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RESUMO 

A realização deste trabalho teve como objetivo avaliar in vitro, valendo-se da 

tomografia computadorizada de feixe cônico – cone beam, a ação dos instrumentos 

endodônticos ProTaper® NiTi acionados manualmente e movidos a motor com 

rotação contínua, no segmento apical, a três milímetros da superfície externa do 

ápice radicular da raiz mesiovestibular de molares superiores humanos.  Para tal, 

foram utilizados 20 dentes, divididos, aleatoriamente, em dois grupos. No grupo I 

foram utilizados 10 canais mesiovestibulares empregando-se os instrumentos 

acionados manualmente. No grupo II foram utilizados 10 canais mesiovestibulares 

instrumentados com os instrumentos movidos a motor com rotação contínua, 

valendo-se do motor elétrico X-Smart™ com velocidade de 250rpm aplicando a cada 

instrumento o torque N.cm determinado pelo fabricante. Os dentes foram 

numerados, fixados pelas coroas em suporte próprio para manutenção da posição 

quando da submissão à radiação de feixe cônico pelo tomógrafo i-CAT antes e 

depois do preparo. O desgaste foi avaliado comparando a espessura dentinária, 

antes e depois do preparo medida através da distância entre a parede do canal 

radicular e a superfície externa da raiz, nas faces vestibular, palatina, mesial e distal, 

no segmento apical supracitado, usando a régua de medida do software Gimp 2.6.6. 

De acordo com os resultados obtidos, o desgaste produzido com a técnica manual 

(Grupo I) foi menor, comparativamente à técnica de rotação contínua (Grupo II), 

embora sem significância estatística, no entanto, os instrumentos ProTaper® NiTi de 

uso manual apresentaram um desgaste maior para o lado vestibular, 

estatisticamente significante (p<0,05),quando comparados com os movidos a motor. 

Concluiu-se, portanto, que os instrumentos endodônticos ProTaper® NiTi usados em 

rotação contínua mostraram-se mais eficazes e prepararam o canal de forma mais 

centralizada que os manuais e que, estes últimos, foram estatisticamente (p<0,05) 

menos seguros que os primeiros com relação ao deslocamento apical. A tomografia 

computadorizada de feixe cônico – cone beam, mostrou-se uma ferramenta 

promissora como recurso metodológico para se analisar o preparo do canal 

radicular, embora careça de mais estudos e aprimoramento no seu manuseio para 

este fim. 

Palavras-chave: endodontia, preparo do canal radicular, tratamento do canal 

radicular, tomografia computadorizada de feixe cônico. 



 

ABSTRACT 

 

This work aimed to evaluate in vitro, by means cone beam computed tomography, 

the action of endodontic instruments ProTaper®  NiTi manually operated and motor 

driven with continuous rotation in the apical segment, to three millimeters of the 

surface external root apex of the mesiobuccal root of human maxillary molars. To this 

purpose, 20 teeth were used and randomly distributed into two groups. In group I   

were used 10 root canals using the instruments manually operated.  In group II were 

used 10 mesiobuccal root canals instrumented with engine powered instruments with 

continuous rotation, making use of the electric motor X-Smart™ with speed of 

250rpm applying to each instrument torque (N.cm) recommended by the 

manufacturer. The teeth were numbered and fixed trough their crowns on a proper 

support for maintaining the position when undergoing to radiation of cone beam by i-

CAT scanner before and after the preparation. The wear was assessed by comparing 

the thickness of dentin before and after preparation as measured by the distance 

between the root canal wall and the outer surface of the root, in the buccal, palatal, 

mesial and distal surfaces, apical segment mentioned above, using a ruler to 

measure from Gimp 2.6.6 software. According to the obtained results, the wear 

rendered with the manual technique (Group I) was lower compared to the technique 

of continuous rotation (Group II), although with no statistical significance, however, 

the ProTaper® NiTi instruments for hand use had showed a larger wear for the buccal 

side, statistically significant (p <0.05) when compared with the engine-driven 

instruments. Therefore, it was conclude that the ProTaper® NiTi endodontic 

instruments used in continuous rotation were more effective and set the root canal in 

a more centralized way than the hand instruments and that the latter were statistically 

(p <0.05) less safe than the first with respect to apical displacement. The cone beam 

computed tomography proved to be a promising tool as a methodological recourse to 

analyze the root canal preparation, although it needs further study and improvement 

of its management for this purpose.  

 

Keywords: endodontics, root canal preparation, root canal treatment, cone-beam 

computed tomography.  
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1  INTRODUÇÃO 

O sucesso da terapia endodôntica está diretamente relacionado à obediência a 

todas as suas etapas: diagnóstico, abertura coronária, esvaziamento, odontometria, 

limpeza, modelagem, obturação e proservação. Embora todas devam ser 

consideradas importantes, aquela relacionada ao preparo do canal destaca-se por 

envolver e ser responsável de forma direta pelo processo de sanificação obtido com 

o esvaziamento, limpeza e modelagem do canal radicular requerendo observação 

rigorosa dos princípios mecânicos e biológicos (ESTRELA; FIGUEIREDO, 1999, p. 

495).  

O preparo mecânico do canal radicular comporta a excisão da dentina infectada ou 

não; ampliação do lume do canal; alisamento das paredes dentinárias, eliminando 

saliências e reentrâncias; e retificação, tanto quanto possível, dos canais curvos 

configurando-lhes uma forma tronco-cônica, com sua extremidade voltada para o 

ápice (PAIVA; ANTONIAZZI, 1988, p. 531).  

Um dos objetivos principais da etapa do preparo do canal radicular é modelar e dar 

forma e limpeza enquanto mantém sua configuração original sem criar quaisquer 

iatrogenias tais como fratura de instrumentos, transporte, degrau ou perfuração 

(BLUM et al., 2003; GUELZOW et al., 2005). No entanto, em particular, quando 

usados em canais severamente curvos, instrumentos tradicionais de aço inoxidável 

muitas vezes fracassam no intento de promover uma forma tronco-cônica necessária 

para a adequada limpeza e obturação (GAMBIL; ALDER; DEL RIO, 1996).   

Técnicas modernas de instrumentação dos canais radiculares, com o uso de 

instrumentos de Níquel Titânio movido a motor, têm proporcionado excelentes 

resultados na redução de erros de procedimentos e rapidez, assegurando maior 

tranquilidade para paciente e profissional (GUELZOW et al., 2005). 

Nesse sentido, vários trabalhos compararam a atuação de instrumentos de aço 

inoxidável, acionados manualmente com instrumentos de NiTi, movidos a motor para 

a modelagem dos canais radiculares (AHLQUIST et al., 2001; GLUSKIN; BROWN; 
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BUCHANAN, 2001; GUELZOW et al., 2005; PETERS et al., 2001; RHODES et al., 

2000) onde a superioridade dos instrumentos de NiTi foi confirmada.  

Para a comparação dessa atuação, vários métodos de análise têm sido usados, ao 

longo dos anos e, entre eles destacaram-se os modelos plásticos (WEINE; KELLY; 

LIO, 1975), os cortes histológicos (WALTON, 1976), os estudos com microscopia 

eletrônica de varredura (MIZRAHT; TUCKER; SELTZER, 1975), as comparações 

radiográficas (SOUTHARD; OSWALD; NATKIN, 1987) e a impressão com silicone 

de canais instrumentados (ABOU-RASS; JASTRAB, 1982). De grande valia para a 

pesquisa endodôntica foram os métodos que empregaram técnica de remontagem, 

que avaliam seções retas transversais dos canais radiculares antes e após o preparo 

(BRAMANTE; BERBERT; BORGES, 1987; DEPLAZES; PETERS; BARBAKOW, 

2001). 

Todavia, algumas limitações inerentes aos métodos convencionais têm 

repetidamente sido discutidas, como a impossibilidade de comparações dos canais 

antes e após seu preparo, ou mesmo da visão tridimensional do dente pela tomada 

radiográfica periapical comum, que mostra uma imagem apenas bidimensional, 

fatores que vêm incentivando a procura por novos métodos com possibilidades mais 

avançadas e aperfeiçoadas. 

A tomografia computadorizada e, mais recentemente, a tomografia 

microcomputadorizada foram introduzidas para avaliar não somente as seções retas 

transversais das raízes, mas também, a forma tridimensional dos canais 

(BERGMANS et al., 2001; GLUSKIN; BROWN; BUCHANAN, 2001; PETERS et al., 

2000; RHODES et al., 2000) observando mudanças no volume do canal, no 

deslocamento da luz do canal, principalmente por oferecer várias vantagens sobre 

técnicas que necessitam cortes dos dentes para a análise do preparo (PERU et al., 

2006).  

A tomografia computadorizada, além de ser um método com acurácia elevada não é 

invasiva, não havendo, portanto, a necessidade de cortes ou secções de dentes, 

descalcificações, clivagens ou moldagens – métodos invasivos (HARTMANN, 2006).  
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Patel et al. (2007) relataram que nos anos de 1990 um grupo italiano (MOZZO et al., 

1998) e um grupo japonês (ARAI et al., 1999) trabalhando independentemente um 

do outro, desenvolveram um novo tipo de tomografia computadorizada conhecido 

como tomografia computadorizada de feixe cônico - cone beam (CBCT) ou 

tomografia digital volumétrica (DVT) especificamente para uso dentomaxilofacial. 

Assim, com a criação do primeiro aparelho de tomografia computadorizada de feixe 

cônico - cone beam por Mozzo et al. (1998), da Universidade de Verona, começaram 

a aparecer os primeiros relatos de uso em Odontologia reproduzindo imagens 

tridimensionais dos tecidos mineralizados maxilofaciais, com distorção e dose de 

radiação mínima.  

Mas somente no ano 2000 é que, de acordo com Cotton et al. (2007), a Food and 

Drug Adminstration aprovou a primeira unidade de tomografia computadorizada de 

feixe cônico - cone beam para uso dental nos Estados Unidos da América e, no ano 

de 2007, já existiam pelo menos 12 sistemas cone beam especificamente 

designados para uso em Odontologia.  

Com o advento dessa técnica tomográfica mais acessível, vislumbra-se a sua 

aplicação em pesquisas na área endodôntica por ser um método não invasivo e não 

induzir à perda do dente.Por assim ser, está indicada para avaliar a forma 

tridimensional dos canais radiculares e, muito mais, a avaliação do preparo desses 

canais utilizando diversos instrumentos endodônticos, bem como diferentes técnicas 

de instrumentação por apresentar a imagem pré e pós-operatória para comparação.   

Estimulados pelo desafio da comprovação dessa premissa com relação a essa 

metodologia inovadora, este estudo pretende avaliar, suportado pela tomografia 

computadorizada de feixe cônico - cone beam, a área do canal radicular no 

segmento apical de raízes mesiovestibulares de molares superiores humanos, antes 

e depois de seu preparo. Com este fim será comparado o desgaste promovido pelos 

instrumentos de NiTi de mesmas características, pertencentes ao sistema 

ProTaper® Universal, utilizados  acionados manualmente ou movidos a motor com 

rotação contínua.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A literatura que aborda o preparo dos canais radiculares é rica e envolve vários 

aspectos deste tema. Serão abordados alguns por se acreditar serem importantes 

ao desenvolvimento desta pesquisa e serão divididos em tópicos para facilitar a sua 

leitura.  

2.1 MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES 

Schilder (1974) conceituou o preparo químico mecânico dos canais radiculares como 

limpeza e modelagem na Endodontia. Para o autor constituem os princípios 

mecânicos indispensáveis para o preparo do canal radicular:  

a) preparo de forma cônica afunilada em sentido apical;  

b) preparo no interior do canal dentinário;  

c) preparo mantendo a forma original; e 

d) preparo mantendo a posição foraminal.  

Esse autor chamou a atenção para três procedimentos essenciais em busca do 

sucesso na prática endodôntica: limpeza, desinfecção e modelagem dos canais 

radiculares para receber a obturação. Realçou a importância da remoção de todo o 

conteúdo pulpar, independente de seu estado clínico, o que constitui a chamada 

sanificação ou saneamento do canal radicular, só obtido pela ação concomitante 

entre os instrumentos endodônticos e as substâncias químicas coadjuvantes 

auxiliadas pelo ato de irrigar, aspirar e inundar a cavidade pulpar.  

West, Roane e Goerig (2000, p. 191) ratificaram o conceito “limpeza e modelagem”, 

proposto por Schilder (1974) como base sólida da terapia endodôntica bem sucedida 

e, reafirmaram, que de fato, a maioria dos problemas com a obturação é realmente o 

resultado da limpeza e modelagem inadequadas, já que os dois conceitos, limpeza- 

modelagem e obturação tridimensional são indissociáveis. 
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2.2 INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS 

A partir da padronização idealizada por Ingle e Levine (1958 apud LOPES; 

SIQUEIRA JR.; ELIAS, 2004, p. 323), que em 1962 recebeu aval e respaldo da 

Associação Americana de Endodontia, os instrumentos endodônticos sofreram 

modificações em sua forma e fabricação que facilitariam o preparo do canal 

radicular. Em sequência, às especificações números 28 da American National 

Standards Institute/American Dental Association (ANSI/ADA) de 1988 e 58 da 

ANSI/ADA de 1997, determinando o uso do aço inoxidável e o estabelecimento de 

padrões normalizadores contribuindo decisivamente na introdução dessas 

modificações.  

Glosson et al. (1995) afirmaram ser o preparo endodôntico de canais radiculares 

curvos um considerável problema para profissionais da Odontologia que se dedicam 

à Endodontia. Quando instrumentos de aço inoxidável são usados, há uma 

tendência em transportar o trajeto original no segmento apical, a despeito de toda e 

qualquer técnica utilizada. A curvatura original do canal pode induzir a erros de 

procedimento, tais como formação de degrau, cotovelo, deslocamento, perda de 

comprimento de trabalho e até perfurações. Com o intuito de minimizar essas 

ocorrências, novos instrumentos endodônticos e técnicas têm sido introduzidos. 

Instrumentos mais flexíveis de NiTi para serem usados em peças de mão (motores, 

contra-ângulos) com baixa velocidade e torque têm sido desenvolvidos com 

resultados considerados eficientes.  

Para Schäfer, Tepel e Hoppe (1995), os instrumentos tradicionais, acionados 

manualmente podem frustrar a busca da manutenção da forma original e posição do 

forame apical, especialmente quando usados em canais com curvaturas acentuadas; 

esses instrumentos são rígidos, e essa propriedade cresce com o aumento de seu 

diâmetro reduzindo cada vez mais sua flexibilidade, portanto, dificultando ou até 

mesmo, impedindo acompanhar a curvatura resultando em aberrações como 

degrau, perfuração, deslocamento e cotovelo.  
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Para Bergmans et al. (2001), avançados desenhos de instrumentos de NiTi incluindo 

ponta não cortante (segura), guia radial, diferentes seções retas transversais e 

conicidade variada, têm sido desenvolvidos para aumentar a segurança, reduzir o 

tempo de trabalho e criar preparos com maior amplitude e conicidade.  

Já para Hartmann (2006), os instrumentos endodônticos devem ser analisados sob 

vários aspectos: a forma de fabricação e o tipo de liga com que são fabricados; o 

tipo de seção reta transversal; a forma da ponta; a conicidade e o comprimento da 

parte trabalho; as propriedades mecânicas – resistência à torção e à flexão, módulo 

de elasticidade e flexibilidade; a forma de utilização dos mesmos – manuais e 

rotatórios oscilatórios ou contínuos e as técnicas utilizadas no emprego dos 

instrumentos. Com o advento dos instrumentos de NiTi e a mudança nos formatos 

dos instrumentos de aço inoxidável, com expressiva melhoria nas suas propriedades 

mecânicas, tais como flexibilidade e capacidade de corte, as indicações e as 

aplicações dos instrumentos endodônticos vêm se alterando para atingir com 

propriedade os seus objetivos, que são a execução de um preparo do canal radicular 

que respeite a anatomia interna e permita uma obturação de qualidade. 

2.1.1 Liga Níquel Titânio 

Os metalurgistas Buehler, Gilfrich e Wiley (1963) desenvolveram a liga Níquel 

Titânio, investigando ligas não magnéticas, resistentes ao cloreto de sódio e 

impermeáveis, para o programa espacial no Naval Ordnance Laboratory, em Silver 

Springs, Maryland, EUA. Nas propriedades termodinâmicas dessa liga foi 

encontrada a capacidade de produzir um efeito memória de forma, controlado pelo 

tratamento térmico. Foi nomeada Nitinol, devido à união do Níquel (Ni) com o Titânio 

(Ti) e a sigla NOL (Naval Ordinance Laboratory). 

Civjan, Huget e De Simon (1975), com base nas propriedades mecânicas (memória 

de forma e baixo módulo de elasticidade) da liga Níquel Titânio, sugeriram sua 

aplicação no campo da Medicina e da Odontologia. 
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As investigações iniciadas por Civjan, Huget e De Simon (1975) tiveram 

prosseguimento nos estudos de Walia, Brantley e Gersting (1988), que uma década 

depois, iniciaram avaliações das propriedades físicas e mecânicas da liga NiTi 

produzindo os primeiros instrumentos endodônticos a partir de fio ortodôntico 

confeccionado com esta liga. Concluíram que ela possuía a propriedade de 

superelasticidade, ou seja, tão logo seja desativada a força (carga) provocadora de 

deformação elástica, volta à sua posição original. Advêm daí a razão dos 

instrumentos de NiTi serem dotados de enorme deformação elástica e altíssima 

flexibilidade quando comparados aos instrumentos de aço inoxidável de mesmo 

diâmetro. Os mesmos autores verificaram que, o instrumento de NiTi número 15  é 

duas ou três vezes mais flexível do que o de aço inoxidável, e apresenta maior 

resistência à fratura por torção nos sentidos horário e anti-horário, propriedades que 

favoreceriam muito o preparo de canais curvos. 

Conforme os estudos realizados por Schäfer e Lau (1999) a partir do comportamento 

superelástico dos fios Nitinol (quando removida a carga eles retornam à sua forma 

original anterior à deformação plástica) que se traduz por apresentar menor módulo 

de elasticidade em comparação ao aço inoxidável, além de uma maior resistência à 

fratura em relação a este, pode haver uma vantagem na utilização de instrumentos a 

partir da liga Níquel Titânio durante o preparo de canais radiculares curvos, porque 

não serão permanentemente deformados de forma tão fácil como aconteceria se 

fossem fabricados em aço inoxidável.  

O estudo de Thompson (2000) sugere que, a evolução de técnicas manuais para 

movidas a motor com rotação contínua foi facilitada pela produção de instrumentos 

em NiTi com uma série de propriedades especiais. A composição da liga Nitinol 

utilizada para construir instrumentos endodônticos é de 56% (peso) Níquel e 44% 

(peso) Titânio. Embora apenas um fabricante (Dentsply, Maillefer Instruments SA, 

Ballaigues, Suíça) tenha liberado a absoluta composição e detalhe da fabricação 

desta liga utilizada para construir seus instrumentos, parece que esta é a única 

composição de liga que pode utilizar a propriedade da superelasticidade.  
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De acordo com relatos de Blum et al. (2003), a introdução da liga NiTi e a fabricação 

de instrumentos de grande conicidade com ponta modificada tem gerado mudanças 

nos conceitos de preparo do canal radicular. Todas essas mudanças têm contribuído 

com argumentos favoráveis, sedimentando cada vez mais as qualidades e 

indicações da instrumentação mecanizada, particularmente em termos de redução 

de ocorrência de bloqueios, degraus, desvios e deslocamento interno da luz do 

canal. Os autores referenciaram vários tipos de instrumentos movidos a motor 

comercializados, tais como Lightspeed® (Lightspeed Inc, San Antonio, TX, USA), 

Profile® 0,04 e Profile® 0,06, (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), instrumentos 

Greater Taper® - GT (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça), Hero 642® (Micro-

Mega, Besançon, França) e Quantec® (SybroEndo, Orange, CA) e recentemente, 

novas gerações de instrumentos  incluindo K³® (SybronEndo), RaCe® (Brasseler, 

Savannah, GA) e ProTaper(® (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça). 

