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RESUMO  

 

Objetivo: Avaliar o desvio apical do canal original através da instrumentação 

manual ou acionada a motor utilizando instrumentos de um mesmo sistema, 

com as mesmas características geométricas.  

Materiais e métodos: Foram utilizados 40 blocos de treinamento de canais 

artificiais curvos. Foram divididos dois grupos de 20 canais, sendo um grupo 

utilizando o Sistema ProTaper universal rotatório e o outro utilizando Sistema 

ProTaper manual. Em ambos os grupos o preparo foi até o instrumento F2. 

Imagens pré e pós instrumentação foram capturadas com um 

estereomicroscópio, sobrepostas e analisadas por meio do programa Software 

Photoshop. Pontos de medida foram estabelecidos ao longo do canal e  

mensurados.  

Resultados: A análise intergrupo demonstrou que em todos os níveis 

possuíam algum desvio, porém os pontos 0, 2, 3 e 7 não mostraram diferença 

estatística significante. Os pontos 1, 4, 5 e 6 revelaram ter ocorrido maior 

desvio na instrumentação com Sistema ProTaper rotatório.  

Conclusão: Esses achados sugerem que o sistema acionado a motor tende a 

proporcionar maior incidência de desvio em canais curvos quando comparado 

com instrumentos operados manualmente, com as mesmas características 

geométricas.  

Palavras-chave: desvio do canal radicular; instrumentos níquel-titânio 

rotatório; instrumentos níquel-titânio manual. 
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ABSTRACT 

 

Objects: To evaluate the original canal apical deviation through the manual 

instrumentation or operate the engine using instruments of the same system, 

with the same geometrical characteristics. 

Methods: 40 training blocks of artificial canals were used. Two groups of 20 

canals were divided, one group used the rotation ProTaper System and the 

other used the manual ProTaper System and in both groups the preparation 

was until the F2 file. Pre and post instrumentations images were captured with a 

stereomicroscope, superposed and analyzed through the software Photoshop 

program. Measured spots were established along the canal and measured. 

Results: The intergroup analyses showed that all levels had some deviation, 

although the 0,2 ,3 and 7 do not show significant statistic difference. The spots 

1,4,5 and 6 reveal that a larger deviation in instrumentation has occurred with 

the system ProTaper System report. 

Conclusion: These findings suggest that the engine triggered system ends to 

deviate the curved canals when compared with manual operated instruments, 

with the same geometrical characteristics.  

Key Words:  root canal deviation; rotary nickel-titanium instruments; manual 

nickel-titanium instruments. 
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1. INTRODUCÃO 

 

A Endodontia tem evoluído muito na tentativa de aumentar o índice de 

sucesso e de trazer praticidade ao profissional. 

A etapa que mais se busca aprimoramento é a do preparo químico 

mecânico que tem como finalidade promover a limpeza e a modelagem dos 

canais radiculares. Isso é alcançado através de instrumentos endodônticos 

associados a substâncias químicas auxiliares (LOPES et al., 2010a). 

A instrumentação deve remover ao máximo o conteúdo presente no 

interior do canal, como restos pulpares, micro-organismos e seus produtos, 

buscando um formato de canal cirúrgico semelhante ao canal anatômico, 

levemente cônico, com diâmetro menor no segmento apical. Seguindo essas 

etapas haverá um favorecimento à obturação e posterior sucesso do 

tratamento endodôntico (SCHILDER, 1974; LEONARDO & LEAL, 2005; 

LOPES et al.,2010a) 

Canais curvos são os mais desafiadores para os endodontistas e podem 

favorecer acidentes como desvios, formação de zips, degraus, perfurações e 

rasgos apicais. Esses acidentes dificultam a obturação do canal e 

comprometem o sucesso do tratamento. 

Para minimizar esses acidentes, limita-se a instrumentação do segmento 

apical desses canais curvos com instrumentos de pequeno diâmetro, 

acionados por meio do movimento de alargamento contínuo obtidos por 

dispositivos mecânicos ou movimento de alargamento alternado com 

instrumentos manuais. 
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Tem aumentado o número de novas técnicas e instrumentos na tentativa 

de contornar as dificuldades encontradas na obtenção da limpeza e 

modelagem de canais curvos minimizando o risco de iatrogenias e melhorando 

a qualidade do preparo. 

Apesar destas inovações terem melhorado a qualidade do preparo dos 

canais radiculares, é possível observar através de evidências clínicas e 

radiográficas e estudos como SCḦAFER & SCHLINGEMANN (2003), PAQUÉ 

et al. (2005), BONACCORSO et al. (2009) e AJUZ et al. (2013), dentre outros,  

que a fórmula ideal, que seria um alto nível de limpeza e desinfecção do 

sistema de canais radiculares com um índice mínimo de acidentes, ainda não 

foi encontrada. Para isso a destreza da técnica empregada e as propriedades 

mecânicas dos instrumentos são de suma importância. 

O segmento apical dos canais curvos, também conhecido como zona 

crítica apical, é a área de maior dificuldade na instrumentação. Isso acontece 

por possuir um diâmetro constrito e maior prevalência de canais delta e 

acessórios, reentrâncias e outros locais inalcançáveis pelo instrumento que 

abrigam micro-organismos Por isso a importância da qualidade da 

instrumentação da porção apical (LEONARDO, 2005; LOPES et al., 2010a).  

Instrumentos endodônticos de níquel-titânio (NiTi), acionados a motor 

tem agragado à instrumentação manual com objetivo de levar praticidade ao 

profissional, promover um tratamento mais ágil, diminuindo o tempo de trabalho 

e utilização de instrumentos mais cônicos e calibrosos para melhorar a limpeza 

e modelagem do canal radicular. 

Por essas razões, pesquisadores buscam um instrumento associado a 

uma técnica que promova modelagem e desinfecção eficiente de canais curvos 
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e atrésicos, com mais segurança e agilidade, evitando deformações e atingindo 

seu foco principal: a saúde. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Ligas de Níquel-Titânio 

 A liga NiTi foi lançada por BUEHLER et al. (1963), durante pesquisas por 

uma liga com propriedades anti-magnéticas e resistência à corrosão pela água 

do mar. Esta liga foi utilizada no programa espacial americano para a 

fabricação de antenas, naves e satélites espaciais. A origem do nome NiTiNOL 

vem de Ni de níquel, Ti de titânio e NOL de Naval Ordnance Laboratory (Silver 

Springs, Maryland, EUA), local onde foi desenvolvida. 

 Atualmente, as ligas NiTi são largamente utilizadas graças às suas 

propriedades especiais como a superelasticidade (SE) e o efeito memória de 

forma (EMF), além de possuírem elevada resistência à corrosão e 

biocompatibilidade (THOMPSON, 2000; LEONARDO et al., 2009). O termo 

superelasticidade está relacionado com o fato de a deformação recuperável 

obtida ser muito maior do que aquela que pode desenvolver-se no regime de 

deformação elástica dos metais (SERENE et al., 1995; THOMPSON, 2000).  

As temperaturas de transformação das ligas de NiTi influenciam as 

propriedades mecânicas e o comportamento das ligas NiTi, que podem ser 

alteradas por pequenas mudanças na composição, impurezas e tratamentos 

térmicos durante o processo de fabricação (SHEN et al., 2013).  

O processo de fabricação dos instrumentos endodônticos de NiTi é mais 

complexo quando comparado aos de aço inoxidável devido à superelasticidade 

desta liga (THOMPSON, 2000). 
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CIVJAN et al. (1975) foram os primeiros a inverstigar a liga de níquel-

titânio (NiTi) para Odontologia. Esses estudos sugeriram que essa liga poderia 

ser aplicada por sua superelasticidade. 

 

2.2 Aplicação das Ligas de Níquel-Titânio na Endodontia 

 WALIA et al. (1988) introduziram a liga NiTi na endodontia fabricando 

limas endodônticas a partir de fios ortodônticos de NiTi. De acordo com esses 

autores, a liga NiTi possui propriedades de flexão e torção muito promissoras, 

apresentando duas a três vezes mais elasticidade do que as limas de aço 

inoxidável de tamanho e desenho similares. Além disso, exibiram grande 

resistência à fratura por torção. O instrumento protótipo mostrou ter um futuro 

promissor para instrumentação de canais curvos. 

SERENE et al. (1995) descreveram que as ligas de NiTi empregadas em 

Endodontia apresentam pequeno módulo de elasticidade, cerca de um quarto a 

um quinto em relação ao aço inoxidável e, em consequência disso, possui 

grande elasticidade e alta resistência à deformação plástica e à fratura. De 

acordo com esses autores, a força necessária para flexionar uma lima de NiTi 

de nº 45 é equivalente à necessária para flexionar uma lima convencional de 

aço inoxidável de nº 25. Estas propriedades fazem com que o instrumento 

acompanhe facilmente a curvarura do canal radicular, reduzindo o 

deslocamento apical e a alteração de sua forma original.  

 

2.3 Instrumentos de Níquel-Titânio Mecanizados 

Com o advento das ligas de NiTi, foi possível a idéia de instrumentos 

mecanizados para a instrumentação de canais radiculares especialmente 



6 
 

curvos. A flexibilidade do Nitinol permitia a introdução do instrumento no canal 

com uma rotação de 360 graus. Os primeiros instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio acionados a motor foram desenvolvidos por MCSPADDEN em 

1996, que introduziu um sistema constituído por um motor elétrico N T Matic e 

limas conhecidas como N T Engine Files e Mc Xim Files (LEONARDO & 

LEONARDO, 2002). 

SCHAFER & FLOREK (2003) observaram que há uma correlação 

significante entre as propriedades mecânicas e a área das seções retas 

transversais de diferentes instrumentos de NiTi acionados a motor. 

RANGEL et al. (2005) estudaram a influência dos instrumentos de NiTi 

acionados a motor, Race no preparo dos canais simulados em blocos de 

acrílico. De acordo com os resultados obtidos concluíram que o preparo foi 

rápido, com pequenas mudanças em relação ao comprimento de trabalho com 

poucos instrumentos deformados plasticamente e nenhuma fratura. 

Os instrumentos acionados a motor são fabricados por usinagem a partir 

de um fio metálico de níquel-titânio de seção reta transversal circular. São 

oferecidos comercialmente como limas e alargadores cervicais. Entretanto os 

instrumentos denominados de limas são na verdade alargadores helicoidais 

cônicos, uma vez que executam o movimento de alargamento de um furo e não 

o movimento de limagem (LOPES et al, 2010b). 

 Os instrumentos acionados a motor apresentam comprimento de corpo, 

de lâmina ativa, conicidade e diâmetro em D0 variáveis conforme o sistema 

comercial. A haste de fixação é metálica e tem 15 mm de comprimento na 

maioria dos sistemas. A ponta de todos os instrumentos acionados a motor, 

independentemente da marca comercial, apresenta a forma de um cone liso e 
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não apresenta ângulo de transição. A forma elipsóide da ponta reduz a 

possibilidade de travamento do instrumento no interior do canal radicular. A 

extremidade da ponta pode ser aguda, arredondada ou truncada. A haste 

helicoidal é cônica e a quantidade de hélices varia em função do comprimento, 

diâmetro, conicidade e ângulo da hélice. O ângulo de inclinação da hélice 

geralmente apresenta diferentes valores ao longo da haste helicoidal. É 

crescente da ponta em direção ao intermediário. O sentido da hélice é a 

esquerda, ou seja, estes instrumentos são empregados por meio de motores 

com giro a direita. O núcleo pode apresentar forma cônica com diâmetro maior 

voltado para o intermediário, ser cilíndrico ou cônico invertido com o diâmetro 

menor voltado para o intermediário. A forma e dimensão do núcleo determinam 

a profundidade do canal helicoidal presente na haste. Para núcleos cônicos a 

profundidade é constante em toda a haste helicoidal. Para o núcleo cilíndrico e 

cônico invertido, a profundidade do canal aumenta em direção ao intermediário. 

Quanto maior a profundidade do canal, maior a capacidade de transportar 

resíduos da instrumentação. Maior também o volume de solução química 

auxiliar que fluirá em direção apical entre a parede dentinária e o instrumento 

endodôntico. Além disso, quanto menor o diâmetro do núcleo, maior a 

flexibilidade e a resistência à fratura por flexão em rotação do instrumento. 

Contudo, menor será sua resistência à fratura por torção (LOPES et al., 

2010b). 

Os instrumentos acionados a motor, denominados de limas, são usados 

no preparo do segmento médio e apical dos canais radiculares. A tendência em 

função da anatomia dos canais radiculares e das propriedades mecânicas da 

liga de níquel-titânio é de que a conicidade das limas não ultrapasse .06 
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mm/mm, para proporcionar ao instrumento uma flexibilidade capaz de percorrer 

e alargar sem deformação um canal radicular curvo. Conicidades maiores 

podem provocar um desgaste excessivo das paredes do canal radicular na 

região apical e induzir a fratura dos instrumentos por fadiga de baixo ciclo. Os 

instrumentos acionados a motor denominados de alargadores cervicais são 

usados no preparo do segmento cervical do canal radicular. De um modo geral, 

apresentam grandes conicidades e pequeno diâmetro em D0. Como a 

finalidade destes instrumentos é alargar a região cervical, a sua conicidade 

deve ser maior do que a das limas, ou seja, .08 – .12 mm/mm. O diâmetro de 

D0 deve ser pequeno, não superior a 0,25 mm para que a ponta do instrumento 

sirva de guia e evite a perda da trajetória inicial do canal (LOPES et al., 2010b). 

Os instrumentos acionados a motor foram projetados para serem 

utilizados em movimento de alargamento com rotação contínua, giro a direita, 

empregados a motores elétricos ou micromotores a ar possuidores de 

dispositivos mecânicos que permitam velocidade de giro e torque baixos. São 

acompanhados de contra ângulo redutor de velocidade (8:1, 16:1 e 20:1). A 

velocidade de emprego varia entre 180 e 350 rpm e o torque entre 0,1 e 10N 

(LOPES et al., 2010b). 

LOPES et al. (2006) realizaram um estudo crítico da geometria das 

hastes helicoidais de instrumentos endodônticos de NiTi acionados a motor. A 

conclusão deste trabalho mostrou que os instrumentos endodônticos de NiTi 

acionados a motor apresentam: hastes helicoidais com valores variáveis em 

relação a geometria; seções retas transversais com diferentes formas e áreas, 

e ângulos de ataque negativos. 
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2.4 Instrumentos de Níquel-Titânio Manuais e Mecanizados em canais 

curvos 

WEINE et al. (1976) compararam quatro técnicas de instrumentação, 

duas manuais e duas mecânicas, utilizando canais curvos simulados em blocos 

de resina e concluíram que a técnica manual com ação de alargamento foi 

mais eficiente. Nenhum dos instrumentos mecanizados foram capazes de 

ultrapassar os degraus realizados intencionalmente. 

BRYANT et al. (1999) determinaram a habilidade de modelagem de 

instrumentos rotatórios de NiTi ProFile®
 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça) 

de conicidades .04 e .06 em canais radiculares simulados. O total de quarenta 

canais radiculares simulados compostos de quatro diferentes formatos em 

relação à angulação e posição da curvatura foram preparados usando a técnica 

crown-down recomendada pelo fabricante. Fotografias pré-operatórias de cada 

canal radicular foram gravadas em discos ópticos utilizando um pacote de 

análise de imagens. Os canais simulados foram preparados e as fotografias 

pós-operatórias foram sobrepostas as imagens originais. O uso combinado de 

instrumentos rotatórios ProFile®
 de conicidades .04 e .06 foi rápido, eficaz e 

produziu boas modelagens do canal radicular, com exceção daqueles onde 

havia curvaturas curtas que se iniciavam próximas ao limite apical. 

PEREIRA (2000) avaliou o transporte apical decorrente da 

instrumentação de canais em blocos simulados, utilizando limas manuais de 

Niti Nitiflex (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça) com pontas ISO e Profile 

(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA) série 29. Com auxílio de 

uma plataforma, foi empregada a técnica de dupla exposição radiográfica para 

aferir a ocorrência e intensidade do transporte apical inicial e final entre os 
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instrumentos. Após a análise das radiografias iniciais e finais, utilizando o 

programa Digora for Windows 1.51 o autor não observou diferenças, 

estatisticamente, significantes entre os dois grupos experimentais, com relação 

à intensidade, incidência do transporte apical e alteração do comprimento de 

trabalho. Entretanto, o tempo médio despendido para o preparo dos canais do 

grupo Profile série 29 foi estatisticamente maior que o grupo Nitiflex- ISO. 

BERTRAND et al. (2001) avaliaram a variação da curvatura de molares 

utilizando instrumento Hero 642 (MicroMega, Besançon, França) rotatório em 

canais curvos. Os autores utilizaram vinte e quatro molares inferiores, 

recentemente extraídos, os quais tinham raízes com curvaturas superiores a 

20º. As raízes foram embebidas em resina e seccionadas nos terços apical, 

médio e cervical e divididas em dois grupos iguais. O primeiro grupo (controle) 

foi preparado utilizando instrumentos aço inoxidável e técnica escalonada. O 

segundo grupo com instrumentos Hero 642 NiTi de acordo com sequência de 

instrumentação dada pelo fabricante. Para cada nível seccionado era avaliada 

a quantidade de dentina removida, a modelagem do canal e a manutenção do 

centro do canal. Os resultados mostraram nenhuma diferença estatística entre 

os critérios avaliados no terço cervical e médio. No terço apical o transporte foi, 

significantemente, maior com instrumentos aço-inoxidável do que com 

instrumentos Sistema Hero 642. 

NISHIYAMA (2001) fez uma análise comparativa entre as técnicas de 

instrumentação rotatória Pow-R (Moyco Union Broach, Bethpage, NY, EUA), 

empregando uma série de limas reduzida com flare e sem auxílio das flare. 

Com auxílio do método de dupla exposição radiográfica e das imagens 

digitalizadas dos canais, buscou-se analisar o ângulo de curvatura do 
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instrumento antes e após a instrumentação, avaliar o descolamento do centro 

do instrumento na porção apical após o preparo e observar a alteração da área 

da secção transversal proporcionada por cada uma das técnicas estudadas. O 

autor concluiu que não houve diferenças estatisticamente significantes entre os 

três grupos, quanto à variação do ângulo e deslocamento do centro do 

instrumento na porção apical. 

HATA et al. (2002) compararam a capacidade de modelagem dos 5mm 

apicais entre as limas Profile rotatório, GT e Flex-R (Moyco Union Broach, 

Bethpage, NY, EUA). Um total de 160 canais simulados em blocos de resina 

com curvatura de 20º e 30º foram preparados por estes instrumentos. 

Utilizaram programa de análise de imagem computadorizada. As imagens pré e 

pós instrumentação foram gravadas e arquivadas. Após a instrumentação, as 

imagens foram superpostas e a quantidade de material removido da parede 

curva interna e externa medida em cinco níveis apicais do canal. A 1mm da 

apical observou-se transporte mais frequente na direção externa da curvatura 

do canal. Nos níveis 3, 4 e 5 quase todas as técnicas removeram mais material 

na porção interna da curvatura. 

CAMARGO et al. (2002) analisaram comparativamente as deformações 

e os desgastes produzidos nas paredes dos canais radiculares curvos 

simulados, confeccionados em blocos de resina, após instrumentação frente a 

quatro técnicas de preparo. Para a realização deste experimento utilizaram 

instrumentos de Niti Quantec LX (SybronEndo, Orange, CA, EUA), Pow-R, 

ProFile e ProFile série 29 associadas a instrumentos de preparo cervical. As 

análises foram realizadas através de uma técnica de digitalização de imagem, 

antes e após o preparo e foram procedidas as observações nos diferentes 
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níveis dos canais radiculares curvos simulados: 1, 3, 5, 7, 12 e 16mm a partir o 

ápice radicular. Os autores concluíram que nenhum dos grupos experimentais 

estudados foi efetivo no completo preparo e alargamento dos canais 

radiculares curvos simulados. 

PONTI et al. (2002) compararam a capacidade de modelagem de dois 

instrumentos rotatórios de NiTi na manutenção da forma do canal original. Os 

sistemas rotatórios comparados foram ProFile NiTi 0,06 série 29 e ProFile GT 

(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA). 10 raízes mesiais de 

primeiro e segundo molares inferiores foram divididos em dois grupos de 

acordo com o grau de curvatura e morfologia dos canais. Os espécimes foram 

embebidos em resina e, após secagem, seccionados em cinco partes. Uma 

escolha aleatória foi realizada e os dentes foram identificados pela técnica e 

instrumentos que seriam utilizados. Um sistema de fotografia digital e um 

programa computadorizado foram utilizados, identificando a centralização dos 

canais por superposição de imagens e registrando as medidas antes e após a 

instrumentação. Os resultados mostraram que ambos os sistemas de 

instrumentação mantiveram o canal centrado, havendo, um desvio considerado 

mínimo. 

SCHÄFER & SCHLINGEMANN (2003) determinaram a eficiência de 

limpeza e habilidade de modelagem em canais radiculares com curvaturas 

severas em dentes extraídos, preparados por instrumentos rotatórios de NiTi 

K3 (Kerr, Division of Sybron, Orange, CA, EUA) comparados com instrumentos 

manuais de aço inoxidável K-Flexofile®
 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça). 

Um total de 60 canais de molares inferiores e superiores com curvaturas em 

torno de 25º a 35º foram divididos em dois grupos. Os canais foram preparados 
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por instrumentos K3, por K-Flexofile. Utilizando radiografias pré e pós-

instrumentação, a correção (perda da curvatura) dos canais radiculares foi 

determinada por um programa computadorizado de análise de imagens. Após o 

corte longitudinal das raízes, a quantidade de debris e de lama dentinária foi 

quantificada com base em uma escala de avaliação numérica, usando um 

microscópio eletrônico de varredura. Sob as condições do estudo realizado, se 

por um lado as limas K-Flexofile (Maillefer, Dentsply) promoveram melhora 

significativa na remoção de debris do que os instrumentos K3, por outro lado, 

instrumentos K3 mantiveram melhor a curvatura original. 

CALBERSON et al. (2004) determinaram a habilidade de modelagem de 

instrumentos de NiTi ProTaper (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça) em 

canais radiculares simulados de resina. 40 canais com quatro diferentes formas 

em relação à angulação (20º e 40º) à posição da curvatura (seção reta antes 

da curvatura de oito e 12mm) foram alargados de acordo com as 

especificações do fabricante no comprimento de trabalho. Fotografias pré e 

pós-operatórias foram gravadas por uma câmera digital foram superpostas e os 

desvios avaliados. As medidas foram tomadas em cinco diferentes pontos: No 

orifício de entrada; metade do caminho do orifício na porção reta; início da 

curvatura; ápice da curvatura; limite apical. Os instrumentos ProTaper 

realizaram preparos de conicidade aceitável em todos os tipos de canal.  

LEONARDI et al. (2004) compararam a ação e presença de 

deformações proporcionadas pela instrumentação com instrumentos manuais 

Flexofile e dois sistemas rotatórios de níquel-titânio: o Sistema K3 e o Sistema 

Race (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça), sobre as paredes dos canais 

radiculares curvos simulados em blocos de resina. Foram utilizadas as técnicas 
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manual e ultrassônica de irrigação. Após a instrumentação, foram realizadas 

imagens digitais que foram analisadas e estabelecidos escores. Aos resultados 

obtidos, foi aplicada a técnica estatística de Kruskal-Wallis, tendo sido 

observada semelhança entre as técnicas para o terço cervical (p > 0,05). A 

conclusão foi que os melhores resultados foram obtidos com as duas técnicas 

de instrumentação rotatória associada à irrigação manual. 

PAQUÉ et al. (2005) compararam vários tipos de preparo do canal 

radicular utilizando os instrumentos rotatórios de NiTi RaCe® e ProTaper®. 

Quinze molares inferiores extraídos, com canais radiculares mesiais de 

curvatura entre 20º e 40º, foram embebidos em resina em um sistema de 

mufla. Todos os canais radiculares foram preparados por instrumentos 

rotatórios RaCe® ou ProTaper®
 nº30 em motores de baixo torque com controle 

de torque e velocidade constante de 300rpm. Em ambos os grupos foram 

realizadas irrigações com 2 ml de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 3% após cada 

troca de instrumento. Os seguintes parâmetros foram avaliados: correção de 

canais curvos, seção transversal do canal pós-preparo, questões de segurança 

e tempo de trabalho. A limpeza das paredes dos canais radiculares foi avaliada 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV) tendo como índice de contagem 

o valor 5 (limpeza completa) para debris e smear layer. Ambos os sistemas de 

NiTi mantiveram bem a curvatura original. No preparo com a utilização dos 

instrumentos RaCe®, 49% dos canais radiculares apresentam diâmetro 

arredondados ou ovalados em 50% dos casos. Para debris, os instrumentos 

RaCe® e ProTaper® obtiveram 47% e 49% de pontuações de 1 e 2 

respectivamente não havendo diferença significativa. Em relação à smear 

layer, RaCe® e ProTaper® (90,9s) do que para o RaCe® (137,6s) e, essa 
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diferença foi significativa (teste de Wilcoxon, p = 0,011). Ambos os sistemas 

respeitaram a curvatura original do canal radicular e foram seguros para o uso, 

porém a limpeza não foi satisfatória. 

YOSHIMINE et al. (2005) compararam a forma do preparo de canais 

simulados em blocos de resina com dupla curvatura empregando três tipos de 

instrumentos de NiTi acionados a motor, ProTaper, K3 e Race. Os resultados 

obtidos sugeriram que os instrumentos K3 e Race em virtude da menor 

conicidade e maior flexibilidade, devem ser usados no preparo apical de canais 

com curvaturas complicadas. Os instrumentos ProTaper devem ser usados em 

combinação com outros com menor conicidade e mais flexíveis para evitar a 

transposição apical em canais com curvaturas severas. 

BERUTTI et al. (2009) compararam as alterações e desvios em blocos 

de treinamento com canais curvos após o pré-alargamento com instrumentos 

manuais tipo K ou com instrumentos rotatórios PathFile (Maillefer, Dentsply) de 

NiTi. Os blocos de treinamento foram preenchidos com tinta e imagens digitais 

foram adquiridas, pré e pós-instrumentação. Essas imagens foram sobrepostas 

para avaliar os resultados. Os grupos instrumentados com PathFile 

demonstraram significativamente menos deformações e desvios na formatação 

dos canais curvos. 

BONACCORSO et al. (2009) realizaram um estudo com objetivo de 

comparar a capacidade de manter a forma inicial do canal após a 

instrumentação, utilizando os sistemas ProTaper, Mtwo (VDW, Munique, 

Alemanha), BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) e BioRaCe + 

intrumentos S-Apex (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) em canais com 

curvatura em formato de “S”. Através de um microscópio estereoscópio foram 
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analizadas imagens da pré e pós instrumentação e observados desvios. Os 

instrumentos BioRaCe + S-Apex foram os que menos causaram deformação 

nos canais e parecem ser o mais favorável para instrumentação de canais 

curvos em forma de “S”.  

ALVES et al. (2012) realizaram um estudo comparando dois sistemas de 

instrumentação rotatória de NiTi, PathFile + ProTaper Universal e Twisted File 

(SybronEndo), quanto a capacidade de preservação da morfologia do canal na 

instrumentação de canais curvos. Ocorreram desvios na trajetória do canal em 

ambos os sistemas e a diferença entre eles não foi significativa, pois 

apresentaram performace semelhante em relação à preservação da trajetória 

do canal. 

AJUZ et al. (2013) compararam a incidência de desvio em blocos de 

treinamento com canais em forma de “S” após a instrumentação. Foram 

divididos três grupos. O primeiro foi alargado manualmente com instrumentos 

tipo K de aço-inoxidavel. O segundo grupo teve instrumentação mecânica com 

instrumentos de NiTi PathFile e o terceiro grupo foi instrumentado com 

instrumentos de NiTi Scout Race (FKG). Os canais contidos nos blocos de 

treinamento foram preenchidos com tinta nankin e foram obtidas imagens da 

pré e pós instrumentação em um microscópio estereoscópio. Através de 

análise estatística concluiu-se que todos os instrumentos revelaram algum 

desvio. Os instrumentos mecanizados de NiTi obtiveram desempenho melhor 

que os manuais de aço inoxidável pois promoveram menor desvio a partir da 

anatomia original do canal. 
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2.5 Sistema ProTaper Universal 

Instrumentos do Sistema ProTaper são fabricados por usinagem a partir 

de um fio metálico de NiTi de seção reta transversal circular. Esse sistema é 

constituído por dois tipos de instrumentos, um denominado modelador e outro 

de acabamento. Apresentam conicidades variadas ao longo da haste helicoidal, 

permitindo que trabalhe em área específica do canal durante o preparo coroa-

ápice. Apresentam seção reta transversal triangular convexa com três arestas 

de corte. A haste helicoidal apresenta em média dez hélices dispostas em 

forma de filetes. O ângulo agudo de inclinação da hélice é variável, 30º a 35º. A 

ponta do instrumento apresenta a figura de um cone circular e sua extremidade 

sem corte.  

Os instrumentos denominados modeladores apresentam conicidades 

crescentes progressivas no sentido de D16 o que permite que preparem o corpo 

do canal (terço cervical e médio). O instrumento modelador S1 apresenta 

diâmetro D0=0,17mm, diâmetro D16=1,2mm, parte de trabalho= 16mm e 

conicidade crescente de 0,02 (D1) a  0,11mm/mm (D16). É usado para modelar 

o terço cervical, assegurando a patência do terço apical do canal. O 

instrumento modelador S2 apresenta diâmetro D0=0,20mm, diâmetro 

D16=1,2mm, parte de trabalho= 16mm e conicidade crescente de 0,04 (D1) a 

0,115mm/mm (D16). É usado para modelar o terço médio do canal e aumentar 

o volume da região apical com o objetivo de favorecer a utilização do 

instrumento de acabamento F1 em posição mais apical. Os instrumentos 

denominados de acabamento apresentam conicidades decrescentes no sentido 

de D16 permitindo o preparo do terço apical do canal. O instrumento de 

acabamento F3 apresenta diâmetro D0=0,30mm, diâmetro D16=1,20mm, parte 
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de trabalho igual a 16mm e a conicidade decrescente em direção de D16 

aumenta a flexibilidade destes instrumentos. Os instrumentos ProTaper 

Universal são oferecidos comercialmente em duas versões: acionados a motor 

e manuais (LOPES et al., 2010b). 

LOPES et al. (2005) avaliaram a flexibilidade em cantilever de 

instrumentos de NiTi acionados a motor, de mesmo número (diâmetro nominal) 

de três diferentes marcas comerciais. Os resultados obtidos indicaram que os 

instrumentos de marca comercial ProTaper são mais rígidos (menos flexíveis) 

do que os ProFile e K3 em todos os números ensaiados. 

MOREIRA (2006) avaliou a influência de instrumento endodôntico de 

NiTi de mesma geometria, acionado a motor e manual, no deslocamento apical 

de canais artificiais curvos. O trabalho comparou as alterações apicais do 

preparo promovidas em 20 canais radiculares artificiais curvos. Foram 

utilizados instrumentos do Sistema ProTaper acionados a motor e manuais 

para instrumentação dos canais artificiais. Os blocos foram escaneados antes e 

após a instrumentação. Depois as imagens foram sobrepostas e analisadas, 

através do programa Image Tool. Nos resultados obtidos, foi aplicada a análise 

estatística de T Student e, os dados coletados registraram um valor de 

t=0,10545 e p=0,91833, não havendo diferença estatística entre os grupos 

testados (p≥0,05). Concluiu-se que instrumentos de NiTi de mesma liga 

metálica e geometria, quando avaliado no acionamento a motor ou manual, não 

houve diferença no resultado. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O uso de instrumentos de NiTi acionados a motor durante a 

instrumentação de canais curvos minimiza o desvio no preparo apical em 

comparação ao uso de instrumentos manuais de Niti com mesma geometria. 
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4. HIPÓTESE 

 

O uso de instrumento manual de níquel-titânio ocasiona maior 

deslocamento apical de canais artificiais curvos após a instrumentação, quando 

comparado com o acionado a motor com as mesmas características 

geométricas. 
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5. OBJETIVO 

 

Avaliar a influência do acionamento dos instrumentos endodônticos de 

NiTi com as mesmas características geométricas, e de mesmo fabricante, no 

deslocamento do preparo apical de canais artificiais curvos.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quarenta blocos de resina para treinamento endodôntico (Dentsply/ 

Maillefer, Ballaigues, Suíça) com a curvatura do canal em tragetória de “C” 

medindo 16 mm de comprimento foram usados nesse estudo. Cada canal 

artificial contido no bloco foi preenchido com tinta nanquin (Corfix, Porto Alegre, 

Brasil) por meio de uma seringa de insulina de 3ml.  

Para facilitar a sobreposição das imagens da pré-instrumentação e pós-

instrumentação, pontos de referência foram marcados em cada um dos blocos 

de resina. 

Os canais artificiais foram divididos aleatoriamente em dois grupos 

diferentes de vinte blocos. Cada bloco foi montado em um aparato de suporte 

estável personalizado, que consiste de uma fenda retangular do tamanho do 

bloco como mostra a figura 1 e adaptado para a base de um 

estereomicroscópio Leica S8 APO (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha) 

como mostra a figura 2, de modo que o espécime foi posicionada 

perpendicularmente em relação à lente objetiva da lupa.  

 

Figura 1: Adaptação do bloco em um aparato estável para avaliação. 
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Uma imagem digital foi capturada de cada canal antes da instrumentação 

utilizando o software Leica Application Suite 3.6 (Leica), sob a ampliação de 

10x, e salva no formato de arquivo TIFF. 

 
Figura 2: Microscópio estereoscópio Leica S8 APO (www.google.com). 

 

Os instrumentos foram empregados até o comprimento de trabalho (CT), 

que foi estabelecido no término do canal artificial. Inicialmente os canais foram 

irrigados com 2 ml de água para remover o excesso de corante. Antes da 

instrumentação com o sistema Protaper Universal, foi realizado o glide path em 

todos os canais com lima K 10 e 15. Em um grupo, os canais foram 

instrumentados com o sistema Protaper (Dentsply,  Maillefer, Ballaigues, Suíça) 

mecanizado (Figura 3) até o intrumento F2 utilizando o motor elétrico 

endodôntico Silver (VDW, Munich, Germany)  (Figura 4) no ajuste de 250 rpm, 

e torque 1,6 N. No outro grupo os canais foram instrumentados com sistema 

Protaper (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça) manual (Figura 5), por meio do 

movimento de alargamento alternado também até o instrumento F2. Após os 

instrumentos Protaper F2 ter alcançado o comprimento de trabalho, esta 

manobra foi repetida por três vezes em cada canal. 
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Figura 3: Sistema Protaper Universal Mecanizado (www.google.com).  

 

 
Figura 4: Motor elétrico Silver, VDW (www.google.com). 

 

 
Figura 5: Sistema Protaper Universal Manual (www.google.com). 
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Durante a instrumentação, após cada troca de instrumento, o canal foi 

irrigado com 2 ml de água, totalizando 10 ml por canal em ambos os grupos. 

Após a instrumentação, os blocos foram reposicionados no compartimento do 

aparelho de apoio e fotografados como descrito anteriormente.  

Imagens da pré e pós instrumentação foram utilizadas para avaliar a 

ocorrência de desvio no canal. O programa Software Photoshop (CS5 

Extended, versão 12.0.4; Adobe Systems Inc, San José, CA, EUA) foi utilizado 

para sobrepor automaticamente as imagens, foi também sobreposta uma 

imagem com 8 pontos de medida. Sempre que necessário, foram feitos ajustes 

manuais para o alinhamento.  

As medidas dos efeitos dos diferentes instrumentos foram avaliadas por 

dois profissionais calibrados. O primeiro ponto de medida é no comprimento 

real do canal (CRC), ou seja, o término apical do canal, e o último ponto de 

medida foi de 7 mm a partir do CT, o que resultou em oito pontos de medida 

para ambos os lados mesial e distal do canal, totalizando 16 pontos de medida 

por canal. Todas as medidas foram realizadas em ângulos retos com a 

superfície da parede do canal como mostra a figura 6. Quando a diferença 

entre as medidas mesial e distal em um determinado ponto foi igual a 0, o canal 

foi considerado sem desvio e uniformemente alargado, pelo menos no plano 

mesio-distal. 
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Figura 6: Imagens sobrepostas e pontos de medida, A- Protaper Manual B- Protaper 
Mecanizado. 
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7. RESULTADOS 

 

 Foi avaliado o desvio em cada nível medido a partir da extremidade do 

canal. As tabelas 1 e 2 mostram a quantidade de material removido nos grupos 

Protaper de acionamento mecanico e manual, respectivamente. 

  

Tabela 1: Média, desvio padrão, margem de erro e valores máximo e mínimo em milímetros 
relativos ao deslocamento da instrumentação, no acionamento mecânico 

 

Nível N Média 
Desvio 
 Padrão 

Erro  
Padrão 

Mínimo Máximo 

0 20 ,10412 ,093051 ,020807 ,012 ,353 

1 20 ,08748 ,058863 ,013162 ,000 ,222 

2 20 ,04387 ,046073 ,010302 ,000 ,184 

3 20 ,03876 ,030854 ,006899 ,000 ,112 

4 20 ,14190 ,064316 ,014382 ,015 ,261 

5 20 ,24564 ,070382 ,015738 ,129 ,365 

6 20 ,18064 ,073571 ,016451 ,012 ,271 

7 20 ,05176 ,041357 ,009248 ,000 ,129 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Tabela 2: Média, desvio padrão, margem de erro e valores máximo e mínimo em milímetros 
relativos ao deslocamento da instrumentação, no acionamento manual  

 

Nível N Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

Mínimo Máximo 

0 20 ,06179 ,071396 ,015965 ,000 ,294 

1 20 ,04862 ,038091 ,008517 ,009 ,163 

2 20 ,04824 ,045772 ,010235 ,000 ,216 

3 20 ,05120 ,056997 ,012745 ,006 ,237 

4 20 ,08779 ,066384 ,014844 ,012 ,298 

5 20 ,16557 ,062360 ,013944 ,083 ,283 

6 20 ,13646 ,065416 ,014627 ,047 ,259 

7 20 ,05178 ,045387 ,010149 ,000 ,141 

 

Os resultados referentes aos dados coletados revelam que houve desvio 

do preparo em toda a amostra. O teste Kolmogorov-Smirnov revelou que a 

amostra para a análise intergrupo teve distribuição normal. 

Para avaliação estatística da comparação intergrupo foi utilizado o teste 

T-student. Após o cálculo foram encontrados valores de p específicos para 

cada ponto de medida que revelaram não haver diferenças significantes nos 

pontos 0, 2, 3 e 7 e mostram que nos pontos 1, 4, 5 e 6 a instrumentação com 

ProTaper mecanizado remove mais material e promove mais desvio que a 

instrumentação com ProTaper manual.  A tabela 3 revela a diferença de 

material removido, consequentemente o deslocamento do preparo entre os 

dois grupos e o valor de p para cada ponto de medida. 

 

 

 



29 
 

Tabela 3: Análise intergrupo do desgaste de ProTaper manual versus ProTaper rotatório. 

 

Nível Comparação PTm x PTr Valor de p para o Teste t  

0 PTr = Ptm 0,115 

1 PTr > Ptm 0,018 

2 PTr = Ptm 0,768 

3 PTr = Ptm 0,396 

4 PTr > Ptm 0,013 

5 PTr > Ptm 0,001 

6 PTr > Ptm 0,052 

7 PTr = Ptm 0,999 

 

Informações detalhadas sobre a quantidade de material removido em 

mm em cada ponto de medida, mesial e distal, de cada bloco encontram-se 

nas tabelas suplementares 1 e 2 em anexos. 
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8. DISCUSSÃO 

 

Um dos principais objetivos do preparo do canal radicular é propiciar um 

aumento na conicidade do canal de apical para cervical, mantendo-se sua 

forma básica original. Uma série de erros processuais, como o transporte 

apical, podem ocorrer durante a modelagem de canais curvos, por isso a 

importância desse estudo. 

A escolha do sistema ProTaper Universal foi em função de buscar uma 

comparação entre sistemas de instrumentos, acionados a motor e manual, com 

mesma característica geométrica, no deslocamento apical de canais artificiais 

curvos. Diversos fatores podem influenciar o deslocamento apical do preparo, 

sendo assim, é necessário padronizar e eliminar diferentes variáveis que 

possam interferir nos resultados. Outra razão para a escolha desses sistemas 

foi a facilidade de encontrá-los tanto no mercado nacional como também 

internacional. 

O movimento realizado pelo instrumento foi o de alargamento com 

rotação contínua à direita para os acionados a motor e o de alargamento com 

rotação alternada à direita e à esquerda para instrumentos manuais. Esses 

movimentos devem ser empregados no regime elástico e principalmente em 

canais curvos os instrumentos devem ser mais flexíveis, como os instrumentos 

de NiTi devido a sua superelasticidade (LOPES et al., 2010b). 

Com relação à velocidade ideal para serem utilizados os instrumentos 

acionados a motor de níquel-titânio existem controvérsias na literatura. Quanto 

maior a velocidade utilizada, maior será a eficiência do corte proporcionado 

pelos instrumentos e maior o desgaste das paredes. Porém DIETZ et al. (2000) 
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e YARED et al. (2001) constataram uma relação direta entre a velocidade de 

rotação dos instrumentos acionados a motor e a distorção da lima. Já 

DAUGHERTY et al. (2001) mostraram vantagens para a utilização dos 

instrumentos em 350 rpm, pois nessa velocidade além de aumentar a eficiência 

de corte dos instrumentos, ocorre um índice de deformação plástica de 

aproximadamente 50% a menor do que quando comparado ao acionamento a 

150 rpm. Neste estudo fez-se a opção por utilizar o sistema ProTaper acionado 

a motor, a velocidade de 300 rpm, pelo fato desta velocidade estar dentro da 

média de velocidades utilizadas e já consagradas na literatura endodôntica 

(THOMPSON & DUMMER, 1997a, b). 

A avaliação da capacidade de um instrumento endodôntico em alargar 

acompanhando a forma original do canal radicular pode ser realizada em 

blocos de acrílico ou em dentes humanos extraídos. A metodologia de canais 

radiculares artificiais foi introduzida por WEINE et al. (1975), para analisar os 

procedimentos de preparo do canal. A opção de utilizar canais artificiais em 

blocos de acrílico baseia-se também em outros estudos (SCHÄFER & 

FLOREK, 2003; CALBERSON et al., 2004; RANGEL et al., 2005; YOSHIMINE 

et al., 2005; MOREIRA, 2006; VALENTE, 2006). Objetivando avaliar o 

comportamento dos instrumentos endodônticos pós-instrumentação e observar 

os desvios que eles podem causar nos canais radiculares, o uso de canais 

artificiais oferece diversas vantagens quando comparados aos dentes 

humanos. É possível padronizar ângulo, comprimento, raio e direção de 

curvatura para todos os canais artificiais. Os canais artificiais em blocos de 

resina também permitem uma melhor visualização, no momento da 

instrumentação e das alterações da forma original dos canais, por serem 
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transparentes. A dureza da dentina humana pode sofrer muitas variações, fato 

que não ocorre quando empregamos os blocos de resina com canais artificiais. 

A dureza da resina de poliéster utilizada para confecção dos blocos com canal 

radicular simulado, foi calculada por WEINE et al. (1976) em 22 e a da dentina 

em 40. Uma variedade de resinas tem sido testadas, incluindo resina acrílica 

transparente, para pesquisas com canais radiculares artificiais. A padronização 

da dureza elimina variáveis que poderiam interferir nos resultados referentes 

aos objetivos propostos no trabalho. Mas é preciso cautela ao comparar estes 

resultados com a instrumentação in vivo. Apesar das inúmeras vantagens dos 

canais radiculares artificiais, eles não simulam a situação real: uma anatomia 

interna imprevisível, além de realização da limpeza e remoção de matéria 

orgânica.  

A escolha de instrumentos de NiTi se deve ao fato de que os 

instrumentos de aço inoxidável possuem maior resistência a deformação 

elástica e se mantém mais retilíneos no interior do canal apresentando um 

desempenho inferior aos de níquel-titânio quando avaliada a manutenção da 

forma original de canais (ESPOSITO & CUNNINGHAM, 1995; LOPES et al., 

1997; BERTRAND et al., 2001; SCHAFER & SCHLINGERMANN, 2003).  

