical third before (T0) and after (T1) the 

application of the irrigation regimens. 

  

Groups 
Apical Third  (AT) 

T0 
Med ± IQR 

T1 
Med ± IQR 

P value 
(Wilcoxon) 

G1 – Saline 0.10±0.02 0.10±0.02 0.50 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP (30 min) 0.11±0.02 0.25±0.19 <0.01 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 0.11±0.01 0.13±0.02 0.26 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) 0.11±0.01 0.51±0.25 <0.01 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) 0.11±0.02 1.07±0.50 <0.01 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) 0.11±0.01 0.22±0.05 <0.01 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) + 2.5% 
NaOCl  (3 min) 

0.11±0.01 0.57±0.44 <0.01 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) + 2.5% 
NaOCl (3 min) 

0.11±0.02 1.11±0.63 <0.01 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) + 2.5% 
NaOCl  (3 min) 

0.11±0.01 0.24±0.09 <0.01 

Med= median; IQR= interquartile range. 
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Table 4 The P values (Friedman test) of the roughnesses before (T0) and after 

(T1) the same treatment on different thirds. 

  
Groups 

CT X MT 
CT X AT 
MT X AT 

  
P value in T0 

(Friedman) 

CT X MT 
CT X AT 
MT X AT 

  
P value in T1 

(Friedman) 
G1 – Saline  0.69 0.77 

G2 - Mixture 5% NaOCl and  18% HEBP (30 min) 0.82 0.0043* 

G3 - 2.5% NaOCl  (30 min) 0.97 0.55 

G4 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) 0.36 0.45 

G5 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) 0.92 0.89 

G6 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) 0.42 0.92 

G7 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 17% EDTA  (3 min) + 
2.5% NaOCl  (3 min) 

0.36 0.69 

G8 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 10% CA (3 min) + 2.5% 
NaOCl (3 min) 

0.92 0.23 

G9 - 2.5% NaOCl  (30 min) + 9% HEBP (5 min) + 
2.5% NaOCl  (3 min) 

0.42 0.89 

CT= cervical third; MD= middle third; AP= apical third; * P = 0.0043: CT x MT P = not significant; 
CT x AT P < 0.05; and MT x AT P < 0.05. 
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DISCUSSION 

The irrigation solutions might influence the physicochemical properties of 

human root canal dentin, including microhardness, permeability, solubility, 

wettability and roughness(Ballal et al. 2010, Hu et al. 2010). In endodontics, an 

increase in surface roughness could be clinically beneficial because it may 

enhances the micromechanical bonding of root canal sealers, which require 

irregularities on the surface of the adherent for penetration(Ballal et al. 2010, Hu et 

al. 2010) . However, too much roughness can facilitate bacterial adhesion, which 

might lead to plaque formation(Quirynen & Bollen 1995, Tang et al. 2011). 

In the present study, NaOCl treatment did not modify the roughness of the 

dentin surface when used before or after the chelating agents, consistent with 

previous findings that NaOCl does not cause decalcification(Lottanti et al. 2009) or 

changes in dentin wettability(Attal et al. 1994, Tani et al. 1996), a factor that has 

been correlated with dentin roughness(Eick et al. 1972, Hu et al. 2010). However, 

these results are in contrast to those of other studies(Ari et al. 2004, Hu et al. 

2010, Patil & Uppin 2011), most likely due to the standardization of the initial 

polishing used here; this procedure was not reported in the other studies. Initial 

roughness standardization is recommended in studies of chemical conditioning 

because it offers a controlled reference point for the correct and unambiguous 

assessment of the morphological effects induced by subsequent chemical 

treatments(El Feninat et al. 2001). 

A major change in surface topography occurs after the use of chelating 

agents. The regimens that employed CA (G5 and G8) and HEBP mixed with 
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NaOCl (G2) demonstrated greater increases in roughness values than did other 

groups. The strong activity of CA is most likely due to its greater capacity for 

demineralization(De-Deus et al. 2006) that, in addition to removing the smear 

layer, can also cause extensive demineralization in dentin tubules and peritubular 

dentin(Haznedaroglu 2003). When mixed the HEBP cause some reduction in the 

activity of NaOCl after 1 h, but the two substances remain active in fresh 

mixture(Zehnder et al. 2005). The results observed in G2 are most likely due to the 

ability of NaOCl to create deproteination canals in the dentin(Di Renzo et al. 

2001), which may increase the area of action available for HEBP. Associated with 

this factor, the longer use of this weak chelating agent for 30 min also may have 

potentiated its effect. 

The smallest changes in surface roughness after the use of a chelating 

agent were observed in regimens that employed 9% HEBP for 5 min after NaOCl 

treatment (G6 and G9). These findings confirm that HEBP is a weak chelating 

agent that attacks less dentin surface than other commonly used chelators, such 

as EDTA, but the HEBP solutions need 300 seconds to completely remove the 

smear layer(De-Deus et al. 2008). 

 In terms of the behavior of different root thirds in each of the irrigation 

regimens, it was observed that despite the heterogeneous structure of these 

regions(Vasiliadis et al. 1983a, Vasiliadis et al. 1983b, Lottanti et al. 2009), they 

exhibit similar behaviors in response to direct contact between the irrigation agent 

and the root surface (Table 4). One exception was the apical third in G2, possibly 

because the larger percentage of sclerotic dentin in this the area(Vasiliadis et al. 
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1983a, Vasiliadis et al. 1983b, Lottanti et al. 2009) reduced the number of 

deproteination canals created by NaOCl, decreasing the area of action available 

for HEBP. 

The results of this study showed the effects of direct contact from different 

irrigation regimens using different auxiliary chemical substances on dentin surface 

roughness. However, these results cannot be extrapolated to clinical practice 

because it is difficult to introduce irrigation solution to the apical region, what 

associated to the use of endodontic instruments, may change these values. 

However the analysis of the behavior of different root thirds into direct contact with 

the irrigating solutions it is necessary to know if besides the difficulty of irrigators 

reach the apex, the dentin composition also influence the increase of roughness. It 

was possible to observe that only the irrigation regimens that employed chelating 

solutions increased the surface roughness and the use of NaOCl before the 

chelating agents or as a final flush did not modify the dentin roughness. More 

studies should be performed to evaluate not only the effect of different irrigation 

regimes on the dentin structure but also the effect of these protocols on the 

adhesion of root canal sealers and bacteria in recontaminations. 

 

CONCLUSIONS 

The findings of this study indicated that only the irrigation regimens that 

used chelating agents were capable to increase the roughness of root canal 

dentin.  
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CAPÍTULO 4 
 

 
ETIDRONATO DA MEDICINA PARA A ENDODONTIA: EFEITOS DE 

DIFERENTES REGIMES DE IRRIGAÇÃO NA RUGOSIDADE DA DENTINA 

RADICULAR  
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RESUMO 

Um aumento na rugosidade dentinária, associado com a composição da 

superfície, contribui para a aderência de bactérias em recontaminações. A 

rugosidade da superfície também é importante para o imbricamento mecânico dos 

materiais dentários a dentina, e entender as características da superfície é 

essencial para obter a adesão de cimentos obturadores que possuem diferentes 

características físico-químicas. 

Objetivo: Avaliar o efeito do hipoclorito de sódio (NaOCl), ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA), etidronato (HEBP) e ácido cítrico (AC) 

associado em diferentes regimes de irrigação na rugosidade da dentina radicular. 

Metodologia: Quarenta e cinco metades de raízes de dentes anteriores foram 

utilizadas. As metades das raizes foram seccionadas em terços, os quais foram 

incluídos em resina acrílica e polidos até que uma rugosidade superficial padrão 

fosse obtida. Inicialmente as amostras de cada terço foram aleatoriamente 

distribuídas em 3 grupos e tratadas como segue: G1 - solução salina (controle); 

G2 - NaOCl a 5% + HEBP a 18% misturados em partes iguais; e G3 - NaOCl a 

2.5%. Após as leituras, as amostras do G3 foram distribuídas nos subgrupos G4, 

G5 e G6 que foram submetidos ao EDTA a 17%, ao AC a 10% e ao HEBP a 9%, 

respectivamente. Na sequência das novas leituras, estes grupos receberam uma 

lavagem final com NaOCl  a 2.5%, o que resultou em G7 e G8 e G9. A rugosidade 

da superfície da dentina (Ra) foi determinada antes e após os tratamentos, 

utilizando um rugosímetro. O teste de Wilcoxon (α<0.05) foi utilizado para 
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comparar os valores de rugosidade antes e após os tratamentos e o teste de 

Friedman (α<0.05) para detectar diferenças entre os terços radiculares. 

Resultados: Os resultados mostraram que: (i) o NaOCl não afetou a rugosidade 

da superfície; (ii) houve um aumento significativo na rugosidade da superfície 

após o uso dos agentes quelantes (P < 0.01); e (iii) considerando os terços 

radiculares, apenas o grupo G3 mostrou diferença na rugosidade da superfície no 

terço apical (P=0.0043). 

Conclusão: Somente os regimes de irrigação que utilizaram agentes quelantes 

alteraram a rugosidade da dentina radicular. 

 

Descritores: Agentes quelantes. Dentina. Ácido etidrônico. Irrigantes do canal 

radicular. Propriedades de superfície. 
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INTRODUCÃO 

A adesão envolve interações na interface entre materiais e depende de 

vários fatores como limpeza, composição e rugosidade da superfície aderente. A 

ligação mecânica é o meio mais efetivo de criar uma forte união. Neste tipo de 

adesão o material penetra no aderente se tornando mecanicamente interligados 

em algum nível. Para uma união adesiva forte é importante que o aderente tenha 

superfícies limpas e rugosas (Marshall et al. 2010). 

As soluções irrigadoras utilizadas em endodontia limpam a superfície 

dentinária, e podem inteferir na estrutura química da dentina mudando a taxa de 

cálcio/fósforo (Ca/P) da superfície (Hennequin et al. 1994). Estas alterações 

podem aumentar a rugosidade da superfície (Ballal et al. 2010, Hu et al. 2010), o 

que pode afetar a capacidade de selamento e a adesão de materiais dentários a 

dentina (Saleh et al. 2002, Lisboa et al. 2013), como cimentos à base de resina e 

cimentos endodônticos, e alterar a natureza da adesão e a força de adesão de 

várias (Quirynen & Bollen 1995, Kishen et al. 2008). 

As soluções de hipoclorito de sódio (NaOCl) são as mais comumente 

utilizadas no preparo biomecânico com base na sua excelente atividade 

antimicrobiana  e capacidade de dissolução tecidual(Mohammadi 2008). No 

entanto, apesar dessas propriedades, esta solução é capaz de remover a 

estrutura orgânica da smear layer produzida durante a instrumentação 

mecânica(Di Renzo et al. 2001), e sua associação com agentes quelantes é 

necessária para remover a fase inorgânica desta camada(Hülsmann et al. 2003). 

Vários agentes quelantes podem ser utilizados com esta finalidade, como o ácido 
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etilenodiaminotetracético (EDTA), ácido cítrico (AC), MTAD (mistura de 

doxiciclina, ácido cítrico e Tween 80) e quitosana (Hülsmann et al. 2003, 

Torabinejad et al. 2003, Pimenta et al. 2012). Recentemente, o etidronato (HEBP), 

uma substância que previne reabsorção óssea e tem sido utilizada em medicina 

para o tratamento de pacientes que sofrem de osteoporose ou doença de Paget, 

foi sugerido como substituto para os agentes quelantes tradicionais devido aos 

menores efeitos observados na estrutura dentinária(De-Deus et al. 2008). Ele é 

considerado o único agente quelante que pode ser misturado com o NaOCl sem 

interferir com suas propriedades antimicrobianas imediatamente (Zehnder et al. 

2005). 

No entanto, as soluções quelantes também removem íons cálcio da 

dentina, expondo a matriz de colágeno, que pode contribuir para a aderência 

bacteriana em recontaminações, como com o Enterococcus faecalis (Kowalski et 

al. 2006, Kishen et al. 2008). O uso de soluções de NaOCl após os agentes 

quelantes tem sido sugerido para remover a matriz de colágeno exposta (Kishen 

et al. 2008 , Baseggio et al. 2009), em um processo chamado de 

desproteinização, que devolve à superfície as características de uma dentina não 

tratada(Di Renzo et al. 2001).  

A importância do estudo da rugosidade é suportada pela forte relação entre 

a topografia da superfície e da sua influência sobre a molhabilidade da dentina, 

uma propriedade que afeta diretamente a união com os materiais restauradores 

(Eick et al. 1972) e a aderência de micro-organismos(Tang et al. 2011). O 

aumento na rugosidade pode ser potencializado pela combinação de soluções 
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irrigadoras, e até o momento não existem estudos avaliando o efeito de HEBP e 

diferentes regimes de irrigação na rugosidade da dentina do canal radicular.  Por 

conseguinte, o objetivo do presente estudo “in vitro” foi avaliar os efeitos do 

NaOCl, EDTA, AC e HEBP associados em diferentes regimes de irrigação na 

rugosidade da dentina radicular. 

 

MATERIAL AND MÉTODOS 

Este estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos. 

 

Soluções 

As soluções de NaOCl a 2.5 (peso/volume) e 5%, AC a 10% (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e HEBP a 9% e 18% (Zschimmer e Schwarz 

Mohsdorf GmbH e Co KG, Burgstädt , Alemanha) foram feitas usando produtos 

químicos puros dissolvidos em água destilada. A solução de EDTA a 17% (Sigma 

Aldrich) foi preparada como descrito previamente em outro estudo(Pérez-Heredia 

et al. 2008). 

Todas as soluções foram armazenadas hermeticamente a 5 ºC em 

recipientes escuros entre as análises. Antes de serem utilizadas as soluções 

foram removidas do refrigerador e mantidas a temperatura ambiente por 60 min. A 

mistura na proporção 1:1 de NaOCl a 5% e HEBP a 18% foi preparada 

imediatamente antes dos experimentos, resultando em uma solução que 

contendo NaOCl a 2.5% e HEBP a 9% (Zehnder et al. 2005).  
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Seleção dos dentes e preparo dos espécimes 

Quarenta e cinco metades de raízes de dentes humanos anteriores foram 

utilizadas. Restos de detritos e tecidos moles sobre as superfícies das raízes 

foram removidos e os dentes armazenados em timol a 0.1% a 9 ºC até o 

momento do uso.  

Dentes com cárie, trincas e dilacerações na porção radicular foram 

excluídos. As coroas dos dentes foram removidas na junção cemento-esmalte 

utilizando um disco diamantado (KG Sorensen Ind. e Com., São Paulo, SP, Brasil) 

em baixa rotação sob refrigeração. Os canais foram explorados com um 

instrumento tipo K #15 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça), até que a ponta do 

instrumento ficasse ajustada ao forame apical. Neste ponto, outra secção foi 

realizada a fim de padronizar o limite apical e assegurar que somente a dentina 

do canal fosse analisada. Depois, cada raiz foi seccionada longitudinalmente na 

direção vestíbulo-lingual para expor toda e extensão do canal e o tecido pulpar 

removido. Os terços radiculares foram marcados transversalmente com a ajuda 

do paquímetro digital PD-150 (Vonder, Curitiba, Brasil) e então as metades 

seccionadas transversalmente nos terços cervical, médio e apical. Cada 

segmento foi identificado e incluído em resina acrílica auto-polimerizável 

(DentBras, Pirassununga, SP, Brasil) com a dentina da luz do canal exposta. 

Os espécimes foram polidos sob refrigeração com lixas de carboneto de 

silício (3M, Sumaré, SP, Brasil) com graus ascendentes de abrasividade (400, 

600, 1200 e 2000), para se padronizar a rugosidade da superfície. Depois, as 



63 

 

 

amostras foram lavadas cuidadosamente em cuba ultrassônica com água 

destilada para remover as partículas residuais. 

A rugosidade da superfície de cada amostra foi determinada em Ra 

(rugosidade média aritmética - µm) com o rugosímetro digital portátil SJ 301 

(Mitutoyo, Tóquio, Japão), dentro de limite pré-estabelecido de cut off (distância 

percorrida em cada leitura) de 0.8 mm. Foram feitas três leituras de diferentes 

regiões da dentina da luz do canal radicular. As amostras com rugosidade de 

superfície semelhante foram incluídas no estudo, as outras amostras passaram 

por novo polimento até a média dos valores atingir o padrão de rugosidade 

determinado no teste piloto (0.10 – 0.14 Ra).  

Os 45 espécimes de cada terço foram distribuidos aleatoriamente em 

grupos, como mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 Grupos experimentais. 
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A utilização das soluções seguiu três etapas. Na etapa 1, os espécimes 

foram imersos nas soluções irrigadoras durante 30 min para o preparo 

biomecânico. Na etapa 2, a fase inorgânica da camada de smear layer foi 

removida com a aplicação dos agentes quelantes, e na etapa 3 a 

desproteinização foi realizada com a utilização de NaOCl a 2.5% por 3 min. 

Os espécimes foram imersos em 40 mL das soluções teste e levados ao 

ultrassom. As soluções de irrigação foram renovadas a cada 5 min para garantir a 

sua eficácia química. Após cada etapa, as amostras foram lavadas durante 1 min 

com água destilada na cuba ultrassônica para evitar o efeito residual das 

soluções. 