2.1.1.1 Instrumentos ProTaper®  

Os instrumentos ProTaper®, de acordo com Serota e Nahmias (2003), foram 

concebidos e desenhados pelos pesquisadores Pierre Machtou, Cliff Ruddle e John 

West visando  a melhoria da flexibilidade dos instrumentos endodônticos de NiTi 

movidos a motor em rotação contínua, realçando sua eficiência e permitindo 

seguridade (RUDDLE, 2001a). Esse sistema possui características únicas que o 

destaca entre os demais, e seu desenho possibilita a criação de uma conicidade 

mais uniforme e consistente, mesmo em canais anatomicamente difíceis ou 

curvaturas acentuadas com uma série de apenas seis instrumentos. Desses, três 

são utilizados para modelagem em que se destaca a conicidade crescente e 

progressiva de suas hastes helicoidais que confere a eles aumento da flexibilidade e 

eficiência no corte. Os outros três são para acabamento possuindo conicidade 

decrescente. Não apresentam guia radial e a ponta tem forma de cone liso com 

extremidade truncada. O instrumento modelador conhecido como SX, por exemplo, 

exibe nove percentuais diferentes de aumento na conicidade de sua haste helicoidal 

entre D1 e D9, que variam de 3,5% a 19%. A partir de D10 até D14 a conicidade é 

constante, com aumento fixo de 2% por milímetro de extensão. Enquanto o 
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instrumento SX tem aumento de conicidade com altos percentuais entre D1 e D9 e, 

baixo e contínuo no restante da haste helicoidal, o modelador S1 apresenta 

conicidade progressiva com percentual variando de 2% a 11%, entre D1 e D14. O 

modelador S2 mostra apenas nove aumentos progressivos na sua conicidade, 

variando de 4% a 11,5% entre D1 e D14. Essas características no desenho permitem 

que cada instrumento modelador trabalhe no sentido coroa ápice travando numa 

área específica de dentina reduzindo, assim, a carga de torção, a fadiga e por 

extensão, a fratura do instrumento endodôntico. Outra característica importante está 

na seção reta transversal – triangular convexa que, atenua o contato da haste 

helicoidal com a área de dentina realçando a ação de corte e aumentando a 

segurança pelo decréscimo na carga em torção. O instrumento S1 tem 0,17mm em 

D0, enquanto o SX e o S2 apresentam em D0 diâmetro de 0,19mm e 0,20mm, 

respectivamente. Os instrumentos de acabamento são conhecidos como F1, F2 e F3 

e apresentam em D0 as espessuras de 0,20, 0,25 e 0,30, respectivamente.  

Em estudo posterior, Ruddle (2001b) descreveu a técnica de instrumentação com o 

sistema rotatório de NiTi ProTaper®, o qual, segundo o autor, pode ser usado na 

grande maioria dos canais radiculares, independente da experiência do operador 

com sistemas rotatórios de NiTi, destacando sua eficiência, flexibilidade e 

simplicidade. Esse mesmo autor lembrou, ainda, o fato de esse instrumento vir 

acompanhado da personificação de dois novos conceitos em instrumentos de uso 

endodôntico: a seção reta transversal, que não tem o desenho em forma de U e a 

haste helicoidal que tem conicidade variável ao longo da superfície cortante.  

Recentemente surgiu o sistema de instrumentos ProTaper Universal® de Níquel 

Titânio que é uma versão nova, do já existente, trazendo o inédito conceito de 

retratamento com a nova série de instrumentos D1, D2 e D3, além dos novos 

instrumentos de acabamento F4 e F5, que apresentam em D0 as espessuras de 0,40 

e 0,50 respectivamente.  

Peters et al. (2003b) reforçaram que o decréscimo da carga em torção pela redução 

da área de atrito na superfície dentinária, ocasionada por esses instrumentos, 

aumentam a sua eficiência de corte além da facilidade de uso em função do número 
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de instrumentos por coleção (seis por caixa). Tais afirmativas estão amparadas 

numa investigação, in vitro, feita pelos autores, dos parâmetros mecânicos dos 

instrumentos ProTaper® movidos a motor no preparo de  canais curvos em 15 

molares superiores humanos. O pico de torque ou da força foi registrado junto com o 

número de rotações necessárias para modelar os canais. Os canais foram 

classificados em dois grupos, considerados amplos ou atresiados dependendo do 

volume avaliado através da tomografia microcomputadorizada. Os resultados 

mostraram que a média de torque variou entre 0,8 ± 0,5 e 2,2 ± 1,4 N.cm enquanto a 

força média variou de 4,6 ± 2,6 para 6,2 ± 2,7 N. Todas as três variáveis registradas 

tiveram significado correlacionadas com o volume do canal pré-operatório (p <0,001) 

e diferiram significativamente entre canais amplos e atresiados (p <0,001). Embora 

forças elevadas tenham sido utilizadas em alguns casos, nenhum instrumento 

apresentou fratura, quando uma perfeita exploração da luz do canal foi feita abrindo 

caminho para os instrumentos seguintes.  

Blum et al. (2003) também afirmaram que os instrumentos ProTaper® têm excelente 

e eficiente corte em conjunto com múltipla e progressiva mudança na conicidade ao 

longo do comprimento de suas hastes helicoidais. Essas características servem para 

aperfeiçoar a eficiência e reduzir o contato entre a parede dentinária e o instrumento.  

Esses pesquisadores relataram ainda que, como a conicidade das limas 

modeladoras cresce progressivamente de D1 para D14, deve-se reconhecer que cada 

instrumento prende, corta e prepara áreas específicas no interior do canal e executa 

por si próprio o trabalho coroa-ápice. Nesse estudo foram analisadas, através de um 

Endographe (equipamento analisador de força equipado com dispositivo para medir, 

gravar, e gerar gráficos de torque e as forças verticais exercidas durante o preparo 

do canal radicular), as forças verticais e o torque desenvolvido durante o preparo 

mecânico do canal radicular em dentes humanos extraídos. Os dados coletados 

foram utilizados para calcular o quociente de segurança (SQ). A fórmula do 

quociente de segurança é definida como o torque necessário para fraturar um 

instrumento em D3 dividido pela média do torque necessário para cortar dentina. 

Todos os preparos foram realizados por endodontistas em raízes com canais 

atresiados, amplos, canais com maior abertura, ou em raízes com canais divididos. 

Todos os canais, incluindo os divididos, foram preparados com instrumentos 
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ProTaper® em conformidade com as orientações do fabricante para o uso. O 

quociente de segurança (SQ) destina-se a fornecer valores que podem ser 

analisadas para predizer se um instrumento rotatório terá uma tendência para a 

fratura ou irá trabalhar com segurança durante a utilização clínica. No entanto, esta 

fórmula matemática não leva em conta fatores como a concentração de forças, a 

forma como os instrumentos são utilizados, ou o desgaste dos instrumentos.  

2.3 MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES COM INSTRUMENTOS DE 

NÍQUEL TITÂNIO 

De acordo com Schilder (1974), uma modelagem satisfatória do canal radicular 

envolve além da retificação e alisamento das paredes dentinárias, a manutenção de 

sua forma espacial original sem erros de procedimentos. Este mesmo autor ainda, 

afirmou com convicção que a fase da modelagem e limpeza do canal radicular é 

singularmente uma das mais importantes no tratamento endodôntico e que um dos 

principais objetivos é criar um preparo cônico, limpo, com paredes lisas e adequado 

volume para permitir efetiva irrigação e obturação.  

Assim, os objetivos da terapia endodôntica incluem debridamento do sistema de 

canais radiculares, formato cônico contínuo no sentido coroa ápice, manutenção da 

forma original e posição do forame apical. Na busca de instrumentos que 

favorecessem esse resultado final, houve o surgimento dos instrumentos fabricados 

com uma liga superelástica e flexível, a liga NiTi. Por essas razões também, os 

instrumentos de NiTi foram fabricados com diferentes desenhos  e conicidades com 

o intuito de promoverem a modelagem dos canais radiculares de forma ideal e num 

tempo menor diminuindo o estresse tanto do paciente quanto do profissional. Desta 

forma, achamos oportuno pesquisar a literatura para avaliação do resultado final do 

preparo dos canais radiculares com relação ao uso de instrumentos de NiTi. 

De acordo com Esposito e Cunningham (1995), a manutenção da trajetória original 

do canal durante a instrumentação é um desafio em canais curvos e atresiados. 

Nesse estudo os autores analisaram e compararam a capacidade dos instrumentos 

acionados manualmente K-Flex® de aço inoxidável e Mac® de NiTi com o sistema 
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Matic Rotary® deNiTi, usando dentes humanos com ápices formados e curvaturas 

moderadas a severas, entre 20 e 45 graus. Instrumentaram os três grupos, até o 

limite apical, com instrumento de número 45 ressaltando que nenhum grupo passou 

por preparo prévio dos segmentos cervical e médio. A análise e avaliação da 

manutenção da trajetória do canal foram determinadas pela sobreposição de 

radiografias durante a instrumentação. As radiografias pré e pós-operatórias foram 

digitalizadas e analisadas por meio de programa específico de computador. Os 

instrumentos de NiTi acionados manualmente e movidos a motor mantiveram o 

caminho original do canal em todos os casos. A incidência de desvio da trajetória 

original do canal durante a instrumentação com instrumentos de aço inoxidável 

aumentou com o aumento do diâmetro do instrumento. A diferença entre os grupos 

de NiTi e aço inoxidável foi estatisticamente significante com os instrumentos de 

diâmetro maior que 30. Concluíram que os instrumentos de NiTi foram mais 

eficientes na manutenção da trajetória original de canais radiculares curvos, quando 

o preparo apical foi ampliado para além do instrumento número 30. Os resultados 

foram favoráveis aos instrumentos de NiTi, acionados manualmente e movidos a 

motor, em praticamente 100% dos casos, na manutenção do trajeto do canal sem 

desvios.  

Luiten et al. (1995), avaliando radiograficamente a capacidade de quatro técnicas de 

instrumentação para ampliar e manter o eixo central de 51 canais curvos, reiteraram 

a preocupação contemporânea com relação ao deslocamento apical afirmando que 

várias técnicas de instrumentação, bem como, equipamentos estavam sendo 

estudados na tentativa de reduzir esse erro de procedimento.  O estudo foi feito in 

vitro em dentes humanos extraídos. Os canais foram instrumentados usando 

instrumentos K® (aço inoxidável); a instrumentação sônica foi realizada com o 

sistema MM1500® e os instrumentos Shaper-Sonic® e, com o sistema NiTi Matic®. 

Após a pré-instrumentação do segmento cervical, cada canal foi instrumentado até o 

instrumento número 35 a um milímetro aquém do forame apical. Para avaliar a 

modelagem final do canal e o deslocamento apical usaram a raiz mesial de molares 

inferiores que apresentava uma curvatura maior que 25 graus. As técnicas 

empregadas foram ápice coroa e coroa ápice. As radiografias foram tomadas com o 

sistema de canal preenchido com mercúrio utilizando um modelo especialmente 



 

 

29 

concebido que permitiu a visualização radiográfica do canal na pré e na pós-  

instrumentação do mesmo. A ampliação do canal e o deslocamento apical, 

resultantes das diversas técnicas de instrumentação, foram avaliados com base em 

programa computadorizado. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes para o deslocamento do canal. A instrumentação sônica aumentou 

significativamente a ampliação do segmento cervical. A técnica coroa ápice e a 

sônica produziram mais degraus. A formação de cotovelo foi associada com todas 

as técnicas de instrumentação.  

Glosson et al. (1995) compararam o uso de instrumentos de NiTi acionados 

manualmente (Mity® e Canal Master “U”®), e movidos a motor (NT Sensor® e 

Lightspeed®) com instrumentos acionados manualmente K-Flex® de aço inoxidável 

no preparo do canal radicular. Afirmaram que até aquele momento as técnicas de 

instrumentação eram inadequadas na busca pela limpeza completa do sistema de 

canais radiculares, devido à complexa anatomia dental interna e às deficiências no 

desenho dos instrumentos. Além do mais, significantes alterações na morfologia do 

canal radicular ocorrem durante a instrumentação de canais curvos 

independentemente do tipo de instrumento e da técnica usada na ampliação. Apesar 

das várias modificações e aperfeiçoamento dos instrumentos, a instrumentação 

permanece um desafio com relação ao tempo consumido e com relação a 

determinadas áreas dos canais consideradas problemáticas em Endodontia. Os 

sistemas rotatórios têm sido desenvolvidos para reduzir o tempo e a fadiga no 

preparo do canal radicular. Os autores, ainda, chamaram a atenção para o fato de 

que os instrumentos de NiTi estavam sendo vendidos aos profissionais com a 

afirmação  que não havia tendência deles tornarem retos os canais curvos, mas 

destacaram que até aquele momento não havia evidências científicas publicadas 

disponíveis para suportar tal hipótese. Também, compararam os resultados obtidos 

entre os instrumentos de NiTi acionados manualmente e movidos a motor e 

instrumentos K-Flex® de aço inoxidável na instrumentação do canal radicular. Nesse 

estudo ficou demonstrado que a instrumentação usando NiTi em motores elétricos 

teve várias vantagens sobre a instrumentação manual usando linstrumentos K-Flex® 

(aço inoxidável) e Mity® (NiTi). 
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Gambill, Alder e Del Rio (1996) estudaram e avaliaram, através da tomografia 

computadorizada, o preparo do canal realizado com instrumentos acionados 

manualmente de aço inoxidável (K-flex®) e de NiTi (Mity®) usando movimentos 

diferentes para cada tipo de instrumento. Os resultados finais foram favoráveis aos 

instrumentos de NiTi, mostrando que, usados com movimentos de limagem 

produziram menor deslocamento apical e um canal mais centralizado e arredondado, 

a despeito da remoção de quantidade menor de dentina. Outro aspecto considerado 

sobre os instrumentos de NiTi é que eles têm sido usados pelos profissionais com 

técnicas que foram baseadas nas propriedades dos instrumentos de aço inoxidável. 

Devido ao fato das propriedades mecânicas do Níquel Titânio ser significantemente 

diferentes das do aço inoxidável é questionável se esses instrumentos são 

adequados para uso com técnicas convencionais de instrumentação usadas com 

aço inoxidável.  

Thompson e Dummer (1997a) estudaram a eficiência, em modelar canais artificiais, 

dos instrumentos de NiTi movidos a motor ProFile® Série 29, conicidade 0,04. 

Quarenta canais artificiais distribuídos em quatro grupos de acordo com diferentes 

ângulos de curvatura e posição das mesmas foram preparados com esses 

instrumentos, valendo-se da técnica ápice coroa. Analisaram o tempo necessário 

para os preparos, as falhas nos instrumentos, a perda do comprimento de trabalho, a 

ocorrência de bloqueio e a forma tridimensional dos canais. Para isso, utilizaram 

canais artificiais com curvaturas de 20 a 40 graus que se iniciavam a oito ou 12mm 

do orifício dos canais. Os resultados mostraram que o tempo de preparo não foi 

influenciado pela forma dos canais, sendo o ProFile® movido a motor, conicidade 

0,04, considerado um meio rápido de preparo endodôntico. Nenhuma fratura de 

instrumento ocorreu, embora havendo um total de 52 instrumentos deformados 

plasticamente. O instrumento número seis foi o mais deformado seguido pelos 

números cinco, três e quatro. A forma do canal não influenciou significativamente a 

deformação plástica dos instrumentos. Nenhum dos canais foi bloqueado com 

magma e a perda de comprimento de trabalho foi, em média, de 0,5mm ou menos. 

Nas condições desse estudo, os instrumentos de NiTi ProFile®  0,04 Série 29, 

movidos a motor prepararam canais artificiais rapidamente e criaram boa forma 

tridimensional. Houve um número substancial de instrumentos deformados 
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plasticamente, mas não foi possível determinar se esse fenômeno ocorreu devido à 

natureza do modelo experimental ou devido a falhas inerentes à concepção dos 

instrumentos.  

Short, Morgan e Baumgartner (1997) realizaram um estudo para comparar a 

capacidade de quatro técnicas de instrumentação em manter o canal centrado. 

Foram utilizadas raízes mesiais de molares inferiores, que foram preparadas através 

da instrumentação mecanizada, com os Sistemas ProFile®, Lightspeed® e McXIM®, 

e com os instrumentos manuais Flex-R®. As observações foram executadas através 

de uma mufla molde e os cortes foram feitos a um milímetro (apical), três milímetros 

(médio) e cinco milímetros (cervical) do comprimento de trabalho. Os canais foram 

preparados até o instrumento de número 30, fotografados, e então o batente apical 

foi executado com o de número 40 e, novamente, fotografados. As imagens foram 

analisadas por um programa de computador e as mudanças na área e no centro do 

canal radicular, foram mensuradas. Os resultados apontaram que os sistemas que 

utilizaram instrumentos de NiTi realizaram preparos mais centrados, quando 

comparados aos executados com instrumentos de aço inoxidável. A diferença entre 

os preparos com instrumentos de NiTi e com os de aço inoxidável foi mais 

pronunciada quando os canais tiveram os preparos apicais com o instrumento 

número 40, do que com o instrumento número 30.  

Schäfer e Lau (1999) investigaram a eficiência de corte e os efeitos da 

instrumentação em canais curvos, de instrumentos manuais de aço inoxidável, 

instrumentos de NiTi não estandardizados (Serie 29) e alargadores manuais de aço 

inoxidável sob condições padronizadas. Quanto à eficiência de corte em movimento 

de rotação os alargadores apresentaram-se significativamente melhor (p <0,01) que 

os instrumentos de aço inoxidável e de NiTi. Mudanças na forma do canal diferiram 

significativamente entre os instrumentos utilizados nessa pesquisa em todos os 

pontos mensurados (p <0,001). Após a instrumentação com alargadores com a 

inclusão de dois instrumentos intermediários (números 17 e 22), houve menos 

mudanças indesejáveis na forma dos canais em comparação com os dois 

instrumentos de aço inoxidável e de NiTi ProFile® Série 29. Neste estudo, pareceu 

que instrumentos flexíveis de aço inoxidável com ponta não cortante foram 
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superiores aos instrumentos não estandardizados  ProFile® Série 29 no que diz 

respeito à eficiência de corte e às mudanças na forma de canais curvos. 

Jardini e Gulabivala (2000), através de imagens radiográficas superpostas, 

compararam in vitro a eficácia de duas técnicas automatizadas de rotação contínua 

usando instrumentos de NiTi com a técnica manual de força balanceada usando 

instrumentos  de aço inoxidável. No experimento foram utilizados 60 dentes 

humanos extraídos, com grau de curvatura, comprimento e diâmetro semelhantes 

divididos igualmente em três grupos. No grupo um os canais foram instrumentados 

com a técnica manual de força balanceada usando instrumentos Flexofile®. O grupo 

dois foi preparado com a técnica de rotação contínua usando instrumentos McXIM® 

de NiTi, já no grupo três o instrumento de NiTi utilizado foi o sistema ProFile® de 

conicidade 0,04, também, em rotação contínua. Os resultados não mostraram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.  

Ahlquist et al. (2001) analisaram comparativamente, in vitro, a eficácia de uma 

técnica manual de instrumentação e uma rotatória de movimentos contínuos com o 

objetivo de comparar a limpeza das paredes do canal radicular através da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). A hipótese inicial era de que uma técnica 

rotatória iria produzir um canal radicular mais limpo. A limagem manual foi realizada 

em dez dentes humanos extraídos utilizando instrumentos de aço inoxidável S® 

(Sjödings, Sendoline, Suécia). A instrumentação com rotação contínua foi realizada 

em mais dez dentes humanos extraídos, utilizando instrumentos de NiTi ProFile® 

em uma peça de mão (250rpm), de acordo com as instruções do fabricante. Valeu-

se da solução de hipoclorito de sódio 0,5% para a irrigação. As raízes foram 

cortadas longitudinalmente e as paredes do canal foram examinadas para avaliar a 

presença de restos orgânicos e magma dentinário nos segmentos apical, médio e 

cervical. Os resultados mostraram significativamente menos detritos no segmento 

apical quando usada a técnica manual (p<0,05), e que, não foram observadas 

diferenças significativas nos demais segmentos. Esses dados levaram os autores a 

concluir que a técnica manual empregada nesse estudo produziu melhor limpeza 

nas paredes do canal radicular do que a técnica usando instrumento ProFile® em 

rotação contínua.  
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Park (2001) analisou e comparou o efeito dos instrumentos Greater Taper® (GT) e 

ProFile® fabricados em NiTi  com os instrumentos K-Flexofile® fabricados em aço 

inoxidável, usando blocos de resina com canais curvos artificiais. Nos canais 

preparados com o sistema ProFile® de conicidade 0,06 até o comprimento de 

trabalho, a conicidade e a curvatura original foram mantidas sem alterações. Usando 

o sistema Greater Taper® (GT), também houve manutenção da curvatura original, 

contudo esses canais mostraram um pequeno deslocamento para o lado interno no 

início da curvatura. Já os canais preparados com instrumentos K-Flexofile® de aço 

inoxidável mostraram falta de conicidade e severos deslocamentos. 

