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RESUMO 

Objetivo: Comparar a resistência à flambagem de instrumentos endodônticos 

de aço inoxidável e NiTi indicados no cateterismo de canal radicular atresiado. 

Materiais e Métodos: Instrumentos C-Pilot e C+File em aço inoxidável e 

PathFile e Scout RaCe fabricados em NiTi, foram submetidos ao ensaio de 

flambagem. Os confeccionados em aço inoxidável foram avaliados com suas 

pontas na superfície de uma plataforma de ensaio, enquanto que os em NiTi, 

na superfície e em canais constritos de 3 e 6 mm de profundidade. As 

dimensões dos instrumentos foram determinadas através de um 

estereomicroscópio óptico e os resultados analisados pelos testes ANOVA e 

Duncan.  

Resultados: A análise estereomicroscópica revelou diferenças na conicidade, 

no número e no ângulo de inclinação das hélices, assim como, no ângulo e 

forma da ponta. Na superfície, os instrumentos de aço inoxidável apresentaram 

maior resistência à flambagem. Na profundidade de 3 mm, o PathFile 

apresentou resistência à flambagem semelhante ao C-Pilot, enquanto que a 6 

mm, os instrumentos de NiTi demonstraram maior resistência à flambagem, 

que os de aço inoxidável.  

Conclusões: A natureza da liga metálica e as diferenças geométricas 

influenciaram no comportamento mecânico. Clinicamente, os instrumentos de 

NiTi devem ser empregados no cateterismo de canal radicular atrésico, após a 

utilização de um instrumento de aço inoxidável, na profundidade de 3 a 6 mm 

em sentido apical. 

Palavras-chave: Endodontia, cateterismo, canal radicular. 
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ABSTRACT 

Aim: To compare the buckling resistance of stainless steel and NiTi endodontic 

instruments indicated in pathfinding the root canal. 

Materials and Methods: C-Pilot and C+File stainless steel instruments and 

PathFile and Scout RaCe manufactured in NiTi, were subjected to buckling 

assay. Those made of stainless steel were evaluated with the tips on the 

surface of a test platform, while the NiTi instruments on the surface at 3 and 6 

mm into simulated root canals. The dimensions of the instruments were 

determined through a light stereomicroscope and the results analyzed by 

ANOVA and Duncan tests. 

Results: Stereomicroscopic analysis revealed differences in taper, number and 

helical angle, as well as in angle and shape of the tip. On the surface, the 

stainless steel instruments showed greater buckling resistance. At the depth of 

3 mm, the PathFile showed buckling resistance similar to C-Pilot, while at 6 mm 

the NiTi instruments showed higher buckling resistance than the stainless steel 

instruments. 

Conclusions: The metal alloy nature and the geometric differences influenced 

the mechanical behavior. Clinically, NiTi instruments should be employed for 

the constricted root canal negotiation after using a stainless steel instruments at 

a depth of 3 to 6 mm in apical direction. 

Keywords: Endodontics, pathfinding, root canal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cateterismo dos canais radiculares tem como finalidade realizar a 

exploração inicial e detectar possíveis variações morfológicas. Normalmente, 

são recomendados instrumentos de conicidade e diâmetro nominal reduzidos, 

tomados por pequenos movimentos de avanço em sentido apical, seguidos de 

rotação à direita e a esquerda e retrocesso. O cateterismo em canal amplo não 

apresenta grandes dificuldades. Todavia, em canal constrito e/ou parcialmente 

calcificado, esse procedimento pode representar uma difícil tarefa, devido à 

dificuldade de penetração e avanço do instrumento, limitando os movimentos 

de cateterismo. Consequentemente, tais procedimentos podem resultar em 

deformação elástica por flambagem (flexo-compressão), reduzindo a vida útil 

ou mesmo inutilizando o instrumento endodôntico (LOPES et al., 2010b). 

Observando a dificuldade e o grande consumo de tempo no avanço de 

instrumentos endodônticos até alcançar o forame apical em canais constritos, 

KOBAYASHI (1997) propôs modificações na ponta do instrumento tipo K 

número 10 de 21 mm de comprimento. O objetivo foi proporcionar uma maior 

resitência à flambagem do instrumento durante seu avanço, atuando como um 

abridor de orifício. 

Devido à necessidade de instrumentos específicos para auxiliar no 

cateterismo do canal radicular, instrumentos manuais em aço inoxidável foram 

desenvolvidos para esse fim. Modificações na conicidade, na seção reta 

transversal, no desenho da ponta, assim como o tratamento termo-mecânico 

de sua liga metálica, conferiram a esses intrumentos, maior resistência 



 

2 

 

mecânica à flambagem, aumentando sua eficácia no cateterismo. Essas 

alterações morfométricas permitiram um acesso mais seguro ao segmento 

apical de canais constritos, em comparação ao uso de instrumentos tipo K de 

aço inoxidável (JAFARZADEH & ABBOTT, 2007; LOPES et al., 2008a). No 

entanto, os instrumentos em aço inoxidável destinados ao cateterismo 

possuem maior rigidez quando comparados aos instrumentos convencionais, 

dificultando o cateterismo no segmento curvo dos canais radiculares, devido à 

possibilidade da ocorrência de alterações indesejáveis na morfologia original 

desses canais (ALLEN et al., 2007; LOPES et al., 2012a). 

Instrumentos mecanizados em NiTi foram lançados no mercado com o 

objetivo de conferir ao cateterismo de canais radiculares, a superelasticidade 

dessa liga metálica (BERUTTI et al., 2009). No entanto, esses instrumentos 

demonstram pouca resistência à flambagem, comportamento mecânico que 

dificulta o cateterismo nos milímetros iniciais de canais de difícil exploração 

(LOPES et al., 2012b). Nesse último estudo, a carga necessária para induzir a 

flambagem em instrumentos endodônticos durante o catetetrismo, foi maior nos 

instrumentos manuais de aço inoxidável, em comparação aos de NiTi. 

Os fabricantes sugerem atualmente que, para canais atresiados, o 

cateterismo até o comprimento de patência deve ser realizado por instrumentos 

de aço inoxidável de números 08 ou 10 e a seguir, empregar instrumentos de 

NiTi de dimensões semelhantes.  

Sugere-se no entanto que, os instrumentos para o cateterismo em NiTi 

possam ser utilizados com segurança, após a penetração em alguns milímetros 

dos instrumentos de aço inoxidável para o mesmo propósito, em canais 
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atresiados e curvos. Isso porque, a alguns milímetros de profundidade no 

interior de um canal atresiado, o instrumento de NiTi passa a apresentar a 

mesma resistência à flambagem dos instrumentos para o cateterismo em aço 

inoxidável, tornando-os capazes de realizar a exploração ao longo do restante 

do canal radicular. 

Portanto, este trabalho se propôs a estimar se, na profundidade de 3 e 6 

mm no interior de um canal atrésico simulado, o instrumento de NiTi 

mecanizado passa a apresentar resistência à flambagem semelhante ao 

instrumento de aço inoxidável. Uma análise geométrica dos instrumentos de 

aço inoxidável e de NiTi foi realizada objetivando correlacionar os aspectos 

observados, com os resultados obtidos. 

 

 



 

4 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. Cateterismo 

Atualmente existem no mercado vários instrumentos que se propõem a 

dinamizar o preparo químico-mecânico do canal radicular. Novos instrumentos 

manuais ou mecanizados, fabricados em diferentes ligas metálicas, têm sido 

alvo de pesquisas buscando tornar o preparo do canal radicular, um 

procedimento mais eficaz, rápido e seguro. No entanto, essa trilogia ainda não 

pôde ser alcançada, devido a inacessibilidade do instrumento endodôntico às 

irregularidades anatômicas e sinuosidades presentes no canal radicular.  Áreas 

de difícil acesso podem favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e 

consequentemente, comprometer o sucesso do tratamento endodôntico 

(SIQUEIRA et al., 1997; BARBIZAM et al., 2002). Na limpeza e modelagem do 

canal radicular, independentemente da técnica de instrumentação, a parte de 

trabalho do instrumento endodôntico deve atingir todas as suas paredes. Isso 

na prática é limitado, tendo em vista que o acesso mecânico, principalmente na 

região apical, é dificultado pela anatomia desse segmento (ROLDI et al., 2010). 

Segundo HULSMANN et al. (2005) a complexidade anatômica do 

sistema de canais radiculares deve ser considerada como um dos principais 

desafios no tratamento endodôntico, o que denota a importância da exploração 

do canal radicular, previamente ao início do preparo químico-mecânico. A 

exploração inicial denominada cateterismo, tem como finalidade examinar a 

acessibilidade do canal ao longo de toda a sua extensão, ou seja, do orifício de 

entrada até o forame apical.  
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O cateterismo ou exploração inicial é um procedimento comum em todas 

as técnicas de instrumentação. Envolve a limpeza inicial ao longo do canal 

radicular preliminarmente à sua instrumentação, verificando o número, a 

direção e possíveis variações morfológicas assim como, a possibilidade de 

acesso à região apical (LOPES et al., 2010b). 

Segundo GULABIVALA et al. (2005), é parte importante dos objetivos do 

preparo endodôntico, obter e manter o acesso às proximidades do forame 

apical, porém nem sempre esse fim pode ser facilmente alcançado. De acordo 

com o estudo de IBARROLA et al. (1997), interferências anatômicas no canal 

mésio-palatino de molares superiores podem dificultar sua exploração parcial 

ou total por meio dos instrumentos endodônticos. Esses autores também 

notaram a presença de calcificações difusas, cálculos pulpares e variações 

anatômicas, que podem impedir a livre penetração do instrumento ao longo de 

toda a extensão do canal radicular.  

Devido à dificuldade de acesso a canal constrito e ao maior tempo 

dispendido em se alcançar o forame apical, KOBAYASHI (1997) propôs 

desgastes em diagonal na ponta seccionada do instrumento tipo K número 10 

de 21 mm de comprimento. Essas alterações reduziram o comprimento, 

aumentando a resistência à flambagem do instrumento, o qual passou a atuar 

como um abridor de orifício. Os resultados revelaram uma melhor 

acessibilidade à canais constritos ou de difícil penetração. 

TAVARES et al. (2012) relataram uma série de casos onde o acesso 

endodôntico em canais parcialmente obliterados, foi realizado por meio de 

instrumentos tipo K número 15, seccionados a dois milímetros da ponta. Essa 
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alteração promoveu um aumento na eficiência de corte, assim como uma maior 

resistência à deformação e à fratura, durante a inserção no tecido calcificado. 

Para esses autores, o sucesso do tratamento endodôntico está baseado no 

desbridamento, desinfecção e obturação do sistema de canais radiculares. No 

entanto, essas etapas podem ser difíceis ou mesmo impossíveis de serem 

alcançadas, caso a cavidade pulpar esteja parcialmente obstruída, aumentando 

o risco de causar iatrogenias, interferindo consequentemente, no prognóstico 

do tratamento endodôntico. De acordo com CHOKSI & IDNANI (2013), no 

tratamento endodôntico de canais calcificados, a penetração do instrumento 

deve ser realizada cuidadosamente, devido ao maior risco de desvio ou 

perfuração radicular. Instrumentos tipo K de pequeno diâmetro, ou projetados 

especificamente para o cateterismo devem ser utilizados na exploração do 

canal. Os autores ainda sugerem um corte de 0,5 a 1 mm na extremidade da 

ponta de instrumentos tipo K, aumentando o diâmetro dessa, afim de facilitar a 

exploração em canal de difícil penetração. 

 

2.2. Flambagem  

Segundo LOPES et al. (2012a), a introdução de um instrumento 

endodôntico ao longo do trajeto original do canal radicular, pode ser uma tarefa 

facilmente executada quando estamos diante de um canal amplo e 

presumivelmente reto. Contudo, quando essa manobra é executada em canais 

estreitos, alguns detalhes devem ser observados na escolha do instrumento 

utilizado para esse fim. Instrumentos endodônticos indicados para o 

cateterismo de canal radicular constrito exibem idealmente pequenas 
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dimensões e possuem boa resistência mecânica à torção e à flambagem. 

Esses mesmos autores definem flambagem ou flexo-compressão, como a 

deformação elástica lateral de um instrumento endodôntico quando submetido 

a uma força compressiva na direção de seu longo eixo, com a finalidade de 

suportarem as cargas que lhes são impostas durante a progressão apical.  

BOBADE et al. (2013) compararam a resistência à flambagem entre os 

instrumentos C+File, K-files MANI (Utsunomiya Tochigi, Japão), ProFinder 

(Maillefer/Dentsply, Ballaigues, Suíça), NiTiFlex (Maillefer/Dentsply, Ballaigues, 

Suíça) e PathFile. Apresentando diâmetros nominais de 0,10, 0,10, 0,10, 0,15 e 

0,13mm respectivamente, os instrumentos foram divididos em cinco grupos 

com dez de cada marca comercial. Para o teste de flambagem, o cabo do 

instrumento foi fixado a uma máquina de teste universal. A ponta de cada 

instrumento foi posicionada em uma cavidade com 1 mm de diâmetro e 0,5 mm 

de profundidade, confeccionada sobre uma placa metálica. A carga foi aplicada 

em direção ao longo eixo do instrumento com velocidade de 3 mm/min, até um 

deslocamento lateral de 1 mm. A carga máxima necessária para induzir o 

deslocamento foi considerada como a sua resistência à flambagem. Os 

resultados indicaram diferença estatisticamente significante entre os 

instrumentos K-Files e os C+File, NiTiFlex e PathFile, todavia não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os instrumentos PathFile e 

NiTiFlex. Os instrumentos C+File revelaram máxima resistência à flambagem, 

seguido por ProFinder e K-files, respectivamente. Os autores concluíram que 

instrumentos de NiTi apresentam menor resistência à flambagem enquanto que 



 

8 

 

os de aço inoxidável com maior conicidade na extremidade de sua parte ativa, 

possuem maior resistência à flambagem. 

Para McCABE & DUMMER (2012), a exploração inicial de canais 

atresiados é um desafio para o profissional, que deve optar por instrumentos de 

pequeno diâmetro. No entanto, esses instrumentos não apresentam resistência 

à flambagem necessária para ultrapassar espaços limitados, e podem 

frequentemente flambar, deformar plasticamente ou fraturar, quando usados 

com forças verticais associadas a movimentos horário e anti-horário. Esses 

autores sugerem o uso alternado de limas tipo K número 8 e 10 por meio de 

suaves movimentos no sentido horário e anti-horário, com mínima pressão 

vertical, substituindo regularmente os instrumentos, a fim de prevenir sua 

fratura.  

De acordo com LOPES et al., (2010b), instrumentos tipo K de aço 

inoxidável números 06, 08, 10 e 15 são indicados para o cateterismo de canal 

atresiado, por meio de movimentos de alargamento parcial à direita com 

pequenos avanços no sentido apical. Todavia, esses instrumentos nem sempre 

possuem a rigidez necessária para avançar por espaços constritos, podendo 

flambar quando a força for aplicada no sentido apical (ALLEN et al., 2007). A 

resistência à flambagem é uma propriedade mecânica importante, que permite 

ao instrumento endodôntico, avançar no sentido apical entremeio aos 

impedimentos anatômicos, durante a exploração de canal atresiado e/ou curvo 

(LOPES et al., 2012a,b). 
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2.3. Cateterismo com instrumento de aço inoxidável 

Com o intuito de minimizar o efeito de flambagem, instrumentos 

endodônticos de aço inoxidável foram desenvolvidos com características 

específicas para a exploração inicial do canal radicular. Dentre essas podemos 

citar variações de conicidade na haste helicoidal, alterações geométricas na 

forma da ponta e na seção reta transversal (LOPES et al., 2008a; LOPES et al., 

2012a). 

Instrumentos endodônticos acionados manualmente, fabricados a partir 

da liga de aço inoxidável são os mais utilizados no mundo e ainda deverão ser 

empregados por um longo período de tempo. Esses instrumentos, muitas 

vezes são insubstituíveis, pois oferecem boa resistência à flambagem, 

permitindo seu avanço na exploração de canais atresiados e curvos 

(LEONARDO & LEONARDO, 2002).  