As medições foram realizadas após cada fase da mesma maneira como a 

inicial e os valores de rugosidade anotados. 

 

Análise estatística 

Vinte e sete espécimes de cada terço da raiz foram submetidos ao NaOCl 

e após distribuídos de acordo com os regimes de irrigação. Para evitar resultados 

falso-positivos, os valores de rugosidade de apenas 9 espécimes foram 

aleatoriamente selecionados para análise estatística do G3. 

A amostra apresentou uma distribuição normal e variâncias desiguais, 

indicando o teste não-paramétrico de Wilcoxon (α<0.05) para comparar a 

rugosidade da superfície da dentina antes e após os tratamentos e o teste de 

Friedman (α<0.05) para detectar quaisquer diferenças entre os terços radiculares. 
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RESULTADOS 

As medianas e os desvios interquartílidos dos valores da rugosidade da 

dentina do canal radicular antes e após o tratamento com os regimes de irrigação 

nos terços cervical, médio e apical estão resumidos nas Tabelas 1, 2 e 3, 

respectivamente. Um aumento significativo na rugosidade da dentina foi 

observado após o tratamento com os diferentes regimes de irrigação, a exceção 

foram os grupos onde apenas a solução salina (G1) ou o NaOCl (G3) foram 

aplicados sozinhos. 

Os dados para a rugosidade inicial mostraram não haver diferença 

estatística entre os diferentes terços (Tabela 4). Após os tratamentos os 

diferentes terços se comportaram da mesma maneira, exceto para G2, onde terço 

apical teve um menor aumento na rugosidade da superfície quando comparado 

com outros terços (P=0.0043). 
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Tabela 1 Mediana, desvio interquartílico e valor P (teste de Wilcoxon) para a 

análise de rugosidade no terço cervical antes (T0) e após (T1) a 

aplicação dos regimes de irrigação. 

  

Grupos 

Terço Cervical (TC) 

T0 
Med ± DI 

T1 
Med ± DI 

Valor P 
(Wilcoxon) 

G1 - Soro fisiológico 0.11±0.03 0.11±0.02 0.48 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 18%  (30min) 0.11±0.02 1.27±1.67 <0.01 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 0.12±0.03 0.13±0.02 0.35 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 

 + EDTA a 17% (3min) 

0.12±0.03 0.51±0.29 <0.01 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 

+ AC  a 10% (3min) 

0.10±0.03 1.34±0.61 <0.01 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) 0.11±0.02 0.23±0.09 <0.01 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 

 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % (3min) 

0.12±0.03 0.40±0.36 <0.01 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 

+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% (3min) 

0.10±0.03 1.49±0.03 <0.01 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) + 

NaOCl a 2.5% (3min) 

0.11±0.02 0.21±0.11 <0.01 

Med= mediana; DI: desvio interquartílico. 
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Tabela 2 Mediana, desvio interquartílico e valor P (teste de Wilcoxon) para a 

análise de rugosidade no terço médio antes (T0) e após (T1) a 

aplicação dos regimes de irrigação. 

  
Grupos 

Terço Médio (TM) 

T0 
Med ± DI 

T1 
Med ± DI 

Valor P 
(Wilcoxon) 

G1 - Soro fisiológico 0.11±0.02 0.11±0.03 0.86 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 18%  (30min) 0.11±0.02 1.25±0.57 <0.01 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 0.12±0.02 0.12±0.02 0.26 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) 

0.10±0.02 0.48±0.10 <0.01 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) 

0.10±0.03 1.00±0.89 <0.01 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) 0.11±0.03 0.22±0.08 <0.01 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % (3min) 

0.10±0.02 0.45±0.11 <0.01 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% (3min) 

0.10±0.03 1.29±0.43 <0.01 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) + 

NaOCl a 2.5% (3min) 
0.11±0.03 0.24±0.09 <0.01 

Med= mediana; DI: desvio interquartílico. 
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Tabela 3 Mediana, desvio interquartílico e valor P (teste de Wilcoxon) para a 

análise de rugosidade no terço apical antes (T0) e após (T1) a 

aplicação dos regimes de irrigação. 

  

Grupos 
Terço Apical (TA) 

T0 
Med ± DI 

T1 
Med ± DI 

Valor P 
(Wilcoxon) 

G1 - Soro fisiológico 0.10±0.02 0.10±0.02 0.50 
G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 

18%  (30min) 
0.11±0.02 0.25±0.19 <0.01 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 0.11±0.01 0.13±0.02 0.26 
G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) 

0.11±0.01 0.51±0.25 <0.01 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) 

0.11±0.02 1.07±0.50 <0.01 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 

9% (5min) 
0.11±0.01 0.22±0.05 <0.01 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % 

(3min) 

0.11±0.01 0.57±0.44 <0.01 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% 

(3min) 

0.11±0.02 1.11±0.63 <0.01 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 

9% (5min) + NaOCl a 2.5% (3min) 
0.11±0.01 0.24±0.09 <0.01 

Med= mediana; DI: desvio interquartílico. 
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Tabela 4 Valor de P (teste de Friedman) para a rugosidade antes (T0) e após (T1) 

o mesmo tratamento nos diferentes terços. 

