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RESUMO 

 

O alargamento da porção coronária do canal durante terapia endodôntica permite aos 

instrumentos alcançarem a área crítica do terço apical do canal radicular possibilitando 

adequadas preparação e obturação. A perfuração radicular é uma possível conseqüência 

do pré-alargamento na raiz mesial dos molares inferiores devido à concavidade que esses 

dentes possuem na superfície distal dessa raiz, onde a espessura dentinária é limitada. 

Muitos métodos de pré-alargamento do terço coronal do canal radicular têm sido sugerido: 

técnicas utilizando alargadores e limas manuais e técnica usando brocas rotatórias. O 

propósito do presente estudo foi avaliar mediante o uso de tomografia computadorizada 

cone-beam, a espessura de dentina remanescente na zona de risco da raiz mesial de 

molares inferiores humanos, após o uso de 4 diferentes sistemas (broca de Gates-Glidden 

em seqüência crescente;  broca de Gates-Glidden em seqüência decrescente; broca LA 

Axxess e broca Easy Pro-Design. Quarenta molares inferiores foram selecionados. As 

raízes mesiais foram escaneadas em um tomógrafo computadorizado antes e após a 

instrumentação, obtendo-se cortes com intervalos de 1 mm . Foram realizadas 5 

avaliações das secções transversais: a primeira ao nível da furca e 4 cortes apicais a este 

com um milímetro de intervalo entre eles. A menor distância da parede distal do canal 

mesio-vestibular dos molares inferiores foram aferidas utilizando-se um software analisador 

de imagens e posteriormente, submetidas a análise estatística. Foram realizadas 5 

avaliações das secções transversais: a primeira ao nível da furca e 4 cortes apicais a este 

com um milímetro de intervalo entre eles. Broca de Gates-Glidden em seqüência crescente 

removeu significantemente mais dentina que os outros sistemas (p< 0,05) nos níveis 1 mm, 

2 mm, 3 mm e 4 mm. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos no 

nível 0 mm. O sistema Easy ProDesign foi o que desgastou menos a parede da furca 

embora sem diferença significante (p>0,05)com os outros dois sistemas (Gates-Glidden em 

seqüência decrescente e broca LA Axxess). 

 

Palavras chave: pré-alargamento; tomografia computadorizada; perfuração lateral; Ni-Ti 

instruments. 
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ABSTRACT 

                                             

Flaring the coronal portion of the root anal during endodontic therapy allows endodontic 

instruments to reach the critical area of the apical third of the root canal for proper 

preparation and filling. Root perforation is a possible consequence of flaring that may result 

in treatment failure. The mesial root of human mandibular molars has a distal surface 

concavity with small root thickness predisposing it to perforation. Many methods of flaring 

the coronal third of the root canal preparation have been suggested: techniques using hand 

filing and reaming and techniques using engine-driven burs.The aim of this study was to 

evaluate using cone-beam computed tomography (CBCT) the remaining dentine/cementum 

thickness in the risk zone of mesial canal of lower molars, after use of four systems (Gates-

Glidden burn in serial sequence; Gates-Glidden burn in crown-down sequence; LA Axxess 

and bur Easy ProDesign. Forty left and right human mandibular molars were selected.  

Mesial molar roots were scanned in a computed tomography unit before and after 

instrumentation. Cross-sectional views of each canal were obtained at 1 mm intervals. The 

valuations of the cross-sectional area were made at 5 levels: the first level (0 mm) was 

made just below the furcation, and four more sections were made at 1 mm intervals apical 

to the first. The smallest distance to the root furcation were measured before and after 

instrumentation using image analyses software and there after, subjected to statistical 

analysis. Gates-Glidden burn in serial sequence removed significantly more dentin than the 

others three systems (p<0.05) at the level 1 mm, 2 mm, 3 mm and 4 mm apically to the 

furcation.the difference between the groups was not significant (p<0,05) at the level of 

furcation. In respect to endangering the dentinal walls toward the bifurcation of the flare 

techniques the Easy ProDesign was safest therefore without difference significant (p>0.05) 

 

Key words: root canal anatomy; flaring; computed tomography; strip perforation; NiTi 

instruments.  
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INTRODUÇÃO  

______________________________________________________________  

 

          

Apesar de a endodontia ter passado por enormes transformações nas 

últimas três décadas, grande parte da nova tecnologia que compõe a 

moderna terapia endodôntica ainda não foi devidamente testada, e embora, 

os instrumentos estejam sempre sendo renovados e aprimorados os 

acidentes ainda continuam a ocorrer porque ainda não se encontrou o 

instrumento ideal. Dentre as tecnologias para investigação da anatomia 

dentária se destaca a Tomografia Computadorizada que vem possibilitando 

uma visão tri-dimensional do sistema de canais radiculares contribuindo para 

diminuir os acidentes operatórios, pois um minucioso conhecimento da 

morfologia do canal radicular é essencial para o sucesso da terapia 

endodôntica.    

Limpeza e formatação são os dois principais objetivos da preparação 

do canal radicular. A limpeza consiste na eliminação ou redução de tecidos 

remanescentes, bem como de bactérias e seus produtos. Formatar consiste 

em promover o alargamento cônico do canal (HUDSON et al., 1992). Falha 

em limpar e formatar o canal conduz ao fracasso endodôntico, portanto 

variações do canal radicular deveriam ser reconhecidas antes e durante o 

tratamento endodôntico (ROBINSON et al., 2002). 

Propiciar forma cônica contínua de cervical para apical, livre de 

obstruções, com o forame em sua posição espacial original, mantendo as 

características iniciais do canal e permitir obturação hermética do canal 
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radicular, constitui finalidade de qualquer técnica de preparo endodôntico 

(SCHILDER, 1974). 

O canal criado pelo endodontista deveria idealmente incorporar 

completamente o canal original nas três dimensões, significando que todas 

as superfícies do canal radicular teriam sido preparadas mecanicamente com 

proporcional remoção de dentina em todas as paredes circundantes do 

canal, produzindo um debridamento uniforme e evitando um excessivo 

desgaste da estrutura radicular em determinadas áreas (PETERS et al., 

2001). Como esse objetivo não é possível de ser alcançado com as técnicas 

correntes, se faz necessário o uso de uma medicação intracanal, visando 

destruir microorganismos que tenham sobrevivido aos efeitos do preparo 

químico-mecânico (SIQUEIRA, 2001).  

Infelizmente, em canais estreitos e curvos, como a raiz mesial dos 

molares inferiores, que possui uma morfologia única, possuindo raízes 

curvas para distal e concavidade na parede distal (PUCCI & REIG, 1944; 

BOWER, 1979), é quase impossível produzir um desejável formato final do 

canal radicular sem se desviar da curvatura original do canal. A 

instrumentação dos mesmos pode resultar em alterações irreparáveis do 

canal, tais como zip apical, degrau, transporte foraminal, perda do 

comprimento de trabalho, instrumentos fraturados e strip perforations 

(perfuração em rasgo). Tentando reduzir estas alterações que poderiam 

comprometer o sucesso do tratamento endodôntico, um grande número de 

técnicas de instrumentação alternativa tem sido introduzidas, tais como: 

técnica escalonada, step preparation, crown-down, step-back, limagem anti-

curvatura, step-down e forças balanceadas( CLEM, 1969; WEINE et al., 
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1975; MULLANEY, 1979; ABOU-RASS et al., 1980; GOERIG et al., 1982; 

PAPPIN, 1982; ROANE et al., 1985). Com o mesmo objetivo de evitar os tão 

indesejáveis acidentes de preparo, os instrumentos de Níquel-titânio têm sido 

utilizados, por serem mais flexíveis e por produzirem preparações mais 

arredondas, mais centralizadas (GLOSSON, 1995). 

O flaring da preparação do canal radicular pode ser comparado com a 

forma de conveniência do preparo de cavidade. A forma de conveniência 

permite aos instrumentos ter fácil acesso à cavidade para escavação e 

restauração. O flaring do canal radicular realiza (cumpre) uma função similar. 

Ele permite que os instrumentos endodônticos alcancem a área crítica do 

terço apical do canal radicular para apropriada preparação e obturação 

(INGLE, 1961; SCHILDER, 1974, WEINE  et al., 1975; ALLISON et al., 1979). 

 De acordo com investigações científicas de alguns anos passados, 

parece que a instrumentação para canais atrésicos e curvos de molares 

superiores e inferiores deveria envolver alargamento do orifício de entrada 

dos canais e de seu segmento cervical, ou alargamento (flare) reverso 

preliminarmente à preparação apical step-back. As vantagens desse 

procedimento são:  

• proporcionar um acesso retilíneo à região apical, evitando o 

travamento do instrumento em nível cervical proporcionando ao operador 

maior controle sobre este (KESSLER et al., 1983; LOPES & COSTA FILHO, 

1990).  

•  Eliminar a interferência coronária cervical permitindo que a lima 

entre sem tensão para negociar a curvatura apical com mais facilidade 
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diminuindo a possibilidade de desvio do canal original (GOERIG et al., 1982; 

CUNNINGHAM & SENIA, 1992). 

•  previnir a formação do desvio apical e do “cotovelo” no meio da 

curvatura do canal, dando ao preparo o formato cônico-afunilado progressivo 

desde a coroa até o ápice (WEINE et al., 1975). 

• facilitar a instrumentação subseqüente e reduzir a possibilidade 

de empacotamento de detritos (TAINTOR, 1978). 

• facilitar a compactação da guta-percha, pois, mesmo em canais 

estreitos possibilita que os espaçadores e condensadores alcancem as 

proximidades do ápice  (KESSLER et al., 1983;  JOHNSON, 1986). 

• remover resíduos pulpares necróticos e microorganismos em 

maior quantidade nos terços cervical e médio, antes do preparo da região 

apical, reduzindo a possibilidade de carrear esses microorganismos para a 

área periapical, o que poderia causar inflamação  (SHOVELTON, 1964). 

• permitir a penetração mais profunda das soluções irrigadoras 

em direção apical, facilitando a  irrigação-aspiração do segmento terminal do 

canal (COFFAE & BRILLIANT, 1975; HESSION, 1977b). 

• reduzir o número de radiografias durante o preparo, porque 

possibita uma menor alteração do comprimento de trabalho, uma vez que as  

curvaturas do canal já foram reduzidas antes do estabelecimento do 

comprimento de trabalho, (SCHRÖEDER et al., 2002).  

• possibilitar uma determinação táctil mais acurada da 

constricção apical reduzindo o número de radiografias durante limpeza e 

formatação do canal radicular (STABHOLZ et al., 1995). 
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• permitir a utilização de um primeiro instrumento apical de maior 

diâmetro (MACHADO et al., 1998; TAN & MESSER, 2002a; BARROSO et al., 

2005; VANNI et al., 2005; IBELLI et al., 2007).  

• diminuir o esforço de corte  e a possibilidade de fratura, pois só 

uma pequena porção do instrumento contata a parede do canal, submetendo 

o instrumento a um menor carregamento, o que (LOPES et al., 2004a).  

• favorecer a remoção de material obturador nos retratamentos. 

(HESSION, 1977b). 

• Diminuir a pressão hidrostática durante a irrigação, por criar 

uma via de escape, reduzindo significativamente o material extruído via 

apical, diminuindo assim a incidência de dor pós-operatória (HESSION, 

1977b; LOPES & SIQUEIRA 2004a). 

A maior desvantagem da técnica de pré-alargamento ou “flare” 

envolve rasgo da parede interna de canais curvos, pois anatomicamente a 

parede interna ou furcal da raiz mesial dos molares mandibulares 

frequentemente exibem uma concavidade, com uma fina parede dentinária 

(Zona de Risco). Os canais não se localizam no centro da raiz e sim mais 

próximos da parede distal da raiz mesial, portanto, um alargamento 

excessivo no afã de se conseguir uma limpeza, formatação e desinfecção 

adequadas poderá levar à uma comunicação da luz do canal com a região da 

furca adjacente, por meio de um rasgo ou perfuração lateral da parede da 

raiz, denominada de “Strip Perforation”.  (JONHSON, 1986). 

A strip perforation é diferente de uma perfuração lateral  pois enquanto 

esta última tem grossas paredes de dentina que são suficientes para criar 

retenção para o material obturador possibilitando o seu adequado selamento, 
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aquelas são largas, ovaladas com finas paredes que não são capazes de 

reter o material obturador e mesmo com grave extravasamento de material 

obturador não se consegue fazer um selamento eficaz da perfuração, por 

isso às vezes, tem-se que fazer complementação cirúrgica. O prognóstico do 

tratamento de stripping depende da qualidade do selamento do sítio da 

perfuração (ALLAM, 1996). 

 Perfurações em rasgo são devastadoras para o prognóstico da 

terapia endodôntica. O sucesso no reparo desses defeitos é limitado, devido 

ao acesso, a dificuldade de visualização do defeito e da manutenção da 

patência do canal quando se introduz o material obturador da perfuração 

(LEMON, 1992). 

A área de furca de um dente multi-radicular é protegida apenas por 

uma fina camada de gengiva e osso cortical. Um periodonto saudável pode 

proteger a área de furca de uma invasão bacteriana. A inflamação causada 

pela perfuração na furca ou terço coronário da raiz, pode ter um rápido e 

destrutivo efeito sobre estes tecidos protetores. O processo inflamatório irá 

resultar em uma comunicação oral através do sulco gengival ou através de 

uma fístula na gengiva inserida. Bactéria irá contaminar o osso da furca e um 

defeito periodontal permanente poderá ocorrer mesmo que a perfuração seja 

reparada (SELTZER et al., 1970). 

Baseados no pobre prognóstico do tratamento das perfurações laterais 

MEISTER et al. (1979), concluíram que: prevenir a perfuração é a melhor 

solução, e que para alcançar esse objetivo, a consideração da configuração 

anatômica dos canais e o diâmetro do alargador devem ser compatíveis, 

para que uma sobre-instrumentação lateral com instrumentos muito 
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calibrosos seja evitada, e dessa maneira não haja uma desgaste 

desnecessário da estrutura dentária, principalmente na parte côncava da raiz 

mesial dos primeiros molares inferiores.  

No que diz respeito à evolução dos instrumentos endodônticos, pode-

se destacar 3 etapas marcantes, iniciadas com a padronização dos 

instrumentos, ocorrida no final da década de 50,  seguida  pela fabricação 

dos instrumentos em aço-inoxidável, aumentando a flexibilidade e 

desempenho dos mesmos durante o preparo de canais e recentemente, com 

a introdução de uma nova liga, o níquel- titânio, possibilitando a fabricação 

de instrumentos dotados de extraordinária flexibilidade (MISERENDINO, 

1997).  

 O emprego de peças automatizadas para o preparo do canal radicular 

tem ganhado força desde a década de 70, com a introdução de diversos 

aparelhos, com objetivo não apenas de diminuir o tempo do preparo, 

minimizando o stress profissional, e principalmente visando a obtenção de 

maior qualidade neste procedimento endodôntico, mantendo as curvaturas e 

a forma original do canal radicular. Dentre esses instrumentos nós temos: 

brocas de Gates-Glidden e Largo, alargadores cervicais de Ni-Ti, Giromatic, 

M4, Endo-griper (SYDNEY et al., 2000). 

 Dos instrumentos rotatórios a broca de Gates-Glidden é o que tem 

sido mais utilizado no preparo do terço cervical pela maioria das técnicas 

contemporâneas. Ainda assim, seu uso rotineiro causa preocupação pela 

possibilidade de provocar desgaste acentuado ou perfuração na parede distal 

da raiz mesial dos molares inferiores, devendo ser utilizados com cautela. 
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(SCHILDER, 1974; GOERIG et al., 1982; LEEB, 1983; ESTRELA, 1990, 

MACHADO et al., 2005; COUTINHO FILHO et al., 2008).  

Devido ao fato de que instrumentos de aço inoxidável são mais 

rígidos, instrumentos de níquel-titânio têm ganhado espaço no arsenal 

endodôntico devido à sua superelasticidade, efeito memória de forma e 

resistência à fratura. Tais propriedades são fundamentais para acompanhar 

as curvaturas existentes no canal e manter a sua forma original (WALLIA et 

al., 1988; CHAN & CHEUNG, 1996; GLOSSON et al., 1995) 

Com base no conceito de preparo cervico-apical, os instrumentos de 

NiTi passaram a ser fabricados com conicidade diferente da convencional 

(0,02). Recentemente foram lançados no mercado diversos alargadores 

cervicais de NiTi com conicidade que variam de 0,04; 0,06; 0,08 a 0,12 

(BUCHANAN, 2000). 

O aumento da conicidade pode ser muito importante para o preparo da 

região cervical, porém se faz necessária uma avaliação da real necessidade 

e da segurança do uso de instrumentos, principalmente porque o 

procedimento de ampliação coroa-ápice, quando do uso de instrumentos 

rotatórios, pode provocar perfurações radiculares. Nos dentes posteriores, 

isto é importante principalmente nas paredes voltadas para a furca 

(MONTGOMERY, 1985; ISOM et al., 1995). 

Durante as últimas décadas, um grande número de metodologias tem 

sido descritas para avaliar instrumentação endodôntica, incluindo modelos 

plásticos (WEINE et al., 1975); secções histológicas (WALTON, 1976); 

estudos com microscópios eletrônicos de varredura (MIZRAHI et al., 1975); 

secção seriada (SEIDLER, 1956; SCHNEIDER, 1971; BRAMANTE et al., 
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1987); comparações radiográficas (SOUTHARD et al., 1987); moldagens 

com silicones de canais instrumentados (ABOU-RASS & JASTRAD, 1982) e 

cubo endodôntico (KUTTLER et al., 2001). Sem sombra de dúvidas, estas 

técnicas têm demonstrado serem eficientes para muitas pesquisas em 

endodontia e têm sido usadas com sucesso por vários pesquisadores 

durante muitos anos. Dentre essas metodologias que têm sido descritas para 

avaliar os efeitos da instrumentação nos canais radiculares, a Secção 

Seriada (SEIDLER, 1956; BRAMANTE et al., 1987) é provavelmente a 

técnica mais comumente empregada, a despeito de algumas limitações 

inerentes, como o fato de requerem a física remontagem das secções; ser 

restrita à níveis pré-determinados e natureza invasiva. Essas limitações têm 

sido discutidas e têm encorajado a pesquisa por novos métodos com 

possibilidades melhoradas. Finalmente Tomografia Computadorizada (CT) e 

mais recentemente Microtomografia Computadorizada (μCT) têm sido 

utilizadas para a comparação de imagens pré e pós-instrumentação 

(NIELSEN at al., 1995). Juntamente com a vantagem de se ter uma imagem 

tridimensional virtual, que pode ser rotacionada em múltiplas dimensões, no 

intuito de melhorar a visualização e a interpretação das estruturas 

anatômicas e da patologia, a μCT é uma técnica micro-invasiva que possui a 

habilidade de visualização de características morfológicas de uma maneira 

detalhada e acurada sem destruição do dente; oferece informações 

reprodutíveis nas três dimensões; compara dados de cada dente, antes e 

após tratamento do canal radicular; através da utilização de software 

disponível e dessa maneira resultados quantitativos podem avaliados. 

(BERGMANS et al., 2001; UYANIK, 2006). 
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 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.     ASPECTOS ANATÔMICOS DOS MOLARES INFERIORES  

PUCCI & REIG (1945), relataram que os primeiros molares inferiores 

apresentam geralmente duas raízes, podendo eventualmente, apresentar 

uma terceira raiz, resultante da divisão da raiz mesial ou, menos 

freqüentemente, da raiz distal.  As duas raízes, segundo os autores, eram 

fortemente achatadas mésio-distalmente e extensas no sentido vestíbulo-

lingual; no entanto a raiz mesial apresentava-se mais estreita e mais ampla 

que a distal, possuindo sulcos mais profundos, apresentando sua secção 

transversa em forma de oito ou de halter.  

Segundo BARONE (1955) os métodos para investigação da anatomia 

dos canais radiculares poderiam ser divididos em nove grupos: bservação 

direta com ajuda de microscópio (GREEN, 1956); secção macroscópica 

(PUCCI & REIG, 1944); secção microscópica (KUTTLER, 1955); secções 

transversas e medidas micrométricas (GREEN, 1958); examinação de 

radiografias intra-orais (MUELLER, 1933); obturação e descalcificação 

(HESS, 1925); obturação e diafanização (OKUMURA, 1927); desgaste 

seletivo e radiografias  

PINEDA & KUTTLER (1972) investigaram radiograficamente nos 

sentidos mesio-distal e vestíbulo-lingual 7.275 canais radiculares, para 

estudar o número de canais por grupamento dentário; a influência da idade 

sobre o canal; as curvaturas do canal em ambas as direções; as ramificações 
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do canal principal; a localização de foraminas e a freqüência de deltas. Os 

autores asseguram que não é possível debridar, preparar e preencher os 

canais radiculares adequadamente sem primeiro conhecer em detalhes a 

anatomia dos canais radiculares, porque o operador encontra variações no 

número de canais, diâmetro, forma, possuindo divisões, fusões, direções e 

estágios de desenvolvimento. Portanto, nenhuma técnica existe para tratar 

corretamente todos eles da mesma maneira. Conseqüentemente, somente 

limitado sucesso poderia ser esperado considerando a escassa, vaga e 

mesmo falsa informação disponível. A análise dos molares inferiores 

determinou que em 83% dos casos, o forame principal do canal principal 

estava localizado lateralmente ao vértice radicular às vezes distando 2 a 3 

mm deste. Em 16,9% a foramina do canal principal foi localizada na ponta do 

ápice. Todos os canais radiculares possuem um formato cônico, e esse 

formato cônico é mais marcado nos terços cervical e médio no plano 

vestíbulo-lingual. 

BJORNDAL et al. (1974)  publicaram um estudo onde descreveram 

medidas anatômicas de todos os dentes humanos exceto terceiros molares. 

Os sujeitos eram homens Caucasianos com idade entre 17 e 21 anos. As 

medidas incluíram tamanho total do dente; altura da coroa; comprimento 

radicular; diâmetro mesio-distal da coroa e diâmetro vestíbulo-lingual da 

coroa. As medidas obtidas para os primeiros e segundos molares inferiores 

foram respectivamente: tamanho total do dente - 22,0 mm e 21,7 mm; altura 

da coroa – 8,3 mm e 8,7 mm; comprimento radicular – 13,6 mm e 13,4 mm; 

diâmetro mesio-distal da coroa – 11,8 mm e 11,4 mm; diâmetro vestíbulo-

lingual da coroa - 10,8 mm e 10,3 mm. 
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HESSION (1977a) realizou um estudo sobre anatomia dental humana 

utilizando radiografias de 164 dentes humanos extraídos, examinadas sob 

magnificação subsequente à infusão de um contraste radiopaco médio à 

vacuo dentro de seus sistemas de canais, após o esvaziamento de seu 

conteúdo pulpar. A maioria dos primeiros molares inferiores possui duas 

raízes e três canais, sendo dois canais na raiz mesial e um canal na raiz 

distal. Os canais mesiais se juntam antes de alcançarem o ápice radicular. 

