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Introdução

O sucesso da terapia endodôntica depende em
grande parte do correto preparo e obturação do sis-
tema de canais radiculares, etapas que precisam ser
minuciosamente delimitadas de modo a preservar o
periodonto apical de alterações decorrentes de so-
breinstrumentação e/ou sobreobturação. Muitas pes-
quisas têm sido desenvolvidas no intuito de deter-

minar o melhor ponto onde a instrumentação e obtu-
ração deve terminar. Kuttler2 (1955) descreveu que o
ponto de maior constrição apical localiza-se a apro-
ximadamente 0,5mm aquém forame apical em pa-
cientes jovens e em torno de 0,7 mm em grupos etá-
rios mais velhos. Pesquisas como de Green1 (1960),
Levy e Glatt3 (1970) e Palmer6 (1971) têm demons-
trado que o forame apical, não está localizado no
ápice anatômico do dente em 50 a 98% das raízes.
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Resumo
Introdução – O presente estudo avaliou a acurácia do sistema de odontometria eletrônico

Just II. Método – Foram utilizados 10 molares inferiores extraídos sendo apenas os canais
mésio-vestibulares e mésio-linguais avaliados frente a odontometria. Após cirurgia de aces-
so, sempre com irrigação de hipoclorito de sódio a 1%, limas do tipo K, números 10 ou 15 fo-
ram inseridas nos canais até suas pontas serem visto ao nível do forame apical, por meio de
lupa de 10 aumentos. Recuando-se 1,0 mm deste ponto obteve-se o comprimento de traba-
lho. Seqüencialmente os dentes foram posicionados em uma esponja presente em um reci-
piente plástico com solução fisiológica. A nova aferição do comprimento de trabalho foi en-
tão realizada com o aparelho localizador apical Just II regulado para 1,0mm aquém forame.
Resultados – Os resultados foram analisados sendo observado que em nenhum dos casos
houve ultrapasse de forame e em 68,42% dos casos a odontometria permaneceu entre 0,5
mm e 1,0 mm aquém forame apical. Conclusões – Conclui-se que o localizador apical Just II
é um auxiliar na odontometria visando diminuir o número de tomadas radiográficas.

Palavras-chave: Odontometria – Tratamento do canal radicular

Abstract
Introduction – The present study evaluated, "in vitro" the accuracy of the Just II apex loca-

tor. Method – Extracted ten lower molars were used in this study. Measurements of mesio-
buccal and mesiolingual were estimated. Standard acess preparations were made in all
teeth. The canals were irrigated with 1% sodium hypochlorite, and files #10 or #15 were pla-
ced in each root canal until tip could be seen at the apical foramen. The file was then re-
tracted 1,0 mm (working length). Then the teeth were mounted in a plastic receptacle with a
sponge full of physiologic solution. The working length of root canals was measured using
Just II that was calibrated to 1,0 mm short apex. Results – The results of this study showed
that 68,42%, had the files placed 0,5 mm to 1,0 mm short apical foramen. Conclusions – We
conclude that Just II is an important device to determine working length reducing the num-
ber of radiographs.
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Os métodos radiográficos são os mais utilizados
para a odontometria, apesar de trabalhos como os
de Machado e Pesce4 (1981) terem demonstrado a
grande dificuldade de se obter radiografias sem
distorção. Desvantagens do método radiográfico
podem ser exemplificadas como exposição do
paciente a radiação, tempo de processamento da
imagem, distorções e dificuldade de análise por
sobreposição de estruturas anatômicas. Sunada8

(1962) demonstrou que a resistência elétrica entre o
ligamento periodontal e a mucosa oral têm um valor
constante que pode ser medido. Desta maneira
inúmeros aparelhos eletrônicos foram desenvolvidos
visando diminuir as desvantagens dos métodos
radiográficos convencionais. Pratten e Mcdonald7

(1996) realizaram estudo comparativo entre o
localizador apical eletrônico Endex (Osada Electric
Co., Los Angeles CA) e o método radiográfico
convencional e obtiveram como resultados 59% de
acurácia do Endex contra 18% de acurácia da
radiografia em localizar com confiança a constrição
apical. Maior acurácia do método eletrônico foi
obtida pelos pesquisadores Marques e Marques5

(1999), que estudando o localizador apical Just II
(Yoshida Toei Engineering Co. Tokyo, Japan), (figura
1) “in vivo”, na odontometria 1,0 mm aquém vértice
radiográfico, obtiveram 100% de acurácia do apare-
lho. Versiani et al.9 (2004) compararam “in vivo” a ca-
pacidade do método radiográfico e do método ele-
trônico com o localizador apical Just II para
determinar o limite apical de instrumentação e obtu-
ração utilizando como referência 1 mm aquém ápice
radiográfico. A compatibilidade entre a referência
radiográfica de 1 mm do ápice radiográfico e a
medição eletrônica foi de 94,7% em dentes uni-
radiculares e em 51,5% nos molares.
O objetivo deste estudo consistiu em avaliar “in vi-

tro” a eficácia do localizador apical eletrônico Just II,
na obtenção do comprimento de trabalho, estimado a
1,0 mm aquém forame apical.