  
Grupos 

TC X TM 

TC X TA 

TM X TA 

  
Valor P em T0 

(Friedman) 

TC X TM 

TC X TA 

TM X TA 

  
Valor P em T1 

(Friedman) 
G1 - Soro fisiológico  0.69 0.77 

G2 - Mistura NaOCl  a 5% e HEBP  a 18%  (30min) 0.82 0.0043* 

G3 - NaOCl a 2.5%  (30min) 0.97 0.55 

G4 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) 

0.36 0.45 

G5 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) 

0.92 0.89 

G6 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) 0.42 0.92 

G7 - NaOCl a 2.5% (30min) 
 + EDTA a 17% (3min) + NaOCl a 2.5 % (3min) 

0.36 0.69 

G8 - NaOCl a 2.5% (30min) 
+ AC  a 10% (3min) + NaOCl a 2.5% (3min) 

0.92 0.23 

G9 - NaOCl a 2.5% (30min) + HEBP a 9% (5min) + 

NaOCl a 2.5% (3min) 
0.42 0.89 

TC: terço cervical; TM: terço médio; TA: terço apical; * P = 0.0043: TC x TM P = não 

significativo; TC x TA P < 0.05; e TM x TA P < 0.05. 
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DISCUSSÃO 

As soluções irrigadoras podem influenciar as propriedades físico-químicas 

da dentina de canais radiculares de dentes humanos incluindo microdureza, 

permeabilidade, solubilidade, molhabilidade e rugosidade (Ballal et al. 2010, Hu et 

al. 2010). Na endodontia, um aumento na rugosidade da superfície pode ser de 

benefício clínico por causa da ligação micromecânica dos cimentos ao canal 

radicular que precisa de irregularidades na superfície do aderente para penetrar 

(Ballal et al. 2010, Hu et al. 2010). No entanto, uma rugosidade elevada pode 

facilitar a adesão bacteriana, o que pode levar à formação de biofilme (Quirynen & 

Bollen 1995, Tang et al. 2011). 

No presente estudo, o NaOCl não foi capaz de modificar a rugosidade da 

superfície da dentina quando usado antes ou depois dos agentes quelantes, estes 

resultados concordam com os achados anteriores de que o NaOCl não causa 

descalcificações(Lottanti et al. 2009) e mudanças na molhabilidade da 

dentina(Attal et al. 1994, Tani et al. 1996), um fator que tem sido relacionado com 

a rugosidade dentinária (Eick et al. 1972, Hu et al. 2010). No entanto, estes 

resultados discordam de outros estudos (Ari et al. 2004, Hu et al. 2010, Patil & 

Uppin 2011), provavelmente devido a padronização do polimento inicial. Este 

procedimento não foi relatado nos estudos prévios. A padronização da rugosidade 

inicial é recomendada nas pesquisas de condicionamento químico, porque 

oferece um ponto de referência controlado para a avaliação correta e não 

ambígua dos efeitos morfológicos induzidos pelos tratamentos químicos 

posteriores(El Feninat et al. 2001). 
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A principal alteração na topografia da superfície ocorre após o uso dos 

agentes quelantes. Os regimes que empregaram o AC (G5 e G8) e HEBP 

misturado com o NaOCl (G2) demonstraram valores de rugosidade muito 

superiores aos dos outros grupos. A ação do AC é provavelmente devido a uma 

maior capacidade de desmineralização desta substância(De-Deus et al. 2006), 

que além de remover a camada de smear layer também causa uma 

desmineralização extensa na dentina túbular e peritubular(Haznedaroglu 2003). 

Quando misturados o HEBP causa alguma redução na atividade do NaOCl após 1 

h, mas as duas substâncias permanecem ativas em misturas frescas(Zehnder et 

al. 2005). Os resultados observados no G2 devem-se, provavelmente, a 

capacidade do NaOCl de criar canais de desproteinização na dentina(Di Renzo et 

al. 2001). Isto pode ter aumentado a área de ação para o HEBP, que associado 

com o uso prolongado deste quelante fraco por 30 min pode ter potencializado o 

seu efeito. 

As menores alterações na rugosidade da superfície após o uso de um 

agente quelante foram observadas nos grupos que empregaram o HEBP a 9% 

durante 5 min após o NaOCl (G6 e G9). Estes resultados confirmam que HEBP é 

um quelante fraco, capaz de atacar menos a superfície da dentina que outros 

quelantes comumente utilizados como EDTA, mas as soluções de HEBP 

precisam de 300 segundos para removerem completamente a smear layer (De-

Deus et al. 2008). 

Em termos de comportamento dos diferentes terços da raiz frente aos 

regimes de irrigação, observou-se que apesar de terem estrutura 
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heterogênea(Vasiliadis et al. 1983b, Vasiliadis et al. 1983a, Lottanti et al. 2009), 

quando o  mesmo agente de irrigação entra em contato direto com a superfície da 

raiz, o comportamento deles é semelhante (Tabela 4). A exceção foi o terço apical 

do G2, provavelmente devido a elevada porcentagem de dentina esclerótica nesta 

área(Vasiliadis et al. 1983b, Vasiliadis et al. 1983a, Lottanti et al. 2009) que 

reduziu o número de canais de desproteinização criados pelo NaOCl, diminuindo 

a área de ação para o HEBP. 

Os resultados deste estudo mostraram o efeito do contato direto de 

diferentes regimes de irrigação utilizando diferentes substâncias químicas 

auxiliares, na rugosidade da superfície dentinária. No entanto, estes resultados 

não podem ser extrapolados para a prática clínica, porque associado à dificuldade 

da solução de irrigação ser levada a região apical ocorre o uso de instrumentos 

endodônticos, o que pode mudar estes valores. Contudo a análise do 

comportamento dos diferentes terços radiculares em contato direto com as 

soluções irrigadoras é necessário para saber se além da dificuldade dos irrigantes 

atingirem o ápice, ao composição dentinária também influencia no aumento da 

rugosidade. Foi possível observar que apenas os regimes de irrigação que 

empregaram soluções quelantes aumentaram a rugosidade e que a utilização do 

NaOCl antes dos agentes quelantes ou para uma lavagem final não alterou a 

rugosidade. Assim, mais estudos devem ser realizados para avaliar os efeitos dos 

diferentes regimes de irrigação nas propriedades físico-químicas da dentina e na 

adesão de bactérias e materiais obturadores a dentina do canal radicular. 

 



73 

 

 

CONCLUSÃO 

Os achados deste estudo mostraram que apenas os regimes de irrigação 

que utilizam agentes quelantes são capazes de aumentar a rugosidade da dentina 

radicular. 
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CAPÍTULO 5 
 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Aspectos éticos 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará 

(CEP-ICS/UFPA) e aprovado sob parecer no 134/11-CEP-ICS/UFPA (ANEXO 1). 