RUDDLE (2005) destaca a importância da realização do cateterismo do 

canal radicular previamente ao uso de alargadores de NiTi acionados a motor, 

com o intúito de facilitar e dar mais segurança à sua utilização. Reconhece que 

certas configurações anatômicas podem ser melhor modeladas por meio de 

instrumentos de aço inoxidável de pequenos diâmetros acionados 

manualmente, criando um livre acesso às proximidades do forame apical. 

Segundo o mesmo, isso permite uma progressão uniforme dos instrumentos 

mecanizados, ao longo de todo comprimento do canal radicular.  

UROZ-TORRES et al. (2009) avaliaram e compararam a eficácia na 

utilização de instrumentos manuais no cateterismo, de forma a prevenir a 

ocorrência de degraus ou desvios, associado ao sistema Mtwo (VDW, 
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Munique, Alemanha). Nesse estudo não houve diferença significativa quanto à 

curvatura do canal, desvio apical e tempo de trabalho dispendido na conclusão 

do preparo, com ou sem a realização do cateterismo. Todavia, apesar do 

cateterismo com instrumentos manuais consumir inicialmente mais tempo, essa 

manobra facilitou a inserção dos instrumentos Mtwo no canal, aumentando a 

eficácia e reduzindo o tempo do preparo químico-mecânico. 

De acordo com BERGMANS et al. (2001), PATINÕ et al. (2005) e  

ZARRABI et al. (2010), o uso prévio de instrumentos endodônticos em aço 

inoxidável acionados manualmente no segmento apical de um canal curvo, 

reduz a incidência de fratura dos instrumentos mecanizados. Segundo esses 

autores, a realização prévia de um glide path manual, ou seja, da exploração 

do canal seguida de uma ampliação inicial, elimina possíveis interferências 

anatômicas em toda a extensão do canal. Esse procedimento está em 

conformidade com o trabalho de PETERS et al. (2003), que recomendam a 

ampliação de canal atresiado com no mínimo um instrumento tipo K de aço 

inoxidável número 15, em todo o comprimento de trabalho, anteriormente à 

utilização de instrumentos mecanizados ProTaper (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça), minimizando o risco de fratura. Outro achado de relevância 

clínica foi a predominância de fraturas na porção apical do canal, a poucos 

milímetros da ponta do instrumento, onde geralmente o raio de curvatura é 

menor (PATINÕ et al., 2005). 

Diversos instrumentos endodônticos foram desenvolvidos especialmente 

com a finalidade de facilitar o procedimento de cateterismo em canais de difícil 

acesso. Dentre esses podemos destacar os instrumentos C+File (Dentsply 
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Maillefer, Ballaigues, Suíça) que conforme o fabricante, possuem maior 

resistência à flambagem, em relação aos instrumentos tipo K de aço inoxidável, 

facilitando o acesso ao segmento apical do canal radicular. São oferecidos 

comercialmente nos números 8, 10 e 15 e comprimentos úteis de 18, 21 e 25 

mm, com conicidade de 0,04 mm/mm, nos quatro primeiros milímetros a partir 

da extremidade da ponta do instrumento. No restante da parte de trabalho com 

conicidade de 0,02 mm/mm. Conforme PATEL
 
& RHODES (2007), em canais 

parcialmente calcificados, uma vez identificada a sua embocadura, a 

exploração inicial deve ser realizada por instrumentos de pequeno diâmetro 

nominal (0,06 ou 0,08 mm), acionados manualmente por meio de movimentos 

no sentido horário e anti-horário.  

Segundo JAFARZADEH & ABBOTT (2007), os instrumentos C+File por   

apresentarem maior resistência à flambagem, facilitam a localização do canal 

mésio-palatino, assim como, o acesso ao segmento apical do canal, quando 

comparados aos instrumentos tipo K de aço inoxidável. Sua ponta de forma 

piramidal facilita a penetração no interior do canal atresiado e sua seção reta 

transversal quadrangular proporciona uma maior resistência à deformação. A 

superfície polida desse instrumento também permite uma suave inserção no 

interior do canal radicular. Para SOLANKI (2012), a conicidade variável dos 

instrumentos C+File tem a finalidade de aumentar a resistência à flambagem, 

assim como, facilitar o acesso ao segmento apical do canal radicular. São 

considerados os instrumentos ideais, tanto para o cateterismo dos canais 

atresiados, quanto em casos de retratamento endodôntico. 
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Os instrumentos manuais C-Pilot (VDW, Munique, Alemanha) foram 

também projetados para auxiliar na exploração de canal excessivamente curvo 

e atresiado. São em aço inoxidável e segundo o fabricante, apresentam ponta 

ativa e rigidez satisfatória ao cateterismo, sendo menos susceptíveis à 

distorções ou a flambagem, quando comparados aos instrumentos tipo K de 

aço inoxidável. Na presença de obstrução nos milímetros apicais, o instrumento 

deve avançar gradualmente auxiliado por radiografias, a fim de determinar sua 

orientação no interior do canal radicular.  São comercializados nos números 6, 

8, 10, 12,5 e 15 e nos comprimentos úteis de 19, 21 e 25 mm.  

Em 2009, AMARAL avaliou a resistência à flambagem de diferentes 

instrumentos endodônticos manuais de aço inoxidável de número 10, nos 

comprimentos úteis de 21 e 25 mm, empregados no cateterismo de canais 

radiculares. Observou que os instrumentos C+File apresentam conicidade de 

0,04 mm/mm nos quatro milímetros iniciais junto à ponta e de 0,01 mm/mm no 

segmento restante, enquanto que, a parte de trabalho dos instrumentos CC+ 

(VDW, Munique, Alemanha) e C-Pilot apresenta conicidade de 0,02 mm/mm 

em toda sua extensão. Os instrumentos C+File, CC+ e C-Pilot possuem seção 

reta transversal quadrangular com quatro arestas laterais de corte e ponta com 

vértice truncado, com ângulo de transição entre a base da ponta e a haste 

helicoidal. Segundo o autor, o comprimento do instrumento não influenciou na 

resistência à flambagem. Além disso, os instrumentos C+File apresentaram 

maior resistência à flambagem quando comparado aos CC+ e C-Pilot, e quanto 

maior o diâmetro da seção reta transversal, maior a capacidade de corte para 

instrumentos com o mesmo número de hélices. Outro resultado de relevância 
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clínica neste estudo revelou que quanto menor o número de hélices, maior o 

intervalo entre os passos, diminuindo o ângulo de inclinação das hélices. 

Consequentemente, essas características aumentam a ação de alargamento e 

reduzem a flexibilidade do instrumento, tornando-o mais adequado no 

cateterismo.  

             Em 1983, NEWMAN et al. compararam a capacidade de corte de sete 

marcas diferentes de instrumentos tipo K de aço inoxidável números 20, 25 e 

30. A eficiência de corte foi determinada medindo-se a profundidade de corte 

dos instrumentos numa amostra de osso bovino, após três períodos sucessivos 

de testes de três minutos. Os resultados experimentais indicaram diferenças 

significativas na eficiência de corte entre as sete marcas avaliadas. Foi 

observado o desgaste de todos os instrumentos, assim como uma diminuição 

na profundidade de corte para cada instrumento a cada período sucessivo de 

teste. Os autores também verificaram que a seção reta transversal influenciou 

na eficiência de corte, quando comparada a instrumentos com o mesmo 

número de hélices. 

CIMIS et al. (1988) avaliaram o efeito do instrumento tipo K no transporte 

apical de canais moderadamente curvos. Após o preparo anticurvatura, o 

diâmetro apical final foi determinado após o uso de três instrumentos de 

numeração consecutivamente maior ao instrumento apical inicial. Radiografias 

foram tomadas nas direções vestíbulo-lingual e mésio-distal a cada instrumento 

utilizado. Os resultados revelaram transporte apical em 54% dos casos, sendo 

que desses, 55% foram após o uso de instrumentos menores ou igual ao de 

número 20, 28% após o número 25 e em 17% dos casos, após o instrumento 
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número 30. Porém a partir do instrumento número 10, o transporte apical foi 

observado em apenas três casos. 

 KAPALAS & LAMBRIANIDIS (2000) se propuseram a identificar os 

fatores associados à formação de degraus durante o tratamento endodôntico. 

Os autores constataram que a posição do dente no arco influenciou na 

incidência de degraus, no entanto, a presença de curvatura no canal foi a 

variável mais significativa, sobre a incidência da formação de degraus. 

  

2.4. Cateterismo com instrumentos de NiTi  

Em 1988, WALIA et al. manufaturaram instrumentos endodônticos a 

partir de uma liga de fio ortodôntico de NiTi. Esses instrumentos apresentaram 

duas a três vezes mais resistentência à flexão e torção, assim como maior 

resistência à fratura em comparação com os instrumentos em aço inoxidável de 

mesmas dimensões. Tais resultados sugeriram que os instrumentos em NiTi 

poderiam ser promissores para a instrumentação de canais curvos. 

Com o objetivo de avaliar a relação entre a forma da seção reta 

transversal e a flexibilidade, CAMPS et al. (1995) compararam três 

instrumentos tipo K de NiTi com seções retas tranversais distintas. Observaram 

que o momento de flexão do instrumento está relacionado à sua área, e que a 

flexibilidade pode ser três ou quatro vezes maior para NiTi quando comparado 

ao aço inoxidável, independentemente de seção reta transversal. Os autores 

concluíram que os instrumentos tipo K de NiTi possuem maior flexibilidade que 

os de aço inoxidável, encorajando seu emprego no preparo químico-mecânico 

de canais radiculares curvos. 
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De acordo com PESCE et al. (1999), os instrumentos em NiTi 

demontram uma flexibilidade extremamente superior aos de aço inoxidável, 

característica que facilita o acompanhamento das curvaturas do canal radicular, 

dificultando o desvio apical e mantendo a forma original do canal. 

Devido às propriedades do efeito de memória de forma e da 

superelasticidade inerentes à liga de NiTi, instrumentos acionados à motor 

foram lançados no mercado para a realização do cateterismo, assim como, 

confeccionar um glide path inicial, eliminando a necessidade de uma pré-

instrumentação manual. O sistema PathFile (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) tem como objetivo criar um glide path por meio de instrumentos 

mecanizados de NiTi. Segundo BERUTTI et al. (2012), os três instrumentos 

que compõem o sistema apresentam conicidade de 0,02 mm/mm, seção reta 

transversal quadrangular e comercializados nos números 13, 16 e 19 (diâmetro 

em D0) e nos comprimentos de 21, 25 e 31 mm. De acordo com MEIRELES et 

al. (2012), os instrumentos PathFile foram desenvolvidos para o cateterismo e 

o pré-alargamento mecânico do canal radicular. O fabricante recomenda sua 

utilização, imediatamente após o uso de um instrumento tipo K número 10 

manual, em todo o comprimento de trabalho, e anteriormente ao uso dos 

alargadores ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). Uma 

das vantagens apresentadas pelo fabricante é o desenho da ponta, que 

segundo este, reduz os riscos de formação de zip e desvio apical. Nesse 

estudo, os instrumentos PathFile promoveram um desvio apical mínimo, além 

de facilitar a instrumentação com o sistema ProTaper Universal. 
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BERUTTI et al. (2009), em um estudo com cem canais artificiais em 

forma de “S”, observaram que os instrumentos PathFile criaram um glide path 

fácil e seguro, quando precedidos do cateterismo com instrumentos tipo K 

número 10 de aço inoxidável. De acordo com os resultados, a anatomia original 

do canal se manteve com menores índices de desvios, complicações ou zip 

apicais, quando comparados ao pré-alargamento manual com instrumentos tipo 

K de aço inoxidável números 08, 10, 15 e 20. Outro dado interessante foi o 

desempenho similar entre profissionais inexperientes e experientes. Além 

disso, um clínico inexperiente produziu uma modelagem mais conservadora 

com os instrumentos PathFile, do que um profissional experiente com o pré-

alargamento manual. 

 Segundo o fabricante, o sistema RaCe ISO 10 (FKG Dentaire, La-

Chauxde-Fonds, Suíça) é um conjunto de três instrumentos de NiTi rotatórios 

projetados para o glide path, após o cateterismo com um instrumento tipo K de 

aço inoxidável número 08. Apresentam diâmetro em D0 igual a 0,10 mm e 

conicidades 0,02, 0,04 e 0,06 mm/mm. A ponta modificada sem ângulo de 

transição, permite a passagem suave do instrumento ao longo do canal, com 

um mínimo de pressão unidirecional apical, característica que confere maior 

segurança e previne desvios ou zip apicais. O desenho de sua aresta de corte 

evita o rosqueamento no interior do canal e o eletropolimento químico, reduz as 

irregularidades da superfície de corte, conferindo ao instrumento maior 

resistência à fratura por torção e por fadiga. 

ANDERSON et al. (2007) avaliaram o efeito do eletropolimento sobre a 

flexão em fadiga e à torção em três marcas de instrumentos de NiTi acionados 
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a motor. Utilizaram instrumentos ProFile (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), 

EndoWave (J Morita Corporation, Japão) e RaCe. Testes de fadiga foram 

realizados com o instrumento girando livremente dentro de um canal artificial 

com ângulos de curvatura de 45 e 90 graus. De acordo com os resultados, o 

número de rotações necessárias para ocorrer a fratura dos instrumentos 

eletropolidos foi significativamente maior em todas as marcas testadas. Para os 

autores, o eletropolimento promove efeitos benéficos no prolongamento da vida 

útil em fadiga dos instrumentos mecanizados de NiTi, pois reduz os defeitos de 

acabamento superficial provenientes do processo de fabricação, que podem 

atuar como pontos concentradores de tensão, induzindo a fratura do 

instrumento. No entanto, embora o acabamento superficial possa ser levado 

em consideração na selecão de um instrumento endodôntico, outros fatores 

prevalecem, tais como: o desenho do instrumento, a qualidade resultante do 

preparo do canal, a eficiência e a segurança. 

NAKAGAWA (2011) avaliou e comparou a flexibilidade e a resistência 

torcional dos instrumentos PathFile, RaCe ISO 10 e Scout RaCe (FKG 

Dentaire, La-Chauxde-Fonds, Suíça) destinados ao glide path, com 

instrumentos de aço inoxidável K-File (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). 

Os instrumentos de NiTi foram significativamente mais flexíveis que os 

instrumentos de aço inoxidável, permitindo uma melhor manutenção do trajeto 

original do canal. Todavia, os instrumentos de NiTi apresentaram uma menor 

resistência à torção, quando comparados aos instrumentos K-File. Para o 

autor, a realização do glide path na tentativa de eliminar interferências 

anatômicas em toda a extensão do canal, reduz os riscos de fratura dos 
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instrumentos utilizados subsequentemente, possibilitando atuarem livremente 

na modelagem e limpeza mecânica dos canais radiculares. 

PASQUALINI et al. (2012) por meio da microtomografia 

computadorizada, compararam a capacidade de instrumentos destinados ao 

cateterismo e pré-alargamento, em manter a anatomia original do canal com o 

mínimo de deformação e desvio. Inicialmente foram microescaneadas 

dezesseis raízes vestibulares provenientes de oito primeiros molares 

superiores. No primeiro grupo, foram utilizados para o cateterismo e pré-

alargamento, os instrumentos K-file (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) 

produzidos em aço inoxidável números 08, 10, 12, 15, 17 e 20, acionados 

manualmente. No outro grupo utilizou-se os instrumentos PathFile números 1, 

2 e 3. Após a realização do pré-alargamento, os espécimes foram novamente 

microescaneados e as imagens comparadas às obtidas anteriormente. Os 

autores observaram um desgaste mais centralizado no canal pelo instrumento 

PathFile, gerando menos desvio nos pontos de maior curvatura radicular, 

preservando a anatomia original do canal de forma mais eficaz, do que os 

instrumentos em aço inoxidável. 