Pettiette, Olutayo Delano e Trope (2001), numa pesquisa clínica, comparando 

radiografias imediatas ao tratamento com radiografias tomadas 12 meses após, 

ressaltaram que os resultados da terapia endodôntica realizada com instrumentos de 

NiTi acionados manualmente foram superiores aos obtidos quando utilizaram 

instrumentos de aço inoxidável. Tal afirmação teve como base um estudo anterior do 

mesmo grupo de pesquisadores (1999), que gerou as radiografias imediatas, 

mostrando que os instrumentos de NiTi conicidade 0,02  acionados manualmente 

mantiveram  a forma original do canal melhor do que os similares de aço inoxidável 

tipo K®, mesmo sendo o exercício clínico executado por alunos de Odontologia, sem 

muita experiência, que utilizaram ambos os tipos de instrumentos em molares.  

Gluskin, Brown e Buchanan (2001) usaram 27 raízes mesiais de molares inferiores 

humanos extraídos, num total de 54 canais, para, sob observação da tomografia 

computadorizada, comparar o efeito produzido pelos instrumentos endodônticos 

(limas de aço inoxidável Flexofile®, alargadores de Gates Glidden® e instrumentos 

de NiTi Greater Taper® – GT movidos a motor). Os operadores foram alunos 

selecionados da Escola de Odontologia da Universidade do Pacífico, San Francisco, 

CA, USA. Essas raízes foram radiografadas, nos sentidos mesiodistal e 

vestibulolingual para avaliar a anatomia e curvatura dos canais, usando um sistema 

de radiografia dental computadorizado (Schick Tecnologies Inc., NY, USA). Também 

foram radiografadas por um equipamento industrial de alta resolução (G.E. non-

Destructive Testing Lab. Cincinnati, OH, USA) para análise das imagens. As raízes 

foram, então, preparadas e as imagens da pré e pós-instrumentação superpostas 
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para comparação dos efeitos da instrumentação. A preparação de cada canal da 

mesma raiz recebeu tratamento distinto: no primeiro método (1), um canal foi 

preparado usando instrumentos Flexofile® alargadores de Gates Glidden® (números  

dois e três) em consonância com o que rege a técnica coroa ápice. Já no segundo  

método (2), o outro canal, da mesma raiz, foi preparado usando três limas de NiTi 

GT® movidas a motor seguindo, também, os princípios da técnica coroa ápice. 

Concluíram que nas raízes mesiais dos molares inferiores in vitro os instrumentos 

GT® movidos a motor em rotação contínua foram melhores na centralização do 

canal e mais conservadores preservando maior espessura de dentina nos 

segmentos críticos da furca. 

Para Iqbal et al. (2003), o advento da instrumentação com rotação contínua usando 

instrumentos de NiTi tem revolucionado o tratamento endodôntico pela redução da 

fadiga do operador e do tempo necessário para concluir o preparo, diminuindo, 

também os erros de procedimentos associados com a instrumentação do canal 

radicular. Usando uma técnica radiográfica diferenciada in vitro os autores 

compararam o deslocamento apical produzido por quatro tipos de instrumentos de 

NiTi (Profile® conicidade 0,06 e Greater Taper®) usados na instrumentação de 60 

canais mesiovestibulares de molares inferiores humanos. Os canais foram divididos 

aleatoriamente em quatro grupos. Os grupos um e três foram instrumentados pela 

técnica coroa ápice e os grupos dois e quatro pela técnica ápico coronal com 

instrumentos de conicidade 0,06 da série 29. Nos grupos três e quatro, primeiro 

foram usados instrumentos GT (Greater Taper®) no sentido coroa ápice. A 

modelagem do eixo central inicial e final foram radiograficamente sobrepostas para 

mensuração da perda do comprimento de trabalho e o deslocamento medido a zero, 

meio, um, três e cinco milímetros do comprimento de trabalho. O teste ANOVA não 

mostrou diferenças significativas entre os grupos quanto ao grau de deslocamento 

ou perda do comprimento de trabalho. O deslocamento foi negativamente 

correlacionado com o raio de curvatura a meio e cinco milímetros do comprimento de 

trabalho. Os resultados indicaram que a sequência operacional das limas ou pré-

instrumentação com GT não tem efeito sobre o grau de deslocamento e perda de 

comprimento de trabalho. 
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Estudos de Fosch et al. (2004) mostraram que instrumentos de NiTi representam 

uma nova abordagem de preparo do canal radicular com relação à rapidez e 

conicidade estandardizada. Para isso, os autores avaliaram in vitro, através da 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), as paredes do canal radicular após 

instrumentação com dois sistemas diferentes de NiTi: Mtwo® e ProTaper®. Os 

resultados apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre o segmento 

apical, médio e coronal. Embora tenham concluído que ambos os sistemas 

produziram áreas dentinárias livres de restos orgânicos e magma dentinário no 

segmento cervical e médio, não foram efetivos no segmento apical. 

Iqbal et al. (2004) compararam in vitro instrumentos de NiTi movidos a motor, 

ProFile® conicidade 0,06 Serie 29 e ProTaper®. Utilizaram 40 canais 

mesiovestibulares de molares inferiores humanos extraídos que foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos. O grupo um, foi instrumentado com ProFile® e 

grupo dois, com instrumentos ProTaper® , ambos de acordo com as normas dos 

fabricantes. Um equipamento radiográfico com um sistema de radiografia digital 

Schick (Schick Technologies Inc., Long Island City, NY, EUA) foi usado para 

tomadas radiográficas pré e pós-operatória dos dentes em angulações pré-

determinadas. Usando o AutoCAD 2000 (Autodesk Inc., San Rafael, CA, E.U.A.), os 

eixos centrais do instrumento inicial e final foram radiograficamente sobrepostos 

para determinar a perda do comprimento de trabalho e o grau de transporte em D0, 

D¹, D² e D4 especificados a partir do comprimento de trabalho. Os resultados 

mostraram que uma diferença estatisticamente significante no deslocamento apical 

foi encontrada em D4 entre os dois grupos (p = 0,05), mas não houve significância 

estatística, considerando mudança no comprimento de trabalho na pós-

instrumentação entre os grupos. O método de análise Spearman's Bivariate 

Correlation não indicou relação estatisticamente significante entre o raio de curvatura 

e o deslocamento. Em face aos resultados obtidos nesse trabalho in vitro concluíram 

então que, ambos os instrumentos ProTaper® e ProFile® são comparáveis entre si 

no que diz respeito à sua capacidade de ampliar o canal radicular com o mínimo de 

deslocamento e perda do comprimento de trabalho.  
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Schäfer e Vlassis (2004 a, b) reportaram que para minimizar algumas das falhas, 

debitadas aos instrumentos endodônticos tradicionais, instrumentos rotatórios de 

NiTi têm sido desenvolvidos com uma conicidade maior que a estandardização ISO 

de 0,02mm no seu desenho. Por exemplo, os instrumentos ProTaper® possuem 

desenho com fio de corte agudo em suas arestas, seção reta transversal no formato 

de um triângulo convexo, ponta não cortante, segura, e desenho espiral que 

combina múltipla conicidade na sua haste helicoidal. Analisaram e compararam a 

capacidade de modelagem entre os instrumentos ProTaper® e RaCe® usando 24 

canais artificiais em blocos de resina com curvaturas entre 28° e 35°, valendo-se da 

filosofia técnica coroa ápice. As imagens pré e pós-instrumentações foram gravadas 

e a avaliação da forma do canal foi desenvolvida por um programa computadorizado 

de análise de imagens. O material removido foi medido em 20 pontos, com início a 

um milímetro do ápice. Incidência de aberrações no canal, tempo de preparo, tempo 

de trabalho e falhas nos instrumentos também foram registrados. Em média, os 

canais preparados com instrumentos RaCe® permaneceram melhor centrados 

comparados com aqueles ampliados com ProTaper®, porém, os dois instrumentos 

prepararam canais curvos com relativa rapidez e segurança.  

Segundo Guelzow et al. (2005), os instrumentos ProTaper® movidos a motor ao 

serem comparados com outros instrumentos de NiTi (FlexMaster®, System GT®, 

Hero 642®, K³® e RaCe®) demonstraram maior capacidade de tornar os diâmetros 

dos canais mais regulares, além de respeitarem a curvatura original dos canais 

como os outros. Nesse estudo compararam in vitro canais radiculares preparados 

utilizando uma técnica manual e seis diferentes sistemas rotatórios de NiTi: 

FlexMaster®, Sistema GT®, Hero 642®, K³®, ProTaper®, e RaCe®. Para isso 

utilizaram um total de 147 molares inferiores humanos extraídos que foram divididos 

em sete grupos (n = 21) com o canal radicular mesiovestibular apresentando 

curvatura média de 70°. Todos os canais radiculares foram preparados até o 

instrumento de número 30 usando a técnica coroa ápice para os instrumentos 

rotatórios de NiTi e uma preparação padronizada (utilizando alargadores e limas 

Hedströem) para a técnica manual. Não observaram diferenças significativas entre 

os instrumentos rotatórios NiTi na alteração do comprimento de trabalho. Todos os 
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sistemas de NiTi foram considerados bons na manutenção da curvatura original, 

com a média variando de 0,45° (Sistema GT®) para 1,17° (ProTaper®). O 

instrumento ProTaper® apresentou o menor número de irregularidades nos 

diâmetros do canal radicular e os demais resultados foram semelhantes entre os 

outros sistemas. Instrumentos fraturados ocorreram com o sistema ProTaper® em 

três canais radiculares, enquanto que com os sistemas GT®, Hero 642®, K³® e a 

técnica manual resultou em somente uma fratura para cada um. Os instrumentos de 

NiTi movidos a motor permitiram preparar canais mais rapidamente do que a técnica 

manual. O menor tempo de instrumentação foi realizado com sistema GT® (11,7s).  

Uyanik et al. (2006) compararam in vitro, a efetividade de três sistemas de NiTi – 

Hero 642®, RaCe® e ProTaper® na instrumentação de canais mesiais de primeiros 

molares inferiores usando, para essa avaliação, a tomografia computadorizada. 

Nesse estudo foram investigados diversos parâmetros do canal radicular preparados 

com os três diferentes sistemas rotatórios acima citados. Os parâmetros avaliados 

foram: alterações no volume e área da seção reta transversal do canal radicular, 

deslocamento e tempo de trabalho. Raízes mesiais curvas de molares foram 

escaneadas separadamente em tomografia computadorizada (TC) antes e depois da 

instrumentação. Os pontos de seções retas transversais para exame, de cada canal, 

foram obtidos em intervalos de um milímetro. Após a instrumentação, o volume e a 

área da seção reta transversal dos canais radiculares e o grau de deslocamento 

foram calculados utilizando imagens de um software de análise e, posteriormente, 

submetidos à análise estatística. Os instrumentos ProTaper® removeram 

significativamente mais dentina do que os Hero Shaper® (p <0,05). A 

instrumentação aumentou a área da seção reta transversal em todos os segmentos, 

enquanto que a diferença entre os grupos teste não foi significativa (p> 0,05). As 

limas RaCe® deslocaram significativamente mais os canais no segmento cervical (p 

<0,05). Não houve qualquer diferença entre os sistemas rotatórios em relação ao 

tempo de trabalho.  
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2.4 AVALIAÇÃO DO PREPARO DO CANAL 

A avaliação do preparo dos canais radiculares tem sido assunto preocupante entre 

os pesquisadores e têm gerado muitas e variadas investigações, ao longo dos 

tempos, sobre modelos que permitam avaliações precisas e seguras. 

Southard, Oswald e Natkin (1987) estudaram técnicas radiográficas para avaliar os 

efeitos da instrumentação do canal radicular. Cinquenta canais radiculares de dentes 

molares humanos extraídos foram divididos aleatoriamente em dois grupos, com 

relação à curvatura, uni direcional e curva em S. Os dentes foram montados em 

blocos especiais de acrílico e os canais foram instrumentados com o instrumento 

Unitek K®, sem pré-curvatura até o número 45 utilizando a técnica de Roane. A 

posição original do canal radicular instrumentado com a série de instrumentos a 

partir do número 20 até 45 foi comparada com a posição original do canal 

instrumentado com o número 10 ou 15, por meio de um método utilizando desenhos 

e projeções de imagens radiográficas dos instrumentos. Os resultados indicaram que 

com o instrumento número 45 a posição original do canal foi mantida em 

aproximadamente 40% dos casos, porém, com o instrumento número 40 a posição 

original do canal foi mantida em 80% dos casos. Esse estudo sugere que uma eficaz 

instrumentação de canais radiculares curvos pode ser realizada com instrumentos 

sem pré-curvatura e de diâmetro maior, sem desvio significativo da posição original 

do canal.  

Segundo Berutti (1993), um dos mais debatidos argumentos em Endodontia é como 

avaliar a eficácia das técnicas de instrumentação. Vários métodos de investigação 

têm sido propostos, incluindo cortes seriados avaliados por lupa estereoscópica e 

cortes histológicos avaliados à luz da microscopia ótica. No entanto, ambas as 

técnicas só fornecem imagens do canal após a instrumentação e, somente em duas 

dimensões. A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) possibilita a análise da 

limpeza das paredes do canal, mas, não do preparo.  
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2.4.1 Avaliação do preparo do canal por meio da tomografia computadorizada  

A literatura nos mostra que a tomografia computadorizada foi desenvolvida nos anos 

de 1970 e, subsequentemente patenteada por seus precursores o engenheiro inglês 

Housnsfield e o físico norte-americano Comark, no ano de 1973. Essa invenção 

provocou um grande impacto no diagnóstico médico radioterápico o que rendeu, aos 

autores, o prêmio Nobel da Medicina em 1979 (GARIB et al., 2007; PATEL et al. 

2007). É um método não invasivo combinando o uso dos raios-X com um aparelho 

de tomografia computadorizada e análise das imagens em três dimensões.  

Tachibana e Matsumoto (1990), através de um estudo onde observaram os dentes 

superiores e inferiores de humanos, fizeram uma tentativa para avaliar a real 

possibilidade da aplicabilidade da tomografia computadorizada como ferramenta de 

pesquisa em Odontologia, mais especificamente no campo da Endodontia. 

Ponderaram que naquele momento a tomografia computadorizada tinha utilidade 

limitada em Endodontia, devido principalmente ao alto custo e, inadequados 

softwares, embora tenham conseguido, com clareza, analisar as configurações 

anatômicas dos dentes, suas relações com os tecidos periodontais, visualização de 

lesão cariosa, e até mesmo, a possibilidade de mensurar o tamanho dos dentes. 

Nielsen et al. (1995) analisaram o valor da tomografia microcomputadorizada (MCT) 

na investigação endodôntica. A pesquisa usou quatro primeiro molares superiores 

com envolvimento periodontal e altamente calcificados. Foram extraídos e então 

escaneados para avaliação pela tomografia microcomputadorizada (MCT). Os 

dentes foram então instrumentados, e dois dos quatro molares, obturados e 

novamente escaneados antes da avaliação e comparação. Vários recursos da 

tomografia microcomputadorizada (MCT), significantes para avançar nas 

investigações endodônticas foram observados: a capacidade para apresentar com 

exatidão a morfologia externa e interna do dente, sem destruição; a possibilidade de 

mostrar as mudanças, ao longo do tempo, da área de superfície e volume dos 

tecidos; a capacidade para avaliar a mudança da área e volume após 

instrumentação e obturação e da capacidade de avaliação de deslocamento 

endodôntico seguido de instrumentação ou instrumentação e obturação. O fantástico 
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potencial desta ferramenta científica foi discutido. Interpretaram que dados obtidos 

com da tomografia microcomputadorizada (MCT) parecem oferecer significantes 

vantagens na capacidade de reconstruir in vitro os tecidos do dente com ótimos 

detalhes antes, durante e depois do tratamento.  Todos os dados de cada dente 

antes e após a instrumentação ficam totalmente recuperáveis para futuras 

avaliações. Nos métodos onde se usam cortes e ou desmineralizações, a avaliação 

de cada fator individual, como mudanças nas dimensões internas devido à 

instrumentação, requerem destruição do dente. Isso usualmente significa perda de 

todos os outros dados. Os autores avaliaram, também, a validade da tomografia 

microcomputadorizada (MCT) para o uso em pesquisa endodôntica e concluíram: é 

uma importante e inovadora ferramenta para a pesquisa endodôntica. A tomografia 

microcomputadorizada (MCT), neste estudo, foi capaz de mostrar a anatomia dental 

interna e externa, registrar as mudanças de área e volume dos tecidos e avaliar o 

deslocamento do canal radicular após o preparo. Outra importante afirmação dos 

autores, além do potencial para a pesquisa da tomografia microcomputadorizada 

(MCT), refere-se ao fato de se transformar numa excelente alternativa para o ensino, 

uma vez que as imagens das estruturas dentais estariam armazenadas e disponíveis 

de uma forma tridimensional.  

Gambill, Alder e Del Rio (1996) usaram a tomografia computadorizada (CT) para 

avaliar canais radiculares preparados por instrumentos manuais de NiTi e aço 

inoxidável. Trinta e seis dentes unirradiculares, com canal de formato e tamanho 

semelhantes foram divididos em três grupos. Os dentes foram escaneados pela 

tomografia computadorizada (CT) antes da instrumentação. No grupo A, os canais 

foram preparados com instrumentos K-Flex® utilizando movimentos oscilatórios de 

um quarto de volta com tração. No grupo B, os canais foram preparados com 

instrumentos NiTi (Mity®) acionados manualmente utilizando a mesma técnica do 

grupo A. O grupo C foi preparado com instrumentos NiTi (Mity®) acionados 

manualmente utilizando uma técnica de alargamento. Os dentes instrumentados 

foram novamente escaneados utilizando a tomografia computadorizada (CT), e 

imagens dos canais não instrumentados foram comparadas com as imagens dos 

canais instrumentados. Os instrumentos NiTi (Mity®) usados na técnica de 

alargamento provocaram deslocamento significativamente menor do canal (p <0,05) 
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e removeram quantidade de dentina significativamente menor (p <0,05), no entanto, 

o tempo necessário para a instrumentação foi menor (p <0,05) e, também,  

produziram preparos mais centrados e arredondados do que os instrumentos K-

Flex® de aço inoxidável usados com movimentos oscilatórios de um quarto de volta 

com tração. O sistema de imagem de tomografia computadorizada (CT) utilizado 

neste estudo forneceu um método não invasivo, de avaliar repetidas vezes, aspectos 

da instrumentação endodôntica. 

Dowker, Davis e Elliot (1997) chamaram a atenção para os métodos clássicos 

usados para estudar as características morfológicas do sistema de canais 

radiculares, pois podem, ao mesmo tempo, produzir alterações irreversíveis nos 

canais radiculares ou mostrar somente imagens com projeções bidimensionais. 

Essas informações são insuficientes para fornecer acuradas avaliações do espaço 

tridimensional, enquanto a radiação da tomografia microcomputadorizada (MCT), 

além de não destruir o dente provê imagens tridimensionais. Essa pesquisa mostrou 

in vitro a aplicação da radiação do sistema de tomografia microcomputadorizada, 

uma forma miniaturizada de tomografia axial computadorizada convencional, para o 

estudo das características morfológicas e as mudanças no curso do canal radicular 

no tratamento endodôntico em dentes extraídos. Após a reconstrução tridimensional 

das imagens, o software IDL (Research Systems, Inc., Colorado) foi utilizado para 

obter cortes de seções retas transversais (fatias/slices) do dente, e visão 

tridimensional da densidade mineral constante da superfície reconstruída. Para os 

autores, em endodontia clínica, o entendimento das características morfológicas 

tridimensionais do sistema de canais radiculares e das mudanças ocorridas durante 

a terapia endodôntica torna-se essencial no suprimento de informações disponíveis 

durante o tratamento. Enfatizam, ainda, que a correta interpretação desses achados 

requer um completo conhecimento da anatomia interna dos dentes.  