 

Soluções 

 As seguintes soluções foram utilizadas nos regimes de irrigação: 

- Soluções de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2.5 e 5% (peso/volume); 

- Solução de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) a 17%; 

- Ácido cítrico (AC) a 10%; 

- Soluções de etidronato (HEBP) a 9 e 18% 

 Todas as soluções foram preparadas no laboratório de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Pará. A solução de EDTA a 

17% foi preparada dissolvendo EDTA dissódico (Sigma Aldrich, St Louis, MO, 

EUA) em água destilada com a adição de hidróxido de sódio para favorecer a 

dissolução; o pH foi ajustado para 7 com o acréscimo de ácido clorídrico (HCl, 

Sigma Aldrich) como descrito previamente em outro estudo (Pérez-Heredia et al. 

2008). As soluções de NaOCl a 2.5 e 5%, AC a 10% (Sigma Aldrich), HEBP a 9% 

e 18% (Zschimmer& Schwarz Mohsdorf GmbH&Co KG, Burgstädt, Alemanha) 

foram preparadas pela mistura das substâncias químicas puras com água 

destilada. 
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 As soluções foram armazenadas em recipientes escuros a 5 ºC entre os 

experimentos. As mesmas eram retiradas do refrigerador e armazenadas por 60 

min em temperatura ambiente antes do uso. Para obter a solução com 2.5% de 

NaOCl e 9% de HEBP, foi feita uma mistura das soluções de NaOCl a 5% e 

HEBP a 18% na proporção de 1:1 imediatamente antes dos experimentos 

(Zehnder et al. 2005). 

 

Amostra 

Para a pesquisa, foram utilizadas 45 raízes de dentes unirradiculares 

humanos extraídos. A obtenção desses dentes foi feita em clínicas odontológicas 

particulares ou postos de atendimento odontológico realizado pelo SUS, sendo os 

dentes extraídos por indicação clínica e previamente ao conhecimento dos 

pacientes da pesquisa supracitada, mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido e de doação de material biológico (APÊNDICE 

1). 

Os critérios de inclusão foram: comprimento de raíz entre 12-14 mm, canal 

reto, ápice completo e diâmetro foraminal compatível com o diâmetro de uma lima 

tipo K número 15 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça). 

Os critérios de exclusão das amostras foram: tratamento endodôntico 

prévio, presença de retentor intra-radicular, cárie de raiz, rizogênese incompleta, 

fratura, imagem radiográfica de cálculos pulpares. 
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Detritos e restos de tecido mole sobre as superfícies radiculares foram 

limpos com curetas de periodontia tipo Gracey (SSWhite, Duflex, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) e armazenados a 9 ºC em timo a 0.1% até o início do estudo. 

 

Preparo dos espécimes 

Para o preparo dos espécimes as coroas foram separadas das raízes em 

nível cervical por meio de discos diamantados (KG Sorensen Ind e Com, São 

Paulo, SP, Brasil), acoplados à peça de mão em baixa rotação (Dabi Atlante, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil). Em seguida, uma lima tipo K diâmetro 15 (Dentsply) 

era introduzida no canal até ser visualizada sua saída pelo forame, sendo o ápice 

radicular cortado nesse local para padronizar o limite apical. Após, as raízes 

foram seccionadas longitudinalmente e o tecido pulpar removido com o auxilio de 

uma escova de dentes. Das metades de raízes obtidas, 9 eram destinadas a 

análise de microdureza e 9 a análise de rugosidade (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 Secção dos espécimes: a) dentes humanos unirradiculares; b) remoção da 

coroa e do ápice radicular; c) secção das raízes longitudinalmente; d) raiz 

seccionada. 

a b c d 
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As metades das raízes foram seccionadas nos terços apical, médio e 

cervical, sendo cada unidade identificada ao ser incluída em uma matriz de PVC 

(15 mm de diâmetro x 10 mm de altura) com resina acrílica quimicamente ativada 

(DentBras, Pirassununga, SP, Brasil). A dentina da luz do canal foi mantida 

exposta (Fig. 2). 

As espécimes foram polidos em politriz (Arotec, São Paulo, SP, Brazil)..em 

sequência com lixas d’água nas granulações 400, 600, 1200, 2000 (3M, Sumaré, 

SP, Brasil) sob irrigação constante a fim de se obter uma superfície plana e lisa 

(Fig. 3).  

 

 

Figura 2 Preparo dos espécimes: a) raízes seccionadas nos terços cervical, médio e 

apical; b) inclusão em resina acrílica com identificação dos terços radiculares; 

c) espécimes com a luz do canal exposta. 

 

 

a b c 
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Figura 3 Polimento dos corpos de prova com lixas d`água. 

 

Análise da microdureza 

Na sequência, os espécimes foram polidos com discos de feltro e pasta 

diamantada de granulação extra-fina (Diamond Excel, FGM Produtos 

Odontológicos, Joinville, SC, Brasil) (Fig. 4). A qualidade do polimento foi 

observada nas lentes de menor e maior aumento X10 e X50 do microdurômetro 

FM-700 (Future-Tech, Kawasaki, Japão) (Fig. 5) com a finalidade de constatar a 

regularidade da superfície. Quando esta apresentava polimento da superfície sem 

ranhuras, os espécimes eram levados ao aparelho de ultrassom BioWash TD 30 

Plus (Bio-Art, São Carlos, SP, Brasil) imersos em água destilada por 5 min para 

remoção dos resíduos da pasta diamantada (Fig. 6). 
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Figura 4 Polimento dos corpos de prova com pasta diamantada. 

 

 

Figura 5 Microdurômetro FM-700 (Future-tech, Kawasaki, Japão). 
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Figura 6 Limpeza dos corpos de prova em cuba ultrassônica. 