D’AMÁRIO et al. (2013) avaliaram a ocorrência de desvio no canal 

radicular e transporte do forame apical, assim como, o tempo de trabalho 

necessário à realização do glide-path, em canais mesiais de quarenta e cinco 

molares inferiores. Os canais foram divididos em três grupos. No primeiro 

grupo foram utilizados os instrumentos G-File (Micro-Mega, Besançon, França), 

fabricados em NiTi e acionados mecanicamente. Esse sistema é composto por 

apenas dois instrumentos de diâmetro nominal 0,12 e 0,17 mm, de conicidade 
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0,03 mm/mm e seção reta transversal triangular. No grupo dois, utilizaram o 

sistema PathFile e no terceiro grupo, instrumentos em aço inoxidável tipo K 

(Micro-Mega, Besançon, França) acionados manualmente, números 10, 15 e 

20. Radiografias digitais tomadas antes e depois do glide-path, foram 

sobrepostas para determinar a ocorrência do transporte do forame apical e o 

desvio do canal radicular. Nenhum dos instrumentos demonstrou qualquer 

influência sobre a ocorrência de transporte apical ou desvio do canal radicular, 

porém os instrumentos G-File foram mais rápidos na realização do glide-path. 

LOPES et al. (2012a) compararam a carga máxima necessária para 

induzir a flambagem em instrumentos confeccionados para o cateterismo do 

canal radicular. Avaliaram os instrumentos C+File, C-Pilot e PathFile. Dez 

amostras de cada uma das marcas foram selecionadas e examinadas por meio 

da MEV para a verificação do desenho da seção reta transversal. Para o teste 

de flambagem, o instrumento foi fixado numa máquina de teste universal e sua 

ponta posicionada em uma cavidade com 1 mm de diâmetro e 0,5 mm de 

profundidade, confeccionada sobre uma placa de alumínio. Uma carga de 20 N 

foi aplicada na direção axial de cada instrumento com velocidade de 1 mm/min 

até que ocorresse um deslocamento lateral de 1 mm. Os instrumentos C+File 

necessitaram de maior carga para induzir à flambagem, enquanto que a menor 

foi para os instrumentos PathFile. Pela análise do MEV, a haste de corte das 

marcas testadas apresentou seção reta transversal quadrangular.  

Em um outro estudo, LOPES et al. (2012b) compararam as propriedades 

mecânicas de três marcas de instrumentos destinados ao cateterismo do canal 

radicular. Foram avaliados os instrumentos C-Pilot, Scout RaCe e o PathFile, 
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com 25 mm de comprimento e 0,02 mm/mm de conicidade. Os ensaios 

mecânicos avaliaram a resistência à flexão, flambagem, além da fratura por 

fadiga e por torção em sentido horário. De acordo com os resultados, o 

instrumento C-Pilot apresentou maior resistência à flambagem, porém menor 

flexibilidade e resistência à fratura por fadiga, quando comparado aos de NiTi. 

O instrumento PathFile apresentou alta resistência à fratura por fadiga, 

enquanto que o Scout RaCe exibiu maior deflexão angular na fratura. As 

hastes de corte helicoidais cônicas dos instrumentos apresentaram seção reta 

transversal quadrangular, presença de deformação plástica na fratura por 

torção e ausência na fratura por fadiga. Para os autores, a utilização 

combinada de instrumentos de aço inoxidável acionados manualmente e 

mecanizados de NiTi, melhora o desempenho destes. 

CASSIM & VAN DER VYVER (2013) destacaram a importância do pré-

alargamento endodôntico, e afirmaram que quando esse procedimento é 

realizado anteriormente à modelagem do canal radicular, há uma melhora 

significativa no resultado final do preparo. Manufaturado em NiTi, o instrumento 

PathFile foi desenvolvido especificamente para o pré-alargamento do canal 

radicular. Possuem seção transversal reta quadrangular e conicidade crescente 

de 0,02 mm/mm que garante sua flexibilidade, além de apresentarem 

satisfatória resistência à fadiga e eficiência de corte. A ponta inativa com 

ângulo de 50 graus, reduz o risco de formação de degraus. Todavia, o 

fabricante sugere seu uso somente após o cateterismo manual com limas tipo 

K número 10 em aço inoxidável, em todo o comprimento de trabalho. Os 

instrumentos Scout Race, também confeccionados em NiTi, possuem seção 
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reta transversal quadrangular e conicidade de 0,02 mm/mm. Após a usinagem, 

recebem um polimento eletrolítico com a finalidade de remover irregularidades 

inerentes ao seu processo de fabricação. O fabricante recomenda a velocidade 

de 600 rpm após o cateterismo com instrumentos tipo K números 06 e 08 de 

aço inoxidável acionados manualmente, em todo o comprimento de trabalho. 

Os instrumentos em NiTi desenvolvidos para o pré-alargamento, tornam a 

modelagem do canal radicular uma tarefa mais rápida, propiciando um menor 

índice de acidentes e complicações, além de contribuir na manutenção da 

anatomia original do canal. No entanto, os autores destacam que apesar da 

eficiência desses instrumentos mecanizados no pré-alargamento, o papel do 

instrumento manual não deve ser negligenciado. 

AJUZ et al. (2013) compararam a incidência de desvios ao longo do 

trajeto de canais artificiais com dupla curvatura, após a realização do pré-

alargamento com diferentes instrumentos endodônticos. Para esse estudo, 

sessenta canais artificiais em resina acrílica foram preenchidos com tinta 

nanquim e imagens obtidas antes da instrumentação, por meio de um 

estereomicroscópio. O experimento foi dividido em três grupos de vinte blocos 

e o cateterismo realizado manualmente pelo instrumento K-file número 8, em 

todos os grupos. No primeiro grupo, o pré-alargamento foi realizado com os 

instrumentos K-file números 10, 15 e 20 acionado manualmente. No segundo e 

terceiro grupos foram utilizados os instrumentos rotatórios PathFile números 

13, 16 e 19, e Scout RaCe números 10, 15 e 20, respectivamente. Para avaliar 

a ocorrência de desvios, as imagens obtidas pré e pós-instrumentação foram 

sobrepostas e calculada a diferença do desgaste das paredes mesial e distal 
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ao longo do canal. Apesar de desvios terem sido observados em todos os 

grupos, os instrumentos K-file foram os que apresentaram os maiores índices, 

seguido pelo PathFile e Scout RaCe, respectivamente. Os autores concluíram 

que os instrumentos em NiTi são mais adequados para o glide path, pois 

promovem menos desvios na anatomia original do canal, quando comparados 

à  instrumentos de aço inoxidável acionados manualmente. 

KUBDE et al. (2012) afirmam que os instrumentos PathFile permitem 

uma ampliação do canal radicular com menor ocorrência de desvios, quando 

comparados aos instrumentos manuais tipo K. No entanto, ressaltaram a 

utilização de instrumentos tipo K números 08 e 10 manuais, antes do uso do 

PathFile no cateterismo e pré-alargamento do canal radicular. Nesse estudo, o 

PathFile proporciou um pré-alargamento rápido e seguro do canal radicular, 

sem a ocorrência de transporte do forame apical ou formação de degraus.  

ALVES et al. (2012) avaliaram a ocorrência do transporte apical por meio 

de diferentes instrumentos indicados para o glide path em canal curvo. Canais 

das raízes mesiais de quarenta e cinco molares inferiores, com ângulo de 

curvatura entre 25 e 35 graus, tiveram sua patência confirmada por 

instrumentos K-file em aço inoxidável números 8 ou 10. Os espécimes foram 

divididos aleatoriamente em três grupos de quinze raízes. No grupo um, o 

preparo foi realizado por instrumentos K-file (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) em aço inoxidável, números 10, 15 e 20, acionados manualmente. Nos 

grupos dois e três, por instrumentos PathFile números 13, 16 e 19 e Mtwo 

números 10, 15 e 20, respectivamente. O transporte do canal radicular foi 

avaliado pela sobreposição de radiografias tomadas antes e após o preparo 
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dos canais. Os resultados mostraram que a posição do forame apical 

permaneceu inalterada ao final do preparo, assim como, não ocorreu o 

transporte do canal radicular em nenhum dos três grupos.  

ROCHA et al. (2013) compararam dois sistemas de NiTi rotatórios, 

quanto à a capacidade de manutenção da posição original do canal curvo e ao 

tempo de trabalho despendido no preparo. Raízes mesiais de molares 

inferiores, com ângulos de curvatura entre 20 e 40 graus foram selecionadas e 

divididas em dois grupos: combinação de instrumentos PathFile com ProTaper 

Universal e instrumentos Twisted Files (Sybron Endo, Orange, CA, EUA). Em 

ambos os grupos realizou-se o pré-alargamento e a patência com limas tipo K 

em aço inoxidável números 08 e 10, acionadas manualmente. Após a avaliação 

das imagens radiográficas, observaram que os sistemas apresentaram 

performance semelhante com relação à manutenção da morfologia original do 

canal, entretanto, o tempo de trabalho requerido pela combinação dos 

instrumentos PathFile e ProTaper Universal foi significativamente maior do que 

para os instrumentos Twisted Files.  

GERGI et al. (2010) avaliaram por meio de tomografia computadorizada, 

a ocorrência do transporte em noventa canais e a capacidade de centralização 

do preparo, em relação à anatomia original do canal. Utilizaram os 

instrumentos Twisted Files, PathFile com ProTaper e instrumentos K-file em 

aço inoxidável, acionados manualmente. De acordo com os resultados, o grupo 

Twisted Files apresentou melhor centralização do preparo e menor quantidade 

de transporte do canal, seguido pelo PathFile associado ao ProTaper e K-file, 

respectivamente. 
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KANGARLOO et al. (2012) compararam o índice de fratura dos 

instrumentos ProTaper em canais artificiais, após o pré-alargamento com 

PathFile ou instrumento manual tipo K. De acordo com os testes estatísticos, 

não houve diferença significativa com relação ao número de instrumentos 

fraturados. Os autores concluíram que no pré-alargamento, os instrumentos 

PathFile não foram mais eficazes que os manuais, com relação a incidência de 

fratura. 

Atualmente, alguns fabricantes de instrumentos endodônticos sugerem o 

preparo do canal com apenas um instrumento, sem prévia realização de 

cateterismo ou glide path manual. Dentro desse contesto, BERUTTI et al. 

(2012) avaliaram a influência da realização do cateterismo e do glide path 

previamente ao uso de instrumentos WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) em canais artificiais, em movimento recíprocante. Imagens fotográficas 

digitais tomadas antes e após a instrumentação foram sobrepostas para 

analisar a ocorrência de desvios. Quando o cateterismo e o glide path foram 

realizados préviamente ao uso dos instrumentos WaveOne, houve uma 

redução na ocorrência de desvios ou distorções na curvatura dos canais. 

Segundo os autores, a criação de um glide path antes da utilização de 

instrumentos de NiTi acionados por movimento rotatório contínuo ou 

reciprocante, parece proporcionar maior segurança na instrumentação do canal 

radicular. 

DE-DEUS et al. (2012) avaliaram a eficácia do instrumento Reciproc R25 

(VDW, Munique, Alemanha), em atingir o forame apical de 502 canais mesiais 

de molares inferiores, sem a prévia realização de um glide path manual. O 
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instrumento R25 não atingiu o forame apical em 23 canais moderadamente 

curvos e em nove retos. Os autores sugeriram a utilização de somente um 

instrumento na ampliação de canal reto ou moderadamente curvo na maioria 

dos casos. No entanto, reconhecem que o glide path pode facilitar o R25, a 

alcançar o forame apical posicionado excentricamente.  

 

2.5. Caracterização do instrumento endodôntico 

   SCHÄFER (1999) analisou a influência da geometria da seção reta 

transversal e do número de hélices, sobre a eficiência de corte de instrumentos 

endodônticos em aço inoxidável. Foram utilizados instrumentos com seção reta 

transversal triangular, quadrangular, losangular e em forma de “S”, com  16, 24 

e 32 hélices. Os resultados indicaram maior eficiência de corte nos 

instrumentos de desenho losangular com 24 hélices, não confirmando a 

hipótese de que apenas o número de hélices determina uma melhor 

capacidade de corte. 

ZINELIS et al. (2002) avaliaram a padronização de instrumentos de aço 

inoxidável do tipo Hedstron e K-File, assim como, em NiTi acionados 

mecanicamente. O diâmetro e o ângulo da ponta foram verificados e 

comparados com as especificações da International Standards Organization 

(ISO) 3630-1. Os resultados revelaram que quase todos os instrumentos 

estavam dentro dos limites de tolerância aceitos pela ISO, que podem variar de 

0,02 mm para mais ou para menos que os valores especificados, porém 

nenhum apresentou tamanho nominal exato. O aumento do diâmetro dos 
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instrumentos provoca um aumento de sua rigidez, o que facilita o transporte 

durante o preparo químico-mecânico. 

MISERENDINO et al. (1986) compararam a eficiência de corte dos 

instrumentos endodônticos em canais artificiais constritos. Observaram que as 

limas e alargadores com ângulo da ponta entre 60 e 69o foram 

significativamente mais eficientes do que aquelas com ângulo entre 40 e 49o. 

Quanto à geometria da ponta, a forma piramidal apresentou maior potencial de 

corte do que a cônica. No que se refere à seção reta transversal do 

instrumento, pontas com desenho triangular possuem maior ação de corte do 

que as na forma quadrangular. Observaram que o desenho e a forma da ponta 

do instrumento tem maior influência sobre a eficiência de corte do que o ângulo 

de sua ponta. Em sua experiência clínica, observou que quanto maior o 

diâmetro nominal e a rigidez do instrumento, mais fácil sua penetração em 

canais calcificados ou constritos. 

Por meio de teste de flexão, CAMPS & PERLOT (1994) avaliaram a 

relação entre o diâmetro e a rigidez de instrumentos endodônticos em aço 

inoxidável com diferentes seções retas transversais. Os instrumentos de seção 

transversal quadrangular apresentaram um momento de flexão maior do que os 

de seção losangular e triangular, respectivamente. Esses autores concluíram 

que houve uma relação exponencial entre o diâmetro e o desenho da seção 

reta transversal do instrumento endodôntico e o momento de flexão. 

STENMAN & SPANGBERG (1993) avaliaram as variações nas 

dimensões de instrumentos acionados manualmente. Para isso, utilizaram um 

microscópio óptico conectado a um computador equipado com software, para a 
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avaliação da conicidade e do diâmetro em vários pontos, ao longo do 

comprimento de trabalho. Os resultados revelaram variações entre as medidas 

que excediam os valores máximo e mínimo aceitáveis pela ISO, e apenas uma 

marca comercial apresentou todos os instrumentos dentro das variações 

permitidas. Os autores recomendam maior atenção às normas da ISO na 

fabricação dos instrumentos endodônticos. Em um outro estudo, LASK et al. 

(2006) analisaram a variabilidade do diâmetro do ponta (diâmetro em D0) e da 

conicidade entre os instrumentos em NiTi ProFile (Dentsply Tulsa Dental, 

Tulsa, OK, EUA), K3 (Sybron Endo, Orange, CA, EUA), Endo Sequence 

(Brasseler, Savannah, GA, EUA) e ProFile GT (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, 

OK, EUA). Os instrumentos avaliados possuíam diâmetro nominal de 0,3 mm e 

conicidade de 0,04 mm/mm. A conicidade e o diâmetro em D0 foram 

calculados a partir dos diâmetros em D3 e D16. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre o cálculo da conicidade e a informada pelo 

fabricante. Em todas as marcas, os diâmetros obtidos em D0 tenderam a ser 

maiores que os valores fornecidos pelo fabricante, no entanto, somente o 

instrumento Profile apresentou diferença estatística significativa. 

LOPES et al. (2008b) avaliaram a influência da conicidade de 

instrumentos K3 (Kerr Dental Products, Sybron Dental Specialties, México), 

sobre a flexibilidade, o número de ciclos para ocorrer a fratura por fadiga e o 

comprimento do segmento fraturado. O diâmetro e a conicidade dos 

instrumentos foram calculados e comparados com os dados fornecidos pelo 

fabricante. A flexibilidade dos instrumentos foi avaliada em ensaio de flexão em 

cantilever e o número de ciclos para ocorrer a fratura por fadiga determinado 
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em ensaio de flexão rotativa. Os resultados indicaram que o diâmetro e a 

conicidade obtidos não mostraram diferenças estatisticamente significativas, 

quando comparado aos valores fornecidos pelo fabricante. A flexibilidade e a 

vida em fadiga diminuíram com o aumento da conicidade e o comprimento do 

segmento fraturado aumentou com o aumento da conicidade dos instrumentos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A exploração inicial de um canal radicular atresiado pode representar um 

grande desafio clínico para o profissional. Na maioria das vezes, está 

associada à complexidade anatômica do canal radicular, dificultando a 

realização do cateterismo. Em função disso, instrumentos endodônticos de aço 

inoxidável foram desenvolvidos especialmente para facilitar essa etapa do 

tratamento endodôntico. Todavia, apesar de satisfatória resistência à 

flambagem, esses instrumentos apresentam pouca flexibilidade, sendo mais 

adequados na exploração do segmento cervical de canal atresiado e curvo.  

Recentemente, instrumentos de NiTi acionados a motor foram lançados 

no mercado, com o objetivo de superar as limitações dos instrumentos de aço 

inoxidável para o cateterismo. O baixo módulo de elasticidade da liga de NiTi 

confere aos instrumentos maior flexibilidade, reduzindo os riscos de 

deformações e/ou desvios, no segmento médio e apical. Contudo, tal 

propriedade pode dificultar a penetração na embocadura de um canal radicular 

atrésico, resultando na flambagem do instrumento que impede o avanço deste 

no sentido apical.  

A escassez de trabalhos prévios avaliando o comportamento mecânico 

de instrumentos de NiTi acionados a motor indicados para o cateterismo em 

diferentes profundidades, motivou este estudo. 
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4. HIPÓTESE 

 

Instrumentos de NiTi mecanizados, desenvolvidos para o cateterismo 

dos canais radiculares, apresentam resistência à flambagem semelhante aos 

instrumentos de aço inoxidável a uma profundidade entre três e seis milímetros 

em ensaio de flexo-compressão. 
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5. PROPOSIÇÃO 

 

1 – Investigar a influência das características geométricas dos instrumentos 

avaliados com os resultados do ensaio de flambagem. 

2 – Estimar e comparar a resistência em flambagem dos instrumentos C-Pilot, 

C+File, PathFile e Scout RaCe. 

3 – Verificar se na distância de 3 e 6 mm de sua ponta, os instrumentos 

PathFile e Scout RaCe apresentam resistência à flambagem semelhante aos 

instrumentos C-Pilot e C+File na superfície. 

4 – Avaliar a necessidade do emprego de um instrumento de aço inoxidável, 

previamente ao uso de instrumentos de NiTi para o cateterismo de canais 

atresiados. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Instrumentos 

 Foram utilizados um total de cinquenta e dois instrumentos endodônticos 

distribuidos em quatro grupos: 

 Treze instrumentos C-Pilot (VDW GmbH, Munique, Alemanha) em aço 

inoxidável de diâmetro nominal de 0,1mm, com 25 mm de comprimento e 

conicidade de 0,02 mm/mm; 

 Treze instrumentos C+File (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) em 

aço inoxidável de diâmetro nominal de 0,1mm, com 25 mm de comprimento e 

conicidade de 0,04 mm/mm nos quatro milímetros junto à ponta do instrumento 

e conicidade de 0,02 mm/mm no segmento restante; 

 Treze instrumentos PathFile (Dentsply Tulsa Dental Specialities, Tulsa, 

EUA) em NiTi de diâmetro nominal de 0,13mm, com 25 mm de comprimento e 

conicidade de 0,02 mm/mm; 

 Treze instrumentos Scout RaCe (FKG Dentaire, La-Chaux-de-Fonds, 

Suíça) em NiTi de diâmetro nominal de 0,1mm, com 25 mm de comprimento e 

conicidade de 0,02 mm/mm. 

As Imagens obtidas pelo MEV dos instrumentos acima descritos podem ser 

vistas nas figuras 1, 2 e 3 (gentileza do professor Hélio P. Lopes).  
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Figura 1 - Instrumentos C-Pilot (A) e C+File (B) observados pala MEV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Instrumentos Scout Race (A) e PathFile (B) observados pala MEV. 
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Figura 3 - Instrumentos C-Pilot (A), C+File (B), Scout Race (C) e PathFile (D) em seção reta 

transversal observados pala MEV.  

 

6.2. Características da geometria dos instrumentos obtidas pelo 

estereomicroscopia óptica 

Para a padronização dos testes, três instrumentos de cada uma das 

marcas comerciais foram escolhidos aleatoriamente e examinados sob a luz de 

um estereomicroscópio óptico OPTICAM OPT1005T (OPTICAM, São Paulo, 

Brasil), conectado a um computador equipado com um software específico 

(figura 4). 
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Figura 4 - Equipamento utilizado para a caracterização geométrica dos instrumentos 

endodônticos. 

 

Os dados coletados a partir desta análise foram obtidos de acordo com o 

proposto por LOPES, SIQUEIRA & ELIAS (2010a): 

Comprimento da parte de trabalho: medida obtida a partir da ponta do 

instrumento até o início do intermediário;  

Comprimento do intermediário: medida obtida da haste de 

acionamento até o início da parte de trabalho;  

Comprimento do cabo ou haste de acionamento: medida obtida a 

partir do final do intermediário até o final do cabo ou haste de acionamento;  

Número de hélices: quantidade total de hélices presentes na haste de 

corte do instrumento;  

Passo da hélice: medida entre dois vértices consecutivos de uma 

mesma aresta lateral de corte ao longo do eixo axial do instrumento;  

Ângulo de inclinação da primeira hélice, em D8 e D16: o ângulo de 

inclinação da hélice foi obtido traçando-se uma reta ao longo do eixo do corpo 

do instrumento e outra tangente à hélice;  
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Ângulo da ponta: obtido trançando-se duas retas tangentes traçadas 

nas superfícies de contorno da ponta, com o vértice do ângulo sempre voltado 

para ponta do instrumento; 

Diâmetro em D3 e D16: medida obtida pela distância entre duas retas 

tangentes às hélices de corte do instrumento (Figura 5);  

Conicidade (C): para o cálculo foram utilizados os resultados do 

diâmetro em D3 e D16 de acordo com a equação descrita por LASK et al. 

(2006): (C) = D16 – D3 / 13 para os instrumentos C-Pilot, PathFile e Scout 

Race.  

Para os instrumentos C+File, foram calculadas duas conicidades por 

meio dos resultados do diâmetro em D1, D4 e D16:  

(C1) = D4 – D1 / 3                  (C2) = D16 – D4 / 12 

Diâmetro em D0: foi calculado usando o resultado da conicidade e o 

valor de D3 de acordo com a equação descrita por STENMAN & SPANGBERG 

(1993) e LOPES et al. (2008a): D0 = D3 – (C x 3). 

 

 

Figura 5- Ilustração representativa  dos pontos de medida para a obtenção dos diâmetros. 
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6.3. Plataforma acrílica do ensaio de flambagem 

Cinco plataformas em resina acrílica autopolimerizável (Clássico artigos 

odontológicos, Campo Limpo Paulista, São Paulo, Brasil) foram confeccionadas 

para a realização do ensaio de flambagem dos instrumentos endodônticos. 

Para a confecção, pequenos cilindros de PVC (policloreto de polivinila) de 25 

mm de altura e 25 mm de diâmetro, fechados em uma das extremidades foram 

preparados para receber a resina acrílica (figura 6). 

 

                              

Figura 6 – Cilindro de PVC utilizado para a confecção da plataforma de prova em resina 

acrílica. 

 

Uma das plataformas foi confeccionada para realizar tanto o ensaio dos 

instrumentos de aço inoxidável assim como os de níquel-titânio. Para isso, um 

cilindro de PVC foi totalmente preenchido com resina acrílica, até a sua borda, 

resultando em uma superfície plana sem a confecção de um canal, ficando a 

ponta do instrumento a ser testado apoiado na superfície rugosa desse material 

(figura 7). 
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Figura 7 – Plataforma em resina acrílica com superfície plana, confeccionada para a realização 
do ensaio de flambagem dos instrumentos de aço inoxidável e níquel-titânio. 

 

 

Quatro plataformas em resina acrílica foram responsáveis pelo ensaio 

dos instrumentos de NiTi em canais simulados de diferentes profundidades. 

Para a confecção dessas plataformas, foi colocada resina acrílica preenchendo 

o interior de seu respectivo cilindro em PVC e durante seu processo de cura, 

um único instrumento endodôntico foi introduzido no centro de cada um dos 

cilindros, até uma profundidade pré-determinada. Para isso, a profundidade de 

penetração do instrumento no interior da resina acrílica plastificada foi 

controlada por cursores de borracha. Esses foram posicionados na parte de 

trabalho do instrumento, e o comprimento entre o cursor e a ponta do 

instrumento foi aferido por um paquímetro digital (Paquímetro Digital 150mm/6", 

Zaas Precision, Piracicaba, São Paulo). 

Os cursores foram fixados em sua posição com cianoacrilato (Loctite 

Super Bonder, Henkel Ltda., Itaqui, São Paulo) para evitar seu deslocamento.  



 

39 

 

A parte de trabalho do instrumento foi inicialmente envolta numa camada 

de cera número sete (Asfer Industria Química, São Caetano do Sul, São Paulo, 

Brasil) termicamente plastificada, com a finalidade de preencher os sulcos 

helicoidais, no intuito de facilitar a remoção do instrumento do interior da 

plataforma após a cura da resina acrílica. Então, o instrumento foi fixado ao 

mandril de uma furadeira de bancada (Schulz, modelo FSB16P, São Paulo, 

Brasil) (figura 8), que imobilizou o instrumento devidamente na posição vertical 

(figura 9). Após a fixação do instrumento, com a furadeira desligada, o mandril 

foi deslocado verticalmente, introduzindo a parte de trabalho do instrumento na 

superfície da resina acrílica ainda plastificada, numa determinada 

profundidade. O instrumento penetrou na resina a partir de sua ponta até a 

distância pré-determinada pelo cursor (figura 10). O braço da furadeira foi 

então travado, para que o mandril se mantivesse na mesma posição até a total 

polimerização da resina depositada no interior do cilindro.  

 

Figura 8- Equipamento usado na confecção dos canais nas plataformas em resina acrílica 
utilizados no ensaio dos instrumentos em NiTi. (Fonte http://monfardinimadeiras.com.br). 

 

http://monfardinimadeiras.com.br/
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Figura 9 –Fixação do instrumento endodôntico no mandril da furadeira de bancada. 

 
 
 

 

Figura 10 – Instrumento endodôntico posicionado no interior da plataforma em profundidade 
pré-determinada, durante o processo de cura da resina acrílica autopolimerizável.  
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Após a cura final da resina, o instrumento foi removido da plataforma, 

resultando em um canal, com a profundidade desejada e conicidade idêntica ao 

instrumento a ser avaliado.  

Para a confecção de duas dessas plataformas, foi introduzido na resina 

acrílica ainda plastificada, um instrumento PathFile nas profundidades de 3 e 6 

mm, um para cada plataforma (figura 11). A mesma operação, com as mesmas 

profundidades foi realizada com instrumentos Scout RaCe na confecção das 

duas outras plataformas. Diferentes plataformas foram confeccionadas para 

testar os instrumentos Scout RaCe e PathFile, devido ao fato de seus 

diâmetros nominais serem de 0,10 e 0,13 mm respectivamente, ambos com 

conicidade de 0,02 mm/mm, o que resulta em diâmetros diferentes em D3 e 

D6. 

Os detalhes do comprimento e diâmetro de cada canal estão descritos 

nas tabelas 1 e 2. 

 

Figura 11 – Plataformas utilizadas para o ensaio de flambagem dos instrumentos PathFile, com 
canais de 3 e 6 mm de profundidade. 
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Tabela 1.  Dimensões dos canais nas plataformas em resina acrílica para o 

ensaio de flambagem dos instrumentos PathFile. 
 

Plataforma Profundidade do canal 
Diâmetro da      

embocadura 

Número 1     3 mm            0,19 mm 

Número 2     6 mm 0,25 mm 

 

  

Tabela 2.  Dimensões dos canais nas plataformas em resina acrílica para o 

ensaio de flambagem dos instrumentos Scout RaCe.  
 

Plataforma Profundidade do canal 
Diâmetro da 

embocadura 

Número 3 3 mm 0,16 mm 

Número 4 6 mm 0,22 mm 

 

 

 6.4. Ensaio de Flambagem (flexo-compressão) 

Quarenta instrumentos, totalizando dez instrumentos de cada marca 

comercial, foram submetidos ao teste de flambagem por meio de uma máquina 

de ensaio universal EMIC modelo DL10000 (EMIC Equipamentos e sistemas 

de ensaio LTDA, São José dos Pinhais/PR, Brasil) (figura 12), medindo-se a 

variação da deformação elástica (deflexão lateral) pela carga aplicada, ou seja, 

20 N na velocidade de 1 mm/min, como descrito por LOPES et al. (2012a). 

Para tal, utilizamos cinco plataformas de resina acrílica, uma com superfície 

plana e quatro contendo em cada uma delas, um canal de formato cônico, 

simulando um canal radicular. 
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Figura 12 - Máquina de ensaio universal EMIC modelo DL10000. 

 

Na primeira plataforma, com superfície plana, foram testados todos os 

instrumentos avaliados (C-Pilot, C+File, Scout Race e PathFile).  

Os instrumentos PathFile e Scout RaCe também foram testados nas 

profundidades de 3 e 6 mm em suas respectivas plataformas. 

Durante o experimento, o cabo ou a haste de acionamento de cada 

instrumento foi fixado no mandril da máquina de ensaio universal. A ponta do 

instrumento foi apoiada aproximadamente no centro da plataforma em resina 

com superfície plana para os instrumentos C-Pilot, C+File, Scout Race e 

PathFile, e ainda no fundo de seus respectivos canais para os instrumentos 

PathFile e Scout RaCe. A carga foi aplicada na direção axial, no sentido do 

cabo para a ponta até um deslocamento compressivo de 1,3 mm (Figura 13).   
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A máquina de ensaio universal foi conectada a um computador, que 

processou os dados de força e deslocamento por meio do software Tesc-

Full versão 3.04 (São José dos Pinhais, Paraná, Brasil). Os dados obtidos 

foram expressos na forma de um relatório de ensaio, onde constou para cada 

instrumento, um diagrama relacionando a carga exercida (gf) pela deformação 

sofrida (mm) pelo instrumento na superfície ou em cada canal na plataforma 

acrílica. Assim como, uma tabela de dados com a força necessária para 

deslocar elasticamente o instrumento em 1,3 mm.  

Os resultados obtidos permitiram observar em canais com diferentes 

profundidades, semelhante resistência à flambagem dos instrumentos de NiTi, 

quando comparados aos de aço inoxidável. Outro achado interessante foi a 

correlacão do comportamento mecânico, aos aspectos geométricos dos 

instrumentos avaliados.  

 

                         

Figura 13 – Ilustração representando a deformação de um instrumento endodôntico submetido 
ao ensaio de flambagem. 
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6.5. Análise Estatística 

A análise exploratória dos dados foi realizada por meio de estatísticas 

descritivas, gráficos Box-plot e o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. As 

médias dos valores máximos obtidos nos ensaios de flambagem foram 

submetidas ao teste t não pareado para médias, quando comparados dois 

grupos. Quando comparados mais de dois grupos foi utilizada a Análise de 

Variância (ANOVA), seguido pelo teste “post hoc” de Duncan. 
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7. RESULTADOS 

7.1.  Geometria dos instrumentos 

 
As médias das dimensões e os aspectos observados na análise 

geométrica dos instrumentos endodônticos empregados neste trabalho são 

mostrados nas tabelas 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

Tabela 3. Valores médios do comprimento da parte de trabalho (CPT), do 
intermediário (CI), do cabo ou háste de acionamento (CHA) e do paço da hélice 

(PH) dos instrumentos analisados. 

 CPT (mm) CI (mm) CHA (mm) PH* (mm) 

C+File 16,67 8,37 10,27 2,07 

C-Pilot 16,70 7,60 10,13 2,13 

PathFile 16,56 8,34 10,95 2,48 

  Scout Race 17,33 7,77 12,21 3,05 

*medida realizada entre a primeira e a quarta hélice. 

 

 

Tabela 4. Valores médios do ângulo de inclinação da primeira hélice (AIP), 

ângulo de inclinação da hélice nos diâmetros D8 (AI D8) e D16 (AI D16), 
ângulo da ponta (AP) e número de hélices (NH) dos instrumentos analisados. 