Dos 90 molares examinados, apenas três mostraram dois canais distais 

distintos ao nível da embocadura, mas esses se juntavam apicalmente.   

BOWER (1979) realizou um estudo utilizando 114 primeiros molares 

inferiores objetivando analisar aspectos da concavidade da furca desses 

dentes. As raízes foram seccionadas transversalmente 2 mm  apicais à 

bifurcação e examinadas ao microscópio. Foram encontradas concavidades 

na área de furca em 100% das raízes mesiais e em 99% das raízes distais. A 

profundidade da concavidade na raiz mesial foi em média de 0,7 mm, 

enquanto na raiz distal a profundidade foi em média de 0,5 mm, sem 

diferença estatisticamente significante entre as mesmas. As concavidades 

encontradas próximas à furca nas raízes mesiais foram: maiores que as 

achadas nas raízes distais do mesmo dente em 84% dos casos; foram iguais 

às das raízes distais em 10% dos casos e foram menos profundas que às 

das raízes distais em 6% dos casos. O autor então concluiu que: no primeiro 

molar inferior o aspecto da furca é de concavidade em ambas as raízes e 

que a profundidade da concavidade na raiz mesial é em média de 0,7 mm 

(Desvio Padrão 0,19 variando de 0,3 até 1,3 mm) e na raiz distal a 

profundidade média é de 0,5 mm (Desvio Padrão 0,20, variando de 0 até 1,0 
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mm); concluiu também que em concavidades mais profundas, quantidades 

maiores de cemento foram encontradas. 

     SLOWEY (1979) afirmou que a anatomia do canal de cada dente 

tem certas características em comum, assim como numerosas características 

atípicas que podem ser o mapa guia para o sucesso do tratamento 

endodôntico. A anatomia esperada do canal radicular é que vai ditar a 

localização do ponto de eleição do início do acesso, ela determina, o 

tamanho da broca usada para realizar o acesso, ela dita, o tamanho das 

limas a serem usadas, e ela contribui para uma racional proposição para 

resolver os problemas que aparecem durante a terapia.  Descreveu o canal 

mesio-lingual do primeiro molar inferior como geralmente menos curvo que o 

canal mesio-vestibular. O canal mesio-vestibular usualmente tem uma 

grande curvatura em direção a vestibular na metade coronária da raiz 

comprovada na vista radiográfica proximal. Ele relata que muitos 

endodontistas falham porque não detectam essas configurações dos canais 

e enfatiza a necessidade da tomada radiográfica angulada em dentes multi-

radiculares, quando se suspeita de uma anatomia não usual, para ajudar na 

detecção dessas anomalias.  

 DIAS et al. (1980) postularam que todo e qualquer trabalho 

apresenta melhor resultado quando executado em terreno bem conhecido e 

caso se consiga acesso direto e visão perfeita do campo em que se vai 

intervir. Nas intervenções endodônticas, tais requisitos só são conseguidos 

parcialmente, pois o endodontista pode ver apenas o princípio da cavidade 

pulpar. Por conseguinte, o primeiro requisito necessário para a realização de 

uma endodontia técnica e racional é um perfeito conhecimento da anatomia 
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interna dos dentes, isto é, de sua cavidade pulpar. A imagem radiográfica da 

cavidade pulpar, apesar de grande elemento auxiliar, ainda é deficiente, 

porque nos apresenta apenas duas das três dimensões: a vertical 

(longitudinal) e a mesio-distal (transversal), por isso o exame radiográfico 

deverá ser visto como “exame auxiliar sugestivo” e não como “exame 

conclusivo”. Devemos associar ao exame radiográfico o sentido táctil e 

devemos “visualizar” o espaço pulpar tridimensionalmente, desde a câmara 

pulpar até o forame apical. 

As raízes dos primeiros molares inferiores, com base comum, são na 

maioria das vezes uma mesial e outra distal, muito achatadas no sentido 

mesiodistal. Ambas as raízes possuem sulcos longitudinais, sendo os mais 

profundos os da raiz mesial. A raiz distal, muitas vezes, é ligeiramente mais 

curta e mais reta em comparação com a mesial. Sua secção em corte 

transversal é de modo geral, oval, pronunciadamente achatada na direção 

mesiodistal, podendo, entretanto, apresentar a forma irregular de um rim. A 

raiz mesial tem uma secção em haltere de ginasta, devido à presença dos 

dois sulcos profundos em suas faces proximais. (DE DEUS, 1982). 

KESSLER et al. (1983) afirmaram que todas as raízes mesiais 

possuem uma concavidade na superfície distal, e os canais mésio-lingual e 

mésio-vestibular também estão mais próximos desta superfície distal do que 

elas aparecem na radiografia, e não centralizados na raiz, o que faz com que 

as perfurações na parede distal desta raiz sejam mais freqüentes.  Afirmaram 

também que, as regiões mais finas são a mésio-lingual e disto-lingual nos 

canais mésio-vestibulares, e a região mésio-vestibular e disto-vestibular nos 

canais mésio-linguais. 
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A raiz mesial, a mais largas das duas raízes do molar inferior é curva 

mesialmente da linha cervical para o terço médio da raiz, e então se angula 

distalmente ao ápice. As superfícies vestibulares e linguais são convexas no 

seu comprimento, enquanto a supefície distal da raiz mesial e a superfície 

mesial da raiz distal possuem uma concavidade, que torna a parede 

dentinária muito fina. Deve-se ter muito cuidado em minimizar a 

instrumentação contra essa parede, pois o zelo no corte da concavidade 

pode levar a uma perfuração (VERTUCCI, 1984). 

 DUNLAP & GHER (1985) realizaram um estudo onde mensuraram 

as raízes de vinte primeiros molares inferiores. Os autores demonstraram: a 

maior área de superfície radicular estava na área de furca; a separação 

radicular ocorreu 4 mm apical à união amelocementária; concavidades 

radiculares vestibular e lingual estavam presentes 0,7 mm e 0,3 mm apical à 

união amelo-cementária respectivamente e que a raiz mesial tem uma área 

de superfície maior que a raiz distal e que possui a forma riniforme, tendo 

seus canais mais próximos da superfície externa da raiz, o que pode ser um 

fator complicador para o tratamento endodôntico. Por isso, os autores 

recomendaram a utilização dos canais distais para o recebimento de 

restaurações protéticas com núcleos e pinos, por serem eles menos 

susceptíveis às perfurações e fraturas.   

McCANN et al. (1990) utilizaram em seu estudo quarenta molares 

inferiores para realizar avaliação da espessura de dentina na zona de perigo 

das raízes mesiais. Concluíram que ao nível da furca, o valor médio de 

espessura de dentina foi de 1,0 mm. 
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 LESEBERG & MONTGOMERY (1991) estudaram a transportação 

do canal ao nível da curvatura e documentaram o movimento distal e axial 

(em direção à linha média) do canal original. A transportação do canal é 

causada pela combinação de forças resultantes de curvaturas vestíbulo-

lingual e mesio-distal que produzem um vetor distal e axial. Este vetor 

combinado transportaria o canal em direção à concavidade distal. Quanto 

maior a curvatura proximal, mais rápido o transporte em direção à 

concavidade proximal progrediria. Isto poderia resultar em strip perforations. 

BERUTTI & FEDON (1992) avaliaram a espessura de 

cemento/dentina em raízes mesiais de 15 primeiros molares inferiores 

utilizando-se estéreo-microscópio e fizeram a correlação dessas 

mensurações com as radiografias correspondentes. Os dentes utilizados 

tinham: comprimento médio de 22,1 mm (variando de 18 a 23 mm); 

comprimento médio da bifurcação ao ápice de 9,5 mm e média de curvatura 

de 20º (variando de 15 a 30º). As raízes foram radiografadas nos sentidos 

mesio-distal e vestíbulo-lingual utilizando-se um aparelho para correto 

posicionamento radicular, e foram a seguir seccionadas perpendicularmente 

ao longo eixo do canal no terço cervical. Foram realizados quatro cortes 

transversais, com o primeiro corte sendo realizado imediatamente abaixo da 

furca, originando três segmentos dentinários; cada uma dessas secções foi 

mensurada tanto na sua parte superior quanto na inferior (6 medições no 

total). Os autores determinaram que: a 1,5 mm abaixo da bifurcação se 

localiza a zona de menor espessura dentinária (1,2 a 1,3 mm), sendo então 

essa a zona de “grande risco”, e mesmo décimos e centésimos de milímetros 

podem ser críticos para evitar rasgar (stripping) esta parte do canal; a 
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quantidade de tecido duro é efetivamente cerca de 1/5 menor do que o valor 

observado na radiografia e que o canal mesio-vestibular é mais próximo à 

superfície distal da raiz do que o canal mesio-lingual; por isso, os autores 

recomendam que se instrumente primeiramente o canal mesio-lingual e 

como, em 30,77% dos casos os dois canais juntam-se em um trajeto comum 

apical, então o mesio-vestibular teria seu ápice ao nível da confluência com o 

mesio-lingual, tornando-o mais curto dentro da raiz e menos instrumentado e 

com isso menos passível de erros.  

CUNNINGHAM & SENIA (1992) estudaram as raízes mesiais de 100 

molares inferiores para avaliar o grau e a configuração das curvaturas das 

raízes. Os dentes foram radiografados em duas direções: de mesial para 

distal (visão radiográfica clínica) e de vestibular para lingual (visão 

radiográfica proximal), com uma lima tipo K nº 0,8 em posição. Cem por 

cento dos espécimes demonstraram curvatura em ambas as vistas. 

Nenhuma correlação no grau de curvatura foi encontrada entre a vista clínica 

e proximal. Curvatura secundária, na direção oposta à da curva principal foi 

vista mais frequentemente na vista proximal (30%) do que na vista clínica 

(2,5%). Em 38% das vezes os canais exibiam maior grau de curvatura na 

vista proximal do que na vista clínica. Essas curvaturas proximais estavam a 

uma distância média de 2,2 mm do forame, e podem contribuir para a perda 

do comprimento de trabalho quando os canais são progressivamente 

instrumentados com instrumentos mais largos, pois os mesmos são 

incapazes de negociar essa curvatura.  O canal mesio-vestibular tem uma 

curvatura maior na direção vestibular na metade coronal quando visualizado 

de uma vista proximal. O canal mesio-vestibular inicialmente progride para 
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vestibular a partir do orifício e após a curvatura vai para lingual, terminando 

no forame. O canal mesio-lingual progride inicialmente em direção lingual e 

após a curvatura toma direção vestibular. Embora as curvaturas na vista 

proximal não sejam vistas pelo clínico com técnicas radiográficas de rotina, 

elas podem desempenhar um papel significativo no processo de limpeza e 

formatação dos canais. A distância do nível do orifício do canal ao início da 

primeira curvatura foi mensurada em milímetros para cada canal em ambas 

as vistas (proximal e vestibular), tendo sido determinada uma média de 5,1 

mm a 5,9 mm para esta distância. Ocorre uma transportação do canal ao 

nível da curva para distal e axial em direção à linha média causada pela 

combinação de forças resultantes das curvaturas vestibulares e proximais 

que produziriam um vetor que progridiria em direção à concavidade distal, 

podendo resultar em perfurações laterais (strip perforations).  O flaring 

coronal com instrumentos rotatórios Canal Master® a um nível coronário à 

curva reduziu significativamente a severidade das curvaturas em ambas as 

vistas, preservando conservativamente a parede distal dos canais mesiais, 

que possui uma quantidade menor de dentina neste nível, evitando uma 

perfuração lateral. Curvaturas abruptas e curvaturas secundárias no terço 

apical não são alteradas significativamente pelo flaring coronário, mas 

eliminando-se esta interferência coronária, a lima entrará sem tensão para 

negociar essa curvatura apical com mais facilidade, diminuindo a 

possibilidade de desvio do canal original. Os autores afirmaram que o 

sucesso do tratamento do molar inferior requer considerável conhecimento 

de curvaturas adicionais do canal não aparentes nas radiografias. Nenhum 

método de instrumentação e obturação pode ser adequadamente aplicado a 
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todos os casos. O dentista deveria ser capaz de antecipar a morfologia do 

canal para poder melhor selecionar a modalidade de tratamento para cada 

caso. 

GARCIA FILHO (1996) realizou um estudo para mensurar a espessura 

dentinária na “zona de risco” de raízes mesiais de molares inferiores. Foram 

utilizadas cem raízes mesiais de molares inferiores que foram seccionadas 

horizontalmente 2 mm abaixo da bifurcação e as “zonas de risco e 

segurança” foram mensuradas com auxílio de um microscópio óptico de 

precisão. Após a realização de testes estatísticos foi encontrada para a “zona 

de risco” do canal mésio-vestibular uma espessura média de 0,791 +/- 0,187 

mm e para a “zona de risco” do canal mésio-lingual foi encontrada espessura 

média de 0,788 +/- 1,78 mm e a média aritmética para a “zona de risco” 

considerando-se os dois canais foi de 0,789 +/- 0,182 mm. Para a “zona de 

segurança” do canal mésio-vestibular foi encontrada uma espessura média 

de 1,167+/- 0,152 mm e para a “zona de segurança” do canal mésio-lingual 

foi encontrada uma média de 1,114 +/- 0,144 mm e a média aritmética para a 

“zona de segurança” dos dois canais foi de 1,155 +/- 0,161 mm. Com base 

nestes resultados, o autor concluiu que a “zona de risco” é mais “fina” 

(menos espessa) que a “zona de segurança” em aproximadamente 46,5%. 

DEUTSCH & MUSIKANT (2004) realizaram um estudo com 200 

dentes molares superiores e inferiores com o objetivo de mensurar a 

distância de referências anatômicas externas a aspectos morfológicos da 

câmara pulpar desses elementos, visando reduzir perfurações da câmara 

pulpar durante o processo de acesso. Cada molar foi radiografado mesio-

distalmente com uma grade milimetrada. As medidas foram lidas usando-se 
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um estéreo-microscópio. Os resultados foram os seguintes (média em mm): 

distância do assoalho da câmara pulpar à furca, maxilar = 3,05 ± 0,79, 

mandibular = 2,96 ± 0,78; distância do teto da câmara pulpar à furca, maxilar 

= 4,91 ± 1,06, mandibular = 4,57 ± 0,91; distância da cúspide vestibular à 

furca, maxilar = 11,15 ± 1,21, mandibular = 10,90 ± 1,21; distância da 

cúspide vestibular ao assoalho pulpar, maxilar = 8,08 ± 0,88, mandibular = 

7,95 ± 0,79; distância da cúspide vestibular ao teto da câmara, maxilar = 6,24 

± 0,88, mandibular = 6,36 ± 0,93; e altura da câmara pulpar, maxilar = 1,88 ± 

0,69, mandibular = 1,57 ± 0,68. O teto da câmara pulpar estava ao nível da 

junção cemento-esmalte em 98% dos dentes maxilares e em 97% dos 

dentes mandibulares das espécies. Concluem os autores, que em geral a 

distância da ponta da cúspide ao teto da câmara pulpar é aproximadamente 

6,0 mm. 

SAUÁIA (2006), realizou um estudo onde mediu a espessura 

dentinária das raízes mesiais de primeiros molares inferiores permanentes 

num ponto localizado a 2 mm da área de bifurcação. O autor concluiu após a 

realização dos testes estatísticos que, a espessura média da parede 

dentinária entre o canal mésio-vestibular e a zona de risco apresenta valores 

menores nos dentes longos em relação aos dentes curtos. 

JIM et al. (2006) realizaram um estudo cujo objetivo foi investigar a 

prevalência e configuração do canal em forma de C (C-shaped) usando 

imagens seriadas axial de tomografia computadorizada de segundo molar 

mandibular e comparar a espessura da estrutura dentinária remanescente 

desde o centro do canal até a superfície externa da área mais profunda do 

sulco longitudinal. A distância foi medida nos níveis cervical, médio e apical. 
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Em 220 dentes, o C-shaped foi encontrado em 98 dentes (44,5%). A maioria 

dos sulcos foi encontrada na direção lingual (99%). O C-shaped contínuo foi 

mais freqüente e ocorreu em 48 dentes (49,0%); os canais em forma de 

ponto e vírgula apareceram em 33 dentes (33,7%) e os canais separados 

foram menos freqüentes, tendo ocorrido em 17 dentes (17,4%). Não houve 

diferença estatisticamente significante na espessura dentinária presente na 

área do sulco dos dentes com C-shaped e da zona de risco dos segundos 

molares mandibulares normais nos três níveis examinados, embora, a 

espessura dentinária no ponto mais profundo do sulco do C-shaped tenha 

sido mais grossa que a “zona de risco” dos segundos molares inferiores 

normais. Os autores asseguram que durante tentativas para localizar todos 

os canais, uma sobre-extensão da cavidade de acesso em profundidade e 

lateralidade poderia resultar em perfuração no assoalho pulpar ou no terço 

coronário da raiz. Ou uma tentativa de negociação dos ístmos que unem os 

canais poderia resultar em alargamento desnecessário dos orifícios e/ou strip 

perforation nas finas áreas adjacentes ao canal principal. Contínuo 

sangramento e sensibilidade devido a tecido pulpar remanescente em 

pequenas ramificações dos canais poderiam levar a uma sobre-

instrumentação e perfuração nestas áreas. Portanto, cuidadosa localização e 

negociação dos canais e um meticuloso debridamento químico e mecânico 

do tecido pulpar será necessário para possibilitar o tratamento com sucesso 

do C-shaped. 

 REUBEN & VELMURUGAN (2008) realizaram um estudo para 

avaliar a morfologia do canal radicular do primeiro molar inferior na 

população indiana usando Tomografia Computadorizada Espiral (SCT). 
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Foram utilizados 125 dentes humanos extraídos e os resultados mostraram 

que a maioria dos dentes da amostra (84,48%) possuíam 3 canais (mesio-

lingual, mesio-vestibular e 1 distal). Em 8 amostras (6,45%), quatro canais 

estavam presentes (mesio-lingual, mesio-vestibular , disto-lingual e disto-

vestibular). Em 8 amostras (6,45%), 2 canais estavam presentes (um mesial 

e um distal) e em uma amostra (0,80%) somente um canal estava presente. 

O canal em forma de C (C-shaped) foi observado em uma amostra apenas. A 

junção cemento-esmalte (JCE) coincide com o teto da câmara pulpar em 

apenas 37,09% (46 dentes) das amostras; o teto da câmara pulpar está 

localizado a uma distância de 0,5 ou menos abaixo da JCE em 16,12% (20 

dentes) e entre 0,6 mm a 1,0 mm abaixo da JCE em 25% (31 dentes); e a 

JCE está localizada acima do teto da câmara pulpar em 8,06% (10 dentes). 

Os autores encontraram que a distância média entre o assoalho da câmara 

pulpar e a furca foi em média de 2,53 mm (desvio padrão = 0,77, variança = 

30,5%). 

                 

2.2. CAUSAS E TRATAMENTO DAS PERFURAÇÕES 

INGLE (1961) postulou que perfuração radicular iatrogênica é um 

indesejável incidente que pode ocorrer em qualquer estágio da terapia 

endodôntica e perfazem 10% das falhas no tratamento. Detectou que 

realização de alargamento do canal radicular realizado de um modo 

convencional, usando instrumentos endodônticos em uma seqüência de 

diâmetros crescente em todo o comprimento do canal radicular, 

frequentemente conduz o profissional a produzir erros iatrogênicos 

conduzindo à falha do tratamento ou à exodontia do elemento.  
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NICHOLLS (1962) relatou que perfurações ocorrem durante o 

tratamento endodôntico e resultam da falha em observar certas precauções 

no uso dos instrumentos manuais, brocas para preparo de núcleos protéticos 

e alargadores rotatórios. O autor desaconselhou o uso de alargadores 

rotatórios em canais curvos, pois devido à falta de flexibilidade desses 

instrumentos, os mesmos irão quase certamente conduzir à fratura ou 

perfuração radicular. Tem sido especulado que importantes fatores na 

determinação do sucesso de um reparo de perfuração são: a localização da 

perfuração; o lapso de tempo entre a ocorrência da perfuração e o reparo; a 

habilidade do material para selar o sítio da perfuração e a biocompatibilidade 

do material reparador. Uma perfuração no terço cervical da raiz ou no 

assoalho da câmara pulpar tem tido um prognóstico mais pobre que 

perfurações nos terços médio e apical da raiz. 

WEINE (1976) afirmou que uma causa de perfuração pode ser o uso 

errôneo de instrumentos rotatórios usados na preparação do espaço 

protético para a recepção de pinos intra-radiculares e o excessivo desgaste 

no terço médio do canal. Esses acidentes geralmente ocorrem em dentes 

que têm o formato de oito ao corte transversal, tais como a raiz mesial do 

molar mandibular ou a raiz mesio-vestibular do molar superior. Perfurações 

localizadas no terço coronal da raiz têm um prognóstico duvidoso devido à 

proximidade com o sulco gengival que poderia favorecer a infecção 

bacteriana caso ocorresse uma destruição do tecido periodontal.  

 Uma perfuração necessita adicional tratamento não necessário ao 

paciente inicialmente.  E esse dente, seja ele tratado por colocação de 

material via cavidade endodôntica, cirurgia ou reimplantação intencional, 
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pode apesar do tratamento, não funcionar tão bem como antes da 

perfuração.  Antes de se observar o grau clínico de sucesso com o método 

de obturação das perfurações, alguns pacientes foram encaminhados para 

extração quando perfurações foram descobertas. Outros pacientes foram 

tratados por amputação radicular, separação radicular (hemissecção) ou 

reimplante intencional. Algumas perfurações que eram cirurgicamente 

acessíveis foram expostas por incisão e descolamento do retalho e 

preenchidas com amálgama (HARRIS, 1976). 

 MEISTER et al. (1979) estudaram cinco casos de perfurações na 

parede furcal de molares inferiores que ocorreram durante instrumentação 

endodôntica do canal radicular, devido à super-instrumentação. Estas 

perfurações conduziram a uma perda óssea alveolar, e o tratamento para se 

reparar o dano causado não obteve uma solução satisfatória, sendo que três 

dos cinco tiveram como fim a exodontia do dente extraído. Todos os casos 

se apresentavam assintomáticos, o que poderia se constituir em um sério 

problema para o diagnóstico do defeito periodontal. Os autores relatam que 

possivelmente, se o dente for obturado logo após a ocorrência da perfuração, 

o defeito ósseo talvez não ocorra com a intensidade descrita. Outra 

possibilidade de tratamento é a terapia com o hidróxido de cálcio, na época 

da ocorrência da perfuração. Baseados neste pobre prognóstico os autores 

concluíram que: prevenir a perfuração é a melhor solução, e que para 

alcançar esse objetivo, a consideração da configuração anatômica dos 

canais e o diâmetro do alargador devem ser compatíveis, para que uma 

sobre-instrumentação com instrumentos muito calibrosos seja evitada, e 

dessa maneira não haja um desgaste desnecessário da estrutura dentária, 
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principalmente na parte côncava da raiz mesial dos primeiros molares 

inferiores.  