 

A seguir, foi aplicado cianoacrilato (Superbonder, Henkel Ltda, São Paulo, 

SP, Brasil) nas superfícies laterais ao canal principal com o auxilio de uma sonda 

exploradora modificada número 47 (SSWhite) (Fig. 7). Este procedimento foi 

definido durante a execução do projeto piloto para facilitar a localização da região 

correspondente à luz do canal e era realizado com o auxilio de uma lupa de 

bancada. 

 

 

Figura 7 Aplicação de cianocrilato para delimitação da luz do canal. 
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A obtenção dos valores de microdureza foi realizada da seguinte forma: 

Os valores da dureza Knoop (Knoop Hardness Number - KHN) iniciais de 

cada espécime (1a medição) foram determinados no microdurômetro com carga 

de 25 gramas por 15 segundos (Fig. 8). Em cada espécime foram realizadas 3 

indentações separadas seguindo o longo eixo do canal, a fim de se obter uma 

média desses valores (Fig. 9).  

 

 

Figura 8 Tela do microdurômetro marcando carga de 25 gramas aplicada por 15 

segundos. 

 

 

Figura 9 Indentação na superfície da dentina da luz do canal radicular. 
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 Após a 1ª medição, os 9 espécimes de cada terço foram submetidos a um 

dos seguintes regimes de irrigação, de acordo com a Figura 10. 

 

 

Figura 10 Etapas das análises e grupos experimentais obtidos. 

 

Ressalta-se que o registro da microdureza foi obtido após o uso de cada 

solução irrigante proposta, de acordo com as etapas 1, 2 e 3. 

 A alteração provocada foi determinada comparando o valor obtido após o 

emprego dos irrigantes com o da medida inicial. Desta forma, cada espécime 

serviu como seu próprio controle. 

Os corpos de prova foram imersos em cubas contendo as soluções teste e 

levados ao aparelho de ultrassom pelo tempo determinado para cada uma delas, 

como demonstrado na Figura 10. Todos os espécimes receberam uma lavagem 

por 1 min com água destilada na cuba ultrassônica imediatamente após o banho 

com o irrigante, para evitar o efeito prolongado dessas substâncias. Indentações 
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foram feitas pós-tratamento em cada espécime em áreas adjacentes as iniciais e 

da mesma maneira (Fig. 11). Os valores iniciais e pós-tratamento foram 

registrados para a análise estatística. 

 

 

Figura 11 Dentina após 4 medições da microdureza. Indentações feitas adjacentes às 

iniciais e da mesma maneira. 

 

Análise da rugosidade 

Os valores de rugosidade de cada espécime (1a medição) foram 

determinados no rugosímetro portátil digital SJ 301 (Mitutoyo, Tókio, Japão). Os  

espécimes eram fixados em uma base de cera para facilitar o uso do rugosímetro 

e evitar a movimentação do espécime no momento da varredura e leitura da 

rugosidade superficial (Fig. 12). A ponta de diamante percorria 3 vezes a região 

correspondente a luz do canal radicular.  
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Primeiramente foi verificado o grau de polimento inicial dos espécimes 

através da determinação da rugosidade da superfície. O polimento da superfície 

era considerado satisfatório quando a média dos 3 valores encontrados estava 

entre 0.10-0.14 Ra (rugosidade aritmética média). Esses valores foram definidos 

de acordo com o grau de lisura possível de ser alcançado com a lixa de 

granulação 2000 (última lixa utilizada). Quando a média encontrada não estava 

entre os valores pré-determinados os corpos de prova eram submetidos a novo 

polimento. Quando o polimento estava adequado, os espécimes eram levados ao 

aparelho de ultrassom e imersos em soro fisiológico por 5 min para remoção dos 

resíduos do polimento (Fig. 6). 

 

 

Figura 12 Avaliação da rugosidade: a) Rugosímetro SJ 301 (Mitutoyo, Tókio, Japão); b) 

posicionamento dos corpos de prova para leitura da rugosidade. 

 

Na sequência, os 9 espécimes de cada terço foram submetidos a um dos 

regimes de irrigação mostrados na Figura 10. O tempo de ação do irrigante e o 
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momento do registro da rugosidade seguiram os mesmo padrões estabelecidos 

anteriormente para a análise da microdureza. 

A determinação da rugosidade superficial foi em Ra, pois esta unidade de 

medida representa a média aritmética linear obtida dos pontos mais baixos (vales) 

e dos pontos mais altos (picos) das rugosidades no limite pré-estabelecido de Cut 

off (distância a ser percorrida em cada leitura). De acordo com as recomendações 

da Norma NBR ISO 4287/2002 (ANEXO 2), como os valores de rugosidade 

esperados estavam entre 0.10 e 2.0 Ra, um Cut off  de 0.8 mm foi utilizado para 

as leituras (Fig. 13). 

 

Figura 13 Gráfico gerado pelo rugosímetro mostrando cut off de 0.8mm e uma 

rugosidade inicial de 0.14 Ra. 
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Análise estatística da microdureza 

O tamanho da amostra foi determinado após um estudo piloto. Para este 

cálculo foi levado em consideração que após o primeiro tratamento a média de 

microdureza foi de 37.9 e o desvio padrão das diferenças de 3.52. Para detectar 

uma diferença de 10%, utilizando o teste-t pareado com um poder de 80% e uma 

α bilateral de 5%, o tamanho amostral necessário foi de 9 espécimes por grupo. 

Vinte e sete espécimes de cada terço radicular foram submetidos ao 

NaOCl durante 30 min e depois distribuídos de acordo com os regimes de 

irrigação. Para evitar resultados falso-positivos, os valores microdureza de apenas 

9 espécimes de cada terço foram aleatoriamente selecionados para análise 

estatística do G3. 

Como todos os grupos apresentaram distribuição normal o teste t de 

Student foi utilizado para comparar a microdureza da dentina antes e após os 

tratamentos e a análise de variância (ANOVA) para detectar diferenças entre os 

terços radiculares. Todas as hipóteses foram testadas com um nível de confiança 

de 95%. 