Mozzo et al. (1998) apresentaram um novo tipo de tomografia computadorizada 

volumétrica que usa a técnica do feixe cônico em substituição a tradicional técnica 

de feixe em forma de leque ou helicoidal. A máquina é dedicada a imagens 

dentomaxilofacial, especialmente para o planejamento na área da implantodontia. As 

principais características da unidade são apresentadas, com referência aos 
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parâmetros técnicos bem como o desempenho do software. A reconstrução do 

volume das imagens obtidas são relatadas como várias seções em 2D  e, com 

precisão da medida geométrica e dose de radiação absorvida pelo paciente. A dose 

absorvida é comparada com o que fora dado pelo TC helicoidal. A precisão 

geométrica, avaliadas com referência a várias modalidades de reconstrução e 

diferentes orientações espaciais, é de 0,8 ± 1% para as medições de largura e 2,2% 

para medições de altura. A dose de radiação absorvida durante o exame mostra 

diferentes perfis no centro e eixos periféricos. No que diz respeito ao valor máximo 

de perfil central, a dose da nova unidade é de aproximadamente um sexto a da 

tradicional tomografia computadorizada helicoidal. O novo sistema parece ser muito 

promissor em imagens dentomaxilofacial e, devido à boa relação entre desempenho 

e baixo custo, juntamente com dose baixa de radiação, muito interessante em vista 

da utilização em larga escala da técnica de tomografia computadorizada para tais 

aplicações em diagnóstico. 

Arai et al. (1999) desenvolveram um aparelho compacto de tomografia 

computadorizada, para utilização na prática odontológica que denominaram de 

Ortho-CT. Este aparelho, devido à sua forma mais compacta, se comparado aos 

aparelhos de tomografia computadorizada convencionais, pode ser instalado em 

ambientes menores, além de permitir a obtenção de tomadas tomográficas com alta 

resolução e com uma dose de radiação várias dezenas de vezes menores do que 

numa tomografia computadorizada convencional. O Ortho-CT é um tipo de aparelho 

de tomografia computadorizada cone beam que consiste de uma máquina 

multifuncional de imagem maxilofacial cujo tempo de digitalização é de 17 segundos 

comparável com o necessário para uma radiografia rotacional panorâmica. Uma 

única digitalização coleta 512 conjuntos de dados através de projeção e a imagem é 

reconstruída por um computador pessoal. O tempo necessário para a reconstrução 

da imagem é de cerca de 10 minutos. Os autores relataram excelente qualidade de 

imagem, em que raízes, espaço do ligamento periodontal, lâmina dura, e osso 

esponjoso foram claramente visualizados. Assim, os autores concluíram que o 

Ortho-CT fornece imagens tridimensionais de excelente qualidade para uso 

odontológico com uma dose baixa de exposição. 
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No pensar de Bjorndal et al. (1999), a destruição da estrutura do dente pode criar 

dificuldades para avaliar a relação entre a macromorfologia externa e interna. O 

mapeamento morfológico preciso, do sistema de canal radicular é um pré-requisito 

na obtenção de melhores resultados na terapia endodôntica. Mediante tais 

preocupações, os autores desenvolveram esse estudo com o objetivo de realizar 

uma análise qualitativa da relação entre macromorfologia interna e externa do 

complexo radicular. Para isso usaram um equipamento de tomografia 

microcomputadorizada e cinco molares superiores nos quais foram realizados de 

100 a 240 cortes tomográficos em 2D de cada dente, posteriormente montados em 

3D. Os resultados demonstraram uma forte concordância entre o número, posição e 

seção reta transversal do canal radicular e do número, posição e grau de 

manifestação da macroestrutura do complexo radicular, além, de uma alta 

correlação entre a forma do canal radicular e as raízes correspondentes. Os autores 

concluíram sugerindo que estes tipos de cortes tomográficos originando imagens 3D 

constituam uma plataforma para a pré-formação em procedimentos fundamentais 

endodônticos. 

Rhodes et al. (1999) analisaram a tomografia microcomputadorizada, como novo  

método para avaliar o preparo do canal radicular e afirmaram que é um método de 

produção de verdadeiras imagens em 3D da estrutura de pequenas estruturas. A 

partir dessa dedução, objetivaram avaliar se a tomografia microcomputadorizada 

(MCT) poderia ser utilizada para quantificar a instrumentação dos canais radiculares. 

Dez dentes, primeiro molares inferiores, com coroas intactas e raízes totalmente 

formadas foram escaneados usando tomografia a microcomputadorizada (MCT), em 

uma resolução de 0,081mm com imagens reconstruídas em 3D de seus canais 

radiculares segmentados. As cavidades de acesso foram preparadas e o espaço dos 

canais radiculares ampliados com forma cônica contínua valendo-se dos princípios 

da técnica coroa ápice. Cada dente foi novamente escaneado para permitir a 

comparação das imagens pré e pós-instrumentação. A área total do canal radicular 

(interna) e da raiz (externa) foi calculada em cada nível a partir de imagens 

reconstruídas pela tomografia microcomputadorizada (MCT) e imagens de vídeo 

digitalizadas e comparadas. Os volumes totais dos sete milímetros e meio apicais 

dos canais radiculares foram calculados a partir de imagens reconstruídas de nove 
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dentes, antes e depois da instrumentação. A média da quantidade de dentina 

removida pela instrumentação foi 3,725mm3, que foi 28% do volume original do 

canal. Os resultados apresentados demonstraram que a complexidade anatômica do 

sistema de canal radicular não é detectável pela radiografia (2D). Pelo fato da 

tomografia microcomputadorizada (MCT) não ser invasiva, torna-se possível 

visualizar o canal radicular antes, durante e depois da instrumentação sem alteração 

do dente. As imagens tridimensionais apresentadas, vistas na tela do computador, 

ofereceram excelentes detalhes do dente e do canal radicular em 3D. Concluíram 

que a tomografia microcomputadorizada (MCT) reproduziu de forma precisa e não 

invasiva a morfologia externa e interna dos dentes demonstrando ser uma 

ferramenta útil para experiências endodônticas, produzindo imagens espetaculares 

da anatomia dos dentes de forma não invasiva. Não é um equipamento facilmente 

adaptável ao uso clínico, mas é uma poderosa arma para pesquisa dos efeitos das 

técnicas de instrumentação, sobre a forma do canal radicular. O seccionamento 

mecânico pode destruir partes importantes do dente para a análise, enquanto que 

com a técnica da tomografia microcomputadorizada pode visualizá-lo na sua 

integridade.  

De acordo com Peters et al. (2000), um detalhado entendimento da complexidade 

anatômica do sistema de canais radiculares é imperativo para assegurar sucesso na 

terapia endodôntica. Nesse estudo, usando a tomografia microcomputadorizada 

(MCT) analisaram, in vitro, a geometria do canal radicular de 12 dentes molares 

superiores humanos, extraídos. Os resultados mostraram que a reconstrução 

tridimensional dos cortes produziu imagens detalhadas do sistema de canais 

radiculares de todas as raízes dos dentes examinados. Os canais foram 

reconstruídos separadamente e analisados do forame apical até o segmento da 

furca. Nesse estudo não se levou em conta a presença do segundo canal da raiz 

mesiovestibular (MV2). 

Rhodes et al. (2000) compararam, por tomografia microcomputadorizada (MCT), 

duas técnicas de instrumentação: com instrumentos de NiTi acionados manualmente 

(NiTiFlex®) e movidos a motor (Profile® 0,04). Dez dentes, primeiros molares 

inferiores (30 canais) que tinham coroas intactas e raízes totalmente formadas foram 
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escaneados usando a tomografia microcomputadorizada (MCT). Quinze canais 

foram preparados com instrumentos Niti Fex® acionados manualmente utilizando 

força balanceada. O restante foi preparado usando instrumentos ProFile® 

conicidade 0,04 sentido coroa ápice, até o tamanho apical ISO 25. Os dentes foram 

escaneados novamente após instrumentação. As duas técnicas de instrumentação 

foram comparadas em um total de 27 canais. A área de dentina removida em níveis 

pré-determinados (dois, três, quatro, cinco, seis e sete milímetros e meio) foi medida 

a partir do ápice. Deslocamento e centralização foram registrados. O volume de 

dentina removida em sete milímetros e meio a partir do ápice do canal radicular de 

cada dente foi calculado e as diferentes técnicas comparadas. Imagens 

tridimensionais reconstruídas foram utilizadas para analisar os preparos 

qualitativamente. O tempo necessário para a preparação foi registrado. Concluíram, 

que não houve diferença significativa entre o preparo feito manualmente com 

instrumentos Niti Flex® e com instrumentos ProFile® conicidade 0,04 movidos a 

motor com rotação contínua para nenhuma das variáveis testadas. Concluíram, 

também, que ambas as técnicas produziram preparos centrados e de boa 

conicidade. 

Peters et al. (2001) compararam, através da tomografia microcomputadorizada 

MCT), as mudanças na geometria dos canais radiculares de molares superiores 

humanos extraídos, após o preparo com instrumento K® acionados manualmente e 

o preparo automatizado com os sistemas de rotação contínua, com os instrumentos 

de NiTi dos Sistemas Lightspeed® e Profile® 0,04. Foram avaliadas em milímetros 

as diferenças na área de superfície e o volume de cada canal, antes e após o 

preparo. Os grupos tiveram os seus preparos apicais feitos até os instrumentos de 

número 40. Utilizaram a tomografia microcomputadorizada (MCT) (resolução cúbica 

34 µm) para avaliar 18 canais em seis molares superiores que se mostrou como um 

método não destrutivo, e de alta resolução. Os canais foram escaneados antes e 

após a instrumentação utilizando um dispositivo especial montado que possibilitou o 

reposicionamento preciso dos dentes. Diferenças na área de superfície (∆A em mm²) 

e de volume (∆V em mm³) de cada canal antes e após o preparo foram calculadas 

utilizando-se software personalizado. ∆V variou de 0,64 a 2,86, com uma média de 

1,61 ± 0,7, enquanto ∆A variou de 0,72 a 9,66, com uma média de 4,16 ± 2,63. A 
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média de ∆V e ∆A para os grupos dos instrumentos K®, ProFile® e Lightspeed® 

foram 1,28 ± 0,57 e 2,58 ± 1,83; 1,79 ± 0,66 e 4,86 ± 2,53 e 1,81 ± 0,57 e 5,31 ± 

2,98, respectivamente. Nas condições desse estudo variações na geometria do 

canal antes da instrumentação tiveram mais influência sobre as alterações durante o 

preparo do que as técnicas propriamente ditas. Consequentemente concluíram que 

estudos comparando os efeitos dos instrumentos no canal radicular sobre a 

anatomia, devem, também, considerar detalhes da geometria pré-operatória do 

canal. 

Para Peters, Schönemberger e Laib (2001), o preparo do canal radicular é um dos 

passos mais importantes no tratamento endodôntico e está diretamente relacionado 

à desinfecção e subsequente obturação. Esses autores foram unânimes ao afirmar 

que o advento do sistema de instrumentos de NiTi movidos a motor melhoraram o 

desempenho das técnicas e que a tomografia microcomputadorizada (MCT) é uma 

promissora ferramenta na pesquisa endodôntica. Nesse estudo, esses 

pesquisadores compararam, em raízes de molares superiores, através da tomografia 

microcomputadorizada (MCT), os efeitos de quatro técnicas de preparo dos canais 

radiculares, utilizando instrumentos rotatórios de NiTi dos Sistemas Lightspeed®, 

Profile® 0,04 e Greater Taper® - GT, e uma técnica manual com instrumento K®, 

também, de NiTi, usados com a técnica das forças balanceadas. Observaram que a 

instrumentação dos canais aumentou o volume e a área de superfície. Os canais 

preparados tornaram-se significativamente mais arredondados, tiveram maior 

aumento no diâmetro e sofreram retificação ao serem comparados aos originais. No 

entanto, todas as técnicas de instrumentação deixaram 35% ou mais das superfícies 

dos canais inalteradas. Embora houvesse diferenças significativas ao serem 

comparados os três tipos de canais investigados (mesiovestibular, distovestibular e 

palatino) poucas diferenças foram encontradas no que diz respeito aos tipos de 

instrumentos.  Observaram, também, que foram poucas as diferenças encontradas 

entre as quatro técnicas de preparo, em contraste com o grande impacto ocasionado 

pelas variações da anatomia dos canais radiculares. 

Bergmans et al. (2001) afirmaram que a alta-resolução da tomografia 

microcomputadorizada (MCT) tem sido usada para avaliar técnicas de 
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instrumentação de canais radiculares. Essa conclusão foi baseada num trabalho 

científico em que esses pesquisadores apresentaram uma metodologia para 

avaliação quantitativa de instrumentação do canal radicular utilizando a tomografia 

microcomputadorizada (MCT), desenvolvida em conjunto com um software 

construído com base em um modelo matemático. Um equipamento de raios-X de 

tomografia microcomputadorizada (SkyScan 1072) foi usado para fornecer dados 

obtidos de um molar inferior antes e após a instrumentação com instrumento Profile® 

0,04, que foram armazenados para posterior utilização pelo software. Concluíram 

que a tomografia microcomputadorizada (MCT) e software específico é uma 

metodologia nova e objetiva para avaliação quantitativa da instrumentação do canal 

radicular, muito importante na pesquisa endodôntica, onde pode ser observado 

visualmente o formato do canal radicular antes e após a instrumentação em 360°, 

possuindo capacidade de analisar as características morfológicas de maneira 

detalhada e precisa sem destruição do dente, portanto não invasiva. 

Bergmans et al. (2003) avaliaram a influência da conicidade progressiva e da  

conicidade constante presentes no desenho do eixo de instrumentos de NiTi 

movidos a motor, em preparos endodônticos. Um equipamento de tomografia 

microcomputadorizada (MCT) e um software específico foram usados para analisar 

in vitro, sem destruição dos dentes, os canais mesiais de 10 molares inferiores 

humanos extraídos, em 3D com uma resolução espacial de 12,5µm. Os dentes (n = 

10) foram escaneados antes e após a preparação utilizando instrumentos ProTaper® 

de conicidade progressiva, ou K³® de conicidade constante. Os valores numéricos 

para proporção de volume, curvatura, dentina removida e centralização foram 

obtidos por inspeção visual das alterações do canal. Os autores verificaram que o 

volume total de dentina removida (média ± ∆P) foi de 1,21 ± 0,66mm³ (ProTaper®) e 

1,06 ± 0,23mm³ (K³®) (p> 0,05), e a quantidade de dentina removida horizontalmente 

examinadas separadamente em todas os segmentos foi comparável em ambos os 

grupos. A média linear de dentina removida variou de 8-212µm (ProTaper®) e 4-

187µm (K3®). A proporção de centralização resultante variou de 0,01 a 0,24 

(ProTaper®) e de 0,01 a 0,17 (K³®), enquanto que padrões diferentes  de retificação 

foram observados. Um deslocamento no sentido da furca, no segmento cervical foi 

mais acentuado para o grupo ProTaper®. Um deslocamento para o lado externo da 
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curvatura, mais apical, foi observado somente para o grupo K³®. Não foram 

encontrados desvios graves do canal. Observaram, também, que a concepção do 

desenho de conicidade progressiva dos instrumentos ProTaper® foi menos 

influenciada pela curvatura do segmento médio da raiz do que a concepção da 

conicidade constante do instrumento K³® propiciando assim uma boa preparação 

centrada apical. No entanto, instrumentos ProTaper® tenderam para o 

deslocamento no sentido da furca no segmento cervical. 

 

Tasdemir et al. (2005) compararam in vitro o preparo do canal radicular com 

instrumentos de aço inoxidável K® e instrumentos rotatórios de NiTi  Hero 642®. 

Foram usados 20 canais mesiovestibulares de primeiros molares superiores 

humanos extraídos (com ângulo de curvatura entre 25° e 35°). Após o preparo a 

quantidade de transporte que ocorreu foi avaliada através de tomografia 

computadorizada. Os dentes foram escaneados antes da instrumentação. Cortes de 

um milímetro de espessura foram preparados a partir do ápice no sentido da câmara 

pulpar.  Os dois primeiros cortes foram a três milímetros da extremidade apical da 

raiz (segmento apical) e três milímetros abaixo do orifício (segmento cervical). Outro 

corte (segmento médio da raiz) foi registrado, dividindo-se a distância entre os 

segmentos apical e cervical em dois níveis de iguais comprimentos. Dez dentes 

foram instrumentados com instrumentos rotatórios Hero 642® e os outros dez dentes 

foram instrumentados utilizando instrumentos K® de aço inoxidável. Após a 

realização da instrumentação, os dentes foram novamente escaneados e 

comparados com as imagens tomadas antes do preparo do canal. O deslocamento e 

a capacidade de centralização foram avaliados. Houve menos transporte com 

instrumentos rotatórios Hero 642® do que com as limas K® nos segmento cervical e 

médio da raiz (segmento médio da raiz: p <0,05 e segmento cervical: p <0, 001). Os 

instrumentos Hero 642® tiveram melhor desempenho na centralização do que os 

instrumentos de aço inoxidável K® em todos os três segmentos (apical: p <0,05, 

médio: p <0,05 e cervical: p <0, 001).  Os instrumentos rotatórios deslocaram menos 

os canais, do que os instrumentos de aço inoxidável, especialmente nos segmentos 

médio e cervical dos canais radiculares e, tiveram melhor desempenho na 

centralização. 
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Peru et al. (2006) relataram que a tomografia computadorizada é uma técnica 

radiográfica que une conceitos de finas camadas da tomografia com síntese de 

imagens computadorizadas. Nesse estudo os autores usaram tomografia 

microcomputadorizada para avaliar canais radiculares instrumentados por alunos de 

Odontologia. Trinta e seis canais radiculares de 18 raízes mesiais de molares 

inferiores foram preparados, 12 canais foram preparados com técnica manual, 

utilizando instrumentos K-flexofile® e alargadores Gates-Glidden®; 24 canais foram 

preparados com técnica rotatória, sendo 12 usando Sistema GT® e 12 usando 

sistema ProTaper®. Cada raiz foi escaneada usando a tomografia 

microcomputadorizada (MCT) no pré-operatório e pós-operatório. Nos segmentos 

cervical e médio da raiz o sistema GT® e ProTaper® produziram significativamente 

menos ampliação na área da seção reta transversal do canal radicular, volume e 

perímetro do que a técnica manual (p <0,05). No segmento médio da raiz as seções 

retas transversais demonstraram que houve significativamente menos 

adelgaçamento da estrutura radicular voltada para a bifurcação com Sistema GT® e 

ProTaper® (p <0,05). Ambas as técnicas rotatórias foram três vezes mais rápidas do 

que a técnica manual (p <0,05). A análise qualitativa dos preparos mostrou que tanto 

o sistema ProTaper® quanto o sistema GT® foram capazes de preparar canais 

radiculares com pouco ou nenhum erro de procedimento, em comparação com a 

técnica manual. Nas condições deste estudo, alunos inexperientes foram capazes 

de preparar canais radiculares curvos com limas rotatórias com maior preservação 

da estrutura dentária, baixo risco de erros de procedimentos e muito mais rapidez do 

que com instrumentos manuais. 

Cheung e Cheung (2008) usaram a tomografia microcomputadorizada (MCT) para 

avaliar in vitro a segurança e eficácia de um método de utilização de instrumentos 

rotatórios de NiTi para preparar sistema de canais radiculares em forma de C. 

Quarenta e três segundos molares inferiores humanos extraídos, com canal em 

forma de C, foram preparadas com técnica coroa ápice até o instrumento de número 

30, utilizando uma combinação de instrumentos ProFile® e Hero 642®. A tomografia 

microcomputadorizada (MCT) foi usada para examinar o diâmetro e a espessura 

remanescente da parede dentinária, ao longo do canal radicular. Os resultados 

mostraram que apenas em regiões isoladas a seção reta transversal do canal em 
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forma de C foi preparada pelos instrumentos rotatórios. A parede da furca (aspecto 

côncavo do "C" na seção reta transversal) de todos os canais tinha uma espessura 

semelhante, clinicamente identificável, a uma distância de um a sete milímetros da 

constrição apical, tanto antes como depois da instrumentação. Quantidade maior de 

dentina foi removida do lado externo (aspecto convexo do "C") do que do lado 

voltado para a furca na região apical, mas o inverso foi verdadeiro mais 

coronalmente. Todos os canais preparados mostraram uma conicidade que igualou 

a do último instrumento utilizado. Concluíram que a limpeza do sistema de canais 

em forma de C é parcial e incompleta com a utilização de instrumentos rotatórios e 

deve ser completada por irrigação ultra-sônica. Embora instrumentos rotatórios 

pareçam ser seguros nesses canais, um alargamento apical numa dimensão 

superior ao número 30 de conicidade 0,06 não é recomendado. 