  Atualmente perfurações têm sido tratadas usando um caminho não 

cirúrgico pela colocação intra-coronária de um material reparador dentro da 

perfuração, pois uma abordagem cirúgica irá, freqüentemente, conduzir a 

uma formação de bolsa crônica e envolvimeto de furca, além da grande 

quantidade de osso que tem que ser removido para termos acesso ao sítio 

da perfuração (OSWALD, 1979).                                                                                        

 Segundo SEUNG JONG et al. (1993) as perfurações são causadas 

por excessivo flaring da porção cervical de canais curvos. Pois essas raízes 

vistas radiograficamente numa visão M-D aparecem como volumosas, mas 

na face interna das raízes, na região da furca, apresentam uma invaginação 

– sulco longitudinal – que é responsável por uma espessura diminuta de 

dentina.  

Para PERTOT et al. (1995) a sobre-instrumentação com transportação 

distal do canal nos dois terços coronários do canal pode causar strip 

perforation ou enfraquecimento da estrutura radicular na região da furca 

podendo conduzir à fratura a longo prazo da raiz.  

ALLAM (1996) afirmou que “Stripping Perforation” são problemas que 

são freqüentes em raízes finas e côncavas. A stripping é diferente de uma 

perfuração lateral, pois enquanto esta última tem grossas paredes de dentina 

que são suficientes para criar retenção para o material obturador 

possibilitando o seu adequado selamento, aquelas são largas, ovaladas com 

finas paredes que não são capazes de reter o material obturador e mesmo 

com grave extravasamento de material obturador não se consegue fazer um 
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selamento eficaz da perfuração, por isso às vezes, tem-se que fazer 

complementação cirúrgica.  

GLICKMAN & DUMSHA (1997) preconizaram que se deve evitar o uso 

de instrumentos de grande calibre, assim como instrumentos rotatórios, na 

metade coronária do canal, pois o uso excessivo desses instrumentos pode 

causar rasgos e perfurações em áreas mais susceptíveis do canal radicular. 

Os autores recomendam o uso de lima tipo Hedströem (nº 20 a 25) para 

ampliação do terço cervical, sem exercer excessiva pressão lateral na parede 

adjacente à concavidade da raiz (parede voltada para a furca). 

Para RUDDLE (2002a) o tratamento das perfurações se compõe de 3 

etapas: hemostasia, matriz ou barreira e material restaurador. O autor 

recomendou que para o reparo das perfurações o campo deve estar seco, 

pois isto aumenta a visibilidade e cria um ambiente adequado para o 

assentamento do material restaurador. Recomendaram para a promoção da 

hemostasia a colocação de uma pasta de hidróxido de cálcio por 4 a 5 

minutos. Após esse tempo, o mesmo seria removido com uma lavagem de 

hipoclorito de sódio. Quando não se conseguisse hemostasia com 2 ou 3 

aplicações dessas, o hidróxido de cálcio seria vantajosamente deixado até 

uma consulta futura. Outros materiais usados para alcançar hemostasia 

incluem colágeno, sulfato de cálcio, osso liofilizado e MTA (Agregado 

Trióxido Mineral). A barreira, além de ajudar a produzir um “campo seco” 

também proveria uma matriz interna contra a qual o material restaurador 

poderia ser condensado. Idealmente a barreira deveria ser localizada no 

osso e não deixada dentro da estrutura dentária. A barreira deveria ser 

conformada à anatomia da furcação ou superfície radicular envolvida. Os 
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melhores materiais para barreira são o colágeno e o sulfato de cálcio devido 

à facilidade de manuseio, pesquisas e resultados clínicos observados. As 

características eleitas pelo autor para o material restaurador são: facilidade 

de uso, não ser reabsorvível, ser biocompatível e promover um completo 

selamento. Os materiais comumente empregados são: amálgama, Super 

EBA, cimento resinoso, resina composta, cimento fosfato de cálcio e MTA. A 

escolha do material restaurador é baseada no acesso técnico, na habilidade 

para controlar a umidade. Nas perfurações em rasgo nas áreas de furca 

(“furcal strip”) por causa do acesso técnico limitado, limitada visibilidade e 

incerteza de um ambiente livre de umidade, o MTA é o material matriz-

restaurador de escolha, isto é, será o único material a ser utilizado. 

  BRAMANTE et al. (2003) afirmaram que durante a instrumentação 

dos canais, a ação do instrumento endodôntico ou mesmo de uma broca de 

Gates- Glidden desgastando o terço médio do canal, pode causar uma 

perfuração em forma de canaleta em uma das paredes proximais do canal. 

De modo geral, as raízes mesiais dos molares inferiores e as mesio-

vestibulares dos superiores, além de apresentarem curvaturas, exibem 

achatamento mesio-distal ao nível do terço médio, principalmente para o lado 

interno da furca. Nessas circunstâncias, o preparo da área, com a finalidade 

de facilitar o acesso a toda extensão do canal é um procedimento perigoso 

em função da fina espessura de dentina que existe entre o canal e o 

periodonto lateral. A própria curvatura radicular já força o instrumento contra 

essas paredes delgadas expondo-as às perfurações. Brocas especiais de 

Peeso, Gates-Glidden e de Largo, quando usadas com calibres acentuados e 

sem os devidos cuidados, causam grandes desgastes internos podendo criar 
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uma perfuração por desgaste de superfície. Da mesma forma, instrumentos 

calibrosos pouco flexíveis, uso abusivo das limas tipo Hedström, que têm 

grande capacidade de corte, quando usados incorretamente podem levar a 

esse acidente. Os tratamentos preconizados incluem preenchimento das 

perfurações, hemisecção, amputação radicular, tração ortodôntica e extração 

dentária.  

  

   2.3.  EFEITOS PERIODONTAIS DAS PERFURAÇÕES 

 SELTZER et al. (1970) afirmam que perfurações de furca têm um 

prognóstico diminuído por causa da proximidade com o ambiente oral, que 

tem um potencial alto de causar um defeito periodontal. Uma perfuração do 

assoalho pulpar causa danos ao ligamento periodontal com uma 

subseqüente reação inflamatória. Se o sítio da perfuração é exposto à 

contaminação bacteriana proveniente do ambiente oral uma proliferação do 

epitélio pode ocorrer. Isto pode resultar em reabsorção óssea e em última 

instância perda do dente. Entretanto, tem sido demonstrado que se o reparo 

da perfuração é realizado sem demora, o prognóstico é grandemente 

aumentado. O objetivo principal no manejo de perfurações é deter o 

processo inflamatório e a subseqüente perda dos tecidos de suporte 

mantendo a saúde dos tecidos no sítio da perfuração. 

 FRANK (1974) relata que está bem estabelecido e aceito o conceito 

de que qualquer quebra ou ruptura da “anatomia original” dos dentes, irá 

causar inflamação das estruturas de suporte dos dentes, e que perfurações 

nas proximidades do nível ósseo apresentam uma dificuldade considerável, 

especialmente nas proximidades da furca dos dentes multiradiculares. É 
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possível que após uma injúria ao dente nesta área, as estruturas de suporte 

migrem apicalmente à área lesada e, infelizmente, esta migração, ocorrendo 

em área de furca, irá desenvolver um problema periodontal, que é de difícil 

tratamento e de prognóstico sombrio. 

LEMON (1992) relatou que a área de furca de um dente multiradicular 

é protegida apenas por uma fina camada de gengiva e osso cortical. Um 

periodonto saudável pode proteger a área de furca de uma invasão 

bacteriana. A inflamação causada pela perfuração na furca ou terço 

coronário da raiz do dente, pode ter um rápido e destrutivo efeito sobre estes 

tecidos protetores. O processo inflamatório irá resultar em uma comunicação 

oral através do sulco gengival ou através de uma fístula na gengiva inserida. 

Bactérias irão contaminar o sensível osso da furca e um defeito periodontal 

permanente pode resultar, mesmo que a perfuração seja reparada. 

WALTON & TORABINEJAD (1997) relataram que quando ocorre uma 

perfuração endodôntica, a área adjacente à mesma (ligamento periodontal e 

osso alveolar) é destruída em maior ou menor intensidade, dependendo da 

extensão da penetração e do calibre do instrumento que a ocasionou. 

Destruído o osso alveolar, forma-se um tecido de granulação, o qual poderá 

invaginar para o interior do dente, através do trajeto da perfuração. 

Dependendo do nível da crista óssea e do grau de destruição do osso na 

área da perfuração, pode-se formar uma bolsa periodontal. Junto a esses 

eventos, o cemento e a dentina adjacentes poderão se apresentar com 

variados graus de reabsorção. Outra possibilidade é que os restos epiteliais 

de Malassez sejam estimulados, podendo dar origem a um cisto. Realizado o 
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tratamento correto e em tempo hábil, é possível recuperar o osso 

reabsorvido, selar a perfuração e restabelecer o ligamento periodontal.  

 

           PRÉ-ALARGAMENTO DO CANAL                                   

 ARAÚJO (1956) estudando o preparo dos canais radiculares 

destacou a importância da realização do desgaste compensatório como uma 

das fases do tratamento endodôntico, destacou as brocas de Gates-Glidden 

como um dos instrumentos acionados a motor, utilizados para a retificação 

do acesso ao canal radicular. 

SHOVELTON (1964) afirmou que a grande vantagem de se utilizar 

uma técnica coroa-ápice (crown-down technique) é a eliminação de grande 

número de microorganismos que se encontram na porção coronal do canal, 

dessa forma reduzimos o número de microorganismos que poderiam ser 

forçados para dentro dos tecidos periapicais.  

 SCHILDER (1974) em seu trabalho sobre limpeza e modelagem dos 

canais radiculares, preconizou um preparo contínuo do canal com formato de 

“funil”, com seu diâmetro decrescendo continuamente em direção ao ápice 

radicular, mantendo o canal em sua posição espacial original dentro do corpo 

da raiz, sem haver uma alteração espacial original dentro do corpo da raiz e 

sem haver uma alteração da posição do forame apical (Transporte Apical). O 

autor também afirmou que a realização do “flare” nas porções mais 

coronárias do canal radicular irá permitir a remoção de todas as 

interferências dos terços cervical e médio, assegurando que a 

instrumentação do terço apical fique sob o controle do operador. Segundo 

ele, o maior erro durante o procedimento endodôntico é forçar a introdução 
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de instrumentos apicalmente através de um acesso inadequado e de canais 

que tenham sido insuficientemente alargados, podendo gerar perfurações e 

alteração no curso dos canais. 

WEINE et al. (1975), estudaram o efeito que a técnica de 

instrumentação tinha sobre o formato original e a localização apical do 

forame em canais curvos. Eles concluíram que nenhuma técnica de 

instrumentação estudada produziu um perfeito formato cônico afunilado 

desde a embocadura até o ápice. A porção mais estreita da preparação não 

estava no ápice e sim perto do meio da curvatura, dando a aparência de uma 

ampulheta com a parte mais estreita chamada de “cotovelo” e a parte apical 

resultando em um zip apical. Zipping resulta da tendência das limas se 

retificarem em canais curvos, resultando em excessiva remoção de dentina 

no lado externo da curvatura apical e a formação de forame gota de lágrima. 

Este formato inadequado ou impróprio do preparo pode causar dificuldade 

para selamento com qualquer técnica obturadora correntemente utilizada 

visto que, o “cotovelo” impede o verdadeiro formato cônico necessário para 

uma adequada obturação.  Eles sugeriram o uso da preparação em flaring 

(Flare Preparation) na parte coronal do canal objetivando eliminar o cotovelo, 

criando dessa forma um formato cônico contínuo. A “Flare Preparation” é a 

forma dada ao canal radicular nos seus terços superiores (cervical e médio), 

para que o canal se apresente, nas suas porções mais cervicais com uma 

forma próxima à de uma chama, ou seja, fique mais amplo, com sua parte 

mais alargada ou dilatada voltada para a coroa, que apresenta inúmeras 

vantagens sobre a técnica convencional, tais como: grande alargamento dos 

terços cervical e médio, removendo mais efetivamente o conteúdo séptico 
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dessas áreas, evitando extravasamento e conseqüente inflamação periapical 

e exacerbação de processo crônico com conseqüente dor pós-operatória; 

melhora a qualidade da obturação do canal; induz menos estresse durante a 

condensação do material obturador; não produz formato de ampulheta no 

preparo e nem zip apical; facilita os procedimentos de irrigação e permite 

fácil confecção e colocação de núcleos protéticos. 

COFFAE & BRILLIANT (1975) demonstraram que as técnicas de 

preparação seriada (step-back com preparo apical até lima nº 35 e recuo de 

1 mm a  cada instrumento sucessivo até o nº 60) complementadas  com o 

uso de instrumentos rotatórios (brocas de Gates-Glidden nº 2 a uma 

profundidade de 15 a 17 mm e brocas de Gates-Glidden nº 3 a uma 

profundidade de 13 a 15 mm)  são mais efetivas no debridamento dos canais 

radiculares (a 1, 3 e 5 mm do ápice) que os métodos tradicionais  

(instrumentação até a lima nº 35, com todas as limas indo até o comprimento 

de trabalho). Os autores observaram que maior penetração da agulha 

irrigadora ocorreu na preparação seriada, fato este que resultaria em solução 

sendo depositada mais próxima ao ápice, onde é mais necessária. Como 

vantagem adicional, esta técnica favorece a obturação, pois permite que 

espaçadores e condensadores possam ser introduzidos mais profundamente 

no canal, possibilitando uma condensação apical mais efetiva.  

 TAINTOR (1978) em seu trabalho com estudantes de Odontologia 

preconizou que a realização de taper com Gates-Glidden no terço ou quarto 

coronário dos dentes posteriores permite um melhor acesso à porção apical 

do canal, favorecendo a sensibilidade táctil na detecção do forame apical; o 

uso das brocas Gates-Glidden economiza tempo no preparo de dentes 
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posteriores; o afunilamento da porção coronal do canal radicular permite 

melhor acesso dos condensadores à porção apical na condensação lateral; o 

uso da técnica flare propicia o uso de cones acessórios (não 

estandardizados) como cone principal (cone master). 

ABOU-RASS et al. (1980) desenvolveram um método clínico, 

denominado limagem anti-curvatura, para a preparação de canais curvos e 

estreitos para receber a obturação com guta-percha. A limagem anti-

curvatura tem a proposta de realizar uma preparação controlada e 

direcionada às zonas de segurança ou com maior espessura dentinária e 

longe das zonas de perigo ou finas onde perfurações ou adelgaçamento 

(stripping) das paredes do canal podem ocorrer. Essa “zona de perigo” 

corresponde à face interna ou côncava da curvatura. Se a curva da raiz é 

para distal, o canal é limado mesialmente, vestibularmente e lingualmente. 

Em raízes redondas e praticamente retas, nas quais o canal está localizado 

no centro da raiz, as espessuras das paredes são aproximadamente iguais 

nas secções transversas vestíbulo-lingual e mesio-bucal, e limagem 

circunferencial pode ser usada. Em canais curvos, a limagem anti-curvatura é 

necessária para prevenir perfuração e enfraquecimento da estrutura radicular 

por stripping. Os canais curvos deveriam ser retificados tanto quanto possível 

para facilitar a limpeza, modelagem e obturação do terço apical do canal. 

Preconizaram que os instrumentos rotatórios não deveriam ser inseridos 

mais que 3 mm além do nível do  assoalho da câmara pulpar. Concluíram 

que o método da limagem anti-curvatura mantém a integridade das paredes 

do canal em suas porções mais delgadas e reduz a possibilidade de stripping 

ou perfuração radicular. 
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 GOERIG et al. (1982) defenderam uma mudança na seqüência step-

back e propuseram uma técnica de instrumentação step-down para a porção 

coronária complementada por uma técnica de step-back para a preparação 

da porção apical. Esta técnica foi idealizada para canais atrésicos e curvos 

de molares maxilares e mandibulares com o intuito de minimizar a ocorrência 

de acidentes. A preparação endodôntica foi dividida em três fases: acesso 

coronário, acesso radicular (técnica step-down) e instrumentação apical 

(técnica step-back). Os acessos coronário e radicular foram realizados para 

se obter uma linha de acesso direto ao terço apical do canal. Nessa técnica a 

porção coronária do canal foi preparada com limas Hedström nº 15 à nº 25 

na profundidade de 16 a 18 mm (união do terço médio com o terço apical) e 

com suave pressão apical e direcionada às áreas de maior estrutura 

dentinária. A seguir as limas Hedströem nº 20 e 25 com recuo de 0,5 a 1 mm  

da medida anteriormente usada pela lima Hedströem nº 15. Esta preparação 

inicial teve como objetivo a remoção de projeções de dentina e criação de 

espaço para o uso das brocas Gates-Glidden reduzindo o risco de fratura das 

mesmas. A seguir as brocas de Gates-Glidden nº 2 e nº 3 foram introduzidas 

no canal em direção apical e direcionadas lateralmente fugindo da região da 

furca. A de nº 2 atingiu a profundidade de 14 a 16 mm a de nº 3 estendeu-se 

até 11 a 13 mm em relação à referência oclusal. Desse modo o canal é 

alargado nos seus dois terços coronários e uma preparação flare é criada 

preliminarmente ao procedimento de step-back apical. Os autores notaram 

que esta manobra promove um acesso reto à região apical; elimina 

interferências nos dois terços coronários da raiz; remove a massa de tecidos, 

debris e microorganismos anteriormente à preparação apical, prevenindo 
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assim a ocorrência de uma inflamação periapical pós-operatória; permite a 

penetração mais profunda das soluções irrigadoras; diminui o risco de fratura 

dos instrumentos e diminui o risco de perda do comprimento de trabalho. 

Entretanto sobre-alargamento deve ser evitado porque enfraquece a raiz e 

pode resultar em uma perfuração. 

LEEB (1983) usou molares superiores e inferiores extraídos com 

raízes curvas e ápices fechados para determinar o efeito do alargamento da 

embocadura do canal preliminarmente ao preparo biomecânico do canal. Ele 

observou que o local de maior constrição na penetração inicial não é o ápice 

e sim a porção cervical da raiz devido à aposição normal de dentina que 

ocorre com a progressão da idade, fazendo com que o orifício tenha um 

efeito restritivo na exploração do canal e na sua instrumentação 

determinando às vezes dificuldade em se penetrar até a região apical para se 

obter o comprimento de trabalho e seu preparo. Alargamento do orifício do 

canal com brocas Gates-Glidden ou Peeso preliminarmente à instrumentação 

remove estas interferências coronárias, facilitando a passagem de limas até 

o ápice, e permite que instrumentos mais largos sejam usados na porção 

apical da raiz sem sofrerem nenhum impedimento (engajamento). O autor 

conclui que o tamanho do canal não pode ser determinado antes do 

alargamento do orifício e que o alargamento do orifício elimina interferências, 

facilitando a instrumentação. Se essas interferências não forem eliminadas 

da superfície mesial, a dentina agirá como um fulcro. O canal será 

instrumentado desigualmente, a dentina sendo removida da parede distal do 

canal no terço médio e o ápice sendo “zipado”. Embora tanto a broca de 

Gates-Glidden, quanto a broca de Peeso, possam ser usadas para o 
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alargamento do orifício, o autor elege a broca de Peeso, devido a sua maior 

superfície cortante, como o método mais efetivo para alargamento do orifício 

de entrada do canal e retificação do segmento cervical do canal. 

FAVA (1983) propôs a preparação do canal com duplo flare, chamada 

de Técnica Biescalonada. Essa técnica consiste em se iniciar a preparação 

coroa-ápice decrescendo o diâmetro dos instrumentos ao mesmo tempo em 

que o comprimento é aumentado em 1 mm até que se atinja o final do terço 

médio que é obtido  baseado na radiografia de diagnóstico e na média de 

comprimento dos dentes, diminuindo-se do comprimento provisório do dente 

a medida correspondente ao terço apical. Acredita-se que quando se atinge o 

fim do terço médio, o orifício de entrada já foi bastante dilatado, pelo uso das 

limas de maior diâmetro, diminuindo-se a possibilidade de se forçar material 

além-ápice, e que a maior quantidade de microorganismos foi removida, visto 

os mesmos se situarem mais nos terços cervical e médio. Com o conteúdo 

do terço apical do canal já bastante neutralizado pela substância irrigadora, 

utilizando-se uma lima K nº 10 ou nº 15 faz-se a introdução até se atingir o 

comprimento de trabalho estimado. Após obtenção da odontometria se inicia 

a segunda fase do preparo que é a preparação step-back, onde se realiza o 

preparo apical e após o mesmo, à medida que se aumenta o diâmetro dos 

instrumentos, diminui-se 1 mm no comprimento de cada instrumento 

subseqüente.   

MORGAN & MONTGOMERY (1984) avaliaram duas técnicas de 

instrumentação utilizando canais de dentes humanos unirradiculares com 

curvaturas de 10º a 35º. A técnica tradicional de instrumentação descrita por 

Weine foi comparada à técnica crow-down sem pressão apical. Nesta técnica 
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os canais foram alargados com brocas Gates-Glidden, sendo os debris e a 

dentina removidos incrementalmente desde orifício até o comprimento de 

trabalho usando as limas das mais largas para as mais finas com 

movimentos de alargamento sem pressão apical. Após a instrumentação com 

as duas técnicas, injetou-se material de moldagem nos canais e os dentes 

foram diafanizados para permitir exame visual do canal. Efeitos desejáveis e 

indesejáveis foram avaliados. Análise estatística mostrou que a técnica 

crown-down sem pressão apical teve mais escores “excelente”, enquanto o 

método convencional recebeu mais “pobres” valores com diferença 

estatisticamente significante entre ambos os grupos. A técnica crown-down 

reduziu a extrusão de debris apicais através do forame e minimizou o 

transporte apical. 

ROANE et al. (1985) descreveram uma técnica de instrumentação a 

qual chamaram de Técnica de Força Balanceada. Nesta técnica determina-

se o comprimento real do dente e inicia-se o acesso radicular, limpando e 

ampliando o terço cervical com a broca Gates-Glidden número 6 e 

progredindo apical e sequencialmente com as brocas menores de 2 em 2 

mm. Deste modo o comprimento de trabalho é reduzido e a curvatura 

minimizada, obtendo ainda uma forma de acesso radicular mais adequada à 

obturação. O passo seguinte corresponde à modelagem do terço apical com 

as limas Flex-R que são limas de secção triangular que são mais flexíveis 

que a de secção quadrangular em razão da menor área transversa, 

possuindo por isso menor quantidade de metal. Essa lima não possuía 

arestas cortantes na sua extremidade e era utilizada com movimentos de 

rotação no sentido horário, entre 90º e 180º com leve pressão apical, e 
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depois um movimento de aproximadamente 120º no sentido anti-horário com 

pressão apical maior, denominado de movimento de controle e que 

proporcionava o corte da dentina. Estes movimentos alternados eram 

realizados até que se alcançasse o comprimento de trabalho. Limas menos 

calibrosas eram usadas sucessivamente em direção apical e as mais 

calibrosas, nos terços médio e cervical, visando o escalonamento do preparo 

no sentido coroa-ápice.  

LIM & WEBBER (1985) realizaram um estudo para avaliar o efeito da 

técnica de alargamento step-back na modelagem de canais radiculares 

curvos de dentes humanos extraídos utilizando-se de fotografias superpostas 

obtidas de radiografias de dentes antes da preparação do canal, após a 

preparação apical e após o alargamento (flaring) coronal. Após a preparação 

apical, o canal demonstrou um formato de ampulheta nos canais com 

curvatura moderada em 16% das amostras e nos canais com uma curvatura 

severa em 80% das amostras.  O flaring da porção coronária, que foi a 

segunda fase da técnica step-back, diminuiu a porcentagem do cotovelo para 

8% nos canais com curvatura moderada e 30% nos canais com curvatura 

severa, proporcionando um formato mais cônico ao canal. Zip ocorreu em 

16% dos canais moderadamente curvos e em 80% dos severamente curvos 

após o preparo apical.  O uso da limagem circunferencial na técnica step-

back para preparo do canal radicular aumentou o risco de desgaste 

excessivo da parede interna de canais curvos (parede distal da raiz mesial), 

quase causando perfuração em 5 casos de canais severamente curvos, onde 

a quantidade de dentina remanescente mensurada foi de 0,5 mm . Mesmo 

que não houvesse rompimento dessa parede durante a instrumentação (Strip 
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Perforation), essa escassez dentinária poderia levar à micro-fraturas durante 

a condensação do material obturador, devido às forças empregadas no ato 

da obturação e da condensação lateral e vertical, o que poderia conduzir o 

tratamento ao insucesso. 

MONTGOMERY (1985) comparou uma técnica flaring para abertura 

da porção cervical dos canais mesiais de molares inferiores, precedendo a 

instrumentação do canal, com uma técnica convencional de instrumentação. 

Foram utilizadas 30 raízes de molares inferiores extraídos. Os canais foram 

explorados até o forame apical a seguir foram instrumentados até o início da 

curvatura com limas K nº 15, nº 20 e nº 25. A seguir um alargador de Peeso 

nº 1 em uma peça-de-mão foi introduzida até o comprimento da curva. Após 

essa abertura inicial, o resto do canal foi instrumentado com uma técnica 

convencional. As raízes foram seccionadas horizontalmente a cada 2 mm e a 

espessura da parede distal do canal foi medida e comparada com canais 

instrumentados com uma técnica convencional. Não houve diferença 

estatística significante entre as duas técnicas. As paredes mais finas se 

localizaram 2 mm abaixo do nível da bifurcação onde a média foi 0,8595 mm 

para o grupo experimental; 0,8210 mm para o grupo convencional e 0,9765 

mm para os controles não instrumentados. Nenhuma perfuração foi 

observada. A técnica de Peeso foi tão segura quanto a técnica convencional 

e apresenta as seguintes vantagens: aumento da eficiência mecânica; 

melhor acesso às porções apicais do canal; melhor irrigação, por permitir 

uma maior quantidade de solução irrigadora no interior do canal, permitindo 

que a solução irrigadora atue mais próxima à região apical; menor tendência 

de transporte apical e permite uma melhor adaptação da obturação de guta-
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percha.  Em relação ao “flare”, eles afirmaram que existem alguns problemas 

e que se não forem tomadas algumas precauções, a parede distal das raízes 

mesiais dos molares inferiores tendem a ficar muito finas e isto poderá 

resultar em uma perfuração lateral da raiz, que é um problema de difícil 

solução e prognóstico sombrio e duvidoso. Paredes muito finas podem 

fraturar-se durante a condensação da guta-percha ou então ocorrem fraturas 

verticais nas raízes mais tardiamente, quando o dente já tratado estiver em 

função e então, estas raízes deverão ser removidas cirurgicamente ou o 

dente deverá ser extraído.  

JONHSON (1986) realizando uma revisão de literatura postulou que a 

instrumentação de canais radiculares atrésicos e curvos dos molares 

inferiores e superiores é difícil, devido às variações anatômicas presentes 

nesses dentes. Os objetivos mecânicos da instrumentação são: desenvolver 

um taper contínuo mantendo o forame apical tão pequeno quanto possível e 

em sua posição original.  Para alcançar esses objetivos uma preparação 

step-back com flare, que consiste no alargamento do orifício de entrada dos 

canais ou flare reverso preliminarmente à preparação apical step-back é 

necessária, pois, eliminando-se as interferências dos dois terços cervicais do 

canal, se evita erros de procedimento tais como perda do comprimento de 

trabalho; transporte apical e fratura de instrumentos, pois, o alargamento 

apical é facilitado pela realização do pré-alargamento. Outras vantagens 

desse procedimento são: respeito à curvatura e conicidade naturais do canal; 

acesso retilíneo ao terço apical da raiz, remoção do conteúdo do canal e 

microorganismos antes da preparação apical; penetração mais profunda de 

soluções irrigadoras; aumento do espaço para instrumentação e irrigação do 
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terço apical da raiz. A maior desvantagem dessa técnica envolve rasgo da 

parede interna de canais curvos. Para prevenir rasgo e proteger a parede da 

furca ou parede interna da curvatura durante o processo de flaring, a técnica 

anticurvatura deveria envolver remoção seletiva de dentina em direção à 

parede mais volumosa. Instrumentos rotatórios como brocas de Gates-

Glidden, Peeso ou brocas esféricas para alargamento cervical deveriam ser 

confinadas a trabalhar de 4 a 6 mm a partir de embocadura do canal. 

MELO et al. (1989) afirmaram que após o preparo, o canal deve 

apresentar uma forma afunilada contínua em direção ao ápice. Porém, essa 

aludida forma deve respeitar a anatomia original do canal, de modo que nem 

sempre a forma desejada é a arredondada. Em canais ovóides ou achatados, 

deve-se manter a anatomia prévia à instrumentação. Os autores afirmam 

ainda que a conicidade do preparo contribui para a compactação da guta-

percha. 

 LOPES & COSTA FILHO (1990) abordaram um estudo da 

terminologia, características e emprego das brocas de Gates-Glidden e 

Largo, como uma manobra de técnica, no preparo biomecânico dos canais 

radiculares e os possíveis acidentes que podem ocorrer. Os autores 

afirmaram que, devido ao atrito estático ser maior que o dinâmico, essas 

brocas devem ser introduzidas girando no interior do canal radicular. Partindo 

de uma posição estática, no interior do canal, geram um torque maior e, em 

conseqüência, maiores tensões que, devido à ação dos concentradores de 

tensão (estrias da parte ativa das brocas), podem ultrapassar a resistência 

ao cisalhamento do material e fraturar-se. O limite de penetração dos 

instrumentos rotatórios no interior do canal variará em função do 
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comprimento do corpo da broca e da anatomia e comprimento do dente.   

Recomendam a seguinte técnica: Preparo apical com limas tipo K até nº 20 

ou nº 25; preparo do corpo do canal radicular utilizando-se Gates-Glidden nº 

2, em seguida broca de Largo nº 1 que por possuir uma parte ativa em forma 

cilíndrica e helicoidal, permite o movimento circunferencial, realização de 

pressões laterais contra as paredes do canal radicular, ampliando e 

regularizando o desgaste, retificando o terço cervical principalmente nos 

canais mesiais dos molares; e por fim a realização do escalonamento unindo 

o terço apical ao preparo do corpo do canal. Os autores chamam atenção 

para o fato de que das brocas de Gates-Glidden e Largo não apresentam 

ponta com corte, e devido a isso, mesmo quando incorretamente 

empregadas, não provocam desvios em profundidade, mas apenas 

lateralmente, isto é: não criam um falso canal, apenas deslocam 

lateralmente, o trajeto original do canal radicular. Entretanto, dependendo do 

diâmetro das brocas empregadas e da morfologia radicular, esses desvios 

laterais podem provocar perfurações ou rasgos radiculares. Os autores 

apontam as seguintes vantagens no uso das brocas de Gates-Glidden e 

Largo: podem ser usadas em todos os canais; permitem um acesso mais 

retilíneo e direto à região apical, pela eliminação das interferências 

dentinárias nos terços cervical e médio do canal radicular, possibilitando uma 

instrumentação mais segura e eficiente do segmento apical do canal 

radicular; possibilitam melhor limpeza, pela remoção de maior quantidade de 

tecido pulpar, de restos necróticos, de microrganismos e de material 

obturador nos retratamentos, reduzindo a possibilidade de extrusão desses 

produtos para a região apical; facilitam as manobras de irrigação-aspiração e 
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obturação, devido à ampliação do corpo do canal radicular; promovem um 

preparo cilíndrico do corpo do canal, desgastando menos a porção cervical 

da raiz, do que a lima de diâmetro correspondente; facilitam os 

procedimentos protéticos e a conformação cilíndrica confere maior 

estabilidade ao retentor intra-radicular; reduzem o tempo de preparo 

biomecânico em relação ao uso exclusivo de instrumentos manuais. 

BUCHANAN (1994) estabeleceu que uma vez que o canal tenha sido 

negociado em todo o seu comprimento, o único obstáculo no caminho de 

uma adequada limpeza e obturação é a necessidade de formatação. É 

correntemente impossível limpar o canal em todas as suas dimensões. E a 

obturação é quase totalmente dependente dos resultados do preparo. Ele 

cita como vantagens dos preparos cônicos dos canais radiculares: melhora a 

habilidade de limpeza; aumenta o controle apical de instrumentos; permite 

que a lima de patência e cânulas irrigadoras levem com maior efetividade, 

líquido irrigante fresco à estreita e complexa região apical; proporciona maior 

fidelidade na adaptação do cone; proporciona ótimo afunilamento para a 

realização de técnicas de obturação tridimensional. Na tentativa de se criar 

um canal com conicidade progressiva usando-se instrumentos relativamente 

sem taper (instrumentos ISO, taper 0,02), aumenta-se o risco de 

enfraquecimento da raiz ou de se causar perfuração em fita (strip perforation) 

que ocorre quando tentamos criar um diâmetro mais largo da porção cervical 

do canal. O uso de limas de taper similar para criar preparações multi-

taper,requer procedimentos de formatação Step-Back ou Crown-Down ou a 

combinação de ambas. As brocas de Gates-Glidden e de Peezo são 

instrumentos sem conicidade (taper); eles devem ser usados em um modo 
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step-back para criar formatação cervical com taper. A maioria das strip 

perforations é causada por essas brocas, porque os clínicos sobre-inserem 

as mesmas ou porque as brocas agarram nas paredes do canal e são 

puxadas profundamente para dentro do canal. Para tentar superar esses 

problemas o autor desenhou um conjunto de quatro instrumentos 

denominados Greater Tapers® (GT), que possuem as seguintes 

características: o mesmo diâmetro de 0,20 mm na ponta; cada instrumento 

possui um taper único de 0,06, 0,08, 0,10 e 0,12 respectivamente; todos 

possuem o diâmetro máximo no final da ponta cortante de 1 mm, o que faz 

com que cada instrumento tenha um comprimento diferente de sua ponta 

ativa, assim quanto mais o taper aumenta, o comprimento da lâmina de corte 

diminui. Como o seu uso preconizado é baseado na filosofia Crown-Down 

(instrumentos mais largos e com ponta ativa menor antecedem os mais finos 

e com ponta ativa maior), todos os instrumentos que trabalharão no terço 

cervical terão o diâmetro máximo de 1 mm no final da ponta cortante, 

limitando o desgaste dentinário nessa região diminuindo o risco de strip 

perforation e enfraquecimento da estrutura dentária. 

STABHOLZ et al. (1995) examinaram a eficácia da detecção táctil da 

constrição apical em canais onde foram realizados o pré-flare e canais sem 

flare. Limas Hedstrom, brocas Gates Gliden nº 2 a nº 4 e limas ultra-sônicas 

foram usadas para a realização do flare (alargamento do terço coronário) dos 

canais radiculares antes de testar a constrição apical. Uma radiografia foi 

obtida após colocação de uma lima K nº 15 ou nº 20 em cada canal e a 

distância entre a ponta da lima e o ápice radiográfico foi medida. A 

localização da ponta da lima foi a seguinte: em 32,3% dos canais sem flare e 
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75,0% dos canais com pré-flare a ponta da lima estava 1 mm aquém do 

ápice radiográfico; em 26% dos canais sem flare  e 4% dos canais com pré-

flare a lima estava sub-estendida mais do que 1 mm  do ápice radiográfico e 

em 41% dos canais sem flare e 21% dos canais pré-flare ocorreu sobre-

extensão além do ápice. Esses resultados demonstraram que a habilidade 

para determinar a constrição apical através da sensibilidade táctil foi 

significantemente aumentada quando os canais foram pré-flared, ou seja, 

pré-alargados (p<0.0001). Este estudo demonstrou que quando a porção 

cervical dos canais não foi pré-alargada só foi possível a determinação da 

constrição apical pela sensação táctil em um terço dos casos. Em uma 

situação clínica, o uso de uma radiografia diagnóstica e a realização do pré-

flaring da porção coronária do canal radicular pode resultar em uma 

determinação mais acurada do comprimento do canal e reduz o número de 

radiografias durante limpeza e modelagem dos canais radiculares. 

TAVARES et al. (1997) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar 

o limite de penetração das brocas de Gates-Glidden em canais radiculares 

curvos, usadas em seqüência decrescente (nº 4, nº 3 e nº 2), sem qualquer 

controle de medida. Foram utilizados 50 molares inferiores e 50 molares 

superiores que foram classificados como curvos pelo método de 

SCHNEIDER. Em 46 molares inferiores e 48 molares superiores, o nível de 

penetração máxima das brocas coincidiu com o início da curvatura do canal 

radicular; nos outros dentes as brocas ficaram aquém da curvatura o que os 

autores atribuem à falta de desgaste compensatório prévio ou a atresia 

desses canais. Ao término do trabalho os autores concluíram que: o 

alargamento inicial com a lima Flexofile nº 15 é o bastante para a broca de 
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Gates-Glidden exercer todo seu potencial; na maioria dos dentes, o limite de 

penetração da broca de Gates-Glidden nº 2, coincidiu com o início da 

curvatura da raiz; não é necessário o uso da broca Gates-Glidden nº 1 que 

possui um alto índice de rompimento, uma vez que a Gates-Glidden nº 2 

atinge o limite máximo de profundidade. Os autores asseguram que o uso 

das brocas de Gates-Glidden em canais curvos além das vantagens de uma 

melhor abertura da entrada dos canais e promoção de uma melhor limpeza 

do 1/3 cervical, também possibilita ao operador o reconhecimento do início 

da curvatura radicular.  Os autores preconizam o uso decrescente das brocas 

de Gates-Glidden e justificam essa escolha pelo seguinte motivo: na 

seqüência decrescente, cada broca encontra aproximadamente a mesma 

resistência e não existe tendência para uma inserção excessiva dos 

instrumentos mais calibrosos, ao contrário da seqüência crescente, que, ao 

utilizar a broca de Gates-Glidden nº 2 inicialmente, abre caminho para uma 

penetração mais profunda da broca Gates-Glidden nº 3 e assim com a broca 

Gates-Glidden nº 4. Desse modo as brocas ganham profundidade acentuada 

à medida que se aumenta gradualmente a luz do canal, o que torna tal uso, 

em canais curvos e raízes achatadas extremamente perigoso, uma vez que 

as brocas mais calibrosas podem alcançar o terço médio radicular, 

provocando, assim,  um “rasgo” na raiz. Estes autores afirmaram ainda, que, 

na forma decrescente de uso, não há necessidade de mensuração das 

brocas, pois o limite de penetração é determinado pela anatomia interna de 

cada canal. Usar as brocas Gates-Glidden em ordem decrescente não é só 

uma questão de respeito e sim uma reverência à anatomia interna, 

possibilitando ao operador uma margem de segurança, pois as brocas mais 
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calibrosas ficam sem poder de penetração, trabalhando apenas no terço 

cervical dos canais. 

 BETTI & NISHIYAMA (1998) após analisar a anatomia dos molares e 

os acidentes que ocorrem durante a instrumentação, descreveram uma 

seqüência operatória que enfatiza o preparo dos terços cervical e médio 

previamente ao preparo apical (desgaste compensatório, que é o desgaste 

da projeção de dentina que existe no terço cervical dos canais dos molares) 

usando limas SET-file® (movimento de limagem anti-curvatura sem pressão 

apical), brocas de Gates-Glidden nº 2 e 3 (terço cervical e médio radicular) e 

brocas de Batt (terço cervical radicular direcionada para as paredes 

contrárias à região da furca) . Concluíram que o desgaste compensatório é 

realmente efetivo, facilitando todos os passos seguintes do tratamento 

endodôntico: permite uma instrumentação segura, diminuindo o risco de 

acidentes; possibilita uma irrigação eficiente pela penetração mais profunda 

das cânulas; diminui o risco de extrusão de material contaminado e a dor 

pós-operatória, principalmente nos casos de necropulpectomia; facilita o 

processo de obturação devido ao melhor acesso para adaptação do cone 

principal, introdução dos espaçadores e cimento durante a condensação 

lateral; diminui o tempo gasto e a fadiga do operador. O uso das limas SET 

file e brocas de Gates-Gates é extremamente seguro pelo fato de 

apresentarem ponta inativa, minimizando o risco de produzir degrau e 

perfuração. 

RUDDLE (2002b) postulou que os benefícios do pré-alargamento dos 

dois terços coronários do canal são: fornece ao clínico melhor controle táctil 

quando direciona instrumentos finos e pré-curvados para negociar a delicada 
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micro-anatomia do terço apical, pois o pré-alargamento remove dentina 

restritiva e reduz significantemente a pressão sobre os instrumentos; 

proporciona e mantém um grande volume de irrigante que acelera a 

dissolução apical e lateral do tecido pulpar; favorece a obtenção da patência 

por remover o magma dentinário; diminui a possibilidade de extrusão 

inadvertida de debris pulpares e bactérias para a área periapical, o que 

poderia causar exacerbação pós-operatória; melhora a identificação do 

forame, pois, limas mais calibrosas podem chegar ao ápice e estas são mais 

facilmente visualizadas radiograficamente e os localizadores eletrônicos 

apicais são mais fidedignos quando usados em canais pré-alargados pois, 

mais provavelmente os instrumentos contactarão a dentina quando os 

mesmos se aproximarem do forame apical. O autor recomendava que 

quando as brocas Gates-Glidden fossem usadas no pré-alargamento, o 

fossem em uma técnica step-back (começando com os instrumentos 

menores e progredir com os instrumentos maiores, sempre fazendo um 

recuo em direção coronária com os instrumentos subseqüentes), pois, dessa 

maneira os instrumentos menores poderiam inicialmente ser colocados com 

mais facilidade e mais profundamente dentro do espaço do canal radicular, 

além do que os dois terços coronais do canal poderiam ser facilmente 

movidos e realocados para longe da perigosa área da furca e em direção à 

área mais espessa e segura de dentina (zona de segurança). Para alcançar 

esse objetivo as brocas devem ser usadas para cortar dentina enquanto são 

removidas do canal (movimento de pincelameto) com direcionamento de 

corte no sentido anti-curvatura (para longe da furca). O autor afirmou também 

que as secções transversais do terço coronário de raízes furcadas revelam 
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que os canais não são tipicamente centrados anatomicamente dentro de 

suas raízes. Ao invés disso, eles se aproximam da concavidade furcal. Por 

isso, as GGs deveriam ser usadas nas paredes externas, isto é, longe da 

perigosa área de furca. Freqüentemente a cavidade de acesso deveria ser 

refinada, expandida, e a parede axial movida mesialmente para criar uma 

linha de acesso reta em direção ao terço apical da preparação. Usando GGs 

em uma técnica step-back pode-se preservar estrutura radicular, realocar o 

canal para longe da área de furca e cumprir os objetivos de limpeza e 

formatação. Quando não há uma linha reta de acesso radicular, a 

experiência tem mostrado que o uso de instrumento rotatório em técnica 

crown-down (usado do mais largo para o mais fino) resulta em uma 

preparação final que não é centrada dentro das dimensões do canal. 

Preparações tendem a se mover em direção à concavidade radicular externa, 

porque técnicas crown-down removem dentina circunferencialmente de 

maneira uniforme ao redor do longo eixo do canal. 

SCHRÖEDER et al. (2002) fizeram um estudo objetivando determinar 

se o comprimento do canal é alterado como resultado de um acesso em linha 

reta (Straight-line access-SLA- broca 700L em baixa rotação) e flare coronal 

(Coronal Flare-CF-brocas Gates Glidden nº 2, nº 3 e nº 4 até a curvatura com 

pressão na direção das zonas de segurança). Foram utilizados 86 dentes 

extraídos (molares e pré-molares) divididos em dois grupos: retos e 

severamente curvos (com curvaturas menores que 5º e maiores que 20º - 

Método de Schneider). Limas nº 10 foram introduzidas até uma posição além 

ápice e a parte extruída das mesmas foram medidas com um 

estereomicroscópio. Após a realização do SLA e CF as limas foram re-
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introduzidas nos canais e as porções extruídas foram re-mensuradas  e 

comparadas com as medidas pré-operatórias. Houve uma diferença 

estatisticamente significante entre os comprimentos dos canais antes e após 

a realização do acesso retilíneo e flare coronário, o que leva os autores a 

afirmarem que esses procedimentos deveriam ser realizados previamente à 

determinação do comprimento de trabalho como uma forma de evitar a 

mudança dessa medida como uma decorrência da diminuição da curvatura. 

Os canais com curvaturas severas apresentaram uma mudança ligeiramente 

maior na odontometria que os canais retos.  

 SOUZA & RIBEIRO (2002) realizaram um estudo para avaliar se o 

preparo cervical influenciaria a escolha do primeiro instrumento que daria 

início à sequência da fase de instrumentação. Utilizaram 80 canais mesiais 

de molares inferiores que foram analisados antes e após o preparo do terço 

cervical. Após acesso fez-se uma penetração com lima tipo K de pequeno 

diâmetro até que a sua ponta aparesse no forame. Dessa medida, subtraiu-

se 1 mm, para determinar o comprimento de trabalho (CT). Em seguida, as 

limas eram levadas ao comprimento de trabalho até que uma oferecesse a 

sensação de estar ajustada ao seu diâmetro, anotou-se então o calibre desse 

instrumento. Foi realizado então o preparo cervical com brocas de Gates-

Glidden e Batt. As limas foram novamente introduzidas no CT, até que uma 

oferecesse a sensação de estar ajustada ao seu diâmetro. Este instrumento 

teve então seu diâmetro anotado. Os autores chegaram às seguintes 

conclusões: o preparo cervical dos canais mesiais dos molares inferiores 

exerce influência decisiva na escolha do 1º instrumento da fase de 

instrumentação, uma vez que antes do preparo cervical 83,75% dos dentes 
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teriam o início da sua instrumentação entre as limas K nº 0,6 e 15, no 

entanto, somente 27,5% as teriam após o preparo cervical. Na mesma linha 

de raciocínio, apenas 16,25% seriam iniciadas pelas limas K nº 20 e 25, 

enquanto que após o preparo, 72,5% o seriam já a partir da lima K nº 20. Nos 

canais mesiais dos molares inferiores, a adoção da regra de instrumentação 

apoiada no uso de um instrumento inicial e mais três ou quatro em 

seqüência, não constitui um procedimento adequado, pois, pode levar a 

canais sub-instrumentados. 

