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Introdução
Na atual fase de desenvolvimento da endodontia, diversas
técnicas de instrumentação do canal radicular têm sido utilizadas para
promover um adequado preparo biomecânico, permitindo uma efetiva
desinfecção do sistema de canais radiculares e modelando o canal para
uma obturação mais eficiente.
Dentre essas técnicas, temos as que compreendem o uso
de instrumentos manuais, confeccionados em aço inoxidável e atualmente
também em liga de níquel-titânio; instrumentos rotatórios que são
confeccionados com liga de níquel-titânio e instrumentos com movimentos
oscilatórios, fabricados em aço inoxidável.
Quando Schilder 6 , em 1974, introduziu o conceito de
limpeza e modelagem do canal radicular, citando a importância do
preparo

biomecânico

como

uma

das

fases

interdependentes

da

terapêutica endodôntica, que visa a obtenção de um livre e fácil acesso
ao limite cemento-dentina-canal (CDC), contribuiu também para uma
mudança dos conceitos de como se deveria preparar o canal radicular e
que técnicas deveriam ser utilizadas para essa finalidade.
O grau de dificuldade encontrado pela maioria dos
endodontistas na fase do preparo biomecânico fez com que novas
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técnicas de instrumentação fossem pesquisadas, para poderem sanar os
problemas encontrados na clínica endodôntica.
Baseado

na

afirmação

anterior,

Clem 1 3 ,

em

1969,

introduziu uma técnica para o preparo apical de dentes com canais
curvos, minimizando possíveis acidentes e ao mesmo tempo dando uma
forma mais cônica ao canal radicular, facilitando a fase de obturação do
canal radicular.
Em 1972, Weine et al. 8 apresentaram duas técnicas de
preparo escalonado: a “flare preparation”, utilizada para canais retos e a
“step preparation”, utilizada para canais atresiados e curvos.
Martin 9 , em 1974 introduziu a técnica conhecida como
telescópica, que também é uma técnica de escalonamento e que deixa o
canal radicular preparado com uma forma que lembra a forma de um
telescópio aberto.
Assim sendo, uma seqüência de trabalhos de pesquisa de
muitos autores (Clem 1 3 , 1969; Weine et al. 8 , 1972; Abou-Rass et al. 2 ,
1980; Buchanan 8 , 1989; McSpadden 6 , 1993), foi trazendo contribuições
consideráveis ao desenvolvimento das técnicas de preparo biomecânico.
Baseados em trabalhos de Harran 2 1 , 1984 e Shovelton 4 9 ,
1964, que mostravam a penetração bacteriana nos túbulos dentinários do
canal radicular e que essa penetração era maior no terço cervical, do que
no terço apical, passou-se posteriormente a dar ênfase ao preparo do
terço cervical e médio do canal radicular, minimizando a extrusão do
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material necrótico e raspas de dentina contaminadas para além do canal
radicular, evitando-se assim, uma contaminação da região periapical.
Dando continuidade a evolução técnica, Mullaney 4 1 , 1979,
preconizou

a

associação

de

brocas

de

Gates-Glidden

à

técnica

escalonada proposta por Weine et al. 8 , 1972, proporcionando um
desgaste uniforme e eficiente das paredes do canal radicular.
Encontramos em Morgan e Montgomery 4 0 , 1984, a citação
para a técnica de instrumentação desenvolvida pelos doutores F. J.
Marshal e J. B. Pappin, onde o preparo do canal é realizado em sentido
inverso do convencional, iniciando-se na porção cervical, prosseguindo
gradualmente

em

direção

apical

(escalonamento

progressivo).

Os

instrumentos trabalham sem pressão apical, dos mais calibrosos para os
de menor calibre, coadjuvados pelo emprego das brocas de Gates
Glidden.
A
verificou-se
endodônticos

a

partir

desse

necessidade
que

eram

de

desenvolvimento
se

técnico

aprimorarem

confeccionados

em

os

aço

alcançado,
instrumentos

inoxidável

e

apresentavam grandes limitações físicas e mecânicas, dificultando a fase
do preparo biomecânico nos dentes com canais curvos e atresiados.
Walia et al. 5 6 , 1988, a partir de um fio de níquel–titânio
utilizado em ortodontia desde 1971, fabricaram um novo instrumento
endodôntico que apresentava uma flexibilidade duas a três vezes superior
que as limas convencionais além de uma maior resistência à fratura.
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31

Segundo Leonardo e Leal , 1998, as limas de níqueltitânio possuem características físicas próprias e de interesse para
Endodontia,

como

flexibilidade,

memória

elástica,

alta

energia

armazenada durante a curvatura e alto grau de resistência à fratura.
Recentemente,

muitos

instrumentos

manuais 2,5,13−17,19, 25,30, 40, 41, 44, 45,56,58,59 e rotatórios 5,7,9−11,12, 20, 23, 26−28,31,36−38, 45, 48,50,53,55,61
fabricados com a liga de níquel - titânio foram desenvolvidos e
introduzidos

no

mercado,

buscando

diminuir

as

dificuldades

da

instrumentação em canais curvos, sem, contudo, comprometer os
princípios que regem o sucesso da terapia endodôntica, no entanto, o
elevado custo ainda dificulta a propagação destas limas.
Um outro recurso que podemos utilizar nos dias atuais é a
instrumentação mecânica com movimentos oscilatórios. Representada na
sua versão mais atual pelo sistema Endo-Eze (Ultradent, USA), esse
conceito e cinemática de instrumentação já são um experimento de longa
data, tendo seus representantes os pioneiros, Canal Finder System
(Societé Endo–Tecnic, França) e o Giromatic (Micro–Mega, S.A., Suíça).
Todas essas constatações, que foram incorporadas com
trabalhos de pesquisa, mais a necessidade de simplificação dos
procedimentos endodônticos para especialistas e clínicos, foi o que
norteou a investigação nas últimas décadas. Todo desenvolvimento dos
instrumentos endodônticos e técnicas de instrumentação ocorreram
baseados em conceitos e constatações comprovadas cientificamente,

13
trazendo à endodontia novos meios para obtenção de melhores resultados
e conseqüentemente o sucesso do tratamento endodôntico.
Assim, dentre as diversas técnicas de instrumentação,
utilizadas no preparo biomecânico do sistema de canais radiculares,
selecionamos

três

técnicas

representativas

e

analisamos

comparativamente os instrumentos utilizados em cada técnica. Foram
comparados os instrumentos manuais, rotatórios e oscilatórios, avaliandose

o

tempo

de

vida

útil

dos

instrumentos.

15

Revisão da literatura
Nesse capítulo realizou-se revisão pertinente à evolução
da instrumentação manual, instrumentação rotatória e instrumentação
oscilatória, seguindo ordem cronológica.

Instrumentação manual

25

Ingle , em 1961, propõe uma estandardização dos
instrumentos endodônticos, assim como dos materiais de obturação.

13

Quando Clem , 1969, considerou a necessidade de uma
técnica de instrumentação mais conservadora em nível apical, nascia uma
nova técnica para o preparo biomecânico de canais radiculares. O autor
preconizou a utilização de instrumentos mais calibrosos no preparo dos
terços médio e cervical, do que os utilizados para o terço apical,
favorecendo o desbridamento, desinfecção e alargamento do canal sem a
super instrumentação do terço apical.

Em 1970, dois métodos simples para evitar a formação de
degrau e perfuração das paredes do canal radicular foram descritos por
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Weine et al. 9 . O primeiro preconizava o pré-curvamento das limas
endodônticas para se adaptarem à configuração do canal. Dependendo do
tipo de curvatura, apenas a ponta do instrumento era curvada, porém, em
alguns casos, a lima era encurvada em toda a sua extensão; o segundo
método propunha a confecção de instrumentos de calibres intermediários
aos convencionais encontrados, por meio do corte de 1 mm do
comprimento e refazendo sua guia de penetração, aumentando-se 0,02
mm no calibre. Então uma lima nº 10 era transformada em nº 12, a nº 15
em nº 17 e assim por diante.

Weine et al. 8 , em 1972, procurando racionalizar os
13

postulados de Clem , propuseram uma nova técnica de instrumentação,
denominada de “Step Preparation”. Basicamente ela consiste em realizar
o preparo da extensão de instrumentação até o instrumento de nº 25 ou
30, a partir daí, os mais calibrosos penetrarão em menor extensão no
canal. Desse modo, haverá uma preservação maior do terço apical e
preparo eficaz dos terços cervical e médio. O preparo do canal em forma
cônica mais acentuada permite melhor refluxo da solução irrigadora e
facilita a condensação lateral, com conseqüentemente melhora da
obturação do canal. 4,14,29

Schilder 6 , em 1974, introduziu o conceito de limpeza e
modelagem do canal radicular, ressaltando a importância do preparo
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biomecânico como uma das fases interdependentes da terapêutica
endodôntica, que visa a obtenção de um livre e fácil acesso ao limite
cemento-dentina-canal (CDC).

Weine 7 , 1975, observou através de um trabalho de
pesquisa, os efeitos dos procedimentos de instrumentação na forma
original do canal radicular e na forma do forâme apical.

Posteriormente, passou-se a dar ênfase ao preparo do
terço cervical e médio do canal por meio de instrumentos rotatórios,
sendo que em 1979, Mullaney

41

preconizou a associação de brocas de
58

Gates - Glidden à técnica escalonada proposta por Weine et al. , 1972,
proporcionando um desgaste mais uniforme e eficiente das paredes dos
canais radiculares.

Em 1980, Abou-Rass et al. 2 , preconizaram a denominada
“Instrumentação anti-curvatura” para preparo de canais radiculares curvos
e

atresiados.

Segundo

os

seus

idealizadores,

essa

técnica

de

instrumentação do canal radicular deve ser mais direcionada para a
região onde a parede da raiz é mais espessa, região esta denominada de
“Zona de segurança”. Neste sentido, a região onde a parede da raiz é
mais

delgada,

“Zona

de

perigo”,

deve

ser

evitada.

Assim,

a

18
instrumentação anticurvatura deve ser realizada com o instrumento
atuando mais na parede externa da curvatura do canal radicular.

15

De Deus , 1982, menciona a técnica desenvolvida pelo
Dr. John Pappin, no departamento de endodontia do Health Center da
Universidade de Oregon; denominada preparação coroa ápice sem
pressão. Os instrumentos trabalham sem pressão apical dos mais
calibrosos para os de menor calibre, coadjuvados pelo emprego das
brocas de Gates-Glidden.

Goerig

et

19

al. ,

1982,

divulgaram

uma

técnica

de

instrumentação onde era dada ênfase ao preparo inicial que deveria ser
realizado para facilitar as fases posteriores. O acesso coronário, isto é,
desgastes nos terços cervical e médio do canal radicular, era obtido pelo
emprego de brocas Gates-Glidden e limas Hedströem. Esta manobra
promovia acesso mais direto à região apical, tornando a instrumentação
posterior dessa área mais rápida e eficiente, propiciando a redução da
quantidade de tecido pulpar e de microrganismos, evitando ainda a
extrusão destes para os tecidos do periápice. Ainda como vantagem,
propiciaria

penetração

mais

profunda

das

soluções

irrigadoras

e

diminuiria o risco de alterar o comprimento operacional durante a
instrumentação. Para a instrumentação do restante do canal, recomendam
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a técnica telescópica com recuo regressivo de 0,5 mm entre um
instrumento e outro.

17

Proposta por Fava , em 1983, essa técnica preconiza um
preparo bi-escalonado do canal radicular, fazendo um escalonamento no
sentido coroa – ápice sem pressão, até o comprimento de trabalho e
depois um escalonamento no sentido ápice – coroa unindo os dois
preparos, dando uma conformação otimizada ao canal radicular.

Encontramos em Morgan e Montgomery 40 , 1984, a
menção para a técnica de instrumentação desenvolvida pelos doutores F.
J. Marshal & J. B. Pappin, onde o preparo do canal é realizado em
sentido inverso do convencional, iniciando-se na porção cervical,
prosseguindo

gradualmente

em

direção

apical

(escalonamento

progressivo). Os instrumentos trabalham sem pressão apical, dos mais
calibrosos para os de menor calibre coadjuvados pelo emprego das
brocas de Gates Glidden.Segundo seus proponentes, esta técnica,
apresenta a vantagem do alargamento dos dois terços coronários do
canal radicular, facilitando a ação dos instrumentos no terço médio e,
mais importante, no apical. Este preparo prévio em canais curvos
significa a retificação progressiva do canal, de tal maneira, que na fase
de preparo do terço apical já houve uma amenização da sua curvatura,
facilitando

o

acesso

ao

limite

cemento-dentina-canal

(CDC).

O

20
esvaziamento progressivo do canal concomitante ao seu afunilamento
proporciona maior facilidade de irrigação contribuindo, assim, para
diminuir a possibilidade de extrusão de material necrótico, séptico, tóxico
e evitar a compactação de raspas de dentina 35 . Após esta publicação,
diversas técnicas

17 ,18, 40, 60

que possuem uma fase progressiva foram

introduzidas visando minimizar os acidentes e complicações decorrentes
da instrumentação de canais curvos.

Em 1985, Roane et al. 44 , preconizaram uma técnica de
instrumentação de canais radiculares denominada “Técnica de forças
balanceadas”. Segundo os autores, permite a instrumentação dos canais
radiculares com severas curvaturas, sem comprometer os conceitos de
alargamento e de diâmetro do canal radicular. Também preconizaram uma
modificação da ponta ativa dos instrumentos endodônticos, tornando-os
com a ponta inativa. Os autores afirmaram que a modificação na ponta
ativa do instrumento acompanhada pela utilização desta técnica, evita a
ocorrência de falhas na instrumentação dos canais radiculares.

Aliado a este desenvolvimento técnico, verificou-se a
necessidade de se aprimorarem os instrumentos endodônticos 33 , que até
então eram fabricados em aço inoxidável, no sentido de aperfeiçoar as
suas propriedades físicas e mecânicas visando melhorar o desempenho
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quanto ao desgaste e a manutenção do trajeto original do canal radicular,
sem deformar a conformação anatômica do forame apical.

Em 1988, Walia et al. 56 , preconizaram a utilização de
uma nova liga metálica de níquel e titânio, para a fabricação de
instrumentos endodônticos manuais e rotatórios, como uma alternativa
para substituir a aço inoxidável. Segundo os autores, estes novos
instrumentos apresentavam uma flexibilidade duas a três vezes superior
que as limas convencionais, além de uma maior resistência à fratura.
Esta liga era amplamente empregada em ortodontia deste 1971 3 .

Em

1993,

Brankin

et

al. 5 ,

realizaram

um

estudo

comparativo quanto à flexibilidade e torção dos seguintes instrumentos:
limas K de níquel – titânio, Flex – R, Flex – O, K – Flex e Centra – Flex,
nos números 10 a 40. Para tanto, foi utilizado um tensiômetro Maillefer e
seguidos os procedimentos descritos na Especificação nº 28 da ANSI/
ADA. Os resultados verificados demonstraram haver flexibilidade e torção
de acordo com o número da lima avaliada. No geral, a lima de melhor
flexibilidade foi a de níquel – titânio, seguida da Flex – O, Flex – R,
Centra – Flex e K – Flex. Em relação ao momento da torção, os melhores
resultados foram com as limas K – Flex e Centra – Flex, seguidas das de
níquel – titânio, Flex – R e Flex – O.

22

7

Bonetti Filho et al. , em 1998, realizaram uma avaliação
morfométrica comparando as limas tipo K, Sureflex NiTi e Flexofile como
se apresentam diretamente do fabricante, após um, três e cinco usos em
instrumentação

de

pré-molares

superiores.

As

avaliações

foram

realizadas com um estereomicroscópio em um aumento de 40x e
fotomicrografias.

As

alterações

encontradas

foram

tratadas

estatisticamente e concluiu-se que os instrumentos de aço inoxidável de
pequeno calibre devem ser descartados após um uso, os de número 30
tipo K após três usos e as Flexofile de número 30 podem ser usadas mais
de cinco vezes. As Limas Sureflex NiTi, mesmo após cinco empregos não
apresentavam anormalidades apreciáveis na forma, no entanto, os
autores recomendam que os instrumentos de níquel – titânio de pequeno
calibre devem ser descartados após cinco vezes de utilização.

Instrumentação rotatória

Em 1993, McSpadden 36 , apresentou um sistema composto
de um motor (NT Matic) com contra – ângulos especiais que acoplam
limas de níquel – titânio (NT Engine – conicidade 0,02 e McXim –
conicidade variável) especialmente desenhadas para o preparo e
obturação dos canais radiculares. O autor descreveu a seqüência técnica
para o preparo biomecânico citando, como vantagens, a economia de
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tempo, ausência de desvios, a eliminação de debris pela via coronária, a
facilidade de preparo de canais curvos, redução de estresse do operador
e a possibilidade de penetrar em canais calcificados. Neste artigo foi
descrito também, uma técnica de obturação dos canais radiculares com
condensadores (NT Microflow) de níquel – titânio que emprega dois tipos
de guta – percha, uma que é denominada “phase I” (beta) mais rígida e a
outra mais fluida denominada “phase II” (alfa), permitindo uma obturação
rápida e que promove um selamento tridimensional do sistema de canais
radiculares.

Himel et al.

23

, em 1994, avaliaram a efetividade das limas

Nitinol rotatórias, níquel – titânio manuais e das manuais de aço
inoxidável com diferentes técnicas de instrumentação, em movimento de
limagem, movimento de alargamento e movimento de rotação. Para isto,
noventa blocos de resina com canais simulados foram utilizados, onde as
imagens dos blocos foram capturadas em computador, antes e após a
instrumentação, permitindo que as diferenças entre as imagens fossem
medidas e avaliadas. Os resultados demonstraram que as limas Nitinol
utilizadas em movimento de limagem provocaram uma maior quantidade
de dentina removida da parede externa do canal, de 3 a 6 mm aquém do
comprimento de trabalho. As limas de aço inoxidável removeram bem
mais dentina da parede externa do canal, no comprimento de trabalho e
na zona de perigo. As limas Nitinol, em movimento rotatório, foram bem
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mais rápidas e foram as que melhor mantiveram a forma do canal
demonstrando sua efetividade na modelagem do sistema de canais
radiculares.

Serene et al. 4 8 , em 1995, relataram as propriedades
biológicas, físicas e mecânicas dos instrumentos de níquel – titânio. Os
autores ressaltaram características importantes destes instrumentos: são
instrumentos fortes e flexíveis. A liga de níquel – titânio é superelástica e
apresenta uma memória elástica. Os instrumentos de numeração menores
podem ser utilizados mais de 10 vezes. Os instrumentos de numerações
maiores podem ser usados 20 vezes; o tempo de fadiga dos instrumentos
é reversível. Após a esterilização, seja na estufa ou na autoclave, ocorre
uma transformação cristalina da fase martensita residual em austenita.
Isto implica em uma restauração

da resistência do instrumento;

apresentam um excelente poder de flexibilidade; são biocompatíveis e
apresentam ótimas propriedades anticorrosivas; eliminam a maioria de
acidentes operatórios durante seu uso, como a formação de degraus e
perfurações, sendo que a dor pós-operatória é reduzida.

Tepel et al. 54 , em 1995, avaliaram a eficiência de corte
de instrumentos endodônticos de aço inoxidável, instrumentos de aço
inoxidável Flexivele instrumentos de níquel – titânio de diferentes
marcas. Para isto, foram instrumentados canais radiculares de blocos de
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resina, com um aparelho que simula o uso clínico do instrumento.

As

limas tipo Kerr Nitinol apresentaram os piores resultados de eficiência de
corte. Os alargadores de aço inoxidável e especialmente as limas tipo K
foram superiores.

No entanto, os melhores resultados em relação à

eficiência de corte dentre todos os instrumentos foram os das limas
flexíveis de aço inoxidável.

Schäfer et al.
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, em 1995, avaliaram a eficácia das limas

tipo Kerr de níquel – titânio com diversos instrumentos de aço inoxidável
(Alargadores, Lima K, K- Flex, Flexicut, Flexoreamer e Flexofile)
utilizando

um aparelho de teste computadorizado que simulava o uso

clínico doas instrumentos. A instrumentação foi realizada em blocos de
resina acrílica, com canais simulados com 42 graus de curvatura. Todos
os canais artificiais foram instrumentados do instrumento número 15 ao
35. Os instrumentos testados foram as limas de níquel – titânio tipo Kerr
da Mity (Ridgefield, CT), NiTi (Chattanooga, TN) e Texceed (Costa Mesa,
CA); as limas tipo Kerr e alargadores de aço inoxidável de ponta inativa
da AnteosAnteos (Municch, Germany), Kerr (Karlsruhe, Germany),
Maillefer (Ballaigues, Switzerland) e Union Broch (New York, NY). Os
canais radiculares foram fotografados com um aumento de 40 vezes antes
e após a instrumentação. A diferença entre a forma inicial e final do canal
foi medida em 14 pontos diferentes da curvatura. Ocorreram alterações
indesejáveis

na

forma

do

canal

radicular

como

resultado

da
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instrumentação em todos os casos. Nenhum dos instrumentos testados foi
capaz de remover material em toda a extensão da parede interna da
curvatura, ao passo que todos os instrumentos removeram material de
todo comprimento da parede externa da curvatura, resultando em uma
saliência branda ou severa. A quantidade de alterações indesejáveis na
forma do canal radicular dependeu tipicamente do instrumento utilizado.
Os melhores resultados foram alcançados com instrumentos flexíveis de
ponta inativa.

9

Ainda em 1995, Camps e Pertot , realizaram um estudo
com a finalidade de comparar a rigidez e a resistência à fratura de quatro
marcas de limas K de níquel – titânio: Brasseler, JS Dental, McSpadden e
Maillefer. As limas de aço inoxidável tipo K da Maillefer foram utilizadas
como controle. Os instrumentos testados foram os de número 15 à 40 e
os testes seguiram a especificação número 28 da ANSI/ ADA, tanto em
relação a resistência a fratura pela torção, como em relação a dureza
pelo momento da dobra. Os resultados demonstraram que as limas K de
níquel – titânio (Niti) satisfizeram as especificações em relação a rigidez
e a deflexão angular no momento da fratura. O torque máximo do
momento da fratura foi alcançado com todos os instrumentos, exceto as
limas Niti nº 40 Maillefer, e as limas Niti nº 30 McSpadden. As limas K
Niti apresentaram um menor torque na fratura do que as limas K de aço
inoxidável e mesma rotação no momento da falha apresentaram também

27
um momento de dobra cinco vezes menor do que as limas K de aço
inoxidável com um ângulo de deformação permanente nulo.

McSpadden

37

, em 1996, idealizou o desenvolvimento de

uma super lima que, segundo o autor, passou a ser realidade. Os
instrumentos foram denominados de série Quantec 2000 e apresentaram
aperfeiçoamentos que partiram das limas NT Engine e McXim do sistema
NT Matic, onde as alterações foram feitas em relação ao desenho dos
instrumentos, principalmente da geometria da ponta agora com um
desenho bi – biselado e com a variação da conicidade dos mesmos.

Em 1996, Korzen
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descreveu as particularidades das

limas da série Quantec 2000, ressaltando que além de sua comparação
(níquel - titânio) e variação de conicidade, existem propriedades
decorrentes do seu “design” como ângulo de corte positivo, lâminas que
auxiliam na remoção de detritos dentinarios, aumento da massa periférica
evitando trincas no corpo do instrumento, assimetria das laminas
cortantes para ajudar a manter a integridade do eixo central. O autor
descreve ainda a seqüência técnica para casos onde não se encontra
excessiva resistência, empregando apenas três instrumentos da série
Quantec ao invés do emprego da série completa que é recomendada para
os casos mais laboriosos e para os profissionais que ainda não
dominaram ou estão se aprimorando neste sistema.
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10

Carvalho ,

em

1997,

empregou

os

canais

mésio-

vestibulares e mésio-linguais de 56 raízes mesiais de molares inferiores
humanos, para verificar a eficácia de duas limas de níquel – titânio. Os
dentes foram incluídos em blocos de resina, e seccionados no terço
cervical e apical das raízes. As secções foram reposicionadas em uma
matriz de gesso e o preparo dos canais radiculares foi efetuado com
limas K Mity (JS Dental Ridgefield), Nitiflex (Maillefer) e Flexofile
(Maillefer), empregando a técnica clássica. As imagens antes e após a
instrumentação foram transferidas para um computador e analisadas. A
avaliação foi baseada no cálculo matemático da extensão e da direção no
movimento do centro do canal. Nas secções cervicais, a extensão do
movimento do centro do canal não foi considerada estatisticamente
significante.

As

limas

Flexofile

e

Nitiflex

apresentaram

maior

deslocamento do centro do canal. Nas secções apicais, as limas Nitiflex
produziram um menor valor absoluto da extensão do movimento do centro
do canal. Nestas secções a direção do movimento do centro do canal não
foi considera estatisticamente significante.

Zuolo ML e Walton RE 63 , em 1997, verificaram que
instrumentos de níquel – titânio são mais resistentes à deformação e
perda de corte do que os instrumentos de aço inoxidável, mas podem ser
suscetíveis a fratura. Os instrumentos manuais de níquel – titânio
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resistiram melhor a deterioração pelo uso, do que os instrumentos
manuais de aço inoxidável e rotatórios de níquel – titânio.
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Segundo Leonardo e Leal et al. , 1998, as limas de
níquel e titânio possuem características físicas próprias e de interesse
para Endodontia, como flexibilidade, memória elástica, alta energia
armazenada durante a curvatura e alto grau de resistência à fratura.
Recentemente, muitos instrumentos manuais 2,5,13,15,17,19, 25, 40, 41, 44, 45,56,58,59
rotatórios 4,6,7,9,10, 23,27,31,36−38, 45, 48,50,51,54,55,61

e

fabricados com a liga de níquel e

titânio foram desenvolvidos e introduzidos no mercado, buscando diminuir
as dificuldades da instrumentação em canais curvos, sem, contudo,
comprometer os princípios que regem o sucesso da terapia endodôntica.

Tygesen et al. 55 , em 2001, comparando dois diferentes
instrumentos rotatórios em relação à distorção e ao alongamento da parte
ativa dos instrumentos ProFile 0.04 ISO e Pow – R 0.04 ISO, verificaram
que não houve diferenças estatisticamente significantes na incidência de
distorção e alongamento entre os dois sistemas estudados.

Martin et al. 38 , em 2003, avaliaram o efeito da velocidade
de rotação e o ângulo radial da curvatura da raiz radicular quando
ocorriam fraturas em dois tipos de instrumentos de níquel – titânio.
Observaram que o grau de curvatura da raiz foi um dos fatores
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relacionados à fratura do instrumento. Associado à velocidade de uso do
instrumento, foi observado que nas rotações de 350 r.p.m. ocorreram um
maior número de fraturas, na rotação de 250 r.p.m. ocorreram menos
fraturas do que na velocidade anterior e na rotação de 150 r.p.m.
ocorreram um número mínimo de fraturas.

Sonntag et al. 50 , em 2003, investigaram a forma de
preparo do canal radicular, obtido com instrumentos manuais de níquel –
titânio e rotatórios de níquel – titânio, operados por estudantes de
Odontologia. A inexperiência dos operadores demonstrou que com a
instrumentação rotatória foi obtido um melhor resultado no preparo
biomecânico, do que, quando foram utilizados instrumentos manuais de
aço inoxidável. No entanto, o preparo com a instrumentação rotatória foi
associado a um aumento significativo do número de fraturas.

Instrumentação oscilatória
Um outro recurso que podemos utilizar nos dias atuais é a
instrumentação mecânica com movimentos oscilatórios. Representada na
sua versão mais atual pelo sistema Endo-Eze (Ultradent), esse conceito e
cinemática de instrumentação já é um experimento de longa data, tendo
seus representantes os pioneiros, Canal Finder System (Societé Endo –
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Tecnic, França), Giromatic (Micro – Mega, S.A., Suiça) e o M4 (Kerr
Corp.,USA). 1

Levy 3 3 , 1984,

cita um novo tipo de instrumentação de

canais radiculares; o Canal Finder System, que apresenta movimentos
oscilatórios.

Weinfeld 6 1 , 1991, faz um estudo clínico da utilização do
Canal Finder System.

Não foram encontrados na literatura pertinente, nenhum, trabalho citando
o sistema Endo-Eze (Ultradent), que tem características e cinemática de
trabalho próprias.
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Proposição

A

proposição

desse

trabalho

é

analisar

comparativamente, após a instrumentação de canais radiculares, em
microscopia eletrônica de varredura, as alterações morfológicas sofridas
por três tipos diferentes de instrumentos endodônticos, utilizando-se três
técnicas de instrumentação de canais radiculares distintas.

35

Material e método
Seleção dos dentes
Todos os dentes utilizados para esse trabalho de
pesquisa, foram obtidos no Banco de Dentes Humanos da FOUSP e
esse trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa – F.O.Ar.,
protocolo n° 67/03.

Para esse estudo foram utilizados sessenta dentes
humanos pré–molares superiores, com raízes separadas, que foram
obtidos em bancos de dentes humanos regularizados.

Eles foram divididos em três grupos contendo vinte
dentes cada.

Seleção das técnicas
Cada grupo de vinte dentes foi instrumentado por uma
determinada técnica. As técnicas utilizadas foram:
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Grupo I: Endo- Eze System (Ultradent)*
Grupo II: Pow – R System (Moyco Union Broach)**
Grupo III: Limas manuais tipo K (Moyco Union Broach)**

▪

Preparo dos dentes
Depois da abertura coronária, remoção de algum

possível remanescente pulpar, os canais foram irrigados com solução
de hipoclorito de sódio a 2,5%. Uma lima tipo K# 10 foi usada para
explorar e verificar o diâmetro do forame apical e descartados os
dentes cujo diâmetro apical era maior do que 0,10 mm. Depois da
verificação do diâmetro do canal, a lima K # 10 foi utilizada para
estabelecer o comprimento de trabalho, que foi aferido colocando-se
uma lima k # 10 no interior do canal radicular (Fig. 1-B) e observando
quando sua ponta pudesse ser visualizada no forame apical (Fig. 1-C).
A partir dessa medida, que teve como referência oclusal um patamar
feito por desgaste nas duas cúspides do dente (Fig. 1-A), com o auxilio
de uma broca diamantada cilíndrica, obteve – se o comprimento real do
dente. O comprimento real de trabalho foi igual ao comprimento real do
dente menos 1,0 mm, para todos os grupos experimentais.
Os canais vestibular e palatino foram instrumentados
alternadamente, iniciando-se com o canal vestibular e trabalhando em
* Ultradent
** Moyco Union Broach

37
seguida no canal palatino para todas as seqüências de instrumentação.
Toda instrumentação foi feita pelo mesmo operador, segurando os
dentes nas mãos. Durante a instrumentação os canais radiculares
foram irrigados usando um total de 20 ml de solução de hipoclorito de
sódio a 2,5%, por dente.
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10

Figura 2 - A

Figura 1 - A

Ponta do
instrumento
visualizada
no forame
apical

10

C.R.D.

10

10

Figura 1 - C
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Seqüência de instrumentação
A seqüência de instrumentação foi feita, utilizando-se
quatro jogos idênticos novos de instrumentos para cada técnica (EndoEze, Pow – R System e Limas manuais tipo K), sendo que cada
seqüência de instrumentação foi executada por cinco vezes em cinco
dentes diferentes cada uma, totalizando vinte dentes por grupo.

Grupo I (Endo-Eze)
Instrumento D 0 = 10 (haste amarela), conicidade 0,025
mm/ mm, a 1,0 mm do comprimento real do dente, seguida do
Instrumento

D0=

13

(haste

azul),

conicidade

0,045

mm/mm

e

instrumento D 0 = 13 (haste verde), conicidade 0,060 mm/mm, irrigação
com hipoclorito de sódio a 2,5% (Fig. 2–A).

Grupo II (Pow–R System)
Foi utilizado para essa técnica, um motor elétrico para
Endodontia Driller Endo Plus, a uma rotação de 250 rpm e torque de 1
a 3 N/cm2 recomendado pelo fabricante dos instrumentos Pow – R/
Coronal Shaper.
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Seqüência Técnica do Grupo I (Figura 2-A)

Extensão de

Número do

instrumentação

instrumento

Trabalho

Do = 10 (Amarelo)

0,025 mm/mm

Trabalho

Do = 13 (Azul)

0,045 mm/mm

Trabalho

Do = 13 (Verde)

0,060 mm/mm

Figura 2 - A

Conicidade
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Técnica coroa-ápice utilizando Coronal Shaper 35/.06
no terço cervical, seguindo do 25/.06 no terço médio.
Técnica coroa – ápice utilizando os instrumentos
30/.02, 20/.04 e 15/.04 no comprimento de trabalho, ampliação do
batente com instrumento 30/.02., irrigação com hipoclorito de sódio à
2,5% durante toda a instrumentação. (Fig. 3 – A)

Grupo III (Limas manuais tipo K)
Técnica coroa – ápice (Forças Balanceadas) utilizando
limas K 35 (terço cervical), K 25 (terço médio) e K 15 no comprimento
de trabalho. Ampliação do batente apical utilizando limas K 20, K 25 e
K 30. Irrigação com hipoclorito de sódio á 2,5% durante toda a
instrumentação. (Fig. 4 – A)

Preparação dos instrumentos para a fotografia
utilizando a microscopia eletrônica de varredura
Todos os instrumentos foram colocados em uma cuba
metálica e limpos com uma solução de água destilada * e detergente
aniônico

(Tergensol) * *

em

aparelho

de

Cleaner) * * * por 30 minutos.

* Cinord Sul. Ribeirão Preto (SP)
`** Laboratórios Inodon Ltda., Porto Alegre (RS)
*** OdontoBrás Ind. e Com. Ltda., Ribeirão Preto (SZP)

ultra-som

(UltraSonic,
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Seqüência Técnica do Grupo II (Figura 3-A)
Extensão de

Número do

instrumentação

instrumento

1/3 Cervical

Coronal Shaper 35

0,060 mm/mm

1/3 Médio

Coronal Shaper 25

0,060 mm/mm

Indo em direção ao CRT

Pow –R 30

0,020 mm/mm

Indo em direção ao CRT

Pow – R 20

0,040 mm/mm

Trabalho

Pow – R 15

0,040 mm/mm

Trabalho (Batente)

Pow – R 30

0,020 mm/mm

Figura 3 - A

Conicidade
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Seqüência Técnica do Grupo III (Figura 4- A)
Extensão de

Número do

instrumentação

instrumento

1/3 Cervical

K # 35

0,020 mm/mm

1/3 Médio

K # 25

0,020 mm/mm

Trabalho

K # 15

0,020 mm/mm

Trabalho (Batente)

K # 20

0,020 mm/mm

Trabalho (Batente)

K # 25

0,020 mm/mm

Trabalho (Batente)

K # 30

0,020 mm/mm

Figura 4-A

Conicidade
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Os instrumentos foram limpos antes de cada seqüência de
fotos, quando estavam sem uso, depois de uma vez de uso e depois de cinco
vezes de uso.

Para cada sessão de fotos no microscópio eletrônico de
varredura JEOL, JSM – T330A, Japão, (Fig. 5 – A e 5 – B) foram colocados
dez instrumentos no suporte de alumínio para fixação das amostras(Fig. 6-A).
Essas amostras foram colocadas sempre na mesma posição no suporte de
alumínio. Para que isso fosse possível, foi feito um desgaste na haste do
instrumento endodôntico criando uma superfície plana que ficou em contato
com o suporte de alumínio para fixação das amostras, com a finalidade de
fixar os instrumentos sempre na mesma posição para toda seqüência de fotos
(Fig. 6 – B). Foi utilizado o mesmo suporte de alumínio com demarcação para
dez instrumentos.
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Figura 5-A

Figura 5-B
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10 instrumentos
Suporte de alumínio

Figura 6-A

Desgaste na
haste do instrumento

Figura 6-B
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Sessão de Fotos no M. E. V.

Figura 7-A
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Avaliação Microscópica
Foram feitas fotografias com cinqüenta vezes de aumento, de
todos os instrumentos sem uso e usados, para análise morfológica,
utilizando-se a microscopia eletrônica de varredura. (Fig. 7 – A)
Os instrumentos quando novos (sem uso) foram avaliados
para constatarmos possíveis deformações e os instrumentos com defeitos de
fabricação foram descartados. No final do primeiro e do quinto ciclo de
instrumentação, foram executadas uma inspeção visual dos instrumentos
utilizados, e uma avaliação microscópica através das fotos.
Todos os instrumentos foram fotografados com o microscópio
eletrônico de varredura, com um aumento de cinqüenta vezes, para
suplementar a análise visual dos instrumentos utilizados e deixar registrados
os possíveis defeitos.

Análise Subjetiva
Três endodontistas, com aproximadamente o mesmo tempo de
experiência clínica, foram responsáveis pela análise microscópica e a
atribuição dos escores aos instrumentos, utilizando as fotos obtidas com o
microscópio eletrônico de varredura.
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Para cada instrumento analisado foi aplicada uma correlação
numérica de 1 a 7, caracterizando uma escala crescente do grau de
deformação 7 .

1- S e m d e f o r m a ç ã o v i s u a l .
2- B o r d a c o r t a n t e e d e n t a d a
3- B o r d a c o r t a n t e e d e n t a d a e c o m r a n h u r a s .
4- B o r d a c o r t a n t e d e f o r m a d a , a r r e d o n d a d a , e d e n t a d a e c o m r a n h u r a s .
5- D e f o r m a ç ã o d a p o n t a , p e r d a d e m e t a l e b o r d a c o r t a n t e d e f o r m a d a , a r r e d o n d a d a ,
edentada e com ranhuras.
6- E s p i r a i s a b e r t a s c o m d e f o r m a ç ã o d a p o n t a , o u b o r d a c o r t a n t e d e f o r m a d a ,
arredondada, edentada e com ranhuras.
7- F r a t u r a d o i n s t r u m e n t o .

Houve consenso na atribuição dos escores entre os três
endodontistas.
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Resultado
Amostra da seqüência de fotos dos instrumentos .

LIMA MANUAL
TIPO K 30
Sem uso

1x

Amostra 1

5x

LIMA MANUAL
TIPO K 20
Sem uso

1x

Amostra 2

5x
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ENDO EZE
Amarela - 10

Sem uso

1x

5x

Amostra 1

ENDO EZE
Verde – 13
Sem uso

1x

Amostra 2

5x
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POW–R
30.02
Sem uso

1x

Amostra 1
5x

CORONAL SHAPER
25.06
Sem uso

1x

Amostra 2
5x
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▪ Planejamento estatístico
Aos resultados obtidos, aplicou-se o teste de KruskalWallis, para cada situação de análise (SU=sem uso; 1X=usada uma
vez; 5X=usada cinco vezes).
A hipótese de nulidade foi a de que não existe
diferença na deformidade promovida quando se empregam diferentes
técnicas. No caso de rejeição da hipótese de nulidade, procedeu-se às
comparações entre as técnicas, duas a duas, segundo proposta de
Muller. O nível de significância adotado foi de 5%.
O Quadro 1 mostra os resultados de deformidades
segundo os escores definidos na Metodologia, o emprego de cada
técnica e vezes de uso de cada instrumento.
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Quadro 1 - Escores de deformação segundo técnica e vezes de uso (SU= sem uso;
1X= usada uma vez; 5X= usada cinco vezes)

ENDO-EZE

MANUAL

POW - R

Técnica

SU

1X

5X

3
2
2
1
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

3
3
3
4
6
6
6
6
7
7
7
7
6
5
5
6
7
6
6
6
6
6
6
7
4
5
6
4
6
6
6
4
6
5
4
4
7
5
6
4
6
7
7
6
4
2
5
3
2
2
2
2
2
6
4
6
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A estes achados, aplicou-se a estatística de KruskalWallis, obtendo-se:

Tabela 1 - Soma de postos (SP), posto médio (PM), estatística de
Kruskal-Wallis (H) e significância estatística (P)
Técnica

n

POW - R

SU

1X

5X

SP

PM

SP

PM

SP

24

733

30,54

670,50

27,94

835,50 34,81

MANUAL

20

671

33,55

664,50

33,22

605,50 30,27

ENDO EZE

12

192

16,00

261,00

21,75

155,00 12,92

H

9,342*

3,763 n . s .

14,787*

P

0,0094

0,1524

0,0006

PM

* significativo
não - significativo

ns

Sendo o valor de H não-significativo, para 1 X de uso,
conclui-se

que

as

três

técnicas

apresentaram

comportamento

semelhante quanto ao grau de deformidade.
Porém, para as situações SU e 5 X, a estatística H foi
significativa, ou seja, diferentes técnicas apresentaram variabilidade no
nível de deformidade.
Para as situações de significância estatística, os
contrates estatísticos foram estabelecidos, a fim de se comparar as
técnicas, duas a duas:
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Tabela 2 - Contrastes estatísticos entre técnicas segundo diferença
de postos médios (DSU=diferença para sem uso;
D5=diferença para 5 X)

CONTRASTE

DSU

D5

Valor crítico
(α = 5%)

POW-R vs MANUAL

3,01 n s

4,54 n s

8,48

POW-R vs ENDO-EZE

14,54*

21,89*

9,94

MANUAL vs ENDO-EZE

17,55*

17,35*

10,29

* = significativo
ns = não-significativo

Assim, para as situações dos instrumentos sem uso e
usados cujas técnicas , apresentaram comportamento distinto no grau
de deformidade, foram construídos os gráficos a seguir:

2,5
2

Escore
médio

1,5
1
0,5
0
POW-R

MANUAL

ENDO EZE

Técnica
GRÁFICO 1 - Grau de deformidade (escore médio) dos instrumentos
sem uso.
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Assim, para a situação sem uso, visualiza-se a
diferença de comportamento na deformidade dos instrumentos das
técnicas Pow-R e Endo-Eze e entre Manual e Endo-Eze.
Para 1 X de uso, houve semelhança na deformidade
promovida segundo as técnicas, como pode ser observado no
Gráfico 2:

2,5
2

Escore
médio

1,5
1
0,5
0
POW-R

MANUAL

ENDO EZE

Técnica
GRÁFICO 2 - Grau de deformidade (escore médio) segundo técnica.
1 X de uso.
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Para o uso de 5X, visualiza-se a diferença de
comportamento na deformidade promovida segundo as técnicas,
conforme Gráfico 3:

6
5
4

Escore
médio

3
2
1
0
POW-R

MANUAL

ENDO EZE

Técnica
GRÁFICO 3 - Grau de deformidade (escