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RESUMO

O emprego de instrumentos mecanizados no tratamento endodôntico tem sido ampliado constantemente, consequentemente surge a 
necessidade de avaliar os benefícios e malefícios da ação de tais ferramentas nos tecidos dentais. Uma das preocupações dos profissionais 
consiste na capacidade do instrumento em manter-se centralizado no canal, com isso evitando o desvio do trajeto original. Essa característica 
torna-se de suma importância quando utilizamos esses instrumentos em canais curvos, que representam um grande desafio. Visando elucidar o 
comportamento de diferentes mecanismos, o presente estudo avaliou e comparou o transporte no canal radicular promovido por instrumentos 
mecanizados de liga de NiTi, em diferentes níveis na curvatura. Sessenta canais simulados confeccionados em blocos de resina epóxi foram 
divididos em três grupos (n = 20), em cada grupo foi empregado um dos seguintes instrumentos: Reciproc, Reciproc Blue e XP-endo Shaper. A 
avaliação foi realizada através de imagens capturadas antes e após a  instrumentação de cada canal, as mesmas foram digitalizadas e sobrepostas 
através do programa Photoshop, a fim de identificar a quantidade de transporte em diferentes níveis, a partir do comprimento de trabalho. Para a 
análise intergrupos aplicou o teste de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5% (p<0,05). O instrumento XP-endo Shaper promoveu 
significativamente menor transporte do canal em relação ao Reciproc Blue, em cinco níveis (p ><0,05), e em sete níveis (p ><0,05), quando 
comparado ao Reciproc. No entanto, o Reciproc Blue gerou significativamente menor transporte do canal em comparação ao Reciproc, em quatro 
dos oito níveis avaliados (p><0,05). O XP-endo Shaper removeu menor quantidade de resina das paredes interna e externa do canal, quando 
comparado ao Reciproc e Reciproc Blue (p><0,001). Embora XP-endo Shaper tenha gerado menor transporte no canal em relação ao Reciproc e 
Reciproc Blue, todos os sistemas promoveram desvio em relação à anatomia 
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