 AIP (º) AI D8 (º) AI D16 (º) AP (º) NH 

C+File 14,42 22,06 21,38 65,75 25 

C-Pilot 10,67 16,97 30,07 61,50 32 

PathFile 10,25 18,36 22,42 43,52 22 

  Scout Race 9,95 15,72 22,12 48,01 12 
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Tabela 5. Características da ponta e transição da base da ponta para a aresta 
lateral de corte dos instrumentos analisados. 

 Vértice da ponta Forma da ponta Transição 

C+File Truncado Cônico-circular Ângulo 

C-Pilot Arredondado Cônico-circular Curva 

PathFile Arredondado Cônico-circular Curva 

Scout Race Arredondado Cônico-circular Curva 

 

 

Tabela 6. Valores médios dos diâmetros em D0, D3 e D16 e conicidade (C) dos 
instrumentos C-Pilot, PathFile  e Scout Race. 

 
Instrumento 

 
Diâmetro 

 
(mm)  

 
C 

 
 

D0 
 

D3 
 

D16  

C-Pilot 0,172 0,22 0,44 0,016 

PathFile 0,117 0,18 0,46 0,021 

Scout Race 0,123 0,19 0,36 0,013 

 

 

 

Tabela 7. Valores médios dos diâmetros em D0, D1, D4, D16, conicidade nos 
quatro milímetros junto à ponta (C1) e conicidade do segmento restante dos 

instrumentos C+File (C2). 

 
Instrumento 

 
 Diâmetro 

 
(mm)  

 
C1 C2 

 
 

D0 D1 
 

D4 
 

D16  
 

C+File 0,11 0,14 0,24 0,39 0,033 0,012 

 

As figuras 14, 15, 16 e 17 ilustram a obtenção dos valores referentes à 

análise geométrica dos instrumentos endodônticos, por meio da 

estereomicroscopia óptica. 
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Figura 14 – Imagem obtida por estereomicroscopia óptica ilustrando a obtenção do                      
ângulo da ponta de um instrumento endodôntico (Instrumento PathFile).  

 

 

Figura 15 – Imagem obtida por estereomicroscopia óptica ilustrando a obtenção do                           

ângulo da hélice de um instrumento endodôntico (Instrumento PathFile).  

 

 

Figura 16 – Imagem obtida por estereomicroscopia óptica ilustrando a obtenção do                           

diâmetro em D3 de um instrumento endodôntico (Instrumento C+File). 
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Figura 17 – Imagem obtida por estereomicroscopia óptica ilustrando a obtenção do 
comprimento  do cabo de um instrumento endodôntico (Instrumento C+File). 

 

 

7.2. Resistência à flambagem 

          A comparação entre a média das forças máximas necessárias para 

flambar os instrumentos endodônticos durante o ensaio de flambagem foi 

realizada por análise estatística. 

 

      7.2.1. Análise descritiva e exploratória dos dados 

A análise descritiva e exploratória dos dados por meio de estatísticas 

descritivas e gráficos Box-plot foi realizada, a fim de avaliar sua assimetria e a 

presença de outliers (valores discrepantes). 

A análise estatística descritiva da média das forças máximas dos grupos 

de instrumentos submetidos ao ensaio de flambagem e os valores do desvio 

padrão podem ser vistos na tabela 8. Observa-se que as médias e medianas 

apresentam valores próximos, sugerindo uma simetria nos dados. 
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Tabela 8 – Estatísticas descritivas da força máxima (gf) segundo grupos. 

Grupos 
Menor 

Valor 

Maior 

Valor 
Mediana Média 

Desvio- 

padrão 

C-Pilot (superfície) 63,71 76,83 68,69 68,89 3,92 

C+File (superfície) 91,22 109,22 99,16 99,56 5,74 

PathFile (superfície) 29,14 37,82 31,47 32,50 2,89 

PathFile (3 mm) 59,55 74,86 68,16 67,95 4,55 

PathFile (6 mm) 157,83 176,74 168,28 166,70 5,90 

Scout Race (superfície) 17,50 22,58 20,85 20,41 1,75 

Scout Race (3 mm) 46,50 57,57 50,95 51,33 4,06 

 Scout Race (6 mm) 106,61 125,45 112,54 114,83 6,21 

 

O teste de Shapiro-Wilk (teste de normalidade dos dados) foi utilizado, 

sobre a média das forças máximas de cada grupo (tabela 9).   

 

Tabela 9 – Resultados do teste de normalidade (p-valores). 

Grupos p-valor 

C-Pilot (superfície) 0,560 

C+ (superfície) 0,964 

PathFile (superfície) 0,226 

PathFile (3 mm) 0,993 

PathFile (6 mm) 0,206 

Scout Race (superfície) 0,238 

Scout Race (3 mm) 0,382 

Scout Race (6 mm) 0,276 

* p-valor < 0,050, rejeita-se a hipótese de normalidade. 

 

Os resultados do teste de normalidade revelaram que a média das 

forças máximas de cada grupo apresentou distribuição normal (p-valor > 

0,050), justificando a utilização dos testes paramétricos. Os testes paramétricos 

utilizados neste trabalho foram o teste t não pareado para médias e a Análise 
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de Variância (ANOVA), com intervalo de confiança estabelecido em 95%. O 

teste “post hoc” de Duncan foi utilizado para identificar onde ocorreu diferença 

estatística significante entre os grupos. 

 

7.2.2. Comparação entre as médias da força máxima no ensaio de 

flambagem. 

7.2.2.1. C-Pilot e C+File na superfície da plataforma de ensaio 

Por meio do teste t não pareado para médias (tabela 10), houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos C-Pilot e C+File quanto 

à média da força máxima obtida no ensaio de flambagem, na superfície da 

plataforma. Os resultados revelaram maior média de força máxima necessária 

para flambar o instrumento C+File em comparação ao instrumento C-Pilot 

(figura 18). 

 

Tabela 10 – Comparação da força máxima entre os grupos C-Pilot e C+File.  

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 95% 
p-valor 

C-Pilot (superfície) 68,89 3,92 66,09-71,69 

p<0.05 

C+File (superfície) 99,56 5,74 95,45-103,66 

*O valor de p refere-se ao teste t não pareado. 
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Figura 18 – Média da força máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                  

entre os grupos C-Pilot e C+File. 

 

7.2.2.2. C-Pilot, PathFile e Scout Race na superfície da plataforma 

O instrumento C-Pilot apresentou maior resistência à flambagem que o 

PathFile e o Scout Race. A figura 19 e a tabela 11 revelaram diferenças 

estatisticamente significantes na comparação da média da força máxima para a 

flambagem entre os grupos C-Pilot, PathFile e Scout Race, na superfície da 

plataforma. 

 

Tabela 11 – Comparação da força máxima entre os grupos C-Pilot, PathFile e 
Scout Race na superfície. 

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 
95% 

p-valor 

C-Pilot (superfície) 68,89a 3,92 66,09-71,69 

p<0.05 PathFile (superfície) 32,50b 2,89 30,44-34,57 

Scout Race (superfície) 20,41c 1,75 19,15-21,66 

*O valor de p refere-se ao ANOVA não pareado. 

. 
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Figura 19 – Média da Força Máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                         
dos grupos C-Pilot, PathFile e Scout Race na superfície. 

 
 7.2.2.3. C+File, PathFile e Scout Race na superfície da plataforma 

O instrumento C+File apresentou maior resistência à flambagem, 

seguido pelos instrumentos PathFile e Scout Race. A figura 20 e a tabela 12 

destacam diferenças estatisticamente significantes entre a média das forças 

máximas para a flambagem entre os grupos C+File, PathFile e Scout Race na 

superfície da plataforma.  

 

Tabela 12 – Comparação da força máxima entre os grupos C+File, PathFile e 

Scout Race na superfície. 

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 95% 
p-valor 

C+File (superfície) 99,56a 5,74 95,45-103,66 

p<0.05 PathFile (superfície) 32,50b 2,89 30,44-34,57 

Scout Race (superfície) 20,41c 1,75 19,15-21,66 

*O valor de p refere-se ao ANOVA não pareado. 
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Figura 20 – Média da Força Máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                           

dos grupos C+File, PathFile e Scout Race na superfície.  

 
7.2.2.4. C-Pilot na superfície com PathFile e Scout Race em canal de 3 mm 

de profundidade 
 

Na comparação da resistência à flambagem não foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre a média das forças máximas entre os 

grupos C-Pilot (superfície) e PathFile (3mm). Todavia, o instrumento Scout 

Race (3mm) apresentou a menor média das forças máximas para a 

flambagem, revelando uma diferença estatisticamente significativa em 

comparação ao C-Pilot. A tabela 13 a figura 21 apresentam esses resultados. 

 

Tabela 13 – Comparação da força máxima entre os grupos C-Pilot, PathFile 
(3mm) e Scout Race (3mm). 

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 95% 
p-valor 

C-Pilot (superfície) 68,89a 3,92 66,09-71,69 

p<0.05 PathFile (3mm) 67,95a 4,55 64,70-71,20 

Scout Race (3mm) 51,33b 4,06 48,43-54,24 

*O valor de p refere-se ao ANOVA não pareado. 
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Figura 21 – Média da força máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                             

dos grupos C-Pilot, PathFile (3mm) e Scout Race (3mm). 

 

7.1.2.5. C+File na superfície com PathFile e Scout Race em canal de 3 mm 

de profundidade 

 

     O instrumento C+File apresentou maior valor médio de resistência à 

flambagem, seguido pelo PathFile (3mm) e por último o Scout Race (3mm). A 

tabela 14 e a figura 22 apresentam as diferenças estatisticamente significantes 

observadas na comparação da média das forças máximas para a flambagem 

entre os grupos C+File (superfície), PathFile (3mm) e Scout Race (3mm). 

          

Tabela 14 – Comparação da força máxima entre os grupos C+File, PathFile 
(3mm) e Scout Race (3mm). 

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 95% 
p-valor 

C+File (superfície) 99,56a 5,74 95,45-103,66 

p<0.05 PathFile (3mm) 67,95b 4,55 64,70-71,20 

Scout Race (3mm) 51,33c 4,06 48,43-54,24 

*O valor de p refere-se ao ANOVA não pareado. 
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Figura 22 – Média da Força Máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                        
dos grupos C+File, PathFile (3mm) e Scout Race (3mm). 

 

7.2.2.6. C-Pilot na superfície com PathFile e Scout Race em canal de 6 mm 
de profundidade 
 

Na avaliação da resistência à flambagem, houve diferença 

estatisticamente significativa entre a média das forças máximas dos grupos C-

Pilot na superfície da plataforma, com os grupos PathFile e Scout Race em 

canal de 6mm de profundidade (tabela 15 e figura 23). O instrumento PathFile 

(6mm) apresentou a maior média de força máxima para a flambagem, seguido 

pelos instrumentos Scout Race (6mm) e C-Pilot (superfície), respectivamente. 

 

Tabela 15 – Comparação da força máxima entre os grupos C-Pilot, PathFile 

(6mm) e Scout Race (6mm). 

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 95% 
p-valor 

C-Pilot (superfície) 68,89c 3,92 66,09-71,69 

p<0.05 PathFile (6mm) 166,70a 5,90 162,48-170,92 

 Scout Race (6mm) 114,83b 6,21 110,39-119,27 

*O valor de p refere-se ao ANOVA não pareado. 
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Figura 23 – Média da Força Máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                          
dos grupos C-Pilot, PathFile (6mm) e Scout Race (6mm). 

 
7.2.2.7. C+File na superfície com PathFile e Scout Race em canal de 6 mm 
de profundidade 

 

O grupo PathFile apresentou maior valor médio, seguido pelo Scout 

Race e C+File, respectivamente. A tabela 16 e a figura 24 apresentam as 

diferenças estatisticamente significativas observadas entre a média das forças 

máximas para a flambagem dos grupos C+File (superfície) PathFile (6 mm) e 

Scout Race (6 mm). 

 

Tabela 16 – Comparação da força máxima entre os grupos C+File, PathFile 
(6mm) e Scout Race (6mm). 

Grupos Média 
Desvio- 

padrão 

Intervalo de 

 confiança de 95% 
p-valor 

C+File (superfície) 99,56c 5,74 95,45-103,66 

p<0.05 PathFile (6mm) 166,70a 5,90 162,48-170,92 

 Scout Race (6mm) 114,83b 6,21 110,39-119,27 

*O valor de p refere-se ao ANOVA não pareado. 
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Figura 24 – Média da força máxima (gf) com intervalo de confiança de 95%                                            
dos grupos C+File, PathFile (6mm) e Scout Race (6mm). 
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8. DISCUSSÃO 

O cateterismo é uma importante etapa do tratamento endodôntico. 

Explorar os canais radiculares anteriormente ao efetivo preparo químico-

mecânico, significa verificar sua acessibilidade até às proximidades do forame 

apical. Normalmente, em canais pouco atresiados, a exploração é 

perfeitamente factível por meio de instrumentos manuais tipo K de pequeno 

diâmetro nominal. Entretanto, em determinadas situações, podemos encontrar 

obstáculos à essa exploração, devido às variações anatômicas, presença de 

cálculos pulpares ou mesmo pelo intenso atresiamento do canal radicular 

(IBARROLA et al., 1997; GULABIVALA et al., 2005; LOPES et al., 2012a; 

LOPES et al., 2010b). 

A realização de uma efetiva exploração inicial, além de superar as 

interferências anatômicas naturais existentes ao longo da extensão do canal 

radicular, permite que o instrumento subsequente, normalmente de maior 

diâmetro, penetre em toda sua extensão de forma mais segura e eficiente. 

Indubitavelmente, a realização do cateterismo contribui para uma significativa 

diminuição da ocorrência de degraus e desvios na anatomia original do canal, 

que podem ser responsáveis em muitas situações, pelo insucesso do 

tratamento endodôntico (HÜLSMANN et al., 2005). 

O desenvolvimento de instrumentos de aço inoxidável específicos para o 

cateterismo, os quais apresentam maior resistência à flambagem que os 

instrumentos convencionais, facilita a exploração de canais radiculares de difícil 

acesso, tornando essa etapa mais segura e eficaz (LOPES et al. 2008; 
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AMARAL, 2009). As características específicas e/ou tratamento de superfície a 

que são submetidos, conferem a esses instrumentos uma maior resistência à 

flambagem (PATEL & RHODES, 2007; JAFARZADEH & ABBOTT, 2007; 

LOPES et al., 2008a; AMARAL, 2009), porém os tornam menos flexíveis que 

os convencionais (NAKAGAWA, 2011; LOPES et al., 2012b). Esses 

instrumentos facilitam a exploração nos milímetros iniciais, porém são mais 

susceptíveis em promover alterações indesejáveis na anatomia original do 

canal, quando empregados nos milímetros apicais, mesmo apresentando um 

pequeno diâmetro nominal, como observado por CIMIS et al. (1988). 

Por essa razão, instrumentos rotatórios em NiTi para o cateterismo 

foram desenvolvidos explorando a memória de forma e a superelasticidade 

dessa liga. Isso na prática, permite a exploração de canais curvos com o 

mínimo de distorções da anatomia original (BERUTTI et al., 2009; 

PASQUALINI et al., 2012; CASSIM & VAN DER VYVER, 2013; AJUZ et al., 

2013; GERGI et al., 2010). No entanto, essas características os tornam 

inapropriados para a exploração dos milímetros iniciais de canais muito 

atresiados e/ou obstruídos. Devido à pouca resistência à flambagem, esses 

instrumentos podem sofrer deformação elástica ou plástica, dificultando ou até 

mesmo impedindo sua progressão no sentido apical (LOPES et al. 2012b). 

A maior rigidez do instrumento de aço inoxidável está relacionada com o 

aumento do módulo de elasticidade dessa liga, que segundo LOPES et al. 

(2008a), é o quociente entre a tensão de tração aplicada a um corpo e a 

deformação elástica que ela provoca. Quanto menor a flexibilidade, maior a 

dificuldade do instrumento para atuar nas porções curvas do canal radicular, 
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sem risco de acidentes ou complicações. Com o proposito de reduzir a 

ocorrência desses acidentes procedurais, é aconselhável restringir a 

penetração do instrumento de cateterismo em aço inoxidável, ao segmento 

cervical do canal. Após a exploração desse segmento, os instrumentos de NiTi 

devem ser posicionados e acionados a alguns milímetros além da embocadura 

do canal (a partir do início do segmento médio), a fim de explorarem somente a 

sua porção média e apical. Esta condição aumenta a resistência à flambagem 

do instrumento de NiTi, porque aumenta a área da seção reta transversal que 

toca nas paredes do canal, permitindo a conclusão de sua exploração. 

Portanto, a utilização combinada dos instrumentos de aço inoxidável e de NiTi 

resulta numa maior efetividade e segurança nos procedimentos de cateterismo 

de um canal radicular atrésico e curvo, favorecendo a sua instrumentação 

(LOPES et al., 2012b).  

Em face de tais observações, notamos a relevância clínica em 

explanarmos a forma mais segura e eficiente, no que se refere à utilização de 

diferentes instrumentos destinados ao cateterismo dos canais radiculares, 

levando-se em conta suas características geométricas individuais, assim como 

as de sua respectiva liga metálica. 

 

8.1. Metodologia 

O comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos depende de 

suas dimensões e características geométricas. O desenho dos instrumentos 

quanto à forma da ponta, número, ângulo e passo das hélices, a seção reta 

transversal, a conicidade e a natureza da liga metálica, podem variar 
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dependendo da marca comercial e da função a que se destina. Avaliar e 

entender as características geométricas do instrumento é essencial para 

entender sua dinâmica de trabalho (SCHÄFER, 1999). 

 Perante à escassez de informações prestadas pelos fabricantes no 

tocante à geometria dos instrumentos endodônticos, se torna imperiosa a 

necessidade de analisar as características geométricas a respeito de cada 

instrumento avaliado. É importante que se torne público à comunidade 

científica, assim como aos profissionais de endodontia, as peculiaridades que 

tornam tais instrumentos eficientes aos propósitos estabelecidos pelo 

fabricante. 

 Foram abordados neste trabalho, as características geométricas dos 

instrumentos avaliados necessárias ao bom entendimento de sua dinâmica de 

trabalho, assim como, para elucidar os resultados obtidos nesta pesquisa. 

Como realizado por STENMAN & SPANGBERG (1993), LASK et al. 

(2006), LOPES et al. (2008a), AMARAL (2009) e AJUZ et al. (2013), a análise 

das formas e dimensões dos instrumentos avaliados foi realizada por meio de 

um microscópio óptico de medidas, acoplado a um computador contendo um 

software para o processamento das imagens. Este equipamento se mostrou 

extremamente aplicável para a análise da geometria de instrumentos 

endodônticos.   

De acordo com a literatura, ainda existem poucos estudos avaliando a 

resistência à flambagem de instrumentos destinados ao cateterismo, tanto em 

aço inoxidável (AMARAL, 2009; LOPES et al., 2008a), assim como em NiTi 

(LOPES et al., 2012a, LOPES et al., 2012b, BOBADE et al., 2013). Esses 
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autores avaliaram e compararam a resistência à flambagem, com os 

instrumentos apoiados no fundo de uma pequena cavidade sobre uma placa 

metálica usinada por broca esférica. Tal cavidade possuía apenas a finalidade 

de acomodar a ponta do instrumento, evitando seu deslocamento durante o 

ensaio de flambagem.  

O presente estudo sugere ser o primeiro a avaliar a resistência à 

flambagem de instrumentos de cateterismo em canais com profundidades 

variadas, mimetizando as condições encontradas em canais atresiados e de 

difícil penetração. Aquí utilizamos uma plataforma de ensaio confeccionada em 

resina acrílica. Sua textura resultou na obtenção de uma superfície 

naturalmente rugosa, na qual o instrumento avaliado permaneceu com sua 

ponta apoiada, sem deslocamento aparente durante o ensaio. Esta condição 

eliminou a necessidade da confecção da uma cavidade para estabilizar o 

instrumento na superfície da plataforma. Os resultados dos ensaios de 

flambagem realizados sobre a plataforma em resina, proporcionaram um menor 

desvio padrão quando comparados aos valores obtidos sobre a plataforma 

metálica. Isso sugere uma melhor estabilidade da ponta do instrumento, sobre 

a superfície da plataforma de ensaio em resina acrílica. 

A utilização da resina acrílica ainda possibilitou a confecção de 

plataformas de ensaio com canais de diâmetro e comprimento semelhante aos 

seus respectivos corpos de prova. Esta foi a condição sine qua non para a 

realização do ensaio de flambagem em canais artificiais de diferentes 

profundidades, mimetizando a dificuldade clínica na introdução do instrumento 

endodôntico, em um canal radicular atresiado, com o propósito de determinar 
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uma profundidade de penetração minimamente segura, para a utilização de 

instrumentos mecanizados em NiTi destinados ao cateterismo. 

A velocidade e o valor da carga aplicada, assim como o deslocamento 

lateral do instrumento durante o ensaio de flambagem, para a mensuração da 

força máxima em flambagem do instrumento, seguiram os valores propostos 

por LOPES et al. (2008a). 

Apesar de diferenças no diâmetro nominal, conicidade, tipo de liga 

metálica e desenho da parte de trabalho dos instrumentos avaliados, estes 

foram selecionados por pertencerem à mesma categoria, ou seja, instrumentos 

destinados ao cateterismo do canal radicular atresiado. 

 

8.2. Resultados 

8.2.1. Natureza da Liga Metálica 

O aço inoxidável passou a ser empregado com mais frequência na 

fabricação de instrumentos endodônticos a partir de 1961. Desde então é a liga 

mais empregada na endodontia. Esta liga apresenta boa resistência à 

corrosão, à fratura, grande tenacidade e dureza, características que aumentam 

a resistência a carregamentos adversos, durante a instrumentação do canal 

radicular (LOPES et al., 2010a). Contudo, o instrumento de aço inoxidável 

demonstra menor flexibilidade, quando comparado aos fabricados em NiTi. 

Essa propriedade pode aumentar a probabilidade de ocorrência de degrau e/ou 

desvio apical, principalmente em canal atresiado e curvo. Por outro lado, sua 

maior rigidez se torna uma vantagem no cateterismo do segmento cervical de 

um canal constrito, devido a maior resistência à flambagem, tornando a liga de 
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aço inoxidável, a primeira escolha nessa situação clínica (LOPES et al., 

2012b). 

Em contrapartida, a superelasticidade da liga NiTi permite ao 

instrumento retornar à sua forma original, mesmo após deformado além do 

limite elástico convencional, suportado pela liga de aço inoxidável. Portanto, a 

liga de aço inoxidável sofre deformação plastica de forma, com uma menor 

carga aplicada (LOPES et al., 2010a). O instrumento de NiTi revela uma 

flexibilidade extremamente superior ao de aço inoxidável, possibilitando 

acompanhar melhor as curvaturas do canal radicular atresiado. Essa 

propriedade mecânica reduz a ocorrência de desvios apicais e contribui para a 

manutenção da forma original do canal (PESCE et al., 1999; BERUTTI et al., 

2009; NAKAGAWA, 2011 e CASSIM & VAN DER VYVER, 2013). Além disso, a 

liga NiTi apresenta maior resistência à fratura por flexão rotativa e torção, em 

comparação aos instrumentos em aço inoxidável. Tais características tornam 

os instrumentos de NiTi ideais para a exploração do segmento apical de canais 

radiculares curvos (WALIA et al., 1988; LOPES et al., 2012b).  

Neste estudo pudemos observar que o instrumento C-Pilot número 10 

apresentou aproximadamente 3,6 vezes mais resistência à flambagem, que o 

Scout Race, de igual diâmetro nominal e conicidade. Estes resultados se 

assemelham com os encontrados por WALIA et al. (1988) e CAMPS et al. 

(1995), os quais citam que a flexibilidade pode ser três ou quatro vezes maior 

nos instrumentos de NiTi, quando comparados aos mesmos em aço inoxidável, 

independentemente da seção reta transversal. Em função disso, esses autores 

encorajaram o uso clínico do instrumento tipo K de NiTi no preparo químico-
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mecânico de canais radiculares curvos. Todavia, a grande flexibilidade do 

instrumento de NiTi o torna impróprio ao cateterismo do segmento cervical de 

um canal atresiado, porém apresenta relevante vantagem na instrumentação 

da porção curva nos segmentos médio e apical. De acordo com LOPES et al. 

(2012b), durante o cateterismo de canais radiculares atresiados, o instrumento 

em NiTi para o cateterismo deve ser utilizado após o avanço de alguns 

mililímetros do instrumento em aço inoxidável. Essa utilização combinada é 

recomendada com a finalidade de explorar a melhor performance de cada um 

desses instrumentos de cateterismo, em canais atresiados e curvos. 

 

8.2.2. Conicidade e Seção Reta Transversal 

 Conicidade de um instrumento é a relação entre o aumento no diâmetro 

por unidade de comprimento da parte de trabalho. Quanto menor a conicidade, 

maior a flexibilidade e a resistência à fratura por fadiga de um instrumento 

endodôntico. Quanto maior a conicidade, maior a rigidez, a resistência à 

flambagem e a resistência à fratura induzida por torção do instrumento 

endodôntico (LOPES et al., 2010a). 

De acordo com LOPES et al. (2008a), a maior resistência à flambagem 

conferida aos instrumentos de maior conicidade, se deve ao seu maior 

momento de inércia. O momento de inércia é o produto da massa do corpo 

pelo quadrado da distância desta a um eixo. Seu valor está intimamente 

relacionado à geometria (forma e dimensão) e à área da seção reta transversal 

do instrumento. Assim, quanto maior o momento de inércia, maior será a 

resistência à flambagem.   
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Em concordância com os trabalhos de AMARAL (2009) e BOBADE et al. 

(2013), observamos que o instrumento C+File apresenta conicidade de 0,04 

mm/mm nos 4 mm junto à ponta e 0,01 mm/mm no segmento restante, em 

detrimento à conicidade constante de 0,02 mm/mm encontrada nos demais 

instrumentos avaliados. Essa característica promove aumento na rigidez do 

C+File, justificando, ao menos parcialmente, a maior resistência a flambagem 

desse instrumento. 

Os instrumentos Scout Race e PathFile apresentam seção reta 

transversal quadrangular, no entanto, o PathFile possui diâmetro nominal de 

0,13 mm, em detrimento ao diâmetro nominal de 0,1 mm do Scout Race. Tal 

diferença em D0, contribui para a maior resistência à flambagem dos 

instrumentos PathFile. MISERENDINO et al. (1986) observou que quanto maior 

o diâmetro nominal para instrumentos com a mesma conicidade e desenho de 

seção reta transversal, maior será sua rigidez e mais fácil a sua penetração em 

canais atresiados. Neste estudo, notamos que os instrumentos em aço 

inoxidável demonstraram maior resistência à flambagem. Provavelmente, a 

natureza da liga metálica contribui fundamentalmente para esse resultado, 

independentemente da geometria do instrumento. O baixo módulo de 

elasticidade da liga NiTi torna o instrumento mais flexível e menos resistente 

aos efeitos da compressão no sentido apical. Devido a este comportamento 

mecânico, o instrumento de aço inoxidável é mais apropriado quando 

comparado ao de NiTi, na exploração dos milímetros iniciais em um canal 

radicular atresiado. 
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A seção reta transversal é obtida, conforme LOPES et al. (2010a), pelo 

corte perpendicular ao eixo da parte de trabalho de um instrumento, podendo 

apresentar diferentes formas e áreas. A área e a forma da seção reta 

transversal é um importante fator na determinação da flexibilidade do 

instrumento endodôntico. Segundo CAMPS & PERLOT (1994) e CAMPS et al. 

(1995), quanto maior a área de seção reta transversal, menor é a flexibilidade 

do instrumento, independentemente da liga metálica. Nesta pesquisa, todos os 

instrumentos apresentaram seção transversal quadrangular, não havendo 

portanto, qualquer influência do desenho da seção reta transversal, sobre os 

diferentes valores encontrados no ensaio de flambagem. No entanto, os 

instrumentos C+File e PathFile possuem maior área de seção reta transversal 

por unidade de comprimento da parte de trabalho (maior conicidade), fator que 

coadjuvou para a maior resistência à flambagem desses instrumentos, quando 

comparados aos C-Pilot e Scout Race (menor conicidade), respectivamente. 

 

8.2.3. Número e Ângulo de Inclinação das Hélices 

Conforme NEWMAN et al. (1983), o número de hélices de um 

instrumento endodôntico, assim como a sua inclinação, produz efeito sobre a 

resistência à flexão. Para LOPES et al. (2008a; 2010a), quanto menor o 

número de hélices, maior o intervalo entre os passos e menor o ângulo de 

inclinação. Essas características aumentam a ação de alargamento e reduzem 

a flexibilidade do instrumento, tornando o instrumento mais adequado ao 

cateterismo. Tais afirmações coincidem com o estudo de AMARAL (2009), no 

qual instrumentos de mesma seção reta transversal, no que concerne à 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239983801459
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resistência à flambagem, o comportamento mecânico será ditado em função do 

número de hélices. Porém, mesmo em um instrumento com maior número de 

hélices, o desenho e a área da seção transversal podem ser preponderantes.  

Nesse estudo, observamos que o C+File apresentou o menor número de 

hélices, entre os instrumentos de aço inoxidável. Essa característica pode ter 

contribuido para a maior resistência à flambagem em comparação ao C-Pilot. 

Entretanto, dentre os instrumentos de NiTi, o Scout Race apesar de possuir um 

menor número de hélices, demonstrou menor resistência à flambagem em 

relação ao PathFile. Essa discrepância provavelmente ocorreu devido ao maior 

diâmetro nominal do instrumento PathFile, que resulta em uma maior 

resistência à flambagem. Essa afirmação está de acordo com LOPES et al. 

(2008b), os quais afirmaram que os valores médios das cargas máximas para 

flexionar instrumentos de diferentes números (diâmetros nominais) foram 

menores para os de menores números. Esses resultados foram similares aos 

de CAMPS & PERLOT (1994), que observaram uma relação exponencial entre 

o diâmetro e o desenho da seção reta transversal do instrumento endodôntico 

e a sua flexibilidade. 

Com relação ao ângulo de inclinação das hélices, observamos que todos 

os instrumentos apresentaram um menor ângulo de inclinação em sua primeira 

hélice, em comparação aos ângulos encontrados nos diâmetros D8 e D16. No 

instrumento C-Pilot, PathFile e Scout Race, também pôde ser verificado um 

menor ângulo de inclinação das hélices em seu diâmetros D8, em comparação 

ao D16. Isto sugere um aumento gradual de seu ângulo de inclinação em todo 

o comprimento da parte de trabalho, partindo da ponta em direção ao 
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intermediário. No entanto, para os instrumentos C+File, houve a manutenção 

no ângulo de inclinação das hélices entre os diâmetros D8 e D16.  

Uma peculiaridade observada no instrumento Scout Race foi a diferença 

entre a inclinação de suas lâminas de corte, denominadas pelo fabricante como 

lâminas de corte alternadas. Segundo NAKAGAWA (2011), esta se caracteriza 

por uma variação do comprimento entre suas lâminas de corte, com a 

finalidade de diminuir o efeito de parafusamento do instrumento à dentina. A 

variação do ângulo helicoidal favorece o efeito de alargamento, assim como 

auxiliam na remoção de raspas de dentina.  

 

8.2.4. Características da Ponta 

Conforme LOPES et al. (2008a; 2010a), a ponta do instrumento é a 

porção terminal e aguçada localizada na extremidade da parte de trabalho. Seu 

desenho interfere no cateterismo de canais atrésicos, exercendo importante 

papel sobre a capacidade do instrumento em penetrar e permanecer centrado, 

durante sua movimentação no interior do canal radicular. 

O vértice da ponta de um instrumento endodôntico de forma pontiaguda, 

possui maior capacidade perfurante. Vértices arredondados, como nos 

instrumentos C-Pilot, PathFile e Scout Race, oferecem mais segurança em 

relação à desvios e perfurações radiculares. Em comtrapartida, quando a ponta 

apresenta vértice truncado como no C+File, favorece ao entupimento, quando 

empregado no cateterismo de canais atresiados, podendo causar a perda da 

patência ou o extravasamento de resíduos via forame apical (LOPES et al., 

2010a). 
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De acordo com as especificações da ISO 3630-1, o ângulo da ponta do 

instrumento endodôntico deve estar entre 75 e 15o. No C+File e C-Pilot o 

ângulo da ponta é obtuso, com 65,75º e 61,50o em média, respectivamente. 

Ângulo de ponta obtuso é pouco agressivo, com menor possibilidade de 

ocorrência de desvios ou perfurações, quando comparado ao de ângulo de 

ponta aguda. Porém, quanto mais obtusa a ponta, maior será a resistência ao 

avanço do instrumento no interior do canal radicular, assim como, o aumento 

no acúmulo de raspas de dentina, na porção mais apical do canal (LOPES et 

al., 2010a). Contudo, MISERENDINO et al. (1986) ressaltam que, o desenho e 

a forma da ponta têm maior influência na eficiência de corte do instrumento do 

que o ângulo de sua ponta. 

Os instrumentos PathFile e Scout Race possuem ponta cônica circular, 

com vértice arredondado e ângulo da ponta de 43,42o e 48,01o em média, 

respectivamente. De acordo com LOPES et al. (2010a), quanto menor o ângulo 

da ponta, menor será a resistência ao avanço para uma mesma carga axial 

aplicada. Vértices agudos tornam os instrumentos mais susceptíveis a 

causarem desvios durante sua penetração no interior do canal radicular. Este 

efeito no entanto, pode ser compensado pela forma bastante arredondada e 

polida das pontas dos instrumentos PathFile e Scout Race, assim como, pela 

superelasticidade da liga NiTi, condição esta, que oferece mais segurança 

durante o cateterismo de canais atresiados. Segundo JAFARZADEH & 

ABBOTT (2007), instrumentos em NiTi com ponta arredondada, promovem um 

menor cisalhamento das paredes do canal e diminuem a probabilidade de 

formação de degraus, transporte ou perfurações. Conforme ALLEN et al. 
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(2007), em canais atresiados e curvos, as arestas das pontas com formato 

cônico piramidal podem estar associadas à maior incidência de desvios e 

perfurações, em razão de sua grande atividade de corte. Esses autores 

indicam para o cateterismo, instrumentos com ponta de forma cônico circular.  

Todos os instrumentos avaliados nessa pesquisa apresentaram pontas 

com formato cônico circular. Segundo MISERENDINO et al., (1986) e LOPES 

et al., (2010a), por não possuírem atividade de corte, esse desenho da ponta 

permite o avanço do instrumento no interior do canal radicular atresiado pela 

compressão e esmagamento da dentina radicular.  

Quanto ao diâmetro em D0, calculado por meio da equação descrita por 

STENMAN & SPANGBERG (1993), foi verificado que os instrumentos C+File e 

PathFile possuem diâmetros médios de 0,11 e 0,12 mm, respectivamente. 

Esses valores estão bem próximos aos descritos pelo fabricante e, portanto 

dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela ISO 3630-1, que é de 0,02 

mm de diâmetro de variação para mais ou para menos, em cada ponto de 

inspeção.  

O diâmetro em D0 para os instrumentos Scout Race foi de 0,123 mm em 

média, quando calculado por meio da equação descrita por STENMAN & 

SPANGBERG (1993). Quando da tentativa de mensura-lo diretamente, por 

meio da estereomicroscopia óptica, não foi possível determinar com exatidão 

um limite definido entre a ponta e o início da parte de trabalho, dificultando sua 

exata determinação. Apesar dessas dificuldades, as medidas tomadas 

diretamente para D0 foram em média de 0,08 mm, o que justifica a diminuta 

resistência à flambagem desses instrumentos. Seja por meio de avaliação por 



 

73 

 

estereomicroscopia ou pela equação de STENMAN & SPANGBERG (1993), os 

valores para D0 se mostraram sempre diferentes do diâmetro nominal 

informado pelo fabricante. No entanto, quando avaliados por meio da equação 

descrita acima, apenas um dos instrumentos apresentou seu valor em D0 fora 

dos limites de tolerância estabelecidos pela ISO 3630-1. 

Os valores do diâmetro em D0 calculado para todos os instrumentos C-

Pilot se mostraram fora dos limites de tolerância estabelecidos pela ISO 3630-

1. Porém, em análise direta por estereomicroscopia, os valores obtidos foram 

semelhantes ao determinado pelo fabricante. 

Os instrumentos PathFile, Scout Race e C-Pilot possuem a transição da 

base da ponta para as arestas laterais de corte por meio de curva de transição, 

o que favorece a uma penetração mais suave e segura no canal radicular, com 

menor tensão no sentido apical. A ponta dos instrumentos C+File, com ângulo 

de transição, tende a apresentar maior poder de corte. Essa característica 

favorece à ocorrência de transporte do canal e à imobilização da ponta nas 

paredes dentinárias, podendo culminar em fratura por torção. Todavia, a 

possibilidade de fratura por torção é atenuada pela maior conicidade da parte 

de trabalho desse instrumento em seus milímetros iniciais. 

As características da liga metálica, forma da ponta, conicidade e 

flexibilidade do instrumento C+File, o torna indicado apenas para a exploração 

dos milímetros iniciais em canais de difícil acesso, devendo os milímetros mais 

apicais serem explorados por instrumentos com maior flexibilidade e menor 

agressividade de corte. 
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8.2.5. Ensaio de Flambagem 

Os instrumentos avaliados apresentaram comportamento mecânico 

distinto quando submetidos à força compressiva em direção ao seu longo eixo. 

Os resultados obtidos nos ensaios de flambagem revelaram que a força 

máxima para flambar os instrumentos variou conforme a natureza da liga 

metálica, a geometria do instrumento e a profundidade no interior do canal 

artificial. Porém, as diferenças foram mais significativas nas comparações entre 

os instrumentos de aço inoxidável e os de NiTi, quando avaliados na superfície 

da plataforma de ensaio.  

Quando comparamos a resistência à flambagem entre os instrumentos 

de aço inoxidável na superfície da plataforma de ensaio, observamos que os 

instrumentos C+File apresentaram aproximadamente 44,52% mais resistência 

à flambagem, que o C-Pilot. Segundo LOPES et al. (2008a), AMARAL (2009) e 

LOPES et al. (2012a), esse resultado se deve principalmente à conicidade de 

0.04 mm/mm presente nos quatro milímetros da extremidade da parte de 

trabalho, diferente da conicidade de 0,02 mm/mm dos C-Pilot, em toda a 

extensão de sua parte de trabalho.  

No ensaio realizado na superfície da plataforma em resina acrílica, todos 

os instrumentos em aço inoxidável se mostraram significativamente mais 

resistentes à flambagem que os fabricados em NiTi. Os instrumentos C+File, 

foram aproximadamente cinco vezes (487,8%) mais resistentes que os Scout 

Race. Esse resultado está fortemente relacionado ao fato de que a liga NiTi 

tem um baixo módulo de elasticidade em relação à liga de aço inoxidável 
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(LOPES et al., 2012b). Além disso, a diferença entre a conicidade desses 

instrumentos certamente influenciou nessa diferença. 

Uma diferença menos expressiva foi evidenciada entre instrumentos C-

Pilot e PathFile, onde o confeccionado em aço inoxidável se mostrou 211,97% 

mais resistente à flambagem que o em NiTi. Isso se deve ao maior diâmetro 

nominal do PathFile em comparação ao C-Pilot. O aumento da resistência à 

flambagem do PathFile em consequência do seu maior diâmetro em D0, 

diminui a diferença entre os valores normalmente encontrados entre 

instrumentos de aço inoxidável e NiTi, devido às diferenças entre o módulo de 

elasticidade dessas ligas metálicas. 

Entre os instrumentos de NiTi, verificamos que o PathFile mostrou 

59,24% maior resistência à flambagem que o Scout Race. Apesar de 

produzidos com a mesma liga metálica, as diferenças geométricas lhes confere 

comportamento mecânico distinto. O maior diâmetro nominal do PathFile, 

influenciou em sua maior resistência à flambagem, quando comparado ao 

Scout Race. No entanto, essa diferença faculta ao Scout Race maior 

flexibilidade, comportamento desejável durante o preparo mecânico de canais 

excessivamente curvos. 

Comparando o grupo de instrumentos em aço inoxidável posicionados 

na superfície, com os em NiTi no canal de 3 mm de comprimento, observamos 

que nessa condição os de aço inoxidável ainda se mostraram mais resistentes 

à flambagem que os de NiTi. 

Diferenças estatisticamente significativas foram verificadas quando 

comparados a resistência à flambagem dos instrumentos C+File com os 
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PathFile e Scout Race na profundidade acima mencionada. O C+File se 

mostrou 46,51% e 93,96% mais resistente à flambagem que o PathFile e Scout 

Race, respectivamente. 

Foi observada diferença estatisticamente significativa entre o C-Pilot em 

superfície e o Scout Race a 3 mm, onde o instrumento em aço inoxidável foi 

34,21% mais resistente à flambagem que o em NiTi. Na comparação desse e o 

PathFile a 3 mm, a diferença entre os dois foi de apenas 1,38% a maior para o 

instrumento C-Pilot. Essa diferença não revelou significância estatística. 

          Nos canais com 6 mm, os instrumentos em NiTi foram significativamente 

mais resistentes à flambagem em todas as comparações. Os instrumentos 

PathFile e Scout Race foram 241,98 e 66,69% mais resistentes à flambagem 

que os instrumentos C-Pilot, assim como 67,43 e 15,34% mais resistentes que 

os instrumentos C+File, respectivamente. 

Os resultados deste estudo ainda revelaram que houve um aumento de 

109% na média dos valores de resistência à flambagem, na comparação dos 

PathFile na superfície, com os mesmos a 3 mm de profundidade, na plataforma 

de ensaio. Quando comparamos os PathFile na superfície com os posicionado 

a 6 mm de profundidade, este aumento foi de 413%. Para os instrumentos 

Scout Race, o aumento da média dos valores entre os na superfície, 

comparados aos posicionados a 3 e 6 mm de profundidade, foi de 151,5% e 

462,6%, respectivamente. 

  



 

77 

 

O aumento da resistência à flambagem dos instrumentos em NiTi, 

quando posicionados no interior dos canais artificiais a 3 e 6 mm de 

profundidade, pode ser justificado pela equação  a seguir (BEER et al., 1992): 

Pcr = π2EI 
           L2 

 

Pcr = Carga axial máxima imediatamente antes de começar a flambagem; 

E = Módulo de elasticidade da liga metálica; 

I = Momento de inércia do instrumento endodôntico; 

L = Comprimento do instrumento endodôntico. 

 

Nessa equação, pode-se observar que a resistência à flambagem 

aumenta com a redução do comprimento do instrumento endodôntico. 

 No instrumento com a ponta posicionada na superfície do bloco em 

resina, a carga axial máxima está localizada na extremidade do instrumento, ou 

seja, num comprimento de 25 mm. Com a ponta do instrumento posicionada no 

interior do canal artificial, a carga axial máxima foi deslocada de 

aproximadamente 3 mm (22 mm de comprimento) e 6 mm (19 mm de 

comprimento), a partir da sua ponta. Consequentemente, a variação da 

localização da carga axial máxima ao longo da haste helicoidal cônica é o fator 

determinante para justificar dos resultados obtidos. 

Desta forma, numa profundidade entre 3 e 6 mm no interior de um canal 

artificial atrésico, observarmos que os instrumentos em NiTi avaliados 

passaram a apresentar igual ou maior resistência à flambagem, que os 

instrumentos de aço inoxidável destinados ao cateterismo.  
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Essa condição permite o avanço dos instrumentos em NiTi ao segmento 

médio e apical de canais atresiados e curvos, a partir de uma determinada 

profundidade, em relação ao orifício de entrada dos canais. Nessa 

profundidade, os instrumentos em NiTi passam a apresentar semelhante 

resistência à flambagem em relação aos instrumentos de aço inoxidável, 

permitindo a conclusão do cateterismo com maior efetividade e segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

9. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo concluimos que: 

 

1 – A conicidade da extremidade da parte de trabalho do instrumento 

C+File e o diâmetro nominal do instrumento PathFile, foram características 

preponderantes para a determinação da maior resistência à flambagem desses 

instrumentos, dentre às suas respectivas ligas metálicas. 

2 – O instrumento C+File apresentou maior resistência à flambagem em 

superfície, seguido pelos instrumentos C-Pilot, PathFile e Scout Race, 

respectivamente. 

3 – Na profundidade de 3 mm, o PathFile apresentou resistência à 

flambagem semelhante ao C-Pilot; enquanto que na profundidade de 6 mm, os 

instrumentos em NiTi apresentaram maior resistência à flambagem, em 

comparação aos instrumentos de aço inoxidável;  

4 – Os instrumentos de NiTi devem ser empregados no cateterismo de 

canais atresiados, após a utilização de um instrumento de aço inoxidável, numa 

profundidade entre 3 e 6 mm em sentido apical. 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO A - Resultados da análise geométrica dos instrumentos 

ensaiados por amostra 

Valores do comprimento da parte de trabalho (CPT), intermediário (CI), cabo ou 
haste de acionamento (CHA), paço das hélices (PH) e número de hélices (NH). 

INSTRUMENTO CPT (mm) CI (mm) CHA (mm) PH (mm) NH (mm) 

1 - C+File 17,00 8,60 10,30 2,07 25 

 16,50 8,30 10,20 2,14 25 

 16,50 8,20 10,30 2,01 25 

Média 16,67 8,37 10,27 2,07 25 

      

2 - Scout Race 17,30 7,82 12,15 3,04 12 

 17,40 7,60 12,20 3,02 12 

 17,30 7,09 12,30 3,09 12 

Média 17,33 7,77 12,21 3,05 12 

      

3 - PathFile 16,57 8,36 10,80 2,45 22 

 16,59 8,37 11,04 2,54 22 

 16,51 8,28 11,02 2,45 22 

Média 16,56 8,34 10,95 2,48 22 

      

4 - C-Pilot 16,40 7,60 10,10 2,13 32 

 16,90 7,60 10,20 2,13 32 

 16,80 7,60 10,10 2,12 32 

Média 16,70 7,60 10,13 2,13 32 
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Valores do âng ulo de inclinação da primeira hélice (AIP), ângulo de inclinação 
da hélice nos diâmetros D8 (AI D8) e D16 (AI D16) e ângulo da ponta (AP) 

INSTRUMENTO AIP (º) AI D8 (º) AI D16 (º) AP (º) 

C+File 14,55 24,39 24,33 74,22 

 16,10 19,30 18,60 58,20 

 12,60 22,50 21,20 64,83 

Média 14,42 22,06 21,38 65,75 

     

Scout Race 8,25 13,47 22,65 52,61 

 10,60 18,70 20,80 48,32 

 11,00 15,00 22,90 43,10 

Média 9,95 15,72 22,12 48,01 

     

PathFile 10,23 17,89 21,32 42,55 

 9,80 18,95 23,45 46,50 

 10,72 18,23 22,49 41,50 

Média 10,25 18,36 22,42 43,52 

     

C-Pilot 10,10 16,20 28,10 62,40 

 11,30 17,90 31,80 56,90 

 10,60 16,80 30,30 65,20 

Média 10,67 16,97 30,07 61,50 
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Diâmetro em D0, D1, D4, D16, conicidade entre D0 e D4 (C1) e conicidade 
entre D4 e D16 (C2). 

INSTRUMENTO D0 D1 D4 D16 C1 C2 

C+File 0,11 0,14 0,23 0,38 0,03 0,01 

 0,10 0,14 0,26 0,40 0,04 0,01 

 0,13 0,15 0,24 0,40 0,03 0,01 

Média 0,11 0,14 0,24 0,39 0,03 0,01 

 

Diâmetro em D0, D3, D16 e conicidade da parte ativa do instrumento (C). 

INSTRUMENTO D0 D3 D16 C 

Scout Race 0,14 0,17 0,30 0,01 

 0,11 0,20 0,40 0,015 

 0,11 0,20 0,40 0,015 

Média 0,12 0,19 0,36 0,013 

     

PathFile 0,11 0,18 0,48 0,02 

 0,12 0,18 0,45 0,02 

 0,12 0,18 0,45 0,02 

Média 0,11 0,18 0,46 0,02 

     

C-Pilot 0,18 0,23 0,44 0,02 

 0,16 0,21 0,42 0,02 

 0,17 0,22 0,46 0,02 

Média 0,172 0,22 0,44 0,02 
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11.2. ANEXO B - Relatórios do ensaio de flambagem dos instrumentos 
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11.3. ANEXO C – Artigos publicados (ou submetidos à publicação) 
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ABSTRACT 

Introduction: The incidence of deviation in simulated curved canals was 

compared after preparation with nickel-titanium instruments driven by 

continuous rotation and reciprocal movement motors. 

Methods: Forty epoxy resin blocks for training in curved root canals were filled 

with ink and pre-instrumentation images were obtained by stereomicroscope. 

Instrumentation was performed by an endodontic specialist with experience in 

the use of the two systems: Reciproc (R25) and ProTaper (up to F3). 

Instrumentation was performed in accordance with the instructions of the 

respective manufacturers.  Post-instrumentation images were obtained under 

exactly the same conditions as those of the previous images, then images were 

superimposed and a software program was used for analysis. Differences 

along, and on the mesial and distal surfaces of the canal were measured in 8 

points to evaluate the presence of deviation. 

Results: Intragroup analysis demonstrated that the two systems promote 

deviations along the 8 points of measurement in the canal. Within the ProTaper 

group, significant differences (p<0.01) with greater deviations were at the 

following points: 4mm>7mm>3mm>6mm. In Reciproc group significant 

differences (p<0.05) were found at points: 3mm>4mm>2mm>1mm. ProTaper 
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group  presented smaller deviation at points: 0, 2, 3, 4 and 6mm compared with 

Reciproc group . 

Conclusions: The results obtained in this study suggest that continuous 

mechanized instrumentation with previous and progressive cervical preparation 

in the apical direction, with specific files, tends to perform a more adequate 

preparation with less risk of displacing the original canal, when compared with a 

single instrument with reciprocal movement. 

Key-words: Endodontics, instrumentation, nickel-titanium.  

 

Major objectives of chemical-mechanical preparation are to clean and 

shape root canals, and these may be attained concomitantly with the use of 

different instruments, instrumentation techniques and irrigant solutions. The 

body of the main canal should be flared throughout its extension, so that its 

walls are involved in the final preparation, thereby promoting tapered and 

centralized root canal shaping (1). However, this task becomes somewhat 

complex when performed in curved canals (2). In these cases, in addition to the 

main canal walls frequently remaining untouched, thus compromising the result 

of treatment (3), excessive wear may occur on some dentin, leading to the 

rectification and transportation of the canal (4). 

Endodontic instruments made of nickel-titanium (NiTi) alloy are a great 

advancement with respect to the instrumentation of curved canals, promoting 

flaring of these canals in a more centralized manner, and with less occurrence 

of deviations, due to the superelasticity of this alloy (5-6). Many of these 

instruments have been designed to be coupled to a motor with continuous 

rotation to the right, whereas a new range of instruments for use with 

reciprocating movement has been proposed (7). Among these, new techniques 

propose the use of single instruments (8). 

A requisite that must be taken into consideration in the choice of the 

instrument is the cleaning and disinfecting capacity of each system. ALVES et 

al. (2012) compared a technique with the use of single instrument with 
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reciprocating movement, Reciproc (VDW, Munich, Germany) with a 

conventional rotary technique that uses a sequence of instruments, BioRaCe 

(FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland). The results obtained 

presented no significant differences between the two techniques as regards the 

reduction of bacteria in oval canals after instrumentation (9). 

As regards the ability of shaping and effectively cleaning canals, 

BÜRKLEIN et al. (2012) compared single reciprocating instrument systems, 

Reciproc and Wave One (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) with 

systems using a sequence of files and continuous rotating movement, MTwo 

(VDW, Munich, Germany) and ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland), in the instrumentation of severely curved canals, and concluded 

that all the instruments maintained the curvature of the original canal (8). 

However, the use of MTwo and Reciproc provided greater cleaning in the apical 

region. In a recent study (10), the ability of shaping of three single instrument 

systems was compared, namely Reciproc (VDW, Munich, Germany), F360 

(Komet Dental, Lemgo, Germany) and OneShape (Micro-Mega, Besançon, 

France), with MTwo conventional rotary instruments. It was found that all the 

systems respected the curvature of the original canal, without significant 

difference among them. Another study that compared the Self-Adjusting File - 

SAF (ReDent-Nova, Ra’anana, Israel), WaveOne, Reciproc and ProTaper 

systems, presented similar results with regard to the quantity of dentin walls 

touched in the instrumentation of oval canals, with none of them being capable 

of preparing all the dentin walls (11). 

There is clear need for knowing the mechanical behavior of instruments 

in curved root canals, in order to avoid accidents, such as deviations, fractures 

and even perforations during chemical-mechanical preparation. The aim of this 

study was to evaluate and compare the shaping of curved canals in artificial 

models, performed by means of two motor-driven systems: one with 

reciprocating movement, Reciproc (VDW, Munich, Germany) and the other with 

continuous rotary movement, ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland). 
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MATERIALS AND METHODS  

          For this study, 40 blocks of transparent epoxy resin with simulated 

curved canals, Endo Training Blocks (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland) were used, divided into two distinct groups. In one group 

preparation was performed with an instrumentation system with reciprocal 

movement and a single instrument, Reciproc; and in the other, a system with 

continuous rotation to the right, using a sequence of instruments, ProTaper. 

Instrumentation was performed up to the final limit of total working length (WL) 

of the simulated canals. For this purpose the motor VDW Silver® Reciproc® 

(VDW, Munich, Germany) was used. 

 

Analysis and Preparation of Blocks: 

            In each acrylic block, the simulated canal was filled with ink, by means 

of a 1ml hypodermic syringe (BD Plastipak, São Paulo, Brazil), in order to 

capture the initial image of the canal using a Leica S8 APO stereomicroscope 

(Leica, Wetzlar, Germany), at 10X magnification. For image capture, blocks 

were fixed to an acrylic platform at the base of the stereomicroscope, especially 

made for this purpose, in order to stabilize them in the same position in all the 

photographs taken, and maintain a fixed distance between the 

stereomicroscope objective lens and simulated canal. After this stage, the 

canals were instrumented by an endodontic specialist. During instrumentation, 

all the canals were irrigated with the same quantity (21 ml) of distilled water. 

The canals were irrigated and their apical patencies were verified with a 

manual, stainless steel type K-file size 10 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland). For irrigation, 5 ml hypodermic syringes (BD Plastipak, São Paulo, 

Brazil) coupled to NaviTip cannulas (Ultradent Products, South Jordan, USA) 

caliber 30G, 21mm long, to distance 3mm short of the WL. All the preparations 

made with the two systems were finalized with caliber 25 or 30, Reciproc and 

ProTaper instruments respectively. Images were recorded before and after the 

use of each instrument for both techniques. 

            Images obtained were saved, and afterwards transferred to the software 

program Adobe Photoshop (CS2, version 9.0, Adobe Systems Inc, San Jose, 
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CA, USA) which performs superimposition of the images obtained before, 

during and after instrumentation, in order to obtain the results. For analysis of 

the quality of shaping, on the initial image before shaping, a line was traced 

exactly in the center of the canal from the apical limit up to 7 mm from this point, 

in the direction of the cervical portion of the canal, by means of Adobe 

Photoshop. After instrumentation, the initial and final images were 

superimposed, and the quality of the preparation was evaluated by the 

difference between the wear of the concave portion and convex portion of the 

canal. Walls of each canal were evaluated by two calibrated endodontists, at 

every 1 cm of this line, in a total of 7 segment of 1 mm evaluated for each block 

instrumented. Data with reference to the quantity of wear on the canal walls 

were statistically analyzed to evaluate the significance of the results obtained. 

 

Technique and Groups of Instrumentation:  

            In the two groups, the instrumentation technique was performed in 

accordance with the recommendations of the manufacturers. The sequences of 

techniques were described for each system, and a flow diagram was prepared 

for each group (Figure 1), as follows: 

Group 1 (Reciproc) 

              The glide path was created and the WL established with a K-file size 

10 before instrumentation began. Instrument R25 (25/08) of the  Reciproc 

system was introduced into its respective simulated canals with 3 movements of 

penetration and withdrawal of a maximum of 3 mm of amplitude applying light 

apical pressure. After this sequence of movements, the instrument was 

removed from the canal and cleaned with gauze dampened with distilled water. 

The canal was irrigated with 3mL of water and its patency was verified with a K-

file size 10 each time instrument R25 was withdrawn, and it was re-introduced 

into the canal with penetration and withdrawal movements until the stipulated 

WL was reached. As these instruments are for one single use only, they were 

discarded after use, in accordance with the manufacturer’s instructions. The 

values of torque and speed used were pre-established by the manufacturer of 

the reciprocating movement appliance. 
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Group 2 (ProTaper Universal)  

             The glide path was created and WL established with a K-file size 10 

before instrumentation began. Each instrument was introduced into the 

simulated canal with 3 movements of penetration and withdrawal of a maximum 

of 3 mm of amplitude applying light apical pressure. After this sequence, the 

instrument was removed from the canal and cleaned with gauze dampened with 

distilled water. Canal was irrigated with 2mL of water and its patency verified 

with a K-file size 10. The instruments were re-introduced into the canal with 

penetration and withdrawal movements until the stipulated WL was reached.   

            The sequence recommended by the manufacturer, SX, S1, S2, F1 

(20/07), F2 (25/08) and F3 (30/09) was followed. These instruments were used 

in the instrumentation of three simulated canals, and discarded afterwards. The 

torque and speed values used for the ProTaper System were 1Ncm and 300 

rpm, respectively. 

 

Statistical analyses  

Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) software, version 19.0 (IBM, São Paulo, SP, Brazil). Intragroup analysis 

were used to evaluate the isolated performance of the two systems. The 

difference in material removal from the mesial and distal walls of the canals at 

the 8 measuring points was compared using the paired Student’s-t test. This 

initial analysis allowed identification of the points where significant deviation 

occurred. Intergroup analysis was performed with the use of the unpaired 

Student’s-t test for each level. For multiple comparisons, Tukey post hoc test 

was used in conjunction with one way analysis of variance (ANOVA) and the 

Least Significant Difference (LSD) test for repeated measures ANOVA. The 

data were tested for normality before applying the parametric tests. The 

statistical significance level of 5% (p<0.05) was established for all analyses. 

 

RESULTS 

Intragroup analysis demonstrated that the two instruments promoted some 

deviation. This was evaluated by comparing the material removed from the 
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mesial and distal walls of the canal at the 8 measuring points. There was 

significant difference at all levels for the ProTaper group (p<0.01), except for the 

7-mm level. On the other hand, there was significant difference at only three 

levels (1, 2 and 3 mm) for the Reciproc group (p<0.05). In the ProTaper group, 

the 4 levels with the greatest deviation were the following: 

4mm>7mm>3mm>6mm. A significantly higher deviation occurred at 4mm when 

compared with all levels. In the Reciproc group, the 4 levels with the greatest 

deviation were the following: 3mm>4mm>2mm>1mm. Significantly higher  

deviation occurred in the 3 mm level when compared with all levels, except 4 

mm.  

Data from intergroup analysis are also shown in Table 1. When the two groups 

were compared for the ability of enlarging the canal with minimal deviation, the 

ProTaper instruments showed significantly better results than the Reciproc at 

levels 0, 2, 3, 4 and 6 mm. 

 

DISCUSSION 

  Although the canals simulated in resin blocks presented a different 

hardness to that of dentin, they are a most useful tool in the study of 

instruments used in curved canals, since it would be practically impossible to 

work with natural teeth that presented the same angle of root curvature and the 

same canal length. Therefore, it is more feasible to study the performance of 

endodontic instruments in curved canals using these blocks, thereby allowing 

standardization of the tests performed (12).  

 During the instrumentation of curved canals there is a tendency towards 

rectification of the instrument within the canal, leading to greater wear of the 

external dentin wall of the curvature in the apical region, and consequent 

deficient instrumentation in the internal canal wall, and wear of the internal wall 

of the curvature in the middle and cervical portions of the canal (13-14). In an 

endeavor to avoid or even minimize this wear, which may lead to accidents 

such as step and deviation of the apical canal, there is a search for new 

instrumentation techniques in Endodontics and for new alloys for the fabrication 

of instruments. There is no question about the value of the use of NiTi alloy in 
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Endodontics, particularly as far as the capacity to maintain the trajectory of the 

original canal during mechanical preparation is concerned, thereby reducing the 

chance of deviations (15).  

Recently, new instruments have been manufactured with NiTi Memory 

wire (M-Wire), which differs from the traditional NiTi alloy because it receives a 

thermo-mechanical treatment whereby it gains a nano-crystalline martensitic 

microstructure, guaranteeing it greater flexibility and cyclic fatigue resistance 

when compared with the traditional NiTi alloy (16-17). Lopes et al. (2013) in a 

recent study in which they evaluated the behavior of endodontic instruments 

manufactured with conventional NiTi alloy, NiTi M-Wire and NiTi R-phase, 

concluded that in addition to the type of alloy of the instrument, the design and 

dimension of the instrument will also influence its behavior during 

instrumentation (18). In the present study the M-Wire alloy in the instrument 

tested, did not present a flexibility behavior superior to that of conventional NiTi 

alloy. 

 Although errors in procedures in endodontic treatment are not the direct 

cause of failure, failures such as deviations may prevent endodontic therapy 

from being well performed, thereby diminishing the chance of success, 

particularly in cases in which there is an established infection (19). Knowledge 

of the mechanical properties and behavior of the instruments in canals with 

curvatures is important to the clinicians, so that, they may adopt the use of a 

safer instrument, knowing about its limitations and risks. Although reciprocal 

movement is relatively recent in mechanized instrumentation, this kinematics 

used is no novelty in Endodontics. ROANE et al. in 1985 gave a good 

description of the advantages of this type of movement in manual 

instrumentation, even with the use of steel files in curved canals (20). More 

recently, this movement has been used in some mechanized instrumentation 

systems using NiTi files. FRANCO et al. (2011) comparing the shaping ability of 

mechanized NiTi instruments using continuous and reciprocal movement in 

simulated canals concluded that the latter promoted more centralized canals 

(21). Another study, however, compared the use of different kinematics, 

continuous and reciprocal, in mechanized endodontic instruments and 
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concluded that both resulted in satisfactory preservation of the original shape of 

the canal (22).  

 In the present study, in the intragroup analysis significant difference was 

verified when the wear of the mesial and distal walls of canals were compared 

at the 7 most apical levels of the ProTaper system, and at 3 levels of the 

Reciproc system as from point 0. This result demonstrated the difficulty of 

maintaining a centralized preparation the closer the proximity to the apex of the 

canal. However, it was also observed that the Reciproc system presented no 

statistically significant wear at the more cervical levels. 

 When comparing the two instrumentation systems, in the intergroup 

analysis it was observed that the ProTaper system promoted smaller 

displacement of the preparation at levels 0, 2, 3, 4 and 6. These results suggest 

that the progressive crown-apex preparation with specific instruments in each 

region of the canal promoted a smaller displacement of the original canal, 

particularly in the apical region. The Reciproc instrument produced wear of a 

larger quantity of material from the mesial or distal walls; this would not be a 

problem if it occurred uniformly on both mesial and distal walls. However, when 

there is a greater degree of wear on only one wall, it results in displacement of 

the original canal. As has been shown in a previous study, the gradual or 

progressive preparation of the canal diminishes the risk of accidents in chemical 

mechanical preparation; that is, the fact of enlarging the cervical portion of the 

canal before the more apical thirds facilitates instrumentation of the apical 

portion, by the fact of diminishing the pressure of the dentin walls against the 

instrument, thus diminishing the risk of deviation, instrument fracture as well as 

apical extrusion of dentin (23). 

Obviously there are other factors that must also be considered in the 

choice of an ideal instrument, such as: resistance to fracture, flexibility, capacity 

for disinfection of the canals and satisfactory clinical results obtained in clinical 

trials. 

 Results obtained suggest that continuous mechanized instrumentation 

with previous and progressive cervical preparation in the apical direction, with 

specific files, tends to perform a more adequate preparation with less risk of 
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deviation the original canal, when compared with a single instrument using 

reciprocal movement. 
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