Método

Foram escolhidos 10 dentes molares inferiores do
Banco de Dentes do Departamento de Odontologia
da Universidade Paulista-SP, extraídos em diferentes
períodos por diferentes razões e submetidos a rei-
dratação por 24 horas. Após terem sido realizadas
as cirurgias de acesso às câmaras pulpares com
brocas esféricas e tronco-cônicas, os canais
radiculares foram irrigados com hipoclorito de sódio
1%, limas tipo K #10 ou #15, dependendo do calibre
de cada canal, foram inseridas nos mesmos até que
se pudesse notar a saída da ponta do instrumento
pelo forame apical, com auxílio de lupa de 10
aumentos, sobre um negatoscópio. Recuando-se 1,0
mm deste ponto obteve-se o comprimento de
trabalho (grupo controle), sendo os dados anotados
para posterior tabulação. Em seguida, em cuba
plástica, contendo esponja embebida em solução

fisiológica, foi realizado o teste com o localizador
apical Just II (Figura 1). Para este fim os dentes e a
alça labial (componente do localizador apical), foram
presos à esponja e o outro conector preso à lima
endodôntica (Figura 2). Assim sendo no instante em
que o cursor do aparelho indicou a marca 1
(referente a 1,0 mm aquém ápice), os instrumentos
foram limitados por meio de cursores de borracha
em ponto de referência do dente, removendo-os dos
canais e anotando-se as medidas. Todas medidas
foram verificadas por meio de régua endodôntica
metálica da Maillefer (Dentsply-Maillefer Instruments,
Ballaigues, Suíça).

Figura 1. Aparelho Just II Figura 2. Experimento

Resultados e Discussão
Os resultados correspondentes às medidas dos

comprimentos de trabalho de cada canal, excetuan-
do-se um conduto por fratura de instrumento, em
milímetros, distribuídos nas Tabelas 1 e 2 demons-
tram que o localizador apical eletrônico Just II pos-
sibilitou localizar os instrumentos endodônticos
entre 0,5mm a 1,0mm aquém forame apical, em
68,42% dos casos. Apesar do trabalho em questão
ter determinado como comprimento de trabalho a
medida 1,0 mm aquém forame apical, estudos
realizado por Kuttler2 (1955) demonstraram que a
maior constrição apical localiza-se entre 0,5 mm e
0,7 mm aquém forame, de modo que à distância de
0,5mm aquém forame apical, também é uma
medida aceitável para determinação do compri-
mento de trabalho.

Tabela 1. Medidas do comprimento de trabalho dos canais por méto-
do visual (grupo controle). Valores das medidas expressos
em mm. MV= Mésio-vestibular; ML= Mésio-lingual

Dentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MV 20 18 18,5 21 18 19,5 22 21 20 17

ML 20 19 18,5 22 18 19,5 22 20 19 Lima
fraturada

Tabela 2. Medidas do comprimento de trabalho dos canais por meio
do aparelho Just II. Valores das medidas expressos em
mm. MV= Mésio-vestibular; ML= Mésio-lingual

Dente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MV 21 19 19 21 19 20 22 21 20,5 18

ML 20 20 19 22 19 20 22 20 19 Lima
fraturada
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Os resultados deste estudo não foram os mesmos
encontrados por Marques e Marques5 (1999) e
Versiani et al.9 (2004), que obtiveram acurácia por
meio do Just II de 100% e 51,5% respectivamente,
provavelmente pelo fato deste estudo ter sido
realizado “in vitro” em contrapartida aos estudos dos
autores citados anteriormente, terem sido realizados
“ in vivo”. Sob as condições deste estudo, a
odontometria eletrônica mostrou ser um auxiliar da
técnica radiográfica, não justificando substituí-la,
como bem demonstrou pesquisa de Pratten e
McDonald7 (1996), ainda pelo fato da radiografia não
ser utilizada apenas para obter-se o comprimento de
trabalho, como também ser útil na observação da
anatomia radicular principalmente periapical. Como
o método radiográfico também não é 100% eficiente,
autores como Green1 (1960) e Versiani et al.9 (2004)

advogam a associação de técnicas visando melhor
acesso à região da junção cemento-dentina e
diminuindo a quantidade de radiação ao paciente o
que está em acordo com o intuito desta pesquisa.

Conclusões

Com base nos resultados obtidos sob as condi-
ções do presente estudo, é lícito concluir que:
1. O aparelho eletrônico testado possibilita a locali-

zação do instrumento endodôntico em região de
0,5 mm a 1,0 mm aquém forame apical em 68,42%
dos casos.
2. Em nenhum caso observa-se a ponta dos instru-

mentos além forame.
3. A odontometria eletrônica diminui o número de toma-

das radiográficas durante o tratamento endodôntico.
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