 ESTRELA (2004) afirmou que o objetivo de se realizar o preparo do 

terço cervical em canais curvos é o de tentar compensar a curvatura apical. 

Para alcançar esse propósito, basta planificar o acesso cervical para o lado 

oposto a curvatura, o que permite ao instrumento um percurso mais reto até 

a curvatura apical, ou seja, o instrumento penetra reto no segmento cervical 

só tendo que vencer a curvatura apical, o que apresenta as seguintes 

vantagens: permite o acesso mais reto ao terço apical, que permite maior 

liberdade de ação do instrumento na região apical; possibilita maior controle 

sobre o instrumento; diminui sua tensão durante o ato operatório do preparo 

minimizando o risco de fratura; diminui uma possível mudança no limite 

longitudinal de trabalho, favorece o escalonamento progresssivo (avanço no 

sentido coroa-ápice); maior penetração e efetividade da solução irrigadora; 

neutraliza o conteúdo necrótico das áreas com maior quantidade de 

microorganismos, diminuindo assim a possibilidade de extrusão foraminal de 

produtos tóxicos e irritantes presentes no canal radicular ocasionando menor 

prevalência de dor pós-operatória; menor possibilidade de formação de 
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degrau, perfuração e fratura do instrumento; maior facilidade para a 

colocação da medicação intra-canal e obturação.  

LOPES et al. (2004) preconizam o alargamento cervical após a 

exploração do canal radicular, com o objetivo de ampliar o diâmetro da região 

cervical até à metade do Comprimento Patente do Canal (CPC), para facilitar 

o acesso em toda a extensão do canal. Este alargamento pode ser realizado 

com instrumentos manuais (limas tipo K de aço inoxidável), acionados a 

motor de aço inoxidável (brocas de Gates Glidden e Largo) ou alargadores 

cervicais acionados a motor de aço inoxidável ou níquel-titânio (alargadores 

LASS e FKG Pré-RaCe). Os autores citam como principais vantagens do 

preparo cervical: promove acesso mais retilíneo à região apical, evitando o 

travamento do instrumento em nível cervical e proporcionado ao operador 

maior controle sobre este; promove a eliminação de parte do conteúdo do 

canal, tanto para os dentes com polpa vital como para os com polpa 

necrosada, minimizando o risco de sua compactação para a região apical ou 

mesmo de extrusão para a região perirradicular; a maior remoção do tecido 

dentário junto à região cervical do canal radicular favorece o avanço, no 

sentido coroa-ápice, dos instrumentos de menor calibre, quando empregados 

na seqüência do preparo químico-mecânico; permite que o instrumento 

quando trabalha no segmento apical fique submetido a menor carregamento, 

o que diminui o esforço de corte e a possibilidade de fratura por torção; 

facilita o preparo da região apical, reduzindo a possibilidade de defeitos, 

como deslocamento apical, desvios, zip; diminui a probabilidade de alteração 

do comprimento de trabalho, uma vez que este é estabelecido após a 

retificação da curvatura cervical do canal radicular; promove pela sua maior 
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conicidade, uma zona de escape acentuada, em nível cervical, diminuindo a 

pressão unidirecional apical, com redução significativa de material extruído 

via forame e, consequentemente, menor incidência de dor pós-operatória e 

permite maior penetração de agulha irrigadora em direção apical, facilitando, 

assim, a irrigação-aspiração e, consequentemente, uma melhor limpeza do 

segmento terminal do canal radicular. Quanto às desvantagens citam que: 

um desgaste exagerado do segmento cervical do canal radicular aumenta o 

risco de fraturas verticais durante as manobras de obturação, ou mesmo 

quando os dentes estiverem em função. 

BERUTTI  et al. (2004) avaliaram a influência do pré-flaring manual e 

torque sobre o índice de fratura de instrumentos rotatórios de níquel- titânio 

Pro-Taper Shaping 1 (S1), Shaping 2 (S2), Finishing 1 (F1), e Finishing 2. 

Concluíram que pré- flaring manual cria um caminho deslizante para a ponta 

do instrumento e reduz a fratura dessas limas de níquel-titânio rotatórias e 

que todos os instrumentos trabalharam melhor em alto torque. Os autores 

descrevem que a maioria dos instrumentos rotatórios de níquel titânio de 

grande taper possue pontas inativas ou moderadamente ativas para prevenir 

a formação de degraus, falso canal ou transportação do forame apical. 

Embora tal característica minimize o risco de erros procedurais, ela não 

exclui outros erros de procedimento- por exemplo, quando a ponta com 

pouca ou nenhuma capacidade de corte encontra a porção do canal com 

secção transversa menor que a diâmetro da ponta do instrumento. Sob estas 

condições, a ponta se imobiliza aumentando rapidamente o stress torcional. 

O torque desenvolvido pelo motor pode então exceder um  nível crítico e o 

instrumento sofre imediata deformação plástica e se fratura. Na opinião dos 
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autores, esta situação juntamente com a complexidade da anatomia original, 

parecem ser as causas mais freqüentes de fratura de instrumento. É então 

indispensável criar um caminho deslizante (pré-flaring manual) para a ponta 

do instrumento, que reduzirá drasticamente a fadiga torsional, uma vez que a 

largura do canal torna-se ao menos igual ao diâmetro da ponta do 

instrumento que foi usado (Pro-Taper S1).  

A ênfase da limpeza e modelagem dos canais radiculares está no 

preparo do terço apical.  Em canais curvos, essa área apical é mais difícil de 

ser modelada adequadamente, pois o trajeto sinuoso do canal provoca nos 

instrumentos tensão e deformação, podendo acarretar alterações 

inadequadas e indesejáveis no formato original do canal. A remoção de 

interferências cervicais é um passo importante para que se alcance o preparo 

ideal dos terços médio e apical dos canais (MACHADO et al., 2005). 

BARROSO et al. (2005) realizaram um estudo cujo objetivo foi avaliar 

a influência do pré-alargamento cervical na determinação do instrumento 

apical inicial em raízes vestibulares de pré-molares superiores. Foram 

selecionados 50 primeiros pré-molares superiores apresentando duas raízes. 

Após a cirurgia de acesso e determinação do comprimento de trabalho 1mm 

aquém do ápice, os dentes foram divididos aleatoriamente em 5 grupos 

distintos, de acordo com o tipo de alargamento realizado no terço cervical e 

médio de cada canal: Grupo 1- sem alargamento cervical; Grupo 2 - brocas 

Gates-Glidden (90, 110); Grupo 3 - instrumentos K3  Orifice Openers® 

tamanhos 25/.08 e 25/.10; Grupo 4 - instrumentos ProTaper® Sx eS1; Grupo 

5 - brocas LA Axxess® tamanhos 20/.06 e 35/.06. Os canais foram 

explorados com lima tipo K nº 0,8 inserinda passivamente no comprimento 
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de trabalho. Limas de diâmetros maiores foram sucessivamente introduzidas 

no canal radicular até se obter a sensação de travamento no comprimento de 

trabalho, e o diâmetro desse instrumento foi registrado. As secções 

transversais realizadas no comprimento de trabalho foram observadas por 

microscopia eletrônica de varredura e a diferença entre o menor diâmetro do 

canal e o diâmetro do instrumento apical inicial foi calculada para cada 

amostra. Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

experimentais (p< 0,001). A maior discrepância foi revelada pelo grupo em 

que não se realizou o pré-alargamento (média: 157,8 μm). As brocas LA 

Axxess proporcionaram a menor diferença entre o diâmetro anatômico e o 

instrumento apical inicial (média: 0,8 μm). As brocas Gates-Glidden e os 

instrumentos Orifice Opener foram estatisticamente semelhantes (média: 

83,2 μm e média: 73,6 μm, respectivamente). Os instrumentos ProTaper 

apresentaram uma média de 35,4 μm para os valores de discrepância. Pôde-

se concluir que a técnica de determinação do instrumento apical inicial não é 

precisa. O pré-alargamento dos terços cervical e médio do canal torna mais 

fiel a determinação do diâmetro anatômico no comprimento de trabalho. O 

pré-alargamento do canal realizado com brocas LA Axxess evidenciou maior 

precisão do travamento das limas no diâmetro anatômico. 

VANNI et al. (2005) Avaliaram a influência do pré-alargamento cervical 

na determinação do instrumento apical inicial em raízes mésio-vestibulares 

de molares superiores. Foram selecionados 50 primeiros molares superiores 

com grau de curvatura da raiz mésio-vestibular padronizado entre 10 e 15 

graus. Concluída a cirurgia de acesso e remoção do tecido pulpar, 

determinou-se o comprimento de trabalho a 1 mm do ápice. Os dentes foram 
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divididos aleatoriamente em 5 grupos (n=10), de acordo com o tipo de 

alargamento realizado: Grupo 1: sem alargamento cervical; Grupo 2: brocas 

Gates-Glidden; Grupo 3: Orifice Opener; Grupo 4; ProTaper; Grupo 5: LA 

Axxess. Os canais foram explorados com lima do tipo K inserindo-se 

passivamente uma lima K 0,8 no comprimento de trabalho. A seguir, limas de 

maiores diâmetros foram sucessivamente introduzidas no canal radicular, até 

se obter a sensação de travamento no comprimento de trabalho. O diâmetro 

desse instrumento foi registrado, e este foi fixado em posição no canal com 

cianoacrilato de metila. Secções transversais realizadas no comprimento de 

trabalho foram observadas ao microscópio eletrônico de varredura e a 

discrepância entre o menor diâmetro do canal e o diâmetro do instrumento 

apical inicial foi calculada para cada amostra, por meio de um software. As 

médias de diferença entre esses diâmetros obtidas em cada grupo foram 

submetidas à análise estatística que indicou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p<0,001). A maior discrepância foi para o grupo 

que não recebeu o pré-alargamento (média: 0,1543 mm ± 0,0216). As brocas 

LA Axxess promoveram a menor diferença entre o diâmetro anatômico no 

comprimento de trabalho e o instrumento apical inicial (média: 0,026 mm ± 

0,0037). As brocas Gates-Glidden e os instrumentos Orifice Opener foram 

estatisticamente semelhantes (p>0,05) (média: 0,1167 mm ± 0,0231 e 0,1313 

mm ± 0,0344 respectivamente). O pré-alargamento realizado com 

instrumentos ProTaper evidenciaram a média de 0,0567mm e desvio padrão 

0,0354 para os valores de discrepância. Pôde-se concluir que o pré-

alargamento dos terços cervical e médio permitiu uma melhor determinação 

do instrumento apical inicial. O grupo no qual foram utilizados instrumentos 
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LA Axxess refletiu com maior fidelidade o diâmetro anatômico no 

comprimento de trabalho em raízes mésio-vestibulares de primeiros molares; 

em segundo lugar ProTaper; em terceiro lugar Orifice Opener; em quarto 

lugar Gates-Glidden e por último o grupo no qual não se realizou pré-flaring.  

IBELLI et al. (2007) avaliaram a influência do pré-alargamento cervical 

na determinação do instrumento apical inicial em incisivos laterais superiores. 

Foram selecionados quarenta incisivos laterais superiores com completa 

formação radicular. Concluída cirurgia de acesso, uma lima tipo K nº 0,6 foi 

inserida em cada canal até atingir o forame apical. A partir desse 

comprimento foi reduzido 1 mm e determinou-se o comprimento de trabalho. 

Os dentes foram divididos em cinco grupos (n=10), de acordo com o tipo de 

alargamento cervical realizado: Grupo 1: sem alargamento; Grupo 2: 

instrumentos Orifice Opener; Grupo 3: brocas Gates-Glidden; Grupo 4: LA 

Axxess. Os canais foram explorados com lima do tipo K inserindo-se 

passivamente a lima K nº 0,8 no comprimento de trabalho. A seguir, limas de 

maiores diâmetros foram sucessivamente introduzidas no canal radicular, até 

se obter a sensação de travamento no comprimento de trabalho. O diâmetro 

desse instrumento foi registrado, e este foi fixado em posição no canal com 

cianoacrilato de metila. Secções transversais realizadas no comprimento de 

trabalho foram observadas em lupa estereoscópica com auxílio de máquina 

fotográfica acoplada e as imagens foram digitalizadas. A diferença entre o 

menor diâmetro do canal e o diâmetro do instrumento apical inicial foi 

calculada para cada amostra (em mm). A análise estatística indicou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos experimentais (p=0,01). A maior 

discrepância foi representada pelo grupo que não recebeu o pré-alargamento 
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(média: 0,1882 mm). O grupo no qual o pré-alargamento foi realizado com 

instrumentos Orifice Opener também apresentou elevada discrepância entre 

o diâmetro anatômico e o instrumento apical inicial (média: 0,0485 mm), 

seguido pelo grupo que se utilizou Gates-Glidden (média: 0,1074 mm). As 

brocas LA Axxess promoveram a menor diferença entre o diâmetro 

anatômico no comprimento de trabalho e o instrumento apical inicial (média: 

0,0119 mm). Pôde-se concluir que o pré-alargamento dos terços cervical e 

médio permitiu uma melhor determinação do instrumento apical inicial. O 

grupo no qual foram utilizados instrumentos LA Axxess refletiu com maior 

precisão o diâmetro anatômico no comprimento de trabalho de incisivos 

laterais superiores. 

 

               2.5. REMANESCENTE DENTINÁRIO NA ZONA DE RISCO 

     ABOU-RASS & JASTRAB (1982) realizaram uma investigação com 

o objetivo de verificar o efeito dos instrumentos rotatórios (broca de Peeso e 

broca de Gates-Glidden) sobre o preparo dos canais radiculares. Foram 

utilizados 100 molares inferiores e superiores extraídos de humanos adultos. 

Os dentes foram divididos em quatro grupos. O Grupo 1 foi preparado 

manualmente com limas tipo K até o nº 30 ao 35 em raízes curvas e nº 40 

em raízes retas; o Grupo 2 foi instrumentado com uma associação das limas 

K até o nº 25 com a broca de Peeso nº 1 para alargamento do terço cervical 

até a curvatura ou 4 a 6 mm além da câmara pulpar em canais retos; o 

Grupo 3 teve seu preparo idêntico ao Grupo 2, exceto pela troca da broca de 

Peeso pela broca de Gates-Glidden n° 1; e o Grupo 4 teve seus canais 

instrumentados pelo sistema rotatório Giromatic. Os autores concluíram que: 
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o método Giromatic foi mais rápido e produziu maior quantidade de erros 

procedurais, incluindo perfurações apicais, degraus e empacotamento de 

debris; instrumentação manual com limas tipo-K consumiu mais tempo e 

produziu canais com falta de taper e definição de preparo apical; e o uso da 

broca de Peeso como um auxiliar no alargamento do terço cervical foi efetivo 

em melhorar a qualidade da preparação do canal com significantes 

vantagens e mínimo erro; quando a broca de Gates-Glidden nº 1 foi usada 

para substituir a broca de Peeso os resultados foram semelhantes. 

ABOU-RASS et al. (1982) analisaram os riscos de perfuração e 

stripping das estruturas radiculares dos molares inferiores e superiores 

devido ao preparo para retentores intra-radiculares com o uso de brocas de 

Peeso. Foram utilizados 150 molares humanos extraídos separados em 6 

grupos de 25 dentes cada um, que foram preparados até um instrumento de 

nº 30. Após o preparo dos canais foram produzidas cavidades de preparação 

para núcleos intra-radiculares com a utilização de brocas de Peeso nº 2, 3 e 

4, da seguinte maneira: cada nº de broca  foi usado em 25 molares 

superiores e 25 molares inferiores,  até uma profundidade de 8 mm a partir 

da embocadura dos canais. A espessura de dentina remanescente após a 

instrumentação foi medida em 2 níveis (nível médio - 4 mm do orifício do 

canal e nível apical - 7 mm do orifício do canal). Os resultados para a parede 

dentinária remanescente da zona de risco dos molares inferiores foram os 

seguintes: Canal Mesio-vestibular- nível 4 mm- broca nº 2: 0,70 mm; broca nº 

3: 0,73 mm e broca nº 4: 0,51 mm. Canal Mesio-vestibular - nível 7 mm- 

broca nº 2: 1,02 mm; broca nº 3: 0,82 mm e broca nº 4: 0,89 mm. Canal 

Mesio-lingual- nível 4 mm- broca nº 2: 0,76 mm; broca nº 3: 0,79 mm e broca 
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nº 4: 0,54 mm. Canal Mesio-lingual - nível 7 mm- broca nº 2: 1,01 mm; broca 

nº 3: 0,77 mm e broca nº 4: 0,69 mm. Canal Distal- nível 4 mm- broca nº 2: 

1,41 mm; broca nº 3: 1,40 mm e broca nº 4: 1,23 mm. Canal Distal - nível 7 

mm- broca nº 2: 1,20 mm; broca nº 3: 1,18 mm e broca nº 4: 1,03 mm. Com 

base em seus resultados os autores recomendam que núcleos intra-

radiculares sejam colocados nos canais distais dos molares inferiores e nos 

canais palatinos dos molares superiores. A broca de Peeso nº 2 pode ser 

inserida com segurança até uma profundidade de 7 a 8 mm sem danos às 

paredes do canal. Entretanto, a parede mesial do canal distal deveria ser 

evitada. Nos molares superiores a parede distal da raiz mesio-vestibular 

pode tornar-se perfurada ou stripped na altura do nível médio. Similarmente, 

a parede mesial da raiz distal pode ser perfurada ou stripped na altura do 

nível apical. Isto é especialmente verdadeiro quando brocas de Peeso largas 

(nº 3 ou maior) são usadas. A maioria das perfurações e strippings ocorreram 

nas paredes distais da raiz mesial dos molares inferiores ou nas paredes 

proximais da raiz vestibular dos molares superiores. A preparação da 

cavidade para receber um núcleo intra-radicular deveria ser feita com total 

consideração da curvatura, anatomia e dimensões do canal e do tamanho da 

broca. Todo esforço deveria ser feito para manter a integridade da superfície 

radicular e prevenir perfurações, stripping ou enfraquecimento das paredes. 

KESSLER et al. (1983) instrumentaram 120 canais de raízes mesiais 

de 60 molares inferiores usando 5 técnicas . Os dentes foram incluídos em 

resina ortodôntica transparente e receberam 4 cortes perpendiculares ao 

longo eixo da raiz. O primeiro corte foi realizado 2 mm oclusal à bifurcação, o 

segundo corte na bifurcação, o terceiro e quarto cortes a 2 e 4 mm apical à 
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bifurcação. Vinte canais serviram como controles não-instrumentados. Vinte 

canais receberam uma técnica de instrumentação step-back tradicional sem 

flaring, enquanto 80 canais receberam técnicas que utilizavam flaring. Em 

quarenta canais o flare foi realizado utilizando-se apenas instrumentação 

manual utilizando-se limas Hedstrom, 20 de maneira circunferencial e 20 com 

movimentos anti-curvatura. Nos restantes 40 canais o flare foi realizado 

utilizando-se brocas, em 20 canais utilizou-se brocas Gates Glidden nº 2 e nº 

3 com movimento vai-vem e em 20 canais usou-se brocas esféricas nº 2 e nº 

4 com movimento anti-curvatura. O objetivo desse estudo era avaliar o risco 

de perfuração durante instrumentação endodôntica. A região que registrou 

menor quantidade de dentina remanescente, sendo então considerada a 

mais perigosa, se localizava aproximadamente a 2,8 mm apical à bifurcação 

das raízes ou de 4 a 6 mm apical à embocadura do canal. Antes dos 

preparos (grupo controle) essa região possuía a espessura média de 1,119 ± 

0,273. Após os preparos as médias de espessura dentinária remanescentes 

nesta região foram: grupo sem flare (step-back tradicional) 0,807 ± 0,328; 

grupo lima Hedströem com movimento circunferencial 0,654 ± 0,187; grupo  

lima Hedströem com movimento anti-curvatura 0,703 ± 0,192; grupo brocas 

Gates-Glidden vai-vem 0,532 ± 0,224 e grupo brocas esféricas sentido anti-

curvatura 0,615 ± 0,315. Suas conclusões foram: na raiz mesial de molares 

mandibulares, o perigo de criar paredes finas ou perfuradas foi muito maior 

na área da bifurcação; das 4 técnicas com flare, a instrumentação manual 

com movimento anti-curvatura foi a que apresentou paredes dentinárias 

remanescentes mais espessas, sendo considerada a técnica mais segura, 

apresentando diferença estatística significativa (p< 0,005); a instrumentação 
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circunferencial tende a deslocar o canal igualmente em direção a todas as 

paredes; com respeito à espessura de dentina remanescente, não houve 

diferença significativa entre as técnicas com brocas esféricas e Gates-

Glidden e a técnica com instrumentos manuais  com movimentos 

circunferencial; broca nº 4 em modo anti-curvatura foi tão segura ou mais 

segura que broca de Gates-Glidden nº 2 e 3 usadas com movimento de vai-

vem; se brocas ou limas são usadas nos canais para realização do 

alargamento cervical deveriam ser usadas de modo anti-curvatura. Baseado 

nestas observações, especial cuidado deveria ser exercido quando na 

realização de flare em canais curvos se esse nível fosse ultrapassado. Os 

autores alertam também que, devido ao formato das brocas de Gates-

Glidden, elas tendem a dilatar o canal uniformemente como no preparo 

circunferencial e esta característica de corte, teoricamente, irá aumentar as 

chances de ocorrerem perfurações laterais, por causa das diferentes 

espessuras das paredes que compõem o canal radicular. 