 Segundo SCHAFER & BURKLEIN (2012), o preparo do canal radicular 

com instrumentos de NiTi resulta em melhor manutenção da forma original do 

canal e que o uso desses instrumentos tem um enorme impacto sobre o 

sucesso do tratamento endodôntico. LOPES et al. (1997) mostraram que isso 

acontece porque os instrumentos de níquel-titânio possuem menor módulo de 

elasticidade e são deformados elasticamente com níveis inferiores de tensão 

apresentando flexibilidade 500% maior que as de aço inoxidável.  
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 Os instrumentos ProTaper foram selecionados devido a ser o único 

sistema, atualmente, disponível na versão mecanizada e manual.  

 Com relação à técnica utilizada na instrumentação dos canais, foi a 

técnica coroa-ápice desenvolvia por MARSHALL & PAPPIN (1980). Foi feito 

um alargamento prévio do segmento coronal e médio do canal possibilitando 

posteriormente a instrumentação somente da região de menor diâmetro do 

canal, o segmento apical. Isso acontece devido às características do sistema 

ProTaper que possui alta flexibilidade no início da parte ativa e por realizar 

grande desgaste no segmento coronal e médio devido sua alta conicidade 

nessas porções.  Dessa maneira há uma diminuição do esforço de corte e 

menor risco de fratura por torção, tornando o preparo mais seguro. 

(LEONARDO & LEONARDO, 2002; RUDDLE, 2001; ALCÃNIZ & LALIGA, 

2002; LOPES et al., 2010b).   

 O preparo cervical foi realizado com os instrumentos modeladores Sx, 

S1 e S2, e os instrumentos de acabamento F1 e F2 foram utilizados na 

instrumentação apical. Os instrumentos utilizados no trabalho foram 

descartados, após seu uso na instrumentação de cinco canais artificiais 

(DUMMER et al., 1991; HATA et al., 2002). 

 Neste ensaio, foi utilizada a irrigação com 2ml de água a cada troca dos 

instrumentos, e para lubrificar as paredes de resina foi empregada glicerina, de 

acordo com o preconizado por THOMPSON & DUMMER (1997a, b) e BRYANT 

et al. (1999). 

 Várias metodologias são utilizadas, para avaliar a atuação de 

instrumentos e técnicas na modelagem do canal radicular. O método 

radiográfico é muito utilizado para a avaliação de desvio pré e pós 



34 
 

instrumentação como observado na literatura de GOLDMAN et al. (1987), 

LOPES et al. (1997), VIEIRA (1998), ALVES & SALGADO (2000), PIRES et al. 

(2009), FARIA et al. (2011), ALVES et al. (2012). No entanto, estudos mais 

recentes tem utilizado imagens computadorizadas da pré e da pós 

instrumentação, sobrepostas, para avaliar o desvio da instrumentação. Esse 

método pode ser observado nos estudos de CAMARGO et al. (2002), HATA et 

al. (2002), PONTI et al. (2002), CALBERSON et al. (2004), LEONARDI et al. 

(2004), YOSHIMINE et al. (2005), BERUTTI et al. (2009). O uso de 

estereomicroscópio foi utilizado neste estudo baseado em BONACORSO et al. 

(2009) e AJUZ et al. (2013). 

 A utilização frequente de canais curvos como espécimes em pesquisas 

pode ser atribuída ao fato de estes apresentarem maior dificuldade à 

instrumentação. Essa dificuldade tem sido correlacionada com a observação de 

diferenças de desempenho entre diferentes sistemas de instrumentos como 

mostram os estudos de YOSHIMINE et al. (2005) e BERUTTI et al. (2009).  

 Para uma instrumentação segura recomenda-se o uso de instrumentos 

manuais finos para um alargamento prévio dos canais como forma de criar um 

leito no canal que sirva de guia para a instrumentação propriamente 

dita(RUDDLE, 2005; DI FIORE, 2007). 

 Um fator que também pode ser determinante para o desvio da 

instrumentação é o diâmetro do instrumento final, pois quanto maior o diâmetro 

menor será sua flexibilidade e menor capacidade de acompanhar a forma 

origina do canal (SOUTHARD et al., 1987; YOSHIMINE et al., 2005). Por isso, 

no presente trabalho, optou-se por utilizar o instrumento F2 como instrumento 

final. 
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 Foram avaliados oito pontos ao longo do canal artificial e comparadas as 

medidas de desgaste das paredes internas e externas como realizado em um 

estudo prévio recente de AJUZ et al. (2013). 

 Os resultados obtidos revelaram que nos pontos 0, 2, 3 e 7 não foram 

encontradas diferenças estatísticas de desvio para os canais instrumentados 

com ProTaper Universal manual e rotatório. Os pontos 1, 4, 5 e 6 revelam 

diferença significativa mostrando maior desvio no grupo dos canais 

instrumentados com ProTaper mecanizado, isso pode ter ocorrido devido ao 

fato de que o Sistema ProTaper mecanizado possuir maior realização de giros 

durante a instrumentação. 

 O ponto zero revela não haver diferença estatística no desvio assim 

como no estudo de  MOREIRA (2006) que avalia o desvio apical no nível 0, 

comparando instrumentos ProTaper mecanizados e manuais. 

 Um estudo feito por PEREIRA (2011), avaliou o formato do batente 

apical pós-instrumentação comparando 3 grupos, ProTaper manual, 

mecanizado e instrumentação com limas de aço inoxidável. Os resultados 

revelaram que o grupo instrumentado com Protaper mecanizado apresentou 

menor deformação do batente apical.  

 MOORE et al. (2009), relataram que instrumentos de NiTi mecanizados 

são capazes de instrumentar canais curvos com menor índice de danos à 

anatomia interna e menor deformação do terço apical dos canais. 

 O sistema ProTaper, tem revelado respeitar menos a anatomia original 

do canal quando comparado com outros sistemas mecanizados de NiTi 

(YOSHIMINE et al., 2005; SONNTAG et al.,2007; BONACCORSO et al., 2009). 
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 PETERS et al. (2004) e CHEUNG & LIU (2009) sugerem mais estudos 

para comprovar que o tratamento endodôntico realizado com instrumentos de 

NiTi oferecem melhores resultados. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 Os achados deste estudo mostraram que o sistema ProTaper acionado 

mecanicamente tende a ocasionar maior incidência de desvio em canais curvos 

quando comparado ao sistema ProTaper acionado manualmente, apesar de 

possuírem características geométricas similares.  
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Anexo 1: Desgaste nos diferentes níveis promovido pelo sistema ProTaper Manual   

Blocos 0 (M) 0 (D) 1 (M) 1 (D) 2 (M) 2 (D) 3 (M) 3 (D) 4 (M) 4 (D) 5 (M) 5 (D) 6 (M) 6 (D) 7 (M) 7 (D) 

1 0,04705 0,07058 0,04992 0,10121 0,08317 0,05882 0,12670 0,10847 0,15294 0,08235 0,20025 0,09411 0,21176 0,15341 0,11764 0,18858 

2 0 0,16513 0,04705 0,15066 0,11647 0,13309 0,06654 0,14741 0,17686 0,15294 0,25882 0,09411 0,28258 0,11764 0,23529 0,17647 

3 0,02352 0,08235 0,07890 0,13309 0,09984 0,13309 0,16639 0,17917 0,23529 0,11764 0,32941 0,08317 0,36470 0,10588 0,30588 0,16470 

4 0,16470 0 0,16345 0 0,21627 0 0,23674 0 0,29784 0 0,3185 0,07058 0,27058 0,14117 0,27058 0,17647 

5 0,02352 0,10588 0,1109 0,11764 0,17490 0,16639 0,17368 0,19007 0,23556 0,15341 0,31788 0,10588 0,34117 0,12941 0,29411 0,17647 

6 0,07058 0,12996 0,09188 0,11098 0,13309 0,17490 0,15784 0,18415 0,24705 0,13152 0,34117 0,10588 0,32941 0,15294 0,24705 0,25882 