Elayouti et al. (2008) compararam a qualidade do preparo de dois sistemas 

rotatórios e instrumentos acionados manualmente de NiTi em canais radiculares 

ovais, e avaliaram o efeito das dimensões do canal sobre a preparação. Noventa 

raízes com canais ovais foram selecionadas para esse estudo. O segmento médio 

foi seccionado transversalmente em dois níveis e fotografados. O diâmetro mínimo e 

máximo do canal radicular foi registrado. Os dentes foram distribuídos em três 

grupos (n = 30) utilizando randomização estratificada, e preparados sob condições 

clínicas simuladas com Mtwo®, ProTaper® ou instrumentos manuais de NiTi. As 

fotografias de antes e após o preparo foram sobrepostas, a espessura de dentina 

removida foi medida e o raio de contorno do canal preparado foi calculado. O 

impacto da preparação do sistema e dimensões do canal sobre a qualidade da 

preparação foi calculado utilizando análise regressiva. Os resultados obtidos pela 

pesquisa mostraram que com relação ao raio de contorno do canal preparado, 

nenhuma diferença significativa foi encontrada entre Mtwo® (0,75 [IC 95%: 0,69; 

0,81]) e ProTaper® (0,75 [IC 95%: 0,69; 0,80]), ambos os sistemas prepararam 

significativamente melhor do que os instrumentos de NiTi acionados manualmente 

(0,65 [IC 95%: 0,60; 0,71]). Em seis canais radiculares do grupo Mtwo® (20%) e oito 

canais radiculares do grupo ProTaper® (27%), a espessura mínima da parede de 

dentina após o preparo foi inferior a 0,5mm. Em contraste, com o diâmetro máximo 
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do canal radicular, o diâmetro mínimo influenciou a qualidade do preparo (p = 

0,0006). Assim os autores concluíram que nenhuma técnica de instrumentação foi 

capaz de preparar circularmente o contorno de canais radiculares ovais. No entanto, 

os instrumentos com maior conicidade (ProTaper® e Mtwo®) foram mais eficientes do 

que os instrumentos de NiTi acionados manualmente, mas isto foi, em alguns casos, 

em detrimento da espessura das paredes dentinárias remanescentes. 

Mahran e Aboel-Fotouh (2008) compararam os efeitos de três diferentes 

instrumentos utilizados para a preparação de canais radiculares curvos sobre a 

dentina remanescente cervical e espessura total de dentina removida durante a 

instrumentação dos canais radiculares por meio de tomografia computadorizada. 

Canais mesiovestibulares de 45 primeiros molares inferiores humanos extraídos, 

com curvatura entre 30 e 40 graus foram divididos em três grupos iguais: 

ProTaper®, Hero Shaper®, e instrumentos Flex-R® acionados manualmente com 

alargadores Gates Glidden®. A espessura de dentina no segmento cervical e o 

volume do canal foram medidos antes e depois da instrumentação usando a 

tomografia microcomputadorizada (MCT) e as imagens analisadas em um software. 

Os resultados indicaram que ProTaper® removeu significativamente menos dentina 

cervical na parede distal da raiz (zona de perigo) do que HeroShaper® e  alargadores 

Gates Glidden® (p_.05). O valor total da dentina removida durante a instrumentação 

do canal foi significativamente maior com o sistema ProTaper® (p _ .05). 
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3 PROPOSIÇÃO   

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste estudo será avaliar comparativamente, in vitro, o preparo das 

paredes dentinárias do segmento apical do canal mesiovestibular de molares 

superiores humanos extraídos, com instrumentos endodônticos ProTaper® de uso 

manual e movidos a motor com rotação contínua valendo-se da tomografia 

computadorizada de feixe cônico – cone beam.   

3.1.2 Objetivos específicos 

a) Verificar comparativamente a efetividade entre os instrumentos endodônticos 

ProTaper® de uso manual e movidos a motor com rotação contínua; 

b) Avaliar a modelagem final do preparo no segmento apical do canal 

mesiovestibular de molares superiores; 

c) Avaliar a presença ou ausência de deslocamento no segmento apical do canal 

mesiovestibular de molares superiores, isso é, a segurança de cada sistema de 

limas; e 

d) Analisar o comportamento da tomografia computadorizada de feixe cônico – cone 

beam (i-CAT Hatfield, PA, USA) como ferramenta na avaliação do preparo do 

canal radicular em pesquisas na área endodôntica.       
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4 METODOLOGIA 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS 

O projeto desta pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, sob o 

protocolo FR-CONEP 167431 e devidamente registrado no CEP sob o n°100/07 tendo 

sido aprovado em reunião ordinária realizada em 28 de novembro de 2007 (ANEXO A). 

4.2 REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A parte experimental foi realizada nas dependências do Curso de Odontologia - 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo – Campus 

de Maruípe, Vitória, ES. 

A avaliação dos canais radiculares, antes e após o preparo químico mecânico, bem 

como a comparação entre as técnicas foi realizada através da tomografia 

computadorizada de feixe cônico – cone beam (i-CAT Hatfield, PA, USA), no Centro 

de Radiologia Odonto Scan, sito à Av. Champagnat n° 501, salas 707/8/9, Praia da 

Costa - Vila Velha, ES, pela cirurgiã-dentista, especialista em radiologia odontológica 

e responsável técnica pelo centro, Márcia Gabriella Lino de Barros. 
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4.3 AMOSTRAGEM 

Para a realização do trabalho foram utilizados:  

a) A amostra utilizada neste estudo foi de 20 dentes molares superiores humanos 

extraídos (Figuras 1 A e B).    

          

 
 
 

Figura 1 A e B. Visão dos dentes molares superiores utilizados. 
 

A 

B 
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b) Instrumentos endodônticos ProTaper® Universal (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) movidos a motor (Figuras 2 e 3). 

Sx
19

S2
20

S1
18

ProTaper 
Limas modeladoras com aumento variável (cada vez 

maior) na conicidade  (Eiffel Tower shape)

 

Figura 2. ProTaper® Universal movidos a motor (modeladores S1, S2 e SX). 
Fonte: MAILLEFER ..., 2009a 

 

F3

F2

F1

ProTaper Universal
Limas de acabamento(Variável redução da conicidade)

F4

40-6%

F5

50-5%

20-7%

25-8%

30-9%

3mm

 
 

Figura 3. ProTaper® Universal movidos a motor (acabamento F1, F2, F3, F4, e F5). 
Fonte: MAILLEFER ..., 2009a 
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c) Instrumentos endodônticos ProTaper® Universal, de uso manual (Figuras 4 e 5)  

    

PROTAPER For HAND USE

S1

18

Sx

19

S2
20

 

Figura 4. ProTaper® Universal de uso manual (modeladores S1, S2 e SX). 
Fonte: MAILLEFER ..., 2009a 

 

F3

30-9%

F2

25-8%

F4

40-6%

F5

50-5%

F1
20-7%

3mm

 

Figura 5. ProTaper® Universal  de uso manual (acabamento F1, F2, F3, F4, e F5). 
    Fonte: MAILLEFER ..., 2009a 
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d) tomógrafo computadorizado de feixe cônico – cone beam i-CAT Hatfield, PA, USA 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Tomógrafo computadorizado CDE feixe cônico Cone beam i-CAT. 
Fonte: Imaging Sciences International, 2009 
 

e)  suporte plano com divisórias construído em acrílico cristal transparente para 

fixação dos dentes (Figuras 7 A e B). 

                  

Figura 7.  Suporte em acrílico para fixação dos dentes na mesma posição, antes e após 
o preparo dos canais (A e B). 

 

A B 
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f)  pinça Morsa n.º 2 (torno de mesa) para fixação dos dentes durante o preparo dos 

canais radiculares (Figura 8). 

 

Figura 8. Pinça Morsa nº 2   
 

g) motor elétrico X-Smart™ (Figura 9) 

 

Figura 9. Motor X-Smart. 
Fonte: MAILLEFER..., 2009b 
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h) paquímetro ZAAS – Precision (Figura 10) 

 

Figura 10. Paquímetro universal analógico ZAAS – Precision. 
Fonte: AMATOOLS, 2009 

 

4.4 PREPARO E SELEÇÃO DOS DENTES 

Neste experimento, foram utilizados 20 molares superiores com raízes totalmente 

formadas, medindo entre 20,0 e 25,0mm de comprimento, obtidos a partir do acervo 

da Disciplina de Anatomia A do Curso de Odontologia da UFES e armazenados em 

solução de hipoclorito de sódio a 1% e em temperatura ambiente, com a solução, 

renovada periodicamente, que foram separados aleatoriamente em dois grupos 

(n=10).  

No grupo I (10 dentes), a técnica de preparo do canal mesiovestibular foi manual, 

sendo que o segmento cervical e médio foram ampliados com o instrumento 

modelador manual ProTaper® Universal SX. A instrumentação do segmento apical 

foi completada com instrumentos S1, S2, F1 e F2 até o comprimento de trabalho. 

(Quadro 1). 

No grupo II (10 dentes), a técnica de preparo do canal mesiovestibular foi rotatória, 

sendo que o segmento cervical e médio foram ampliados com o instrumento 

modelador ProTaper® Universal SX movido a motor.  A instrumentação do 
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segmento apical foi completada com instrumentos S1, S2, F1 e F2 até o 

comprimento de trabalho. (Quadro 1). 

 

 
Grupo 

N° de 
amostras 

 
Sistema  

Tipo de 
instrumento  

 
Técnica de preparo  

Preparo 
apical 

 
I 

 
10 

 
ProTaper® 
Universal 
manual  

 
Níquel Titânio  

 
Manual                  

usando ProTaper® 
SX nos segmentos 

cervical e médio 

 
 

F2 

 
II 

 
10 

 
ProTaper® 
Universal 
Movido a 

motor  

 
Níquel Titânio 

 
Rotatória               

usando ProTaper® 
SX nos segmentos 

cervical e médio 

 
 

F2 

 Quadro 1. Quadro demonstrativo dos grupos experimentais 

4.5 PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DOS DENTES  

Os dentes passaram pelo processo laboratorial para obtenção de acesso à câmara 

pulpar e embocadura dos canais radiculares. Inicialmente, realizou-se o acesso à 

câmara pulpar, remoção de restos de tecido pulpar, utilizando broca esférica 

diamantada e carbide em alta rotação e refrigeradas à água. Logrou-se a remoção 

do teto valendo-se de brocas esféricas com 28,0mm de comprimento e brocas de 

Batt (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), em baixa rotação. O desgaste 

compensatório e remoção da concrescência dentinária, que normalmente dificulta o 

acesso à entrada dos canais vestibulares dos molares superiores, também foi obtido 

através do uso intermitente de brocas esféricas e Batt em baixa rotação. Os passos 

foram sempre seguidos de copiosa irrigação da câmara pulpar com água. 

(HÜBSCCHER; BARBAKOW; PETERS, 2003), aspiração e inundação.  

Obtido o acesso às câmaras pulpares, os dentes foram numerados, e fixados pelas 

coroas, com silicone de condensação densa para impressões – Silon2APS Denso 

(Dentsply Indústria e Comércio Ltda.), em suporte próprio construído em acrílico 

cristal transparente (Figuras 11 e 12 A e B), idealizado pelo autor, para essa 

finalidade.   
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Figura 11. Dentes numerados e fixados com Silon2APS Denso, no suporte de acrílico. 
 

 

   

Figura 12. Suporte em acrílico com os dentes montados para acoplar ao tomógrafo (A e B). 
 

 

A B 
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Em seguida, foram submetidos à tomografia de feixe cônico – cone beam, sem 

exploração prévia dos canais, que foi suprimida para evitar alteração anatômica da 

região apical (HÜBSCCHER; BARBAKOW; PETERS, 2003) (Figuras 13 A e B).            

  

Figura 13. Suporte em acrílico com os dentes montados, e acoplados ao tomógrafo (A e B). 
 

4.6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Depois de registradas as imagens tomográficas pré-instrumentação, de volta ao 

laboratório e considerando concluída a abertura coronal e o acesso livre à entrada 

dos canais, o primeiro passo foi irrigar e inundar a câmara pulpar com água, quando 

o canal mesiovestibular foi explorado com auxílio de um instrumento tipo K número 

10 (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça), por meio de movimentos oscilatórios, com 

avanços e recuos, objetivando percorrer e criar caminho livre em toda a sua 

extensão, até alcançar o forame apical.  

O comprimento de trabalho foi estabelecido, através da visualização, auxiliada por 

uma lupa manual, da ponta do instrumento justaposta à saída do forame apical. Em 

tal momento o cursor foi ajustado à respectiva cúspide de referência (borda de 

referência) para obtenção do comprimento real da raiz. 

Desse comprimento, subtraiu-se um milímetro, obtendo-se assim o comprimento real 

de trabalho (CRT) de cada dente. O ponto de referência foi determinado seguindo o 

sentido tomado pelo instrumento ao ser colocado no interior do canal obedecendo às 

inclinações impostas pela direção da respectiva raiz e, registrado em formulário 

apropriado. (Anexo B)  

A B 
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O passo seguinte, com cada amostra fixada à morsa n.° 2, deu vez ao preparo do 

canal radicular e para isso a instrumentação respeitou rigorosamente os princípios 

técnicos propostos pelo fabricante, para cada tipo de instrumento, bem como a 

metodologia pré-determinada para cada grupo. 

4.7 PREPARO DOS CANAIS RADICULARES  

Ruddle (2001b) foi um dos primeiros pesquisadores a descrever a técnica de 

instrumentação com o sistema ProTaper® NiTi movido a motor, o qual, segundo o 

autor, pode ser usado na grande maioria dos canais radiculares, independente da 

experiência do operador, destacando sua eficiência, flexibilidade e simplicidade. 

Neste experimento, os dentes foram retirados um a um do suporte de acrílico e 

presos à pinça Morsa nº 2, para o respectivo preparo do canal da raiz 

mesiovestibular.  

Durante o preparo químico-mecânico, além do uso do instrumento de patência – K 

número 10, foi feita copiosa irrigação com água, intercalando os demais 

instrumentos endodônticos (HÜBSCCHER; BARBAKOW; PETERS, 2003).  

4.7.1 Grupo I – Técnica manual 

Para o preparo dos canais radiculares utilizando os instrumentos ProTaper® 

Universal acionados manualmente, foi empregada a técnica recomendada pelo 

fabricante, seguindo rigorosamente seus passos: 

a) Sequência 

Constatado haver acesso direto à câmara pulpar e embocadura do canal radicular 

fez-se o reconhecimento dos dois segmentos cervicais, seguido da exploração 

com o instrumento K número 10, de conicidade ISO 0,02 nos dois segmentos 

coronais (cervical e médio) usando movimentos de ¼ de volta no sentido horário 

e ¼ de volta no sentido anti-horário até o instrumento se tornar livre dentro do 
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canal radicular. Sob copiosa irrigação e inundação, repetiu-se a operação, de 

igual modo, com o instrumento K número 15, também de conicidade ISO 0,02. O 

comprimento de trabalho para exploração, determinado para o uso desses 

instrumentos até então nos segmentos cervical e médio, foi transferido para os 

instrumentos  ProTaper® Universal S1 e S2. Após o uso dos instrumentos K 

número 10 e 15 de conicidade ISO 0,02 procederam-se a ampliação desses 

segmentos com o instrumento S1 seguido do S2, no comprimento pré-

estabelecido. Aos passos seguintes coube estabelecer e confirmar o comprimento 

real de trabalho com instrumento K número 15, usar o ProTaper® Universal S1, 

seguido do S2, F1 e F2, até o comprimento real de trabalho, intercalados por 

copiosa irrigação, aspiração e inundação da câmara pulpar. 

b) movimentos recomendados 

Introduzir levemente o instrumento no canal com um delicado movimento rotatório 

no sentido horário até encontrar resistência; retirar o instrumento com movimento 

de rotação de aproximadamente ¼ de volta, em sentido anti-horário; cortar a 

dentina com movimento de rotação no sentido horário e retirar o instrumento ao 

mesmo tempo; repetir os movimentos manuais até alcançar o comprimento de 

trabalho desejado; e observar que de acordo com a anatomia do canal radicular, 

os instrumentos ProTaper® Universal manuais podem ser usados como se 

indicou nos itens anteriores, ou com movimentos de rotação alternados. 

c) precauções 

Precauções como seleção correta dos casos (atenção para canais 

excessivamente curvos), estabelecimento de acesso livre em linha reta, 

negociação prévia da luz do canal, uso dos instrumentos com o canal bem 

irrigado e inundado, limpeza frequente dos instrumentos, observação de sinais de 

deformação plástica e utilização dos instrumentos respeitando os movimentos 

recomendados são fundamentais. 
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4.7.2 Grupo II – técnica automatizada (rotatória de rotação contínua) 

Para o preparo dos canais radiculares utilizando os instrumentos ProTaper® 

Universal movidos a motor, também foi empregada a técnica recomendada pelo 

fabricante. 

a) sequência 

Criado acesso direto à câmara pulpar e embocadura dos canais radiculares; 

procedeu-se ao reconhecimento e exploração do canal radicular com o instrumento 

K número 10, de conicidade ISO 0,02, somente nos segmentos cervical e médio 

usando movimentos de ¼ de volta no sentido horário e ¼ de volta no sentido anti-

horário até que se tornou livre dentro do canal radicular. Sob copiosa irrigação e 

inundação, a operação se repetiu de igual modo, com o instrumento K número 15, 

também de conicidade ISO 0,02. O comprimento de trabalho para exploração, 

determinado para o uso desses instrumentos até então (segmentos cervical e 

médio), foi transferido para os instrumentos ProTaper® Universal S1 e S2, movidos a 

motor. Uma vez reproduzido um caminho livre nessa porção do canal, através do 

uso dos instrumentos K #números 10 e 15 de conicidade ISO 0,02 iniciou-se a 

ampliação do segmento cervical e médio com o instrumento S1 seguido do S2, no 

comprimento pré-estabelecido. Na seqüência o canal foi medido e o comprimento 

real de trabalho estabelecido com o instrumento K número 15, assim, logrou-se usar 

o instrumento ProTaper® Universal S1, S2, F1 e F2 até o comprimento real de 

trabalho. Em todos os procedimentos, a luz dos canais foi negociada com 

instrumentos manuais tipo K números 10 e 15 e esses instrumentos foram usados 

até um caminho livre ser confirmado. 

Os dentes foram novamente colocados no suporte de acrílico, guardando as 

posições anteriores e submetidos à análise da tomografia computadorizada de 

feixe cônico – cone beam, agora, com o preparo dos canais concluído (Figura 14) 

e, analisados através de corte seccional-axial, na raiz mesiovestibular em 

consonância com a metodologia pré-determinada, acorde Gluskin, Brown e 
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Buchanan (2001) e Uyanik et al. (2006) analisando somente o segmento apical 

(3mm abaixo da superfície externa apical). 

b   

Figura 14. Imagem obtida no arquivo Dicom com canais preparados. 

4.8 METODOLOGIA DAS OBSERVAÇÕES 

As tomadas tomográficas obtidas antes e depois do preparo químico mecânico, dos 

dentes, foram realizadas na Odonto Scan Centro de Radiologia e Imagens em 

Odontologia, unidade de Vila Velha – ES, portanto, dois mapeamentos foram 

efetuados com os dentes fixados no suporte de acrílico, na mesma posição, antes e 

após a conclusão do preparo (Figura 17). 

As imagens para comparação do desgaste das paredes do canal radicular produzido 

pelos instrumentos ProTaper® Universal acionados manualmente  e movidos a motor 

foram obtidas antes e depois do preparo, através de tomografia computadorizada de 

feixe cônico (CBCT), usando-se para isso, o tomógrafo computadorizado  (cone beam  

i-CAT Hatfield, PA, EUA), e foram analisadas em um programa próprio. Os cortes axiais 

foram fixados a 3,0mm abaixo da superfície apical externa (Figura 14 e 17), sendo que 
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a espessura de cada corte axial foi de 1,0mm realizados com 120kv (quilovolts) e 

46,72mAs (miliamperes) e voxel de 0,20mm. Posteriormente, as imagens foram 

transferidas em duas dimensões para o software Gimp 2.6.6 (Free Software 

Foundation, Inc, 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA), onde 

foram armazenadas e, mais tarde, resgatadas para as respectivas medidas (Figura 15).   

   
 
Figura 15. Cortes axiais comparando a luz do canal. 

A mensuração das imagens foi realizada por um único operador com formação em 

Informática, ocupando-se de intervalos para descanso e que, também, em nenhum 

momento teve acesso às técnicas usadas no preparo dos dentes, fato relevante, 

pois consolida a presente pesquisa, caráter de estudo cego. Para desenvolver a 

mensuração e, por desconhecer a nomenclatura das faces da raiz, o operador criou 

e observou uma convenção, na tela do computador (Figura 16), usando linhas de 

cores diferentes, onde acima é sempre a superfície vestibular, abaixo é sempre 

palatal e, direita e esquerda correspondem à mesial e distal dependendo do grupo. 

Grupo I direita é superfície distal consequentemente esquerda corresponde à mesial. 

Grupo II direita é mesial e esquerda distal. 
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Figura 16. Convenção criada para desenvolver as medidas e transferir para a planilha do 
Excel. 

 

As mensurações da espessura da dentina, antes e depois do preparo foram 

realizadas como se segue: 

a) espessura dentinária no sentido mesiodistal, medindo em linha reta, e 

perpendicular à distância entre a superfície externa da raiz  até a parede do canal 

radicular (Figuras 17 A e B). 

b) espessura dentinária no sentido vestíbulo palatino, medindo em linha reta, e 

perpendicular à distância entre a superfície externa da raiz até  a parede do canal 

radicular (Figuras 17 A e B).  

              

Figura 17. Imagens do arquivo Dicom. 
Nota: A - mostrando as linhas mesiodistal e vestíbulo palatal – antes do preparo.  
         B - mostrando as linhas mesiodistal e vestíbulo palatal – depois do preparo. 

A B 
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As medidas obtidas, antes e depois do preparo do canal (zona única - segmento 

apical a três milímetros aquém da superfície externa do ápice radicular) para 

observação e leitura na raiz permitiram avaliar o aumento da área instrumentada do 

canal radicular, bem como, a espessura dentinária remanescente da raiz, nas 

direções pré-estabelecidas (Figura 18 A e B).  

              

Figura 18.  Imagens do arquivo Dicom, mostrando as linhas, agora com a nomenclatura 
das superfícies (A e B). 

Após a obtenção das tomadas tomográficas, antes e após o preparo, as imagens do 

corte axial selecionado, correspondente à raiz mesiovestibular de cada dente, foram 

recortadas e exportadas no formato BMP 24 bits (16.7 milhões de tons de cinza), 

para o disco rígido do computador.  

Posteriormente foram armazenadas num Pen Drive e, em seguida, transferidas para 

o disco rígido de outro computador. Na tela do monitor, com uma resolução de 1.280 

x 1.024 pixels, as imagens, uma a cada vez, foram abertas no software Gimp 2.6.6 

(Free Software Foundation, Inc, 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-

1307, USA) selecionando-se a melhor definição das imagens para proceder à 

mensuração com aumento de 3.200% (Figura 19).  

A espessura dentinária antes e depois do preparo foi medida, em milímetros e pixels, 

a partir do primeiro pixel de cor preta da parede do canal até o primeiro pixel, 

também na cor preta, da superfície externa da raiz. Ao operador foi permitida uma 

A B 
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margem de erro de dois pixels ou 0,1mm como segurança na definição entre a cor 

cinza e a preta. 

A seleção das imagens foi idêntica obedeceu ao mesmo critério para antes e depois 

do preparo. Este procedimento foi realizado para todos os dentes e, ao final, salvos 

num Pen Drive. 

      

Figura 19. Imagem aumentada para identificação do pixel de cor preta e cinza (A e B). 

A B 
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5 RESULTADOS  

5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A fim de descrever os resultados foram utilizadas as estatísticas descritivas médias e 

desvio padrão. 

Na comparação entre as técnicas manual e rotatória foi realizado o teste de Mann - 

Whitney para duas amostras independentes. 

Para comparar os desgastes entre as faces: vestibular e palatal, mesial e distal foi 

realizado o teste de Wilcoxon para duas amostras dependentes.  

O nível de significância adotado foi de 0,05 e o programa estatístico utilizado na 

análise foi o Statistica 6.0. 

A Tabela 1 apresenta o desgaste médio ocorrido em cada face observada de acordo 

com cada grupo e o desvio padrão apresentado. Na Tabela 2 estão descritos os 

resultados das comparações feitas entre as técnicas observando-se cada face. Nela 

pode-se observar que somente na face vestibular a diferença entre as técnicas foi 

estatisticamente significante com p-valor menor do que 0,05.  

 

Tabela 1. Análise descritiva do desgaste médio de cada face observada, para o grupo I e II, 
com seus respectivos desvios padrão. 

Grupo Face n Desgaste 
médio 

Desvio 
padrão 

Vestibular 9 0,13 0,04 
Palatal 9 0,12 0,15 
Mesial 9 0,09 0,05 

 
        I 

Distal 9 0,08 0,06 
Vestibular 8 0,08 0,05 
Palatal 8 0,19 0,26 
Mesial 8 0,10 0,08 

           
 
        II 

Distal 8 0,12 0,07 
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Tabela 2. Teste de Mann-Whitney para a comparação entre os grupos I e II, com relação 
aos desgastes ocorridos nas faces vestibulares, palatais, mesiais e distais.  

 

COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS 
 P-VALOR 
Vestibular 0,0206 
Palatal 0,2358 
Mesial 0,8883 
Distal 0,1995 

 

O Gráfico 1 de representação das médias na face vestibular permite-nos observar 

que o desgaste médio do grupo I foi maior do que no grupo II. 

GRUPO I GRUPO II

Face Vestibular

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

M
ed

id
a(

m
m

)

 

Gráfico 1. Avaliação do valor médio e dispersão da variável desgaste, tanto para o grupo I 
quanto para o grupo II, observando-se a face vestibular. 

 

Graficamente pode-se observar que nas faces palatal, mesial e distal (Gráficos 2, 3, 

e 4) os desgastes médios foram maiores no grupo II. 
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Gráfico 2. Avaliação do valor médio e dispersão da variável desgaste, tanto para o grupo I 

quanto para o grupo II, observando-se a face palatal. 
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Gráfico 3. Avaliação do valor médio e dispersão da variável desgaste, tanto para o grupo I 

quanto para o grupo II, observando-se a face mesial. 
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Gráfico 4. Avaliação do valor médio e dispersão da variável desgaste, tanto para o grupo I 
quanto para o grupo II, observando-se a face distal. 

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as faces: 

vestibular e palatal, mesial e distal tanto no grupo I quanto no grupo II (Tabela 3). 

Tabela 3. Teste de Wilcoxon para comparação entre as faces vestibular x palatal e mesial x 
distal para os grupos I e II. 

Grupo Faces P. Valor 

Vestibular 
X 

Palatal 

 
0,1824 

 
 
I 

Mesial 
X 

Distal 

 
0,6170 

Vestibular 
X 

Palatal 

 
0,6830 

 
 
II 

Mesial 
X 

Distal 

 
0,2206 

 

O Gráfico de médias nos permite observar que o desgaste médio na face vestibular 

no grupo I foi maior do que na face palatal, apesar desta diferença não ser 
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estatisticamente significante, o mesmo ocorrendo com a face mesial em relação à 

distal (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Desgaste médio na face vestibular no grupo I. 

Comparando-se graficamente os desgastes médios entre as faces vestibular e palatal 

no grupo II, nota-se que a face palatal apresentou um desgaste médio maior (Gráfico 5).  
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Gráfico  6. Desgastes médios entre a face vestibular e palatal no grupo I. 
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Comparando-se graficamente os desgastes médios entre as faces mesial e distal no 

grupo II, nota-se que a face distal apresentou um desgaste médio maior (Gráficos 7 

e 8).  
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Gráfico 7. Desgaste médio entre as faces vestibular e palatal no grupo II 
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Gráfico  8. Desgastes médios entre as faces mesial e distal no grupo II 
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6 DISCUSSÃO 

A obediência e o respeito ao protocolo mínimo necessário para o desenvolvimento 

adequado da terapia endodôntica, com suas peculiaridades intrínsecas, estão 

diretamente relacionados à execução de seus passos técnicos ou etapas de 

tratamento, de forma harmônica, interligados e interdependentes. Estas etapas 

compõem-se de diagnóstico, que é essencial ao sucesso do tratamento, abertura 

coronária, esvaziamento, odontometria, limpeza, modelagem, obturação e 

proservação. Embora todas as etapas devam ser consideradas importantes no 

contexto geral do tratamento endodôntico, aquela relacionada ao preparo do canal 

destaca-se por envolver e ser responsável de forma direta pelo processo de 

sanificação obtido com o esvaziamento, limpeza e modelagem do canal radicular 

requerendo observação rigorosa dos princípios mecânicos e biológicos. O processo 

de sanificação é obtido pela ação conjunta dos instrumentos endodônticos com as 

substâncias químicas, além, é claro, do efeito da medicação intracanal (ESTRELA; 

FIGUEIREDO, 1999).  

Um dos objetivos do preparo do canal radicular é modelar e, por conseguinte limpar 

o sistema de canais radiculares sem criar eventos iatrogênicos como bloqueio, 

degrau, transporte, perfuração ou fratura de instrumento. Para atingir os objetivos 

mecânicos do preparo do canal radicular, várias maneiras clínicas para 

instrumentação manual ou rotatória têm sido propostas (BLUM et al., 2003). Assim, 

podemos acrescentar que a ação dos instrumentos endodônticos, além de modelar 

a luz do canal radicular conferindo-lhe uma forma cônica afunilada e contínua, 

também propicia um contato mais íntimo da substância química auxiliar com as 

paredes dentinárias do canal radicular resultando na limpeza dessas paredes. 

A conclusão do saneamento e a modelagem do sistema de canais radiculares têm 

como objetivo primordial, criar um ambiente propício e favorável ao procedimento 

final, qual seja a obturação, momento que o espaço criado pela remoção do 

conteúdo do canal radicular, bem como sua modelagem e limpeza, será preenchido 

pelo material obturador que, à sua vez, deve possuir propriedades bio compatíveis 

para estimular o processo de reparação perirradicular. 
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Há de se alertar, no entanto que, por si só, a anatomia dos canais radiculares pode 

se tornar um impedimento na busca desses objetivos; canais amplos e retos não 

criam barreiras a esse intento, mas a conhecida complexidade da morfologia intra-

radicular pode sim, transformar-se no mais expressivo dos obstáculos na busca de 

espaço ideal para albergar, por tempo indeterminado, a obturação final (ESTRELA; 

FIGUEIREDO, 1999). Além disso, a obtenção de espaço intracanal adequado 

envolve prática e habilidade manual, principalmente para canais curvos, onde o 

complexo sistema de canais tem provocado grandes desafios (JARDINI; 

GULABIVALA, 2000).  

Paralelamente à evolução da ciência, a Endodontia tem sido facilitada por avanços 

na filosofia das técnicas do preparo dos canais radiculares, tanto pelo 

desenvolvimento científico das técnicas em si, quanto pelo desenvolvimento na 

fabricação dos instrumentos de uso endodôntico desde seu desenho até a qualidade 

das ligas metálicas utilizadas.   

6.1 QUANTO À ANATOMIA DENTAL INTERNA  

Vários estudos usando canais artificiais em blocos plásticos têm repetidamente 

comprovado que a anatomia do canal tem influência sobre o desempenho dos 

instrumentos (THOMPSON; DUMMER, 1997a, b; BRYANT et al., 1998, 1999). 

Todavia, outras opiniões devem ser observadas; as variáveis usualmente 

encontradas em canais radiculares reais podem ser eliminadas pela produção de 

canais artificiais com forma definida e direção estandardizada permitindo claras 

comparações entre os formatos dos canais, por isso, alguns cuidados devem ser 

exercidos na interpretação dos resultados e suas extrapolações para o uso de 

instrumentos endodônticos em canais radiculares reais (THOMPSON; DUMMER, 

1997c). Embora, muitos artigos científicos tenham indicado a validade desse 

método, o calor do atrito gerado pelos instrumentos rotatórios mecanizados é 

suficiente para plastificar algumas resinas, e por essa razão esse tipo de modelo 

pode não ser ideal para todas as instâncias (RHODES et al., 1999). 
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Ainda que os blocos plásticos ofereçam a vantagem da estandardização das 

dimensões, falta a eles, a qualidade material da dentina humana, além disso, a 

curvatura do canal artificial nos blocos de plástico é somente em dois sentidos.  

Existem fortes indícios apontando a anatomia do canal radicular como fator 

preponderante e influente no resultado final do preparo (BRYANT et al., 1999).  

Significantemente maiores aberrações foram registradas em canais artificiais (blocos 

plásticos) com curvaturas acentuadas preparados por vários tipos de instrumentos 

rotatórios de NiTi.  

De fato, nos estudos de Peters et al. (2001) e Peters, Schonemberger e Laib (2001), 

sobre as mudanças na geometria do canal radicular, mostraram que, no geral, 

estatisticamente não houve diferenças significantes entre as quatro técnicas de 

instrumentação usadas para esse estudo, mas a anatomia exerceu forte influência 

sobre os instrumentos.  

Berutti et al. (2003), comparando o comportamento mecânico dos instrumentos de  

NiTi ProFile® e ProTaper® movidos a motor, afirmaram que o desenho da seção 

reta transversal desses instrumentos deve ser considerado de alto valor, pois exerce 

forte influência sobre suas propriedades mecânicas. Todavia, o mais constante e 

permanente desafio com que os operadores se deparam é a própria anatomia 

interna dos dentes que em sua complexidade peculiar gera obstáculos, muitas vezes 

intransponíveis, impedindo a plena realização da terapia endodôntica.  

Vale à pena ressaltar também, que contestações quanto à influência no resultado do 

preparo dos canais radiculares pela anatomia dental é assunto muito discutido, 

enquanto alguns autores afirmam a sua grande influência (PETERS et al., 2001; 

PETERS; SCHÖNEMBERGER; LAIB, 2001), outros, ou até os mesmos, minimizam 

a sua importância (HÜBSCCHER; BARBAKOW; PETERS, 2003).  

No entanto, enquanto clínicos, concordamos que a anatomia dental interfere na 

qualidade do preparo dos canais radiculares e, por conseguinte, no sucesso do 

tratamento. Embora seja empregada uma técnica adequada e a habilidade do 
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operador influencie no índice de sucesso, as dificuldades anatômicas estarão 

sempre presentes constituindo obstáculos, muitas vezes intransponíveis. 

Também, Garala et al. (2003) ressaltaram que, muitas vezes, alcançar os objetivos 

do preparo do canal radicular propostos por Schilder (1974) torna-se difícil devido à 

variação no formato da seção reta transversal, presença de irregularidades e 

curvaturas, estas ocorrendo muitas vezes em várias direções. 

Ao longo do tempo a busca dos pesquisadores na superação dos diversos fatores 

constituintes das dificuldades na obtenção de caminho livre no sentido do ápice 

radicular tem criado um enorme número de propostas técnicas, todas buscando 

lograr êxito na ultrapassagem de tais dificuldades. 

A sua vez, Guelzow et al. (2005) alertaram que os dados da maioria dos artigos 

sobre preparo automatizado do canal radicular tem sido focados em poucos 

sistemas; conseqüentemente, as conclusões obtidas são dificultadas, já que a 

comparabilidade na variação nos desenhos dos estudos é limitada (diferentes 

operadores envolvidos, diferentes comprimentos de canais radiculares, diferentes 

diâmetros no final do preparo).  

Buscamos realizar a etapa experimental deste estudo, em dentes molares 

superiores humanos extraídos, objetivando aproximar-se da realidade clínica, 

mesmo em se tratando de um estudo in vitro, pois os dentes naturais apresentam 

peculiaridades anatômicas pertinentes a cada grupo dental (HARTMANN, 2006), as 

curvaturas apresentam-se em diferentes direções e o desempenho dos instrumentos 

torna-se mais próximo da realidade clínica, sendo executado na dentina, quando 

comparado aos estudos em blocos de resina. 

A opção por canais mesiovestibulares de molares superiores fundamentou-se nas 

suas características anatômicas que, geralmente, apresentam acentuado 

achatamento mesiodistal, além de um grau de curvatura severo (TASDEMIR et al., 

2005), obstáculos de difícil transposição quando da execução do preparo químico-



 

 

81 

mecânico, dificultando o saneamento e a modelagem destes canais radiculares, 

principalmente nos seus istmos (HÜSMANN; GRESSMANN; SCHAFERS, 2003). 

Procuramos selecionar dentes com as coroas intactas, ou no máximo com 

restaurações de pequeno porte que, assim como em outros estudos (PETERS et al., 

2003 a, b; TASDEMIR et al., 2005), não foram removidas, pois acredita-se, com o 

que concordamos, que as interferências produzidas pela coroa dentária e, 

conseqüentemente, pelo ombro dentinário, possam aproximar os achados das 

pesquisa às situações clínicas vividas cotidianamente por nós profissionais clínicos. 

Também, assim como Hartmann (2006), as raízes que não seriam utilizadas neste 

estudo, a palatina e a distovestibular não foram removidas, para permitir o seu 

aproveitamento em outros estudos, embora tenham sido preparadas, uma vez que o 

método de avaliação utilizado, a tomografia computadorizada de feixe cônico - não é 

invasivo e, portanto, não haveria interferência na análise tomográfica para a 

interpretação dos resultados. 

6.2 QUANTO ÀS TÉCNICAS PARA PREPARAR O CANAL 

Entre os estudiosos do assunto, destacaram-se no século passado, Abbou-Rass, 

Frank e Glick (1980) que preocupados com a zona de furca desenvolveram a técnica 

anticurvatura, Marshall e Papin (1980) da Universidade de Oregon, que criaram o 

conceito cérvico apical e, também, Roane, Sabala e Ducanson (1985) que 

introduziram o conceito de forças balanceadas. 

Abou-Rass, Frank e Gllick (1980) empregaram a técnica anticurvatura, preocupados 

com a preservação da região da furca dos molares, denominada pelos autores como 

“zona de perigo”, permitindo um acesso livre e direto ao segmento apical. Essa 

técnica objetiva a execução de um preparo controlado e direcionado para as regiões 

mais volumosas de dentina “de segurança” afastada de porções finas ou zonas de 

perigo da estrutura radicular, evitando assim perfurações ou rasgos nas paredes do 

canal. A técnica consiste em fazer o movimento de limagem com os instrumentos em 

sentido contrário à curvatura.   
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Seguindo o conceito do preparo cervical anterior à entrada dos instrumentos até o 

segmento apical, Marshall e Papin (1980) sugeriram a técnica denominada Crown-

Down Pressureless Preparation Technique, que significa preparação coroa-ápice 

sem pressão. Esta técnica trouxe benefícios, como minimizar ou evitar a extrusão de 

restos sépticos ou tóxicos do canal radicular para o periápice, reduzindo, com isso, o 

desconforto dos agudecimentos sentidos pelos pacientes.  

Com o propósito de controlar a ação dos instrumentos e evitar o corte indesejado de 

dentina nas paredes dos canais radiculares, Roane, Sabala e Ducanson (1985) 

propuseram a técnica de forças balanceadas. Esta técnica consiste em girar o 

instrumento no interior do canal radicular, no sentido horário e anti-horário, fazendo 

movimentos de inserção e remoção, pressionando o instrumento contra as paredes. 

A correta aplicação desses preceitos, aliados ao desgaste cervical prévio, minimiza a 

influência da curvatura radicular na ação de limagem do instrumento, diminuindo a 

tensão gerada pela curvatura do canal radicular sobre o instrumento endodôntico.  

Não obstante, os sistemas rotatórios tenham sido criados para amenizar a fadiga do 

operador (IQBAL et al., 2003), um estudo de Hülsmann e Stryga (1993) comparando 

sistemas rotatórios com manuais revelou problemas significantes incluindo obstrução 

prematura do canal, perda da sensação tátil, pobreza no debridamento, retificação 

excessiva na curvatura original do canal e fratura de instrumento.  

Apesar das várias modificações e aperfeiçoamentos, a instrumentação ainda 

permanece desafiando o tempo consumido e os problemas intrínsecos da 

Endodontia. Algumas técnicas de instrumentação são inadequadas para limpar 

completamente o sistema de canais radiculares porque a anatomia dental interna é 

complexa e os desenhos dos instrumentos são inadequados. Isso equivale a dizer 

que alterações significantes na morfologia dos canais, principalmente os curvos 

ocorrem durante o preparo, independente do tipo de instrumento ou técnica usada 

(GLOSSON et al., 1995).  

No entender de Gambill, Alder e Del Rio (1996), o sucesso da terapia endodôntica é 

dependente da capacidade e segurança do praticante em preparar o sistema de 
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canais radiculares e debridá-lo efetivamente eliminando totalmente a possibilidade 

da injeção de restos para a região perirradicular.  

Todavia, tem sido demonstrado (HÜLSMANN; RÜMMELIN; SCHÄFERS, 1997) que 

a instrumentação manual pode ser mais efetiva do que a mecânica, embora 

resultados contraditórios tenham sido reportados (GLOSSON et al., 1995), mas é 

sempre bom ressaltar que ambas as técnicas – manual e mecânica produzem 

magma dentinário e restos orgânicos (HEARD; WALTON, 1997), ficando o alerta de 

que é importante desenvolver uma técnica de instrumentação que produza uma 

quantidade mínima de magma dentinário e restos orgânicos para obter um 

selamento ideal do canal radicular, até porque, numa análise feita por MEV 

(AHLQUIST, 2001; HEARD; WALTON, 1997) observou-se que nenhuma das duas 

técnicas realizaram remoção total dos restos orgânicos do canal radicular 

permanecendo, em ambas, magma dentinário nas paredes do canal radicular.  

Apesar de todos os fatores discutidos quanto ao preparo dos canais radiculares, é 

sabido que, independentemente das técnicas e instrumentos utilizados, ficam 

paredes dentinárias intocadas após o preparo. Acreditamos que estes achados 

estejam relacionados à complexa anatomia dental, que não mudará. Estas são 

afirmativas de Hartmann (2006). 

6.3 QUANTO AOS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS  

Igualmente, com toda lógica, não haveria progresso nas intenções referidas 

anteriormente se, também, os instrumentos endodônticos, ferramentas 

indispensáveis aos propósitos do preparo não passassem por modificações quer em 

seu desenho, alterações na morfologia de suas pontas e até na composição 

metalográfica para acompanhar os pensamentos filosóficos dos autores. Hoje essas 

modificações são patentes, avanços tecnológicos significativos dos instrumentos têm 

melhorado seu desempenho destacando mudanças na liga de fabricação, desenho 

da ponta e aumento da flexibilidade. 

Mesmo com o avanço na modernização dos instrumentos endodônticos e nas 

técnicas de instrumentação o uso de instrumentos de aço inoxidável continua em 
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curso e de acordo com Gambill, Alder e Del Rio (1996) tem produzido resultados 

indesejáveis em canais sem considerar a técnica ou o tipo de instrumento usado. 

Problemas como fratura e falta de flexibilidade dos instrumentos de aço inoxidável 

suscitaram interesse por pesquisas de novos materiais para fabricação de 

instrumentos endodônticos.  

Nesse raciocínio vale a pena registrar a importância para a Endodontia, que foi a 

introdução da liga Níquel Titânio (CIVJAN; HUGET; DE SIMON, 1975; WALIA; 

BRANTLEY; GERSTING, 1988) na construção dos instrumentos endodônticos. As 

excelentes propriedades deste material fizeram com que a empregassem na 

confecção de instrumentos endodônticos, que, posteriormente, levaram ao 

desenvolvimento das técnicas de rotação contínua para o preparo dos canais 

radiculares. Esses autores relataram, ainda, que os instrumentos de NiTi 

apresentavam de três a quatro vezes mais flexibilidade do que as de aço inoxidável, 

menor módulo de elasticidade e resistência superior à fratura por torção, devido à 

ductibilidade da liga NiTi, fazendo com que estes instrumentos passassem a ser 

indicadas no preparo do canal radicular.  

Com o avanço na fabricação dos instrumentos e o advento dos instrumentos de NiTi, 

inúmeros estudos científicos têm sido realizados e publicados com a finalidade de 

observar o comportamento destes instrumentos (GAMBARINI, 2001; SATTAPAN; 

PALAMARA; MESSER, 2000; TYGESEN; STEIMAN; CIAVARRO, 2001).  

A capacidade de modelagem dos instrumentos rotatórios de NiTi ProFile® 

conicidade 0,04 em canais artificiais foi investigada por Bryant et al. (1998), onde 

observaram a eficácia destes instrumentos em termos de tempo de preparo, fratura 

de instrumento e bloqueio, perda de comprimento e formato tridimensional do canal. 

O tempo necessário para a preparação do canal não foi influenciado 

significativamente pela forma do canal. Três fraturas ocorreram, além disso, três 

instrumentos ficaram deformados; instrumentos número 35 fraturaram mais (4) 

seguido do número 30 (2), quatro das falhas ocorreram em canais com curvatura de 

quarenta graus. Nenhum dos canais foi obstruído com detritos e as mudanças no 

comprimento de trabalho foram mínimas. Impressões tomadas do formato interno do 
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canal demonstraram que a maioria dos canais tinha batente apical, paredes lisas e, 

todos os canais tinham boa conicidade. Concluíram que os instrumentos rotatórios 

de NiTi Profile® 0,04 preparam canais artificiais rapidamente e criaram boa forma 

tridimensional.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Park (2001) avaliando, canais 

artificiais em blocos de resina, a capacidade dos instrumentos de NiTi movidos a 

motor na manutenção da curvatura original de canais durante o preparo. Observou-

se que canais preparados até o comprimento de trabalho com ProFile® conicidade 

0,06 apresentaram excelente conicidade e  manutenção da curvatura original. Os 

canais preparados com instrumentos GT® também mostraram bom desempenho, 

tanto na conicidade quanto na manutenção da curvatura original, no entanto, esses 

canais mostraram um ligeiro desgaste no sentido do lado interno, no início da 

curvatura. Já os canais preparados com instrumentos de aço inoxidável 

apresentaram uma ampliação sem conicidade e deslocamento acentuado. Com 

essas observações foi possível afirmar que instrumentos GT® e ProFile® permitem 

modelagem cônica e manutenção da curvatura original, enquanto instrumentos de 

aço inoxidável deixam a desejar. 

Tygesen, Steiman e Ciavarro (2001) instrumentaram 60 canais radiculares mesiais 

de 30 primeiros molares inferiores humanos com o ângulo de curvatura de cinco 

graus nos canais mesiovestibular e mesiolingual do mesmo dente com instrumentos 

rotatórios Profile® 0,04 e Pow-R® 0,04, para avaliar a frequência de distorção plástica 

e fratura entre esses instrumentos. Nesse estudo foram avaliados 420 instrumentos, 

sendo 210 de cada sistema. Concluíram que não houve diferença estatisticamente 

significante na incidência de distorção plástica ou fratura dos instrumentos entre os 

dois sistemas que foram estudados.  

O advento dos instrumentos rotatórios em NiTi tem revolucionado o tratamento dos 

canais radiculares pela redução da fadiga do operador, o tempo necessário para 

finalizar a fase do preparo e minimizar os erros de procedimentos associados com a 

instrumentação (IQBAL et al., 2004). Mas, segundo Peters (2004), o raio de 

curvatura das raízes é um fator importante a ser levado em consideração para a 
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utilização segura dos instrumentos rotatórios, tanto na prática clínica, quanto em 

pesquisas. 

Instrumentos de NiTi tais como ProTaper®, com seção reta transversal modificada 

semelhante às limas K-file®, ao invés da forma em “U” comum a muitos outros 

instrumentos de NiTi movidos a motor, cortam mais eficientemente a dentina devido 

a essa geometria e podem reduzir a carga por torção (RUDDLE, 2002). 

Também, há de se convir, que dentre os fatores determinantes para o sucesso da 

terapia endodôntica usando instrumentos de NiTi movidos a motor, o desempenho 

desses instrumentos usados em rotação contínua está intimamente ligado ao motor 

(equipamento obrigatório) que os conduzem. Assim, velocidade e torque são 

características fundamentais a serem consideradas para sua operação. 

Estudos mostram que um grande número de técnicas para avaliação da eficácia de 

instrumentos endodônticos no preparo do canal radicular está disponível atualmente 

(BRYANT et al., 1998; GAMBILL; ALDER; DEL RIO, 1996; GLOSSON et al., 1995;  

PARK, 2001). 

Bergmans et al. (2003), trabalhando em raízes mesiais de molares inferiores 

avaliando a quantidade de dentina removida, durante o preparo, no volume total do 

canal, usando instrumentos com conicidade progressiva, ProTaper®,  e conicidade 

constante, K³® (ambos movidos a motor), mostraram que  não houve diferença 

estatisticamente significante, no resultado final obtido pela eficácia desses 

instrumentos, entre os grupos analisados. Também, notaram que não houve 

diferença estatística significante quanto à quantidade linear de dentina removida nos 

níveis horizontais em diferentes direções. No entanto, quando avaliado nível e 

direção horizontal, ficou claro que em ambos os grupos, no segmento cervical, 

houve grande remoção de dentina no sentido da furca. Observaram, contudo, que 

esses instrumentos são capazes de preparar canais curvos mantendo-os em suas 

características morfológicas normais, pois que, a conicidade progressiva dos 

instrumentos ProTaper® na curvatura  da raiz não influenciou a manutenção de boa 

preparação centralizada no ápice. No entanto, considerando o deslocamento do 
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centro no sentido da furca, cuidados precisam ser tomados com relação à 

conicidade progressiva.  

Os instrumentos ProTaper® movidos a motor ao serem comparados com outros 

instrumentos de NiTi (FlexMaster®, System GT®, Hero 642®, K³® e RaCe®) 

demonstraram maior capacidade de tornar os diâmetros dos canais mais regulares, 

além de respeitarem a curvatura original dos canais como os outros. Observou-se, 

ainda, que com o sistema ProTaper® houve menor consumo de tempo na conclusão 

do preparo quando comparado com o sistema RaCe® (GUELZOW et al., 2005). Essa 

afirmação, no entanto, estabelece discordância com estudo de Paqué, Musch e 

Hülsmann (2005), que se reportaram favoráveis ao maior tempo consumido pelo 

sistema ProTaper® na finalização do preparo do canal radicular.  

Em nosso estudo havia uma preocupação quanto ao número de usos dos 

instrumentos no preparo dos canais radiculares. Assim, de acordo com os estudos 

de Short, Morgan e Baumgartner (1997) e Tasdemir et al. (2005), os instrumentos 

foram utilizados no preparo de todos os canais de cinco dentes, observando com 

atenção os requisitos e recomendações descritos pelos fabricantes, no momento da 

instrumentação, além da observação dos instrumentos com lupa, após a sua 

utilização, na busca de distorções das suas hélices (SATTAPAN et al., 2000b), 

sendo que ao final do preparo dos canais (preparamos todas as raízes –  

mesiovestibular, distovestibular e palatina) do número total de dentes úteis, 

constatou-se fratura da ponta de um instrumento (F2). 

6.4 QUANTO ÀS TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DO PREPARO ENDODÔNTICO 

Muitos métodos para avaliação do preparo do canal radicular têm sido publicados 

(BERGMANS et al., 2001; GAMBILL; ALDER; DEL RIO, 1996). As formas de 

avaliação podem ser divididas em dois grandes grupos: as metodologias invasivas e 

as não-invasivas. As metodologias invasivas são aquelas em que o dente perde 

estrutura para permitir a análise no interior dos seus canais radiculares 

(HARTMANN, 2006). Entre os métodos que mais se destacaram temos os modelos 

plásticos (WEINE; KELLY; LIO, 1975), cortes histológicos (WALTON, 1976), estudos 
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em MEV (MIZRAHT; TUCKER; SELTZER, 1975; PETERS; BARBAKOW, 2002), 

comparações radiográficas (SOUTHARD; OSWALD; NATKIN, 1987), impressão com 

silicone de canais instrumentados (ABOU-RASS; JASTRAB, 1982) e cortes seriados 

(BRAMANTE; BERBERT; BORGES, 1987; SCHNEIDER, 1971) e, mais 

recentemente a tomografia computadorizada tem sido usada como uma metodologia 

não invasiva, muito promissora. No entanto, Klein et al. (1997) afirmaram que o 

exame radiográfico ainda é considerado o procedimento mais realizado para este 

propósito. 

No entender de Scarfe, Farman e Sukovic (2006), o exame radiográfico é um 

componente essencial no discernimento e administração dos problemas da 

Endodontia. É fundamental a todos os aspectos: no diagnóstico e planejamento do 

tratamento endodôntico e para avaliar resultados. No entanto, a quantidade de 

informações conseguidas em radiografias periapicais convencionais é limitada pelo 

fato de que a anatomia tridimensional está sendo radiografada e compactada em 

uma imagem bidimensional. Como resultado dessa superposição de imagens, a 

radiografia periapical revela limitados aspectos da anatomia tridimensional. 

Com a técnica modificada de Bramante e um software de subtração digital, Glosson 

et al. (1995) compararam canais radiculares preparados por instrumentos de NiTi  

acionados manualmente e movidos a motor e instrumentos endodônticos de aço 

inoxidável. Observaram que os instrumentos de NiTi movidos a motor (Lightspeed® e 

NT Sensor®) e acionado manualmente (Canal Master® "U") causaram 

significativamente menos transporte do canal (p <0,05), mantiveram o canal mais 

centrado (p <0,05), removeram menos dentina (p <0,05), e produziram um canal 

com preparo mais circular do que os instrumentos acionados manualmente  K-Flex® 

e Mity®.  A instrumentação rotatória com instrumentos Lightspeed® e NT Sensor® 

foram significativamente mais rápidas do que a instrumentação manual (p <0,05).  

Embora, cortes retos transversais das raízes, em vários níveis sejam comumente 

utilizados para avaliação da modelagem e posição do canal radicular, atenção 

especial faz-se necessária, pois esse método não documenta o formato original do 

canal antes da instrumentação (IQBAL et al., 2003). 
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Peters et al. (2003a) avaliaram o preparo de canais radiculares de molares 

superiores humanos extraídos efetuado com instrumentos ProTaper® acionadas a 

motor empregando a alta resolução da tomografia microcomputadorizada (MCT). Os 

canais foram reconstruídos tridimensionalmente, divididos e comparados de acordo 

com seu volume médio (amplos e atresiados) e entre os canais mesiovestibulares, 

distovestibulares e palatinos. Os resultados demonstraram que o volume e a área de 

superfície aumentaram de forma significativa e similar para todos os canais. O 

diâmetro do canal aos cinco milímetros aquém do ápice aumentou de 0,38 para 

0,65mm nos mesiais, de 0,42 para 0,66mm nos distais e de 0,57 para 0,79mm nos 

palatinos. O deslocamento apical variou de 0,02 a 0,40mm independente do tipo de 

canal e os canais mais amplos tiveram uma proporção significantemente maior 

(p<0,05) de áreas não preparadas que os atresiados avaliados pelo volume, 

diâmetro, deslocamento e área preparada.  

Deslocamento apical causado pela instrumentação rotatória é um assunto 

controverso (UYANIK et al., 2006), tanto assim que Calberson et al. (2004), 

estudando a capacidade de corte dos instrumentos ProTaper® em blocos de resina, 

desencorajaram seu uso na ampliação apical, contrariando afirmações de que 

instrumentos de seção reta triangular convexa ou com desenho de lâminas em forma 

de “U” ampliam o canal radicular de forma idêntica  com deslocamento apical mínimo 

(IQBAL et al., 2004). Observações obtidas no estudo desses últimos autores 

mostraram que o sistema Hero® consumiu menos tempo de trabalho para finalizar o 

preparo do canal radicular quando comparado com os sistemas RaCe® e ProTaper®. 

Todavia, em análise tridimensional através da tomografia microcomputadorizada 

(MCT) feita por Peters et al. (2001) observou-se que o deslocamento foi mais 

pronunciado em canais atresiados e curvos do que nos amplos. 

6.5 QUANTO À TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

A tomografia computadorizada, como método de avaliação científica tem sido 

pesquisada quanto à sua aplicação na Odontologia, em todos os aspectos, como é o 

caso da Endodontia, mais especificamente “no preparo do canal radicular” 

(BERGMANS et al., 2001; BJORNDAL et al., 1999; GLUSKIN; BROWN; 
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BUCHANAN, 2001; HÜBSCCHER; BARBAKOW; PETERS, 2003; NIELSEN et al., 

1995; RHODES et al., 1999), por ser uma técnica não invasiva, que permite avaliar 

não somente a ação dos instrumentos no interior dos canais radiculares, como 

também o estudo da anatomia interna e externa detalhada dos dentes. Além disso, a 

tomografia computadorizada fornece uma visão tridimensional dos detalhes 

anatômicos, das ocorrências e dos efeitos das técnicas de preparo e dos 

instrumentos, no interior dos canais radiculares (HARTMANN, 2006). 

Na pesquisa endodôntica in vitro tem-se observado como a tomografia 

computadorizada vem ganhando espaço entre os investigadores. A lógica desse 

crescimento é fácil de ser absorvida (HARTMANN, 2006), pois mesmo com a 

transformação de um canal anatômico (antes do preparo) num canal cirúrgico 

(depois do preparo), os dados armazenados no software dos tomógrafos permitem 

que as imagens sejam salvas e depois trabalhadas, tridimensionalmente, em 

qualquer área de interesse do dente, para análises comparativas, quantitativas ou 

qualitativas. 

Em Odontologia, estudos pioneiros sobre aplicação clínica da tomografia 

computadorizada ganharam notoriedade a partir dos anos de 1990, quando 

Tachibana e Matsumoto (1990) observaram, através da tomografia 

computadorizada, molares superiores e inferiores de voluntários masculinos com 

idade entre 24 e 37 anos. Nesse estudo, a configuração anatômica dos dentes foi 

claramente observada, assim como, a relação dos dentes com o tecido periodontal. 

Além disso, foi possível determinar a largura mesiodistal e vestibulolingual das 

raízes, ausência ou presença de material obturador nos canais, tamanho e extensão 

dos seios maxilares e suas proximidades com os ápices radiculares. Entretanto, o 

estudo encontrou dificuldades para distinguir esmalte e dentina, determinar 

espessura da estrutura dentinária, configuração do ápice nos seus dois a três 

milímetros finais, o grau de curvatura do canal radicular e a localização do teto da 

câmara pulpar. Embora tenham observado que a reconstrução dos dentes em três 

dimensões seja totalmente viável, concluíram que, naquele momento a tomografia 

computadorizada ainda tinha utilidade limitada em Endodontia, devido ao seu alto 

custo e software inadequado.  
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No entanto, segundo Bergmans et al. (2001), o aperfeiçoamento da tecnologia tem 

conduzido à criação de equipamentos de tamanho reduzido - a tomografia 

microcomputadorizada (MCT), que junto com o progresso dos softwares para 

imagens tem permitido novas tentativas de incorporar esse equipamento nas 

pesquisas endodônticas. 

Anteriormente um estudo (NIELSEN et al., 1995) já havia mostrado o potencial da 

tomografia microcomputadorizada (MCT) como um sistema avançado na pesquisa 

endodôntica. Esse estudo observou especificamente a capacidade dessa ferramenta 

na avaliação da morfologia externa e interna dos tecidos duros do dente sem sua 

destruição; a possibilidade de acurácia na avaliação volumétrica e da mudança na 

área da superfície do espaço pulpar relativo à formação de dentina regular e 

irregular; a possibilidade de avaliação volumétrica e mudança na superfície seguida 

da instrumentação com o espaço do canal com obturação e sem obturação; como a 

MCT pode ser usada para detectar deslocamneto em algum nível do canal seguido 

da instrumentação, também, com o sistema de canal obturado e sem obturação. 

Resultados de várias investigações têm relatado que a tomografia 

microcomputadorizada (MCT) é uma técnica não invasiva que possui a capacidade 

de visualizar as características morfológicas de maneira detalhada e precisa 

(BERGMANS et al., 2001; BJORNDAL et al., 1999; DOWKER; DAVIS; ELLIOT, 

1997; GAMBILL; ALDER; DEL RIO, 1996; RHODES et al., 1999, 2000), sem destruir 

o dente, oferecendo dados reproduzíveis em três dimensões, que podem ser 

comparados em cada dente antes e após a instrumentação e obturação.  

Qualquer destruição da estrutura do dente pode causar dificuldade na avaliação da 

relação entre macromorfologia externa e interna. O mapeamento preciso da 

morfologia do sistema de canal radicular é a “chave mestre” na busca de melhor 

resultado na terapia endodôntica. Assim, observou-se pela tomografia 

microcomputadorizada (MCT), a correlação entre o formato da superfície externa da 

raiz e interna do canal radicular. A avaliação quantitativa mostrou uma alta 

correlação entre a forma do canal e a raiz correspondente. Baseados na alta 

qualidade das reconstruções macromorfológica externa e interna de molares 
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superiores permanentes humanos, o impacto metodológico da tomografia 

microcomputadorizada (MCT) como ferramenta educacional e pesquisa em três 

dimensões não destrutiva têm mostrado: forte relação entre número e posição dos 

canais radiculares e forte correlação entre o formato dos canais com a raiz 

(BJORNDAL et al., 1999). 

Tanto a tomografia computadorizada quanto a tomografia microcomputadorizada 

(MCT), ambas, são métodos não invasivos na pesquisa, portanto o dente pode 

permanecer intacto durante todo o estudo da instrumentação do canal radicular. 

Uma enorme quantidade de informações pode ser compilada das digitalizações, 

cortes podem ser recriados em qualquer plano e os dados podem ser representados 

em imagens de duas dimensões ou reconstruídos tridimensionalmente. A anatomia 

externa e interna pode ser demonstrada simultaneamente ou separada, assim como, 

as imagens podem ser avaliadas tanto quantitativa quanto qualitativamente. A 

tomografia microcomputadorizada (MCT) é uma excitante ferramenta para 

experimentos em Endodontia e produz imagens espetaculares da anatomia dos 

dentes, não invasivamente (RHODES et al., 1999). 

 Afirmações passadas, mesmo sustentadas por pesquisa científica respeitada 

(TACHIBANA; MATSUMOTO 1990) davam conta das dificuldades e empecilhos 

para que a técnica se tornasse disponível para uso clínico rotineiro, principalmente 

pelo seu alto custo e, também, pela necessidade de espaço amplo para sua 

instalação. Com o intuito de amenizar tais empecilhos, no final da década de 1990 

foram criados dois aparelhos compactos (ARAI et al., 1999; MOZZO et al., 1998) de 

tomografia computadorizada, aparelhos esses que, devido à sua forma mais 

compacta, se comparados aos outros de tomografia computadorizada 

convencionais, podem ser instalados em ambientes menores, além de permitir a 

obtenção de tomadas tomográficas com alta resolução e com uma dose de radiação 

várias dezenas de vezes menores do que numa tomografia computadorizada 

convencional. Essas criações reforçam o conceito amparado por Rhodes et al. 

(1999, 2000) de que a tomografia computadorizada é uma poderosa ferramenta para 

pesquisa dos efeitos das técnicas de instrumentação na modelagem do canal 

radicular.  
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Na opinião de Peters et al. (2001) e Peters, Schonemberger e Laib (2001), embora o 

potencial da tomografia microcomputadorizada (MCT)  em Endodontia experimental 

esteja repetidamente conceituado como sendo excelente, confirmado por vários 

autores (DOWKER; DAVIS; ELLIOTT, 1997; RHODES et al., 1999, 2000), a 

reconstrução e mensuração de cada corte ainda demanda tempo, mas importantes   

aperfeiçoamentos virão sem dúvida.  Além disso, vislumbra-se um evidente 

crescimento dessa tecnologia como um método não destrutivo para avaliar a 

geometria do canal radicular, transformando-a numa promissora ferramenta na 

pesquisa endodôntica, conclusão a que chegaram diferentes pesquisadores 

(BERGMANS et al., 2001; BJORNDAL et al., 1999; RHODES et al., 1999). 

Observaram (PETERS et al., 2001; PETERS; SCHONEMBERGER; LAIB, 2001), 

ainda, que as variações na geometria do canal antes do preparo, tiveram mais 

influência na mudança durante o preparo do que a técnica em si mesma. Dados 

obtidos através da tomografia microcomputadorizada (MCT) ajudarão no 

conhecimento da anatomia do canal radicular e podem também confirmar ou refutar 

afirmações feitas pelos fabricantes de instrumentos rotatórios que seus produtos 

favorecem um canal bem preparado. 

A literatura tem sugerido que a tomografia computadorizada e a tomografia 

microcomputadorizada (MCT) são atualmente tecnologias de ponta para a pesquisa 

endodôntica (UYANIK et al., 2006), com o que concordaram Peru et al. (2006), ao 

afirmaram ser uma técnica radiográfica que une os conceitos de finas camadas 

tomográficas com a síntese da imagem computadorizada, além de ser muito útil na 

avaliação da instrumentação de canais radiculares realizados in vitro por alunos de 

Odontologia. Esses últimos autores ainda confirmam que a anatomia externa e 

interna pode ser demonstrada separada ou simultaneamente, mas infelizmente, essa 

técnica não está totalmente adaptada para o uso clínico rotineiro.  

O sistema de tomografia computadorizada de feixe cônico – cone beam, agora tem 

sido introduzido para digitalizar os tecidos duros da região maxilo facial (SCARFE; 

FARMAN; SUKOVIC, 2006; PATEL et al., 2007). Este sistema é capaz de produzir 

imagens com alta qualidade de diagnóstico. O tempo de exposição é relativamente 
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pequeno (10 a 40s) e a dosagem de radiação, mesmo sendo de quatro a quinze 

vezes maiores que uma radiografia panorâmica é bem menor que a helicoidal. 

Uma dificuldade encontrada no estudo de Hartmann (2006), que utilizou tomografia 

computadorizada de feixe helicoidal, também detectada em nosso estudo, onde 

usamos tomografia computadorizada de feixe cônico, foi a pouca definição do 

espaço do canal radicular quando da observação das imagens, principalmente no 

corte axial do segmento apical, tanto nas imagens pré, como nas pós-operatórias. 

Essa observação, no entanto, estabelece conflito com as afirmações de Rhodes et 

al. (2000) e Hübsccher, Barbakow e Peters (2003) quando mostraram a tomografia 

computadorizada como excelente alternativa para avaliar o segmento apical do 

canal radicular.  

Provavelmente as dificuldades encontradas, por nós, para a obtenção das medidas 

nas imagens do segmento apical deveram-se a pouca definição dos aparelhos de 

tomografia utilizados, se comparado com aparelhos de tomografia 

microcomputadorizada (HARTMANN, 2006), em que os cortes são micrométricos, 

com fatias de até 19,2 µm de espessura.  

A pouca definição na imagem dos milímetros finais do segmento apical das raízes, 

tanto no canal radicular anatômico, quanto no cirúrgico, observada em nosso estudo, 

também, foi motivo de limitação nos estudos de Tachibana e Matsumoto (1990) e 

Gluskin, Brown e Buchanan (2001). No entender de Gambill, Alder e Del Rio (1996), 

essas ocorrências podem estar relacionadas ao pequeno diâmetro do canal radicular 

no segmento apical, justamente a região onde as iatrogenias frequentemente 

acontecem. 

6.6 QUANTO AOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

As conclusões apresentadas pela literatura consultada se direcionam favoráveis aos 

sistemas de instrumentos de NiTi acionados a motor mostrando resultados 

satisfatórios, com preparo do canal radicular mais regular, com menor deslocamento 
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apical, portanto mais centrados e, rapidez considerável quando comparados com 

outros diferentes sistemas. 

                                                                                                                                      

Desde 1995, Glosson et al. demonstraram que a instrumentação usando 

instrumentos de NiTi em motores elétricos (NT Sensor® e Lightspeed®) mostraram 

várias vantagens sobre a instrumentação manual usando instrumentos  K-Flex® 

(aço inoxidável) e Mity® (NiTi).  

 

Concordando com esses achados Short, Morgan e Baumgartner (1997) encontraram 

maior capacidade na manutenção da centralização do canal, por quatro técnicas 

usando instrumentos movidos a motor como os Sistemas ProFile®, Lightspeed® e 

McXIM® do que com as limas manuais Flex-R®.  

 

Também, Peru et al. (2006) comparando através da tomografia computadorizada a 

instrumentação, manual, com instrumentos K-Flexofile® e os sistemas rotatórios de 

Ni-Ti GT® e ProTaper®  concluíram que ambos mostraram-se capazes de preparar 

canais radiculares com pouco ou nenhum erro de procedimento, em comparação 

com a técnica manual e foram três vezes mais rápidos do que esta (p <0,05). 

Observaram, inclusive, que alunos inexperientes foram capazes de preparar canais 

radiculares curvos com instrumentos de NiTi movidos a motor, com maior 

preservação da estrutura dentária, baixo risco de erros de procedimentos e maior 

rapidez do que com instrumentos de uso manual.  

 

Desta forma, os achados deste estudo corroboram com os desses autores, pois, 

detectaram-se resultados semelhantes relacionado com a centralização do preparo 

onde os instrumentos ProTaper® movidos a motor desgastaram as paredes de forma 

mais uniforme, mostrando, portanto, serem capazes de manter os canais mais 

centrados que os instrumentos manuais. No entanto, no nosso caso em particular os 

resultados encontram uma importância maior porque os instrumentos pertencem ao 

mesmo sistema, isto é, tanto os acionados manualmente quanto os movidos a motor 

apresentam a mesma conformação (conicidade progressiva, desenho, aresta 
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cortante sem guia radial, ponta segura) e são fabricados com o mesmo tipo de liga 

metálica – Níquel Titânio.  

 

Com relação à segurança dos instrumentos ProTaper® no sentido de avaliar o desvio 

no terço apical, de acordo com trabalho de Bergmans et al. (2003), estes 

instrumentos foram mais seguros que as limas K³®, já que, deslocamento para o lado 

externo da curvatura em nível mais apical foi observado somente para o grupo da 

K³®, embora, não tenham encontrado desvios graves do canal para quaisquer 

desses sistemas empregados.  

 

Por assim ser, os autores (BERGMANS et al., 2003) deduziram que a conicidade 

progressiva dos instrumentos ProTaper® em raízes curvas não influenciou a 

manutenção de boa preparação centralizada no ápice. Igualmente, observaram o 

deslocamento do centro no sentido da furca, no segmento cervical, mais acentuado 

para o ProTaper® (conicidade progressiva) do que K³® (conicidade constante), 

justificando que cuidados precisam ser tomados com relação à conicidade 

progressiva desses instrumentos.  

 

Neste estudo, onde só avaliamos o segmento apical da raiz mesiovestibular 

encontrou-se, também, um deslocamento maior para o lado vestibular 

(deslocamento para o lado externo da curvatura), estatisticamente significante 

(p<0,05), para os instrumentos acionados manualmente quando comparados aos 

movidos a motor. Assim, como os instrumentos utilizados por nós são pertencentes 

ao mesmo sistema e, por esta razão, possuem as mesmas características que lhes 

são peculiares, podemos afirmar que, quando utilizados em rotação contínua acorde 

às especificações técnicas e cuidados recomendados pelo fabricante, deixam o 

preparo mais centralizado e uniforme.     

 

Iqbal et al. (2004) afirmaram que, instrumentos ProTaper® e ProFile® são 

comparáveis entre si no que diz respeito à sua capacidade de ampliar o canal 

radicular com o mínimo de transporte e perda do comprimento de trabalho. No 

entanto, quando Schäfer e Vlassis (2004a, b) analisaram comparativamente a 
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capacidade de modelagem entre os instrumentos ProTaper® e RaCe® observaram 

que em média, os canais mostraram-se mais centralizados quando da utilização dos 

instrumentos RaCe® comparados com os resultados obtidos com os instrumentos 

ProTaper®, não obstante a tais achados, observou-se que ambos prepararam 

canais curvos com relativa rapidez e segurança.  

 

Segundo Guelzow et al. (2005), os instrumentos ProTaper® movidos a motor ao 

serem comparados com outros instrumentos de NiTi (FlexMaster®, System GT®, 

Hero 642®, K³® e RaCe®) e uma preparação padronizada (utilizando alargadores e 

limas Hedströem) para a técnica manual, demonstraram maior capacidade de tornar 

os diâmetros dos canais mais regulares, além de respeitarem a curvatura original 

dos canais como os outros sistemas de Ni-ti. Estes sistemas de Ni-Ti foram 

considerados bons na manutenção da curvatura original, com a média variando de 

0,45° (Sistema GT®) para 1,17° (ProTaper®). O instrumento ProTaper® apresentou o 

menor número de irregularidades no pós-operatório nos diâmetros do canal 

radicular; os resultados foram comparáveis entre os outros sistemas. Instrumentos 

fraturados ocorreram com ProTaper® em três canais radiculares, enquanto que com 

os sistemas GT®, Hero 642®, K³® e a técnica manual resultou em somente uma 

fratura para cada um.  

 

Observamos nos resultados deste estudo a incidência de fratura de um instrumento 

(F2) em um dente do grupo II onde instrumentos ProTaper® foram usados em 

rotação contínua, com isto obrigando seu descarte; no grupo I, técnica manual, não 

houve incidência de fraturas. No grupo II, onde utilizamos os instrumentos ProTaper® 

movidos a motor, só foram aproveitados oito dentes porque além do descarte 

provocado pela fratura houve descarte de outro, por apresentar mineralização da 

cavidade pulpar, obstáculo impediente para o deslize dos instrumentos até o 

comprimento de trabalho. Também no grupo I, dos instrumentos ProTaper® 

acionados manualmente, detectou-se uma amostra com mineralização da cavidade 

pulpar que foi prontamente descartada,  restando a esse grupo um total de nove 

dentes úteis.  
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Partindo do pressuposto de que o preparo correto dos canais radiculares é um 

passo de grande importância e exigido para se obter uma obturação tridimensional 

do sistema de canais radiculares e, consequentemente, o sucesso da terapia 

endodôntica, justifica-se toda pesquisa no sentido de aprimorá-lo.  Nas condições 

deste estudo, o método de avaliação empregado – a tomografia computadorizada de 

feixe cônico, cone beam, mostrou-se eficiente com relação ao objetivo almejado, 

mas por ser um método ainda pouco utilizado nesta aplicação, sugere-se a 

realização de novos trabalhos, com o fim precípuo de aperfeiçoá-lo nesse uso, como 

também, comprovar os resultados aqui obtidos. 
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7 CONCLUSÕES 

A partir da literatura correlata, em acordo a metodologia empregada e com base nos 

resultados obtidos nesta pesquisa é lícito concluir que:  

a) Os instrumentos endodônticos ProTaper® acionados manualmente e movidos a 

motor com rotação contínua mostraram-se eficazes na ampliação dos canais 

radiculares avaliados, onde estes últimos apresentaram maior eficácia; 

b) Os instrumentos endodônticos ProTaper® movidos a motor com rotação 

contínua prepararam o canal radicular, no segmento pesquisado, de forma mais 

centralizada que os manuais;  

c) Os instrumentos endodônticos ProTaper® acionados manualmente 

apresentaram desgaste maior na parede vestibular, estatisticamente significante 

(p<0,05) do que os movidos a motor, mostrando serem menos seguros que 

estes com relação ao desvio apical;  e 

d)  A tomografia computadorizada de feixe cônico – cone beam, constitui-se num 

método não invasivo, eficaz, acurado e mostrou-se uma ferramenta promissora 

em pesquisas na área endodôntica para avaliar a atuação dos instrumentos, no 

preparo do canal radicular.  
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ANEXO A - TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - MEDIDAS DO COMPRIMENTO REAL DO DENTE, COMPRIMENTO 
DE TRABALHO, CÚSPIDE DE REFERÊNCIA E ÚLTIMO INSTRUMENTO USADO 
NO PREPARO 
 

 

 

TABELA 1 - Grupo I – Manual com SX 
 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1       

Raiz MV2       

Raiz DV       

Raiz Palatina       

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 20.5 19.5 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 22.0 21.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 22.0 21.o Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 25.0 24.0 Sulco MV - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 22.0 19.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 21.0 20.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz Palatina 23.0 22.0 Sulco MV - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 20.0 19.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 20.5 19.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 21.5 20.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 23.0 22.0 Sulco MP - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 21.5 20.5 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 21.5 20.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 22.0 21.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 21.5 20.5 Cúspide MP - Sim F2 
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 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 22.0 21.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 22.0 21.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 23.5 22.5 Cúspide MP - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 20.5 19.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz MV2 21.0 20.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 22.0 21.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 22.0 21.0 Cúspide MP - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 20.0 19.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 20.5 19.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 20.5 19.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 22.5 21.5 Sulco MV - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 21.5 20.5 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 22.5 21.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 22.5 21.5 Sulco V - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 18.0 17.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 20.0 19.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 21.0 20.0 Cúspide MP - Sim F2 
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TABELA 2 - Grupo II – Rotatória com SX 
 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 19.0 18.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 21.0 20.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 21.0 20.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 23.0 22.0 Sulco V - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 20.0 19.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 20.0 19.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz DV 21.5 20.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 21.5 20.5 Sulco v - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 19.5 18.5 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 21.0 20.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 21.0 20.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 22.0 21.0 Sulco V - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 19.5 18.5 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2 19.5 18.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz DV 20.0 19.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 215 20.5 Sulco V - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 20.0 19.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 20.0 19.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 20.0 19.0 Cúspide MP - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 19.0 18.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 21.0 20.0 Cúspide Mp - Sim F2 

Raiz Palatina 21.0 20.0 Sulco V - Sim F2 
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 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 21.5 20.5 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 23.0 22.0 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 23.0 22.0 Sulco V - Sim F2 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1       

Raiz MV2       

Raiz DV       

Raiz Palatina       

 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1       

Raiz MV2       

Raiz DV       

Raiz Palatina       

 

 

 

 

 

 Comp.Total Comp.Trabalho Referência Gates SX P T – final 

Raiz MV1 21.0 20.0 Cúspide MV - Sim F2 

Raiz MV2       

Raiz DV 20.5 19.5 Cúspide MP - Sim F2 

Raiz Palatina 20.0 19.0 Cúspide P - Sim F2 
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ANEXO C - MEDIDAS DA ESPESSURA DENTINÁRIA EM PÍXEL E MILÍMETRO 
DAS FACES VESTIBULAR, PALATAL, MESIAL E DISTAL ANTES E DEPOIS DO 
PREPARO 
 
 
TABELA 3.  GRUPO I - MEDIDAS DA ESPESSURA DENTINÁRIA EM PIXEL E 
MILÍMETRO DAS FACES VESTIBULAR, PALATAL, MESIAL E DISTAL ANTES E 
DEPOIS DO PREPARO 
 

DENTES 
PX 

VEST. 
PX 

PALAT. 
PX 

DISTAL 
PX 

MESIAL 
MM 

VEST. 
MM 

PALAT. 
MM 

DISTAL 

 
MM 

MESIAL 
31A         
31D         
32 A 38 43 29 29 1,9 2,15 1,45 1,45 
32 D 34 42 28 28 1,7 2,1 1,3 1,4 
33 A 29 41 26 33 1,45 2,05 1,25 1,65 
33 D 26 42 25 29 1,3 2,1 1,5 1,45 
34 A 35 71 35 38 1,75 3,55 1,75 1,9 
34 D 33 70 33 37 1,65 3,5 1,65 1,85 
35 A 31 36 26 26 1,55 1,8 1,3 1,3 
35 D 28 35 25 25 1,4 1,75 1,25 1,25 
36 A 41 65 29 32 2,05 3,25 1,45 1,6 
36 D 38 64 28 31 1,9 3,20 1,4 1,55 
37 A 40 47 29 34 2 2,35 1,45 1,7 
37 D 37 45 25 35 1,85 2,25 1,25 1,75 
38 A 32 89 32 30 1,6 4,45 1,6 1,5 
38 D 29 88 30 29 1,45 4,4 1,5 1,45 
39 A 43 45 33 23 2,15 2,25 1,65 1,15 
39 D 41 42 31 21 2,05 2,1 1,55 1,05 
40 A 36 56 27 19 1,8 2,8 1,35 0,95 
40 D 35 46 24 16 1,75 2,3 1,2 0,8 
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TABELA 3.  GRUPO II - MEDIDAS DA ESPESSURA DENTINÁRIA EM PIXEL E 
MILÍMETRO DAS FACES VESTIBULAR, PALATAL, MESIAL E DISTAL ANTES E 
DEPOIS DO PREPARO 
 

DENTES 
PX 

VEST. 
PX 

PALAT. 
PX 

DISTAL 
PX 

MESIAL 
MM 

VEST. 
MM 

PALAT. 
MM 

DISTAL 

 
MM 

MESIAL 
41 A 29 41 25 17 1,45 2,05 1,25 0,85 
41 D 28 25 21 14 1,4 1,25 1,05 0,7 
42 A 35 50 28 24 1,75 2,5 1,4 1,2 
42 D 33 46 24 23 1,65 2,3 1,2 1,15 
43 A 39 44 31 26 1,95 2,2 1,55 1,3 
43 D 37 43 30 21 1,85 2,15 1,5 1,05 
44 A 38 47 21 22 1,9 2,35 1,05 1,1 
44 D 37 46 20 21 1,85 2,3 1 1,05 
45 A 38 38 22 24 1,9 1,9 1,1 1,2 
45 D 34 37 21 23 1,7 1,85 1,05 1,15 
46 A 28 44 26 19 1,4 2,2 1,3 0,95 
46 D 27 39 22 16 1,35 1,95 1,1 0,8 
47 A 45 61 38 37 2,25 3,05 1,9 1,85 
47 D 44 60 36 36 2,2 3 1,8 1,8 
48 A         
48 D         
49 A         
49 D   23      
50 A 32 34 27 25 1,6 1,7 1,35 1,25 
50 D 31 33 25 24 1,55 1,65 1,25 1,2 
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