 

Análise estatística da rugosidade 

O tamanho da amostra foi determinado após um estudo piloto. Para este 

cálculo foi levado em consideração que após o primeiro tratamento a rugosidade 

média dos três terços radiculares foi 0.137 e o desvio padrão das diferenças de 

0.030. Para detectar uma diferença de 25%, utilizando o teste t pareado com um 
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poder de 85% e um α bilateral de 5%, o tamanho necessário da amostra foi de 9 

espécimes por grupo.  

Vinte e sete espécimes de cada terço da raiz foram submetidos ao NaOCl 

e após distribuídos de acordo com os regimes de irrigação. Para evitar resultados 

falso-positivos, os valores de rugosidade de apenas 9 espécimes foram 

aleatoriamente selecionados para análise estatística do G3. 

A amostra apresentou uma distribuição normal com variâncias desiguais, 

indicando o teste não-paramétrico de Wilcoxon (α<0.05) para comparar a 

rugosidade da superfície da dentina antes e após os tratamentos e o teste de 

Friedman (α<0.05) para detectar quaisquer diferenças entre os terços radiculares. 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado (a) a colaborar com uma pesquisa, doando material biológico.  

Sua recusa em participar não gera nenhuma penalização. 

 Após ser esclarecido, e em caso de aceitar contribuir, preencha e assine no verso deste 

documento. 

1. Projeto de Pesquisa: "Estudo comparativo dos efeitos das soluções de etidronato a 18%, 

EDTA a 17% e ácido cítrico a 10% na microdureza e rugosidade da dentina radicular” 

2. Pesquisadores responsáveis: Patricia de Almeida Rodrigues da Silva e Souza 

(Coordenadora) | CRO-PA 2094 / Talita Tartari (Mestranda Pesquisadora) | CRO-PA 4097. 

3. Instituição: Universidade Federal do Pará – Faculdade de Odontologia 

4. Contatos: (91) 9962-3887 | Av. Augusto Corrêa nº 1/ Guamá, Universidade Federal do Pará – 

Campus IV - Setor Saúde - Faculdade de Odontologia. 

5. Objetivo: Verificar os efeitos de substâncias químicas auxiliares na microdureza e rugosidades 

da dentina radicular. 

6. Benefícios: este estudo pode trazer contribuições importantes para melhor compreensão dos 

mecanismos de penetração e adesão microbiana e de cimentos endodônticos na dentina radicular 

tratada. 

7. Destino do material biológico: os dentes doados serão utilizados para a confecção de corpos 

de prova.  As coroas serão seccionadas e separadas das raízes. As raízes serão então divididas 

longitudinalmente para expor a luz do canal radicular e as metades obtidas em seguida 

seccionadas em seus 3 terços. Os fragmentos radiculares serão então incluídos em resina acrílica 

a fim de se obter uma base que facilita a manipulação e preparo dos fragmentos para as análises 

de microdureza e rugosidade. Após os testes os corpos de prova serão descartados como resíduo 

biológico. Todas as etapas desta pesquisa serão conduzidas de acordo com os princípios éticos e 

respeitando a Declaração de Helsinki. 

8. Sigilo: as informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 

pesquisadores responsáveis.  

9. Reparos: sua participação será gratuita e não existirão despesas ou compensações pessoais, 

exceto conforme as previstas na forma da lei. 

 

Belém/ PA, ____________ de _________________________ de 20__________. 

 
 

_____________________________________________                  ________________________ 
  Profª Drª Patrícia de Almeida Rodrigues da Silva e Souza                            CD Talita Tartari 
                Pesquisadora responsável                                                          Mestranda 
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TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Pará (CEP-ICS/UFPA) 

Eu,___________________________________________________________________ 

declaro que doei os dentes __________________________ a pesquisadora responsável Profª 

Drª Patricia de Almeida Rodrigues da Silva e Souza, a fim de viabilizar a execução da 

pesquisa intitulada "Estudo comparativo dos efeitos das soluções de etidronato a 18%, EDTA a 

17% e ácido cítrico a 10% na microdureza e rugosidade da dentina radicular" que empregam a 

solução de etidronato como agente irrigante para tratamento de canais dentários. Igualmente 

declaro que estes dentes foram extraídos previamente ao meu conhecimento das pesquisas 

supracitadas, por indicação clínica e independente das mesmas, conforme documentado em 

meu prontuário, sendo armazenados em frasco único, o que impossibilita a identificação dos 

indivíduos dos quais os dentes foram extraídos. AUTORIZO a publicação de trabalhos 

científicos (painéis, artigos, resumos, etc) produzidos com o material biológico que forneci, 

estando ciente que em nenhum momento será divulgada minha identidade. 

 

Belém,____ de ___________ de 20____ 

 

 
 
 

     Paciente 

 

 

 

Dentista que realizou as exodontias (assinatura, CPF, CRO e telefone) 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 - NORMA NBR ISO 4287/2002  
 
 
Norma NBR ISO 4287/2002  
 
Define termos para especificação da rugosidade.  
Nos instrumentos os valores de cut-off escolhidos conforme recomendação da 
norma, em função da rugosidade esperada em superfícies não periódicas devem 
ser: 
 

 

 
Fonte: ABNT NBR ISO 4287, Especificações geométricas do produto 

(GPS) – Rugosidade: método do perfil – Termos, definições e 
parâmetros de rugosidade. ABNT, 2002. 

 

Rugosidade Ra  (µm) Rugosidade RZ OU Rmáx  

(µm)  
Comprimento de 
medição (Cut off)  

(mm)  

Até 0.1 Até 0.5 0.25 

de 0.1 até 2.0 de 0.5 até 10.0 0.8 

de 2.0 até 10.0 de 10.0 até 50.0 2.5 

acima de 10.0 acima de 50.0 40.0 