7 0,07058 0 0,05882 0,04243 0,09188 0,04992 0,06 0,05262 0,12996 0,05882 0,16513 0,05882 0,17647 0,11764 0,17647 0,15294 

8 0,05882 0,08235 0,03329 0,10121 0,06666 0,09984 0,10521 0,13721 0,16639 0,11160 0,23529 0,10588 0,28235 0,14117 0,235294 0,21176 

9 0,05882 0,05882 0,05882 0,10121 0,07533 0,11764 0,10521 0,12113 0,14313 0,10847 0,20137 0,09486 0,25882 0,11764 0,22352 0,14117 

10 0 0,09411 0,08482 0,05882 0,08317 0,12505 0,12282 0,15294 0,17803 0,10654 0,24819 0,09486 0,24705 0,11764 0,21176 0,18823 

11 0,05882 0,11764 0,08482 0,08482 0,10847 0,09188 0,13152 0,10051 0,13152 0,08317 0,17686 0,05882 0,17647 0,11764 0,14117 0,14117 

12 0,08235 0,08235 0,05882 0,13721 0,06654 0,14164 0,13768 0,13152 0,22474 0,08317 0,31788 0,07058 0,30588 0,10588 0,25882 0,16470 

13 0,05882 0,08235 0,07533 0,11764 0,07533 0,10847 0,12670 0,15784 0,18968 0,09702 0,24705 0,08235 0,30588 0,09411 0,21176 0,18823 

14 0,04705 0,05882 0,05882 0,11098 0,05882 0,13309 0,05882 0,13721 0,07439 0,09702 0,12941 0,05882 0,17647 0,10588 0,15294 0,17647 

15 0,05882 0,10588 0,45098 0,13152 0,09188 0,16639 0,10172 0,2 0,10654 0,17803 0,27058 0,12941 0,30588 0,11764 0,23529 0,18823 

16 0,05882 0,05882 0,06337 0,08482 0,10847 0,11647 0,14215 0,15341 0,21466 0,10588 0,27160 0,09411 0,24705 0,17647 0,18823 0,2 

17 0,04705 0,04705 0,08482 0,07533 0,15827 0,09984 0,15784 0,12670 0,19152 0,10847 0,25988 0,11764 0,27058 0,16470 0,17647 0,23529 
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18 0,05882 0,04705 0,08482 0,09486 0,13415 0,07533 0,14215 0,13152 0,22631 0,10654 0,24705 0,09411 0,2 0,15294 0,17647 0,17647 

19 0 0,11764 0,04992 0,08482 0,04243 0,08317 0,12113 0,08482 0,14313 0,09486 0,21305 0,05882 0,24705 0,10588 0,2 0,17647 

20 0,04705 0,37647 0,07533 0,16968 0,15827 0,08317 0,21596 0,08482 0,27690 0,07439 0,31851 0,07058 0,37647 0,08235 0,31764 0,15294 

Média 0,05175 0,09416 0,09324 0,10044 0,10717 0,10790 0,13284 0,12907 0,18714 0,10259 0,25339 0,08716 0,26883 0,12590 0,21881 0,18177 
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Anexo 2: Desgaste nos diferentes níveis promovido pelo sistema ProTaper Rotatório 

Blocos 0 (M) 0 (D) 1 (M) 1 (D) 2 (M) 2 (D) 3 (M) 3 (D) 4 (M) 4 (D) 5 (M) 5 (D) 6 (M) 6 (D) 7 (M) 7 (D) 

1 0,04705 0,34117 0,08317 0,12725 0,16639 0,09188 0,20545 0,13152 0,29623 0,08235 0,38823 0,08235 0,29411 0,14117 0,21176 0,21176 

2 0,08235 0,24705 0,07533 0,12113 0,19152 0,10847 0,23674 0,18066 0,30792 0,11823 0,37811 0,09411 0,37647 0,10588 0,25882 0,2 

3 0 0,36470 0 0,16345 0,13415 0,12505 0,20694 0,09486 0,33274 0,07156 0,41243 0,04705 0,34117 0,10588 0,25882 0,21176 

4 0,10588 0,11764 0,06858 0,13721 0,11764 0,13415 0,13152 0,13152 0,16843 0,15341 0,23529 0,09411 0,31764 0,10588 0,24705 0,16470 

5 0 0,11764 0,05882 0,10051 0,09984 0,09984 0,11160 0,07890 0,21305 0,06 0,22352 0,09411 0,17647 0,16470 0,2 0,2 

6 0 0,10588 0 0,20580 0,09188 0,16721 0,17917 0,17490 0,30792 0,10588 0,33129 0,10588 0,28235 0,17647 0,21176 0,21176 

7 0,08235 0,14117 0,05882 0,16968 0,12505 0,10847 0,18415 0,14215 0,28564 0,09702 0,34298 0,08317 0,27058 0,14117 0,22352 0,21176 

8 0,07058 0,11764 0,06858 0,13721 0,09188 0,15066 0,16345 0,15294 0,20545 0,10654 0,34117 0,04705 0,35294 0,08235 0,24705 0,18823 

9 0 0,03529 0,05882 0,10521 0,06858 0,10847 0,15294 0,08960 0,17996 0,08235 0,23647 0,09411 0,22352 0,14117 0,22352 0,2 

10 0,07058 0,08235 0,06858 0,09188 0,07533 0,09984 0,13152 0,08960 0,16843 0,09486 0,28333 0,08317 0,31764 0,09411 0,25882 0,16470 

11 0,03529 0,10588 0,06654 0,10121 0,08317 0,09188 0,144 0,11588 0,15474 0,08235 0,29623 0,04705 0,31764 0,08235 0,27058 0,14117 

12 0,03529 0,08235 0 0,12113 0,07533 0,09984 0,13152 0,12670 0,20309 0,08317 0,24819 0,07058 0,25882 0,12941 0,23529 0,21176 

13 0,04705 0,15294 0,05882 0,13721 0,11764 0,09984 0,16345 0,13152 0,19152 0,10588 0,28623 0,07156 0,28235 0,10588 0,23529 0,21176 

14 0 0,15294 0 0,22196 0 0,18376 0,09486 0,17490 0,19403 0,12282 0,28454 0,08235 0,32941 0,09411 0,22352 0,21176 

15 0 0,10588 0 0,12725 0,09188 0,11647 0,15294 0,08960 0,21305 0,07156 0,27160 0,07058 0,22352 0,12941 0,22352 0,18823 

16 0,03529 0,08235 0,04992 0,11764 0,09984 0,11647 0,14215 0,13152 0,28623 0,08317 0,35470 0,07156 0,30678 0,10588 0,23529 0,22352 

17 0 0,24705 0,03529 0,12113 0,14972 0,15827 0,21047 0,15294 0,26541 0,09486 0,39105 0,07156 0,21176 0,09411 0,30588 0,17647 

18 0 0,11764 0,03721 0,11098 0,10847 0,11647 0,09486 0,14215 0,20309 0,10847 0,36545 0,06 0,36470 0,12941 0,28235 0,2 



 

51 
 

 
 

19 0,05882 0,12941 0,04992 0,21207 0,08317 0,18376 0,12670 0,13152 0,28623 0,10847 0,38894 0,08235 0,36470 0,09411 0,23529 0,16470 

20 0,05882 0,09411 0,05882 0,13152 0,11764 0,12505 0,12670 0,17368 0,28843 0,11996 0,39458 0,09411 0,37666 0,10588 0,27058 0,18823 

Média 0,03646 0,14705 0,04486 0,13807 0,14580 0,16922 0,15455 0,13185 0,23757 0,09764 0,32271 0,07734 0,29946 0,11646 0,24293 0,19411 