LIM & STOCK (1987) realizaram um estudo em raízes mesiais de 60 

molares mandibulares humanos extraídos, comparando o risco de ocasionar 

perfuração com duas técnicas de instrumentação; limagem anti- curvatura 

(onde se exerce uma pressão do instrumento sobre a parede mesial do 

dente) e a técnica escanolada tradicional (step-back). Os dentes foram 

divididos em 2 grupos: um grupo controle onde os canais não foram 

instrumentados e o outro grupo onde um dos canais era instrumentado com a 

técnica step-back e o outro com a técnica limagem anti-curvatura de maneira 

alternada a cada amostra. Os dentes foram seccionados a 5 mm e 8 mm do 

ápice. Os resultados da espessura dentinária média dos espécimes não 
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preparados foram: canal vestibular – 8 mm – parede mesial – 1,28 ± 0,23 

mm; parede furcal 1,05 ± 0,33 mm; canal lingual – 8 mm – parede mesial 

1,36 ± 0,25 mm; parede furcal 1,05 ± 0,24 mm;  canal vestibular – 5 mm – 

parede mesial – 1,10 ± 0,22 mm; parede furcal 0,97 ± 0,20 mm; canal lingual 

– 5 mm – parede mesial 1,13 ± 0,25 mm; parede furcal 0,91 ± 0,20 mm Os 

resultados encontrados para a estrutura dentinária média remanescente da 

parede mesial e parede furcal após o preparo foram os seguintes: canal 

vestibular – 8 mm – parede mesial – 1,11 ± 0,18 mm; parede furcal 0,59 ± 

0,22 mm; canal lingual – 8 mm – parede mesial 1,17 ± 0,20 mm; parede 

furcal 0,56 ± 0,22 mm;  canal vestibular – 5 mm – parede mesial – 0,83 ± 

0,13 mm; parede furcal 0,80 ± 0,19 mm; canal lingual – 5 mm – parede 

mesial 0,83 ± 0,15 mm; parede furcal 0,72 ± 0,18 mm. Baseados nos 

resultados os autores concluíram que: os canais mesiais do molar inferior 

estão localizados ligeiramente mais próximos da superfície furcal que da 

superfície mesial da raiz tanto no nível à 8 mm quanto à 5 mm;  a preparação 

dos canais pela técnica step-back e limagem anti-curvatura removeram 

significantemente mais dentina da parede da furca do que da parede mesial 

ao nível de 8 mm, não havendo diferença significativa ao nível de 5 mm; o 

risco  de perfuração da raiz usando qualquer uma das duas técnicas é mais 

provável de ocorrer na parede da furca à 8 mm acima do ápice  do que à 5 

mm do ápice, embora sem diferença estatisticamente significante; limagem 

anti-curvatura tem o poder de reduzir o risco de perfuração na superfície 

radicular voltada para a furca, porque a mesma preserva maior quantidade 

de dentina do que a técnica step-back com resultado estatisticamente 

significante. Se uma média de estrutura dentinária remanescente de 0,2 mm 



64 
 

a 0,3 mm é suficientemente pequena para conduzir a uma fratura durante o 

processo de condensação da obturação do canal, então, em 36% dos casos 

desse estudo, onde se realizou a técnica de step-back isto poderia ocorrer na 

parede da furca ao nível de 8 mm. Nos casos preparados com a técnica de 

instrumentação escalonada tradicional, as paredes distais estavam mais 

finas que as paredes mesiais, em 56% dos casos enquanto que nos 

preparados com a técnica em anti-curvatura essa porcentagem foi de 41%. 

Nos casos preparados com a limagem anti-curvatura a mais fina espessura 

dentinária remanescente na área de furca foi de 0,31 mm e nas amostras 

restantes, as espessuras dentinárias remanescentes foram maiores que 0,4 

mm. Os autores concluíram então que, se limagem anti-curvatura reduz o 

risco de perfuração em canais curvos in vitro, então o método deveria ser 

recomendado para o preparo clínico de canais curvos.  

 ESTRELA (1990) realizou um estudo comparativo sobre o desgaste 

dentinário na parede distal do canal mesio-vestibular do primeiro molar 

inferior produzido por três técnicas de instrumentação com diferentes 

padrões de alargamento. O objetivo foi o de avaliar o risco de perfurar e de 

criar paredes muito finas na distal do canal do primeiro molar inferior durante 

a instrumentação do canal radicular. Os dentes foram divididos em 4 grupos: 

grupo 1 (controle); grupo 2 (alargamento anticurvatura até lima nº 35); grupo 

3 (alargamento correspondente a lima nº 35, com escalonamento e recuo até 

a lima nº60); grupo 4 (alargamento correspondente até a lima º 35, associado 

ao uso de brocas Gates-Glidden de nº 2 e nº 3). Foram realizados 4 cortes 

situados a 2, 3, 4, e 5 mm da bifurcação  para avaliação da espessura 

dentinária remanescente após instrumentação. As espessuras dentinárias 
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remanescentes média foram respectivamente: 0,819 mm; 0,648 mm; 0,492 

mm e 0,351 mm para cada um dos grupos. Os mais baixos índices de 

espessura das paredes dos canais foram observados quando se empregou a 

broca de Gates-Glidden nº3 (correspondente a lima de nº 90). Houve um 

caso de perfuração nos níveis de 2 e 3 mm da furca. Em face dos resultados, 

os autores aconselham que em canais que apresentam estruturas 

dentinárias delgadas, como a raiz mesial dos molares inferiores (parede 

distal), deve-se restringir o emprego de instrumentos compatíveis ao 

diâmetro da lima de nº 70 no preparo do terço cervical.  

MORAES et al. (1991) verificaram o desgaste e a forma provocados 

pelo uso de brocas Gates-Glidden nº 1, nº 2 e nº 3 no preparo dos canais 

mesiais de setenta de molares inferiores. Os dentes foram instrumentados 

com seis técnicas diferentes: técnica seriada e técnica escalonada puras e 

em associação com as brocas Gates-Glidden nº 1, nº 2 e nº 3. Foram 

realizados 5 cortes transversais ao longo eixo do dente, à uma distância de 1 

mm cada, iniciando-se 2 mm abaixo da linha do colo anatômico do dente. Os 

cortes foram analisados numa lupa estereoscópica em aumento de 12X e as 

formas finais dos desgastes foram classificadas em: redonda, oval e 

irregular. Os autores concluíram que: considerando-se que o preparo ideal 

seria aquele que se aproximasse mais da forma oval, uma vez que a redonda 

é a que oferece maior risco de perfuração, a técnica escalonada sem o uso 

das brocas Gates-Glidden foi a que promoveu a maior percentagem de forma 

oval (70%), seguida da técnica seriada mais o uso das Gates Glidden nº 1 e 

nº 2 (50%); as brocas Gates-Glidden nº 1 e nº 2 são úteis e seguras no 

preparo dos canais radiculares; o desgaste da parede distal da raiz mesial só 
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foi acentuado com a broca Gates Glidden nº 3; há necessidade de preparo 

manual do canal após o uso das brocas de Gates-Glidden, a fim de 

regularizar as zonas polares (são as áreas mais distantes do centro do canal 

no sentido vestíbulo-lingual), pois as brocas Gates-Glidden propiciaram 

forma arredondada ao preparo, sem, contudo, atingir estas áreas. 

Recomendam então os autores que, para se evitar um enfraquecimento 

excessivo da parede distal da raiz mesial, o conveniente é usar somente as 

brocas Gates-Glidden nºs 1 e 2. 

ISOM et al. (1995) avaliaram a espessura radicular em primeiros e 

segundos molares inferiores antes e após a realização de flaring 

(alargamento cervical) com a utilização de brocas Gates Glidden nº 2 e nº 3 

ou M- Series Canal Openers, usados cada um com movimento de  

penetração-tração e modo anti-curvatura. Os dentes foram montados em um 

muflo e seccionados horizontalmente em três localizações. O primeiro corte 

foi feito ao nível da bifurcação (Nível A), e os outros dois foram feitos com 

intervalos de 2 mm apicais  ao primeiro (Nível B – 2 mm apicais à furca e 

Nível C- 4 mm apicais à furca). Os instrumentos foram usados de duas 

maneiras: com movimentos de penetração vai-vem e movimentos anti-

curvatura. Os resultados encontrados foram: Nível A- Gates Glidden 

penetração vai-vem Pré 1,33 mm; Pós 0,80 mm; Diferença 0,53 mm; Gates 

Glidden anti-curvatura 1,22 mm; Pós 0,78 mm; Diferença 0,44 mm; M Series 

penetração vai-vem Pré 1,26 mm; Pós 0,91 mm; Diferença 0,35 mm; M 

Series anti-curvatura Pré 1,33 mm; Pós 0,80 mm; Diferença 0,53 mm.  Nível 

B- Gates Glidden penetração vai-vem Pré 1,08 mm; Pós 0,70 mm; Diferença 

0,40 mm; Gates Glidden anti-curvatura 1,17 mm; Pós 0,55 mm; Diferença 
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0,62 mm; M Series penetração vai-vem Pré 1,16 mm; Pós 0,85 mm; 

Diferença 0,32 mm; M Series anti-curvatura Pré 1,51mm; Pós 0,84 mm; 

Diferença 0,31 mm.  Nível C- Gates Glidden penetração vai-vem Pré 1,10 

mm; Pós 0,92 mm; Diferença 0,19 mm; Gates Glidden anti-curvatura 1,03 

mm; Pós 0,79 mm; Diferença 0,25 mm; M Series penetração vai-vem Pré 

1,24 mm; Pós 1,05 mm; Diferença 0,19 mm; M Series anticurvatura Pré 1,21 

mm; Pós 0,92 mm; Diferença 0,20 mm. Baseados nesses resultados os 

autores concluíram que: ao nível da furca (Nível A), as brocas Gates Glidden 

usadas em movimento de penetração de vaivém removeu significantemente 

mais dentina que Canal Openers usado com o mesmo movimento ou em 

movimento anti-curvatura; ao nível de 2 mm apicais à bifurcação (Nível B),  

há maior remoção de dentina  se as brocas de Gates- Glidden são usadas 

com movimento anti-curvatura do que M-Series Canal Openers com 

movimentos de penetração vai-vem e movimentos anti-curvatura. Os autores 

recomendam a eliminação da convexidade cervical da parede mesial dos 

molares inferiores preliminarmente à penetração nos canais como uma 

maneira de evitar que a haste da broca ao tocar nesta protuberância, 

funcione como um fulcro, defletindo a cabeça da broca em direção à parede 

distal do canal (furca). Os resultados desse estudo sugerem que seria 

prudente usar as brocas Gates-Glidden em movimento anti-curvatura 

somente contra a protuberância coronária cervical e que profundamente no 

canal dever-se-ia utilizá-la apenas com movimentos de penetração vai-vem 

sem pressão lateral. Embora nenhuma perfuração tenha ocorrido neste 

estudo, com o uso das brocas de Gates-Glidden nº 2 e nº 3, em alguns casos 

houve pequeno remanescente de estrutura dentária, como por exemplo, em 
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uma amostra onde somente restaram 0,07 mm de estrutura remanescente. 

Perfuração ou fratura pode ocorrer durante o processo de obturação como 

resultado da pequena quantidade de estrutura remanescente após flaring e 

instrumentação. Este estudo também sugere que as brocas Canal Opener 

são mais seguras que as Gates Glidden com respeito ao perigo de 

perfuração na parede distal da raiz mesial (zona de perigo) dos molares 

inferiores se as Gates Glidden forem usadas com movimento anti-curvatura.  

FERNANDES et al. (1998), comparou in vitro a instrumentação ultra-

sônica com a manual, através do uso das brocas Gates-Glidden e Largo, 

quanto à forma do canal cirúrgico e ao desgaste dentinário das paredes 

radiculares mesial e distal das raízes mésio-vestibulares de molares 

superiores humanos. Cada raiz foi avaliada a 2 mm, a 4 mm e a 6 mm do 

colo anatômico, por meio de “slides” das fotografias de cada secção, para se 

obterem contornos do canal radicular antes e depois da instrumentação. 

Segundo os resultados, a instrumentação ultra-sônica desgasta as paredes 

dentinárias de forma irregular, tanto a 2 mm quanto a 4 mm e a 6 mm do colo 

anatômico. Com o uso brocas Gates e de Largo, a maioria dos canais 

cirúrgicos apresentou formas esférico-cônicas. Nos três métodos testados, o 

desgaste da parede distal foi maior do que o da parede mesial. 

 COUTINHO FILHO et al. (2001) realizaram um trabalho com o 

objetivo de fazer uma análise crítica in vitro da estrutura dental remanescente 

após o uso das brocas de Gates-Glidden utilizadas de forma decrescente (nº 

4, nº 3 e nº 2). Foram utilizados 20 dentes primeiros molares inferiores com 

raízes curvas. Os dentes foram incluídos em resina, seccionados em um 

cortador de precisão e observados no estereoscópio. As menores distâncias 
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do canal em relação à parede distal da raiz foram medidas. Em 19 amostras, 

a parede distal do canal mésio-vestibular apresentou a menor espessura de 

estrutura dental. Na maioria dos casos, o canal cirúrgico final apresentou-se 

com forma circular. Apenas dois dentes apresentaram as medidas do 

remanescente dentinário inferiores a 0,40 mm. Não foi observada nenhuma 

perfuração em todas as amostras. A espessura de estrutura dentária 

remanescente na parede distal dos canais mésio-vestibulares foi considerada 

suficiente em relação ao risco de fratura/perfuração durante forças de 

condensação lateral na fase de obturação.  

BUSQUIM & SANTOS (2002) realizaram um estudo com o propósito  

determinar o desgaste promovido em dentina pelas limas Flare número 25.08 

(Quantec Flare Series, Analytic Endodontics, Glendora, Califórnia, EUA) e 

pelas brocas Gates-Glidden números 1 e 2 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, 

Suíça), nos canais mesiovestibular e mesiolingual, respectivamente, de 

molares inferiores permanentes humanos extraídos, através da medição, em 

milímetros, da espessura das paredes dentinárias antes e posteriormente à 

instrumentação. Os dentes foram embutidos em resina dentro de tubos de 

PVC e foram realizadas 3 secções transversais ao longo da extensão coroa-

ápice. Os valores dos desgastes obtidos foram comparados entre si. A 

análise estatística dos resultados demonstrou não haver diferença estatística 

significante entre o desgaste lateral provocado pelos instrumentos avaliados 

no primeiro e segundo milímetros, enquanto que no terceiro milímetro 

observou-se maior desgaste realizado pelas limas Flare (p > 0,05). Em 

relação ao desgaste mesial, um comportamento semelhante dos 

instrumentos avaliados foi observado, estatisticamente não significante. As 
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brocas Gates-Glidden demonstraram um desvio para mesial no segundo e 

terceiro milímetros, detectado pela diferença estatisticamente significante 

(p > 0,05) do desgaste nesta direção. As limas Flare não demonstraram 

diferença estatisticamente significante de desgaste quando se comparou as 

direções mesial e lateral. 

 FERREIRA et al. (2002) avaliaram a espessura remanescente da 

estrutura dentinária na “zona de perigo” de vinte raízes mesiais de molares 

inferiores após modelagem pela Técnica da Força Balanceada proposta por 

Roane et al. (1985). Foram utilizadas as brocas de Gates-Glidden nos terços 

médio e cervical associadas às limas Flex-R no terço apical. Após a 

modelagem, foram realizados cortes transversais a 1,5 mm apicalmente a 

furca radicular. Em seguida os segmentos radiculares foram examinados em 

microscópio óptico sob ampliação de quarenta vezes. Quanto à espessura da 

estrutura dental remanescente na parede distal da raiz mesial do molar 

inferior, pôde-se concluir: a) a menor espessura dentinária observada foi de 

0,1173 mm e a maior 1,3290 mm, com média geral de 0,5225 mm. b) Em 17 

canais (45,9%) a espessura dentária observada foi inferior a 0,5 mm. c) Em 2 

canais (5,4%) houve perfuração radicular na parede analisada. d) em 1 caso 

(2,7%) houve desgaste de toda a dentina da parede analisada sem, contudo, 

ocorrer perfuração. Segundo esse estudo a Técnica de Força Balanceada: foi 

considerada inadequada para a modelagem de aproximadamente 50% dos 

molares inferiores; é passível de causar perfuração radicular. Destacaram 

que além da perfuração radicular, essa técnica pode ocasionar fratura de 

instrumentos e o risco de infiltração de endotoxinas através da dentina sem 

proteção de cemento, onde existissem espessuras inferiores a 0,5 mm, bem 
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com a possibilidade de fratura radicular durante a obturação, em decorrência 

da pequena espessura dentinária remanescente. 

COUTINHO FILHO et al. (2002) avaliaram a preparação do terço 

cervical de canais radiculares curvos usando dois diferentes instrumentos 

endodônticos rotatórios: brocas Gates-Glidden nºs 4, 3 e 2 e Orifice Shaper 

de diâmetros semelhantes nºs 4, 3, 2, e 1. Analisaram 20 raízes mesiais de 

molares inferiores antes e após a instrumentação através de um corte 

transverso realizado 3 mm abaixo da bifurcação. As espessuras dentinárias 

na parede voltada para a furcação foram medidas e analisadas usando-se 

um programa de computador analisador de imagens. A média do diâmetro 

dos canais preparados com as brocas Gates-Glidden foi de 0,63 mm e com o 

Orifice Shape foi de 0,47 mm.  A média de espessura dentinária entre o canal 

e a furca foi de 0,72 mm para as brocas Gates-Glidden e de 0,81 mm para o 

Orifice Shaper, embora sem diferença significante (p> 0,05). Os autores 

puderam então concluir que as brocas de Gates-Glidden promoveram um 

alargamento maior do terço cervical, demonstrando maior eficiência na 

remoção de dentina que os alargadores Orifice Shaper. 

 ZUCKERMAN et al. (2003), realizaram um estudo com 30 raízes 

mesiais de molares inferiores humanos, onde realizaram cortes transversais 

a 1, 4 e 7 mm do ápice radicular anatômico para avaliação da espessura 

dentinária remanescente e diâmetro dos canais mésio-vestibulares, antes e 

após a instrumentação, utilizando-se o sistema de muflo para remontagem 

das secções. Os canais foram alargados até o comprimento de trabalho com 

instrumentos rotatórios Lightspeed nº 50 e no terço coronal dos canais foi 

realizado flare com brocas de Gates-Glidden nº 2 até 6 mm aquém do 
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comprimento de trabalho. Após as instrumentações, as secções foram 

novamente separadas e foram obtidas as medidas da espessura de dentina 

em cada nível do canal mésio-vestibular nas direções vestíbulo-lingual e 

mesio-distal usando-se um estéreo-microscópio. Os resultados obtidos foram 

os seguintes: a mínima espessura dentinária remanescente após 

instrumentação nos níveis 1, 4 e 7 mm foi 0,70 ± 0,28 mm, 1,04 ± 0,18 mm e 

1,09 ± 0,19 mm respectivamente. A média dos diâmetros dos canais após 

instrumentação nos níveis 1, 4 e 7 mm foi 0,50 ± 0.04 mm, 0,52 ± 0,05 mm e 

0,74 ± 0,08 mm, respectivamente. Foi observado que o desgaste dentinário 

produzido pelos instrumentos, nos terços apical e coronário, não excedeu um 

terço do diâmetro da raiz em todos os níveis estudados, sendo preservada a 

integridade mecânica da raiz, visto que, não houve uma redução significante 

da espessura dentinária. Os autores também chamaram a atenção para o 

fato de que há necessidade de alargamento coronário prévio à 

instrumentação dos canais radiculares, pois, em muitos dentes essa área se 

apresenta constricta, mas ressaltaram que a redução da espessura de 

dentina não deve ser excessiva. 

  COUTINHO-FILHO (2003) em sua tese de mestrado realizou um 

estudo com o objetivo de analisar a espessura do remanescente radicular no 

terço cervical de raízes mesiais de molares inferiores após o uso das brocas 

de Gates-Glidden usadas em seqüência numérica crescente e decrescente. 

Foram utilizados 24 molares inferiores nos quais se realizou um corte 

horizontal 3 mm abaixo da furca após serem fixados em um muflo que 

possibilitava a remontagem e desmontagem para que pudessem ser 

observadas e medidas através de imagem computadorizada a espessura 
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radicular das superfícies dos canais mesiais voltadas para a furca (Zona de 

Risco) antes e após o preparo com as referidas brocas. As brocas de Gates-

Glidden foram utilizadas em ordem crescente nos canais mésio-vestibulares 

e decrescente nos canais mésio-linguais. Após o tratamento estatístico, foi 

concluído que as brocas Gates-Glidden em ordem decrescente foram mais 

seguras do que a seqüência crescente, pois proporcionou sempre um menor 

desgaste do remanescente radicular na “Zona de Risco”. 

 FARINIUK (2004) avaliaram a espessura remanescente da estrutura 

dentária na zona de risco de raízes mesiais de molares inferiores após a 

moldelagem com  instrumentos ProFile Series 29. Vinte e quatro canais 

foram seccionados a 2 mm abaixo da bifurcação. A maior espessura 

remanescente correspondeu a 1,40 mm. Em um caso (4,1%) houve a perda 

dentinária total, restando apenas uma fina camada de cemento 

(remanescente de 0,16 mm). Em cinco canais (20,83%) a estrutura 

remanescente foi inferior a 0,5 mm. 

 WU et al. (2005) realizaram um estudo em que mensuraram a 

espessura  dentinária nas paredes mesial e distal  de 103 canais mesiais de 

molares inferiores antes e após o uso de brocas de Gates-Glidden nºs 1, 2 e 

3 na porção cervical dos canais, associadas ou não à pressão anticurvatura. 

Os cortes foram realizados a 2 mm e 4mm da bifurcação. Antes da 

instrumentação, a média e a espessura mínima de dentina da parede distal 

foram 0,92 mm e 0,43 mm respectivamente. E a média e a espessura 

mínima da parede mesial foram 1,50 mm e 0,87 mm respectivamente. Os 

resultados desse estudo levaram às seguintes conclusões: os canais mesiais 

estão mais próximos da superfície distal da raiz e que a dentina foi 
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uniformemente removida independente do diâmetro da broca e da 

profundidade de penetração, em todos os grupos; embora não tenha havido 

perfuração na área de furca, o uso de brocas de Gates-Glidden, mesmo 

quando em movimento de penetração anti-curvatura, não reduz o risco de 

perfuração na área de furca, visto que aproxima muito o canal da parede 

externa.  

  SAMPAIO (2007) realizou um estudo cujo objetivo foi avaliar em 60 

primeiros molares inferiores de diferentes comprimentos, a espessura média 

da parede dentinária distal remanescente (zona de risco) da raiz mesial, 

antes e após a instrumentação pela Técnica Telescópica Modificada – coroa-

ápice, com uso de brocas de Gates-Glidden (canais mesio-vestibulares), e 

pelo Sistema Rotatório ProTaper (canais mesio-linguais). Com base nos 

comprimentos médios, os dentes foram divididos em três grupos: Grupo I – 

dentes curtos - 16, 90 mm a 20,93 mm; Grupo II – dentes médios – de 21,06 

mm a 22,96 mm e Grupo III – dentes longos – de 23,06 mm a 24,96 mm. Os 

dentes foram incluídos em resina, vazados em mufla e seccionados 

transversalmente a 2 mm abaixo da furca. As imagens dos segmentos 

cervicais foram obtidas, antes e após o preparo dos canais, com uma câmara 

digital acoplada a uma lupa estereoscópica. As medidas das espessuras das 

paredes distais das raízes foram registradas por meio do software ImageTool 

for Windows e os dados obtidos foram submetidos à análise estatística.  Os 

resultados foram os seguintes: Técnica Manual associada às brocas Gates-

Glidden – Grupo I – máximo 1,07 mm e mínimo de 0,32 mm; Grupo II – 

máximo 0,87 mm e mínimo de 0,33 mm; Grupo III – máximo 0,97 mm e 

mínimo de 0,19 mm; Técnica do Sistema Rotatório ProTaper – Grupo I – 
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máximo 1,05 mm e mínimo de 0,44 mm; Grupo II – máximo 0,93 mm e 

mínimo de 0,28 mm; Grupo III – máximo 0,92 mm e mínimo de 0,15 mm. 

Embora o uso das brocas de Gates-Glidden tenha promovido maior 

alargamento, não houve diferença estatisticamente significante entre as duas 

técnicas. Em relação à espessura de parede dentinária presente na distal 

das raízes mesiais, a análise revelou não haver diferença significativa entre 

os grupos.  Foi concluído que: ambas as técnicas promoveram alargamento 

cervical, transportando o canal para a zona de risco e que não há relação 

entre o comprimento do dente e a espessura de parede dentinária 

remanescente na distal dos canais mesiais. 

 COUTINHO-FILHO et al. (2008) realizaram um experimento com o 

objetivo de avaliar a espessura de dentina/cemento remanescente após o 

uso das brocas Gates-Glidden em  sequência seriada e crown-down para 

concluir qual dessas duas sequências é a mais segura para a preparação da 

raiz mesial de molares. Foram utilizados 36 dentes molares inferiores 

humanos direitos e esquerdos. Após o acesso coronário os dentes foram 

explorados com limas Flexofile nos 10 e 15 até que a ponta das mesmas 

fosse visível no ápice. Os dentes foram incluídos em um muflo especial de 

tubo de PVC com 2 pinos metálicos paralelos que serviriam como guia para 

remontagem das peças. Cada bloco-dente foi seccionado 3 mm apicalmente 

à furcação usando um disco de diamante em baixa velocidade. Os dentes 

tiveram suas secções transversas examinadas sob magnificação 

microscópica e uma imagem inicial foi capturada por um sistema de vídeo 

digital com aumento de 8 vezes e 12 vezes e foram obtidas medidas áreas 

dos canais mesiais e das menores distâncias entre os canais mesiais e a 
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bifurcação radicular. Os blocos foram então remontados e instrumentados. 

Os canais mésio-vestibulares foram instrumentados com sequência crown-

down (GG4, GG3 e GG2) e os canais mésio-linguais com sequência seriada 

(GG2, GG3 e GG4). Após a instrumentação a área de cada canal mesial, 

bem como a menor distância à furcação radicular foi medida novamente. Os 

resultados obtidos quanto à média da área dos canais mésio-vestibulares 

(ordem crown-down) e mésio-linguais (sequência seriada) foram 

respectivamente 0,46 ± 0,16 mm2 e 0,88 ± 0,27 mm2. A média de valores da 

menor distância à furcação para os canais mésio-vestibulares e mésio-

linguais foram 0,66 ± 0,19 mm e 0,39 ± 0,13 mm respectivamente. 

Concluíram os autores que: a espessura de dentina-cemento remanescente 

foi maior quando se usou as brocas de Gates-Glidden na sequência crown-

down do que quando se usou a sequência seriada. 

 

2.6. COMPARAÇÕES ENTRE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS 

COFFAE & BRILLIANT (1975) demonstraram que as técnicas de 

preparação seriada (step-back com preparo apical até lima K nº 35 e recuo 

de 1 mm a  cada instrumento sucessivo até o nº K nº 60) complementadas  

com o uso de instrumentos rotatórios (brocas de Gates-Glidden nº 2 a uma 

profundidade de 15 a 17 mm e brocas de Gates-Glidden nº 3 a uma 

profundidade de 13 a 15 mm)  são mais efetivas no debridamento dos canais 

radiculares (a 1, 3 e 5 mm do ápice) que os métodos tradicionais  

(instrumentação até a lima K nº 35, com todas as limas indo até o 

comprimento de trabalho). Os autores observaram que maior penetração da 

agulha irrigadora ocorreu na preparação seriada, fato este que resultaria em 
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solução sendo depositada mais próxima ao ápice, onde é mais necessária. 

Como vantagem adicional, esta técnica favorece a obturação, pois permite 

que espaçadores e condensadores possam ser introduzidos mais 

profundamente no canal, possibilitando uma condensação mais próxima do 

ápice.  

 LOUSHINE et al. (1989) estudaram a forma final dos preparos de 

canais radiculares de molares inferiores e compararam as técnicas manual e 

escalonada, sônica e ultra-sônica de instrumentação. Após análise dos 

resultados os autores observaram que a instrumentação manual escalonada 

produziu canais com preparos mais regulares, tanto a nível apical quanto nos 

níveis médio e cervical. Notaram ainda que, em todos os casos em que se 

encontraram irregularidades estas estavam localizadas em direção à parede 

distal da raiz mesial. Os autores não encontraram neste trabalho perfurações 

laterais ou rasgos radiculares, embora, em muitos casos, os preparos 

tenham se estendido perigosamente em direção à parede distal, ocasionando 

um estreitamento demasiado nas superfícies vizinhas à furca. 

 AHMAD & PITTFORD (1989) comparam as instrumentações ultra-

sônica e instrumentação manual e concluíram que ambas as técnicas 

removem dentina desigualmente ao longo do canal, havendo uma maior 

remoção de dentina nas paredes das porções mais superiores do canal e 

que ambas as técnicas utilizadas no trabalho transportavam o canal em 

direção à furca. 

MOUNCE et al. (1991) realizaram uma investigação com o objetivo de 

quantificar a produção de debris apicais devido ao uso das brocas de Gates-

Glidden(GG) nas seqüências decrescente (nº4, nº 3 e nº 2) e crescente (nº 2, 
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nº 3 e nº4) de uso e nos sentidos horário e anti-horário. Os canais simulados 

em blocos de resina foram divididos em 4 grupos. GRUPO A- brocas GG 

sentido horário, crescente com recuo (step-back): GG nº 2- 10 mm dentro do 

orifício do canal; GG nº 3 - 8 mm e GG nº 4 - 4 mm. GRUPO B- foram 

instrumentados como o grupo A, exceto que a rotação foi anti-horária. 

GRUPO C- brocas GG sentido anti-horário, decrescente progressivo (crown-

down): GG nº 4 - 4 mm; GG nº 3 - 8 mm e GG nº 2- 10 mm. GRUPO D- 

foram instrumentados como o grupo C, exceto que a rotação foi horária. Os 

autores chegaram às seguintes conclusões: a direção de rotação da broca 

Gates-Glidden pode ser mais importante em diminuir a produção de debris 

do que a seqüência de uso da broca; menos debris apicais foram produzidos 

durante flare dos terços coronário e médio quando se usou rotação horária 

(GRUPOS A- 6,95 mm e D- 8,13 mm) do que quando se utilizou rotação anti-

horária (GRUPOS B- 8,66 mm e C- 9,37 mm). Esse trabalho demonstrou 

também a associação entre o diâmetro das limas estandardizadas ADA(L) e 

as brocas de Gates-Glidden(GG): GG nº 1 = L nº 50; GG nº 2 = L nº 70;   GG 

nº 3 = L nº 90; GG nº 4 = L nº 110; GG nº 5 = L nº 130; GG nº 6 = L nº 150. 

ESPOSITO & CUNNIGHAM (1995) realizaram um estudo comparando 

a manutenção do trajeto original do canal de canais radiculares curvos (20º a 

45º de curvatura usando o método de Schneider), durante instrumentação 

com limas manuais de aço-inoxidável (K-Flex), limas manuais de níquel-

titânio (Mac) e limas de níquel-titânio acionadas a motor (Ni-Ti), empregando 

45 dentes humanos com canais radiculares contendo entre 20 e 45º de 

curvatura. A análise dos preparos foi realizada pela superposição das 

imagens radiográficas pré e pós-instrumentação digitalizadas. Todos os 
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foram dentes preparados até o instrumento número 45, sem a realização do 

preparo cervical prévio. Os resultados apresentaram maiores desvios da 

forma original para os canais instrumentados com limas de aço-inoxidável. A 

incidência de desvio do trajeto original do canal durante instrumentação com 

as limas de aço inoxidável aumentava a cada instrumento de maior calibre 

usado na seqüência. Para o instrumento número 35 ocorreram 4 casos de 

desvios e para o número 45 ocorreram 7 desvios. As limas de níquel-titânio, 

tanto manuais como acionadas a motor, mantiveram o trajeto original do 

canal radicular em todos os casos, permitindo inclusive, levar o preparo a 

diâmetros maiores (40, 45), não sendo observada a ocorrência de desvios 

apicais em nenhum dos instrumentos memória testados. A diferença entre os 

grupos de níquel-titânio e aço-inoxidável tornou-se estatisticamente 

significante com instrumentos maiores que o tamanho 30. 

GLOSSON et al. (1995) utilizaram 60 canais mesiais de molares 

inferiores para avaliar e comparar  alguns instrumentos de níquel-titânio 

manual (Mity e Canal Master) e sistemas rotatórios (NT Sensor e Lightspeed) 

e comparou-os a limas manuais K-flex de aço inoxidável.  Eles encontraram 

que instrumentos rotatórios de níquel-titânio (NiTi) produziram um canal mais 

centrado, uma preparação mais arredondada do canal e transportaram 

significantemente menos o canal que os instrumentos manuais K-flex ou Mity 

(níquel-titânio manual tipo K). Instrumentação manual usando limas K-flex ou 

Mity resultaram em preparações de canal similares. Concluíram também que, 

a instrumentação com Lightspeed e NT Sensor foi significativamente mais 

rápida que a instrumentação manual. Os autores então recomendam os 

instrumentos rotatórios de NiTi  como uma maneira de melhorar a qualidade 
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do preparo de canais curvos, facilitando a limpeza e formatação e diminuindo 

alterações indesejáveis tais como as perfurações em faixa (strip 

perforations), degraus, zips e transportes.     

SAMYN et al. (1996) realizaram um estudo utilizando 40 molares 

mandibulares extraídos onde compararam instrumentos de aço inoxidável e 

níquel-titânio na preparação de canais radiculares de molares com uma 

técnica step-back. Após inclusão em resina as raízes foram seccionados em 

2 diferentes níveis. Os canais foram instrumentados até limas nº 25, após o 

que foram preparados o terço cervical com Gates-Glidden nº 2 indo até 1 mm 

e GG nº 3 indo até 2 mm aquém do início da curvatura. A seguir foi realizado 

o escalonamento do terço apical com limas K nº 30 a 50 com recuo de 0,5 

mm a cada instrumento.  As imagens pré e pós-operatórias foram 

superpostas, traçadas e escaneadas e digitalizadas para serem analisadas 

por computador. A quantidade e direção do movimento do centro do canal, a 

mudança da área e o formato final foram avaliados. Após análise estatística 

concluíram que todos os preparos (com limas de Ni-Ti e aço inoxidável) 

desviaram o centro do canal para a região de furca na altura da curvatura e 

na direção oposta nas secções apicais, sendo que a média de transporte foi 

menor no nível apical (0,31 mm para os dois grupos) e na altura da curvatura 

a média de desvio foi de 0,21mm para os canais instrumentados com limas 

de aço-inoxidável e de 0,17mm na instrumentação com níquel-titânio. Em 9 

secções transversais a espessura de dentina remanescente na região de 

furca após a instrumentação foi menor que 0,5 mm.             

 LOPES et al. (1996) realizaram um trabalho onde abordaram as 

características das limas de níquel-titânio Pro-File conicidade 0,04 série 29 
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acionadas a motor no preparo dos canais radiculares. Devido à 

superelasticidade, à dupla conicidade, ao aumento constante do diâmetro D0 

igual a 29% e à morfologia dos instrumentos, os autores citaram como 

vantagens da conicidade 0,04: embora apresentem maior volume do que as 

limas ISO mantêm a flexibilidade, são deformadas elasticamente com níveis 

inferiores de tensão e acompanham a curvatura do canal com maior 

facilidade, mantendo a forma original dos canais radiculares, provocando 

pequeno ou nenhum deslocamento apical; a maior conicidade permite que 

apenas os fios de corte da região de maior diâmetro das limas permaneçam 

em contato com as paredes dentinárias, promovendo durante a 

instrumentação uma maior remoção de tecido dentário junto à região cervical 

do canal radicular, o que favorece o avanço no sentido coroa-ápice dos 

instrumentos de menor calibre, quando empregados na seqüência do 

preparo químico-mecânico; o alargamento prévio do corpo do canal permite 

que, durante o preparo do segmento apical, somente a região de menor 

diâmetro do instrumento mantenha contato com a parede do canal radicular, 

ficando submetido a um menor carregamento, diminuindo assim o esforço de 

corte e a possibilidade de fratura; a forma final obtida favorece a obturação 

do canal. 

CHAN & CHEUNG (1996) realizaram um estudo cuja proposta foi 

determinar os efeitos da instrumentação manual usando limas convencionais 

K de aço inoxidável e limas K de níquel-titânio no formato final de canais 

curvos.  Foram utilizados 24 molares inferiores humanos extraídos e 

moderadamente curvos que foram divididos em dois grupos e 

instrumentados com técnica step-back. Os dentes foram seccionados 
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transversalmente em 3 diferentes níveis e imagens pré e pós- 

instrumentação foram capturadas e comparadas usando-se um software para 

análise de imagens. Três parâmetros foram avaliados em cada nível: 

quantidade de dentina removida; menor espessura dentinária nas paredes 

mesial e furcal; e a quantidade e direção da transportação do canal. Os 

resultados mostraram que os dois tipos de lima removeram similar 

quantidade de dentina em todos os três níveis analisados. As limas NiTi 

deixaram uma camada de dentina mais grossa em ambas as  regiões mesial 

e da furca, embora a diferença não tenha sido significante. Ambos os tipos 

de limas transportaram o centro do canal, mas os instrumentos de níquel-

titânio pareceram ser mais seguros por causa da reduzida quantidade de 

transportação em direção às áreas de perigo. 

GAMBIL et al. (1996) utilizaram Tomografia Computadorizada para 

avaliar canais radiculares preparados com instrumentos endodônticos 

manuais de níquel-titânio (Ni-Ti)  e de aço inoxidável. Foram utilizados 36 

dentes uni-radiculares de formato e tamanho similares, os quais foram 

divididos em 3 grupos. Os dentes foram escaneados por tomografia 

computadorizada antes e após a inastrumentação. No grupo A, os canais 

foram instrumentados usando a técnica de um quarto de volta e tração com 

limas de aço inoxidável K-flex. No grupo B, canais foram preparados usando 

a mesma técnica do grupo A. O grupo C foi preparado com limas manuais de 

Ni-Ti (Mity) com a técnica de alargamento. Os autores concluíram que: com 

limas manuais de Ni-Ti (Mity) usada em movimento de alargamento causou 

significativamente menos transportação (p< 0,05), removeu significantemente 

menos volume de dentina(p<0,05), requereu menor tempo de instrumentação 
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(p<0,05%) e produziu preparações mais arredondadas e centradas que limas 

de aço inoxidável K-flex usadas com a técnica de um quarto de volta e 

tração. 

SHORT et al. (1997) compararam a ação de três sistemas rotatórios 

em níquel-titânio (Profile, Lighspeed e McXIM) com a lima manual de aço-

inoxidável (Flex-R), no preparo de canais mesiais de molares inferiores 

extraídos de humanos, avaliando a presença de transporte do centro do 

canal mediante a técnica de Bramante modificada. Os cortes transversais 

dos canais foram fotografados antes e após a instrumentação com as limas 

número 30 e 40 como instrumentos memória. As imagens foram 

computadorizadas e analisadas com relação às modificações na área do 

canal e no centro da área em cada estágio da instrumentação. O tempo de 

preparo também foi registrado. Os resultados demonstraram que os 

instrumentos dos sistemas rotatórios de NiTi permanecem mais centrados no 

canal do que as limas manuais de aço-inoxidável. Não houve diferenças 

significativas entre os sistemas rotatórios em nenhum nível. A diferença entre 

a instrumentação manual e rotatória foi mais pronunciada quando o 

instrumento memória correspondia ao número 40, não ocorrendo diferenças 

entre os resultados obtidos com os instrumentos dos sistemas rotatórios.  

LOPES et al., (1997) ressaltaram que a presença de curvaturas do 

canal radicular representa um grande obstáculo a ser transposto pelo 

profissional, com o objetivo de minimizar ou mesmo evitar o deslocamento 

apical. Os autores realizaram um trabalho cujo objetivo foi avaliar, em 

radiografias, o deslocamento apical após a instrumentação do canal radicular 

com o emprego das limas manuais de aço inoxidável K-Flexofile, K-Flexofile 
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Golden Médiums, e de limas de níquel-titânio manual Nitiflex e as acionadas 

a motor Pro-File 0,04 série 29. Todas as limas foram usadas de acordo com 

a filosofia ápice-coroa (step-back) com exceção das limas Pro-File 0,04 que 

foram usadas com filosofia coroa-ápice (crown-down). Concluíram que: não 

houve deslocamento apical com o emprego das limas de NiTi acionadas à 

motor; ocorreram menores valores de deslocamento apical com o emprego 

das limas NiTi manuais  do que com as limas de aço inoxidável; não houve 

diferença estatisticamente significativa entre as limas de aço inoxidável K-

Flexofile isoladamente ou intercaladas com as K-Flexofile Golden Medium. 

BRAMANTE & BETTI (1997) fizeram uma análise comparativa do 

preparo de canais radiculares curvos usando instrumentos de níquel-titânio e 

convencionais quanto à manutenção da curvatura original. Foram utilizados 

20 canais mesio-vestibulares de molares superiores curvos que foram 

instrumentados pela técnica escalonada regressiva com recuo programado 

utilizando limas tipo Kerr convencionais e limas de níquel-titânio. A presença 

de desvio nos terços cervical, médio e apical foi avaliada através de 

radiografias pré e pós-operatórias. Os resultados após a análise estatística 

mostraram que houve diferença significante no desvio cervical e apical (p< 

0.05). Assim sendo concluiu-se que: as limas de Ni-Ti acompanham melhor 

as curvaturas radiculares.  

MACHADO et al. (1998) analisaram a qualidade do preparo químico-

cirúrgico das técnicas seriada convencional, escalonadas ápico-cervical e 

cérvico-apical com o auxílio das brocas de Gates-Glidden nº 1 e 2 , valendo-

se de 60 raízes mesiais de molares inferiores extraídos e que apresentavam 

o mesmo grau de curvatura radicular. Os preparos foram avaliados através 
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de três modalidades distintas: a primeira, segundo os critérios de Schneider, 

analisando a diferença entre o ângulo inicial do canal e o ângulo após o seu 

preparo; a segunda relacionando a alteração da odontometria antes e após o 

preparo do canal; e, finalmente, a última estabelecendo o calibre do primeiro 

instrumento utilizado no preparo da região apical. Da análise dos resultados 

os autores verificaram que: o preparo convencional e escalonado ápico-

cervical mostraram maior grau de variações angulares e odontométricas, 

quando comparados ao preparo escalonado cérvico-apical, apresentando 

transporte e dilacerações do forame; o preparo cérvico-apical através da 

prévia retificação dos terços cervical e médio permite a utilização de um 

primeiro instrumento mais calibroso na região apical, impedindo que o 

preparo tenha forma de ampulheta e, consequentemente, que haja má 

adaptação do cone principal e inadequado vedamento do terço apical 

durante a obturação. 

CARVALHO et al. (1999) compararam a forma do preparo do canal 

radicular realizado por limas de aço inoxidável Flexofile e limas de níquel-

titânio Nitiflex ou Mity com movimento anti-curvatura. Os autores utilizaram 

54 molares inferiores humanos extraídos seccionados em dois níveis: 2 mm 

aquém do ápice radicular e 1 mm abaixo da bifurcação das raízes. Imagens 

pré e pós-instrumentação foram registradas por uma câmara acoplada a um 

estereomicroscópio e transferidas para um computador para mensuração e 

análise estatística. Ao nível apical, os grupos não produziram diferença 

estatisticamente significante na direção do transporte do canal, embora a 

Nitiflex tenha produzido o menor transporte. Ao nível cervical, todos os 

grupos tenderam ao transporte na direção disto-lingual.  
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INOJOSA (1999) comparou a eficácia de três sistemas rotatórios de 

níquel-titânio (Profile 29 0.04 e 0.06/ Orifice Shapers, Pow-R/RBS e Quantec) 

no preparo de canais, com relação à intensidade e direção do desvio, 

quantidade de dentina removida, espessura mínima de dentina 

remanescente nas paredes mesial e distal da raiz, capacidade dos 

instrumentos de tocar as paredes do canal e quanto à morfologia final dos 

canais preparados. Foram empregados canais mesiais de molares inferiores 

humanos extraídos, utilizando-se a metodologia de Bramante et al. (1987). 

Os instrumentos foram introduzidos no canal até onde encontraram 

resistência com o objetivo de ampliar os terços cervical e médio 

preliminarmente ao preparo do terço apical.  Os resultados demonstraram 

que os três sistemas tendem a formar desvios nos três níveis do canal, 

direcionando-se nos níveis médio e cervical para distal na maioria dos casos, 

e na região apical, para mesial, exceto com os instrumentos do Pow-R/RBS 

que desviaram para distal. Os desvios na altura da curvatura e no nível 

cervical podem provavelmente serem devido ao maior volume dos 

instrumentos nesta área ocasionando uma diminuição na flexibilidade dos 

mesmos, bem com em função da própria extensão e inclinação da curvatura. 

Os graus dos desvios foram suaves, sendo considerados sem importância 

clínica. Os três sistemas foram eficazes em tocar todas as paredes do canal, 

não sendo observada nenhuma forma de contorno irregular. 

SYDNEY et al. (2000) compararam, valendo-se de raízes mesiais de 

molares inferiores humanos extraídos, com auxílio do método de 

diafanização, a forma final do preparo e a ocorrência de desvio apical quando 

do emprego da técnica de preparo cervical auxiliada por brocas de Gates-
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Glidden e do Canal Finder System. O emprego da técnica cervical auxiliada 

pelas brocas de Gates-Glidden proporcionou para os terços cervical, médio e 

apical porcentagem de 86,6%, 90% e 83,3% respectivamente quanto à forma 

cônica contínua em planos múltiplos planos. Quando do emprego do CFS 

proporcionou para os terços cervical e médio porcentagens de 93,3% e para 

o terço apical o índice foi de 86,6% de forma cônica contínua nos múltiplos 

planos. A técnica de preparo cervical auxiliada pelas brocas de Gates 

ocasionou porcentagem de 6,6% de ocorrência de desvio apical enquanto, 

na técnica com o CFS tal acidente não foi constatado em nenhum dos 

espécimes analisados. 

GLUSKIN et al. (2001) realizaram um estudo cujo objetivo foi 

comparar usando tomografia computadorizada, os efeitos de preparação com 

limas convencionais de aço inoxidável Flexofiles usadas e brocas Gates-

Glidden versus limas rotatórias de níquel-titânio GT no preparo de canais 

mesiais de molares inferiores extraídos. Nos dois grupos foram usadas 

técnicas coroa-ápice (alargamento do segmento coronal, antes de se 

alcançar o terço apical). Os resultados a que chegaram foram: nos terços 

coronal e médio, as limas GT produziram áreas dos canais significativamente 

menores, mostrando maior conservação das estruturas dentárias em direção 

à furca e menor transportação do trajeto do canal.  

PONTI et al. (2002) estudaram a habilidade de dois sistemas de limas 

rotatórias de níquel-titânio em manter o trajeto original do canal. A amostra 

constituiu-se de dez raízes mesiais de primeiros e segundos molares 

inferiores. Os sistemas utilizados foram ProFile .06 Série 29® e ProFile GT® 

usados de modo crow-down até que os instrumentos ProFile 0.217 e GT 0.06 
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respectivamente alcançassem o comprimento de trabalho. Ambos os 

sistemas mantiveram o preparo do canal centralizado, com mínimo desvio do 

trajeto original do canal. A tendência de desvio do centro do canal foi maior 

ao nível de 5,0 a 6,0 mm coronais ao comprimento de trabalho. O maior 

desvio foi menor que 0,15 mm.que é menor que o diâmetro de uma lima tipo 

K nº 15 no D0 e pode não ter uma importância clínica.  

VELTRI et al. (2004) estudaram as habilidades dos instrumentos  

ProTaper® e GT rotatórios® no preparo de canais curvos de molares 

mandibulares extraídos. Vinte canais mesiais com curvaturas entre 23º e 54º 

foram instrumentados com esses dois sistemas de maneira crown-down, ou 

seja, fazendo um pré-alargamento antes de se alcançar a região apical. Os 

dentes foram radiografados pré e pós-operatoriamente e depois analisados 

por computação sob magnificação e superposição de imagens. Foram 

medidas a quantidade de dentina removida em 5 diferentes pontos (no 

orifício de entrada do canal; na metade da distância entre o orifício e o início 

da curvatura; no início da curvatura; no ponto onde o longo eixo da porção 

coronal e apical do canal se inter-seccionam e no ponto final da preparação. 

Não houve diferença significante entre os sistemas quanto à quantidade de 

dentina removida. Nenhuma aberração, nem mudanças significantes no 

comprimento de trabalho foram encontradas, mas dois instrumentos 

fraturaram em cada grupo.  

SATHORN et al. (2005) realizaram um estudo objetivando determinar 

se preparação do canal com níquel-titânio rotatório fortaleceria as raízes. Do 

ponto de vista do mecanismo de fratura, defeitos estruturais, fissuras ou 

irregularidades do canal poderiam aumentar a susceptibilidade à fratura das 
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raízes, porque estresses poderiam ser espontaneamente amplificados nestes 

sítios. Por englobar esses defeitos dentro de um regular e arredondado 

preparo usando NI-TI rotatório, teoricamente as raízes poderiam ser 

fortalecidas. Foram utilizados 50 dentes incisivos anteriores: 25 foram 

preparados com limas manuais e os outros 25 com Ni-Ti rotatório. Após 

obturação, todos os dentes foram submetidos a uma carga até que a frastura 

ocoresse. Nenhuma diferença significante na quantidade de fratura foi 

encontrada entre as duas técnicas. Fratura mesio-distal ocorreu mais 

frequentemente no grupo Ni-Ti rotatório. Os autores afirmam que, tentativas 

para reduzir susceptibilidade à fratura das raízes clinicamente são limitadas, 

porque muitos fatores interagem em influenciar a suscepitibilidade à fratura e 

a maioria deles está além do controle dos clínicos, tais como: formato 

radicular e concavidade proximal. Os clínicos podem, entretanto, reduzir 

susceptibilidade à fratura por manter o tamanho do canal tão pequeno quanto 

prático; por esforçar-se em conseguir um preparo regular, liso e arredondado, 

sem irregularidades e por identificar susceptibilidade do dente antes de 

começar tratamento endodôntico, baseado no tamanho e taper da raiz.  

HECK (2005) analisou a alteração morfológica do canal radicular após 

o preparo com três técnicas de instrumentação, Foram utilizados 45 molares 

inferiores humanos extraídos. Os dentes foram incluídos em resina e 

seccionados a 3 e 8 mm aquém do ápice. As técnicas utilizadas foram: 

Técnica Escalonada com limas K-Flexofile usadas manualmente, Técnica 

Cérvico-apical Híbrida da Fop-Unicamp e Sistema Rotatório Easy-Endo®. As 

imagens pré e pós-instrumentação foram registradas por uma câmara 

acoplada a uma lupa esteroscópica. No segmento apical as técnicas de 
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instrumentação testadas apresentaram desempenho semelhante; no 

segmento cervical. As Técnicas Híbrida e Rotatória foram as que 

apresentaram maior desgaste dentinário, sem, no entanto, resultar em 

alterações significativas na espessura da parede distal da raiz em relação à 

técnica manual.                                               

UZUN et al. (2007) descreveram um dispositivo controlado por 

computador que simula e estandardiza o movimento de penetração-

retrocesso  de pequena amplitude, da peça de mão com o objetivo de avaliar 

a quantidade de dentina removida por 4 Sistemas de Ni-Ti em canais 

radiculares simulados. Os instrumentos rotatórios usados para preparar os 

canais foram: Hero 642, Hero Shaper, ProFile e ProTaper. O comprimento de 

trabalho para todos os espécimes foi 12 mm. Imagens fotográficas do canal 

pré-operatórias e pós-operatória foram medidas em 11 diferentes níveis à 

partir do ápice (0-10 mm). Significantemente mais material foi removido pelo 

ProTaper em 9 níveis, ProFile em 6 e Hero 642 em 2 níveis (P< 0.05). Na 

parte interna da curvatura (zona de risco), ProTaper removeu 

significantemente mais material  em 5 níveis (4-8 mm), e o Hero 642 em 2 

níveis (0, 1mm) (p< 0.05). Na parte externa da curvatura ProFile removeu 

significativamente mais material em 6 níveis (0, 4-8 mm) e ProTaper em 4 

níveis (1, 3, 10 mm) (p<0,05). Nenhuma diferença significativa foi 

determinada em 5 níveis (2, 3, 9,9,10 mm). Os autores advertem que, como 

a quantidade de material removido durante a instrumentação é um 

importante parâmetro na strip perforation, baseados neste estudo ProTaper 

teve o efeito negativo  com respeito ao material removido do lado interno da 
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zona de perigo de canais curvos e ProFile e ProTaper com respeito ao lado 

externo da curvatura. 

LIMONGI et al. (2007) realizaram um estudo  in vitro onde avaliaram 

comparativamente, por meio de tomografia computadorizada (TC), a 

quantidade de dentina removida das paredes do canal radicular utilizando-se 

as técnicas de preparo manual e automatizada de instrumentação rotatória. 

Foram selecionados 40 incisivos inferiores com coroa dental e um único 

canal. Os dentes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, de acordo com 

a técnica empregada para o preparo dos canais radiculares: Grupo I - técnica 

manual com limas manuais de aço inoxidável e Grupo II - técnica 

automatizada de movimentos rotatórios RaCe com limas de níquel-titânio. 

Nos dois grupos foi utilizada a técnica crown-down até se atingir o ápice, 

complementada com recuo programado após a dilatação do terço apical. Em 

cada dente, procedeu-se à mensuração (em mm) da espessura da dentina 

radicular nas faces vestibular, lingual, mesial e distal dos terços apical, médio 

e cervical por meio de tomografia computadorizada multislice (Siemens 

Emotion, Duo). Os dados coletados foram armazenados utilizando-se os 

softwares SPSS versão 11.5 e SigmaPlot 2001 v. 7.101 (SPSS Inc.). Após a 

abertura coronária, o comprimento de trabalho foi estabelecido, os canais 

radiculares foram instrumentados e novas tomadas de tomografia 

computadorizada foram realizadas para mensuração da espessura das 

paredes dentinárias radiculares. Os dados obtidos antes e após o preparo 

biomecânico dos canais foram comparados. Após análise estatística, pôde-

se concluir que com relação à remoção de dentina das paredes dos canais 
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radiculares durante a instrumentação nenhuma das técnicas avaliadas pode 

ser apontada como mais efetiva que a outra. 

 

  2.7.      METODOLOGIAS UTILIZADAS NOS ESTUDOS 

SCHNEIDER (1971) realizou um estudo com a proposta de determinar 

a freqüência com que preparações arredondadas poderiam ser produzidas 

por instrumentação manual no terço apical de canais retos e curvos. O autor 

idealizou um método baseado na radiografia para classificar os valores das 

curvaturas dos canais radiculares. Para a realização desse método, os 

dentes foram radiografados tanto no plano vestíbulo-lingual quanto no mesio-

distal. Foi feita a medição do ângulo formado por duas retas, uma paralela ao 

longo eixo do canal e outra que passa pelo forame apical até a intersecção 

com a primeira, onde a curvatura começa a ocorrer. Este método foi usado 

para separar os 29 dentes da amostra em 3 grupos, baseados no grau de 

curvatura,  como se segue:  10 dentes forma classificados como retos ( 5 

graus ou menos); 10 dentes foram classificados como tendo curvaturas 

moderadas (de 10 a 20 graus) e 9 dentes como tendo curvatura severa (25 a 

70 graus). Os canais foram instrumentados com limas Kerr com movimentos 

de alargamento e obturados com cones de prata e cimento. Cortes 

transversais foram realizados a 1 mm e 5 mm do ápice e examinados sob 

magnificação microscópica de 25 vezes. Foi concluído que: ao nível de 1 mm 

a chance de realizar uma preparação redonda foi quase 100% maior nos 

canais retos do que nos dois grupos de canais curvos; houve também uma 

pobre chance de realizar uma preparação redonda ao nível de 5 mm quando 

comparado com o nível de 1 mm para todos os grupos; preparações 
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redondas foram obtidas 51% das vezes ao nível de 1 mm e 17% das vezes 

ao nível de 5 mm. 

BRAMANTE et al. (1987) criaram uma metodologia para comparar a 

anatomia radicular antes e após a instrumentação do canal radicular. Esse 

método possibilita a obtenção de informação para análise estatística. A 

avaliação da eficiência da instrumentação do canal radicular tem sido 

analisada usando o microscópio óptico, microscópio eletrônico de varredura, 

estudos radiográficos e fotográficos, canais radiculares simulados, 

programas de computador. De qualquer forma a maioria desses estudos tem 

sido realizada após o canal ter sido instrumentado, quando a anatomia 

original do canal já foi alterada e, portanto, uma análise comparativa não é 

possível. Visando solucionar este problema é que os autores desenvolveram 

um método para estudo da morfologia anatômica dos canais radiculares 

antes e após a instrumentação. O método consistiu de: a raiz do dente 

selecionado foi inserida em resina acrílica incolor quimicamente ativada para 

obtenção de um bloco piramidal. Após a polimerização foram realizados 

sulcos transversais nas faces proximais do bloco usando-se discos de 

carburundum. O bloco de resina foi então colocado na posição horizontal em 

uma bandeja de madeira especial e gesso pedra foi depositado até que 

metade do bloco de resina fosse coberto. Antes que o gesso tomasse presa, 

sulcos foram feitos sobre sua área superficial e dessa maneira guias foram 

obtidas , desse modo um muflo removível  de gesso pedra foi criado. Após 

esse gesso ter tomado presa sua superfície foi lubrificada e novo gesso foi 

vertido sobre o bloco resina/gesso até seu completo embutimento. Esse 

procedimento permitiu à raiz estar inserida ao mesmo tempo dentro do bloco 
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de resina incolor e gesso pedra, servindo como um muflo removível. Após o 

muflo ser aberto, o bloco de resina foi removido e seccionado usando um 

micrótomo para tecido duro (Bromwell-Motor Apliance, WRP) em três níveis: 

cervical, médio e apical. Essas porções seccionadas foram montadas sobre 

uma lâmina de vidro e fotografias foram obtidas de maneira a obter 

transparências. Após as fotografias serem obtidas as secções transversas 

foram montadas novamente em sua posição original, colocadas dentro do 

muflo, e os canais foram instrumentados. Após isso, as secções transversas 

foram novamente removidas do muflo e fotografadas com descrito 

anteriormente. As transparências de cada secção, antes da instrumentação, 

foram projetadas com de aumento de dez vezes (10x) sobre uma folha de 

papel branco, sendo então desenhados os perfis da raiz e do canal. Do 

mesmo modo, estes procedimentos foram repetidos com a transparência das 

secções após a instrumentação, sobre a mesma folha de papel fazendo-se 

então uma superposição dos perfis pré e pós-instrumentação. Com esse 

procedimento a área original do canal (área anatômica) e a área 

instrumentada (área operativa) puderam ser comparadas. Os resultados 

obtidos foram então tabulados para análise estatística. 

 NIELSEN et al. (1995) postularam que a micro-tomografia 

computadorizada (μCT) reproduz acuradamente a morfologia dentária interna 

e externa sem destruição do dente, e demonstra mudanças na superfície e 

volume após instrumentação  e obturação em  dentes extraídos. 

 Recentemente tomografia computadorizada tem emergido como 

uma poderosa ferramenta para avaliação da morfologia do canal radicular. 

Esta tecnologia possibilita completa descrição de efeitos tridimensionais que 
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o preparo do canal exerce sobre a anatomia. Entretanto, até o momento tais 

análises detalhadas não podem ser realizadas na prática clínica, mas podem 

estar disponíveis em um futuro próximo (TERAKADO et al., 2000). 

BERGMANS et al. (2001) realizaram uma coletânea sobre diversas 

metodologias utilizadas nas últimas décadas para avaliar a instrumentação 

endodôntica e relataram que ela inclui: modelos plásticos (WEINE et al., 

1975); secções histológicas (WALTON, 1976); estudos com microscópios 

eletrônicos de varredura (MIZRAHI et al., 1975); secção seriada(SEIDLER, 

1956;  SCHNEIDER, 1971; BRAMANTE et al., 1987); comparações 

radiográficas (SOUTHARD et al., 1987) e moldagens com silicones de canais 

instrumentados (ABOU-RASS & JASTRAD, 1982). Sem sombra de dúvidas, 

estas técnicas têm demonstrado serem eficientes para muitas pesquisas em 

endodontia e têm sido usadas com sucesso por vários pesquisadores 

durante muitos anos. Entretanto, algumas inerentes limitações têm sido 

discutidas e têm encorajado a busca por novos métodos com possilidades 

melhoradas. Uma dessas últimas inovações no campo da indústria e da 

medicina é a micro-tomografia computadorizada (μCT). Juntamente com as 

vantagens na imagem de software, a μCT é uma técnica micro-invasiva que 

possui a habilidade de visualização de características morfológicas de uma 

maneira detalhada e acurada sem destruição do dente; oferece informações 

reprodutíveis nas três dimensões; compara dados de cada dente, antes e 

após tratamento do canal radicular; através da utilização de software 

específico, resultados quantitativos podem ser avaliados.  

  KUTTLER et al. (2001) desenvolveram um sistema de muflo 

denominado “Cubo Endodôntico” com o objetivo de introduzir um novo 
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sistema para avaliação da anatomia do canal radicular que propiciasse uma 

acurada análise comparativa entre a pré e pós-instrumentação dos canais 

radiculares. Sua metodologia foi baseada na “metodologia do muflo” de 

BRAMANTE et al. (1987). Os autores apontam as seguintes falhas nos 

métodos existentes para avaliação do canal radicular: imagens radiográficas 

não provêm uma representação tri-dimensional acurada e são altamente 

subjetivas na sua avaliação, permitindo somente limitadas conclusões; 

modelagens internas do canal radicular são técnicas sensíveis devido aos 

materiais usados e as interpretações são subjetivas e microscopia eletrônica 

de varredura requer secção do canal e pré-tratamento dos dentes o que 

impossibilita análise até que a instrumentação esteja completa. Na tentativa 

de superar essas deficiências é que o “Cubo Endodôntico” foi desenvolvido. 

O Cubo Endodôntico consiste de 5 bandas metálicas que são mantidas 

juntas por fixação externa formando um cubo sem teto. Duas paredes 

verticais internas contra-postas possuem ranhuras horizontais de 1 mm de 

espessura distando uma das outras 1,5 mm, que servem de guia para o 

reposicionamento das secções e previnem o movimento das secções dentro 

do Cubo Endodôntico. As outras duas paredes opostas possuem ranhuras 

verticais para fornecerem um correto alinhamento e futura retenção para as 

secções. Os dentes são imersos em azul de etileno por 10 segundos 

(procedimento que facilitará a distinção entre dente/resina) e incluídos na 

resina que é vertida dentro do Cubo Endodôntico. Após a polimerização do 

acrílico, o bloco é removido do Cubo Endodôntico e então serão realizadas 

as secções horizontais nos níveis desejados. Desta forma as imagens podem 

ser capturadas antes e após a instrumentação, permitindo uma adequada 
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avaliação do preparo do canal radicular. Os autores apontam como 

vantagens desse sistema, o maior número de secções transversais (até 15 

secções são possíveis), enquanto que nos sistemas de muflo este número é 

limitado a 3 ou quatro secções (BRAMANTE et al., 1987; LESEBERG & 

MONTGOMERY, 1991; GLOSSON et al., 1995). Idealmente mais secções 

são desejáveis para permitir uma melhor investigação dos efeitos da 

instrumentação sobre a anatomia do canal. Em designs nos quais somente 

três ou quatro secções foram criadas (BRAMANTE et al., 1987; McCANN et 

al., 1990; LESEBERG & MONTGOMERY, 1991; GLOSSON et al., 1995; 

ISOM et al., 1995; SAMYN et al., 1996; é improvável que diferenças sutis 

poderiam ser facilmente detectadas e também a localização nas quais 

mudanças tiveram lugar dentro do canal não podem ser acuradamente 

prognosticadas. O potencial para as secções se moverem durante a 

instrumentação poderia ser a mair desvantagem, porque os instrumentos 

poderiam encontrar degraus devido à falta de continuidade do canal. Isto tem 

sido superado pelo uso de quatro paredes rígidas que possuem ranhuras 

para receber e imobilizar mecanicamente cada espécime em sua exata 

posição espacial e com o mínimo de espaço entre as secções, o que não 

impediria a passagem dos instrumentos através do canal. Outra vantagem do 

Sistema de Cubo Endodôntico é que ele não permite o espape dos líquidos 

irrigantes como acontece nos Sistemas de Muflo (KUTTLER et al., 2001). 

PETERS et al. (2001) em seu trabalho sobre a mudança da geometria 

do canal radicular avaliada com Tomografia Computadorizada relataram em 

sua revisão da literatura que a morfologia do canal radicular muda durante a 

preparação do canal, e essa mudança pode variar dependendo da técnica 
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utilizada. Tais mudanças têm sido estudadas in vitro através da medição da 

secção transversa dos canais antes e após a preparação através de 

radiografias, fotografias, moldagens, técnicas de remontagem seriada e 

blocos de acrílico. Mas todos esses métodos são bi-dimensionais e 

destrutivos, há perda da estrutura dentária, no entanto a anatomia do canal é 

alterada tridimensionalmente durante a preparação. A resolução da 

tomografia computadorizada tradicional é inadequada para detectar 

mudanças sutis na anatomia do canal após preparação, então os autores 

utilizaram no seu estudo uma microtomografia computadorizada de alta 

resolução (resolução cúbica de 34 μm) para analisarem 18 canais de 6 

molares superiores extraídos com a finalidade de construírem imagens 

tridimensionais do sistema de canais radiculares antes e após a preparação 

com os seguintes instrumentos: limas K-files, Lightspeed e ProFile 0.04. 

Medidas altamente precisas foram obtidas da área de superfície (mm²) e do 

volume (mm³) de cada dente antes e após o preparo e analisadas em 

software específico. Os autores chegaram à conclusão de que as variações 

na geometria dos canais tiveram maior influência nas mudanças durante a 

preparação do que as diferentes técnicas em si. 

      GLUSKIN et al. (2001) relataram que atualmente, a tomografia 

computadorizada vem sendo empregada para comparar imagens de antes e 

depois da instrumentação, devido à alta precisão, confiabilidade das 

imagens, e por ser um método não destrutivo, pois as amostras não são 

cortadas, economizando-se, assim, mais tecido dentário.  

BERGMANS et al. (2001) realizaram um trabalho cujo objetivo foi 

avaliar uma metodologia para avaliação quantitativa da instrumentação do 
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canal radicular usando micro-tomografia computadorizada juntamente com 

um software desenvolvido baseado em um modelo matemático construído. 

Foi utilizado um molar inferior extraído que foi escaneado com um aparelho 

de micro-tomografia computadorizada (μCT) antes e após instrumentação 

com os instrumentos ProFile 0,04 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiça). 

Foram usados três tipos de software: um programa de visualização de 

volume (T3D) foi aplicado para obter imagens tri-dimensionais; um programa 

de imagem médica foi utilizado para permitir o alinhamento das imagens pré 

e pós-operatória e um software foi desenvolvido para fazer uma medição 

quantitativa e fornecer informação qualitativa adicional das imagens 

registradas. Usando uma estrutura de coordenada local foram realizados 

slices perpendiculares em cinco diferentes níveis do canal mésio-vestibular 

(1,0, 3,0, 5,0, 7,0 e 9,0 mm do ápice) para avaliar a transportação e a 

habilidade de centralização. Os autores obtiveram uma detalhada e acurada 

interpretação 3-D; o formato do canal antes e após a instrumentação pôde 

ser examinado em rotação de 360º; valores numéricos foram obtidos para 

volume, mudanças volumétricas e transportação; a capacidade de 

centralização foi calculada por porcentagem. Baseados nesses resultados, 

os autores concluíram que a micro-tomografia computadorizada é um novo e 

objetivo método para avaliar quantitativamente a instrumentação do canal 

radicular. 

UYANIK et al. (2006) em sua revisão de literatura citaram que dentre 

as metodologias que têm sido descritas para avaliar os efeitos da 

instrumentação nos canais radiculares, a Secção Seriada (SEIDLER, 1956; 

BRAMANTE et al.,1987), é provavelmente a técnica mais comumente 
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empregada, a despeito de algumas limitações inerentes, tais como: requer a 

física remontagem das secções; restrita a níveis pré-determinados e 

natureza invasiva. Essas limitações têm encorajado a pesquisa por novos 

métodos com possibilidades melhoradas. Finalmente Tomografia 

Computadorizada (CT) e mais recentemente Micro-Tomografia 

Computadorizada (μCT) têm sido utilizadas para a comparação de imagens 

pré e pós-instrumentação (NIELSEN et al., 1995). Comparações usando 

tomografia computadorizada proporcionam experimentação reprodutível e 

não-invasiva de vários aspectos da instrumentação endodôntica (NIELSEN et 

al., 1995). 

      LEE et al. (2006) em seu estudo sobre análise quantitativa tri-

dimensional da curvatura radicular em molares superiores  usando micro-

tomografia computadorizada (μCT), afirmaram que em contraste com a 

análise  radiográfica bi-dimensional, a μCT associada à modelos 

matemáticos é capaz de fornecer  um análise tri-dimensional do sistema de 

canal radicular. Foram escaneados 46 molares inferiores extraídos por micro-

tomografia computadorizada e seus canais foram reconstruídos por um 

software 3-D. A interseção dos eixos maior e menor no espaço do canal de 

cada corte foi conectada para criar um eixo central imaginário para cada 

canal. O raio de curvatura de um círculo tangencial foi medido e invertido 

como uma mensuração dea curvatura usando um software matemático. 

Concluíam que a curvatura radicular foi maior no terço apical e menor no 

terço médio para todos os canais. As maiores curvaturas foram no canal 

mesio-vestibular (0,76 ± 0,48 mm-1) com abruptas curvas, e as menores 

curvaturas foram o palatino (0,38 ± 0,34 mm-1). Este conhecimento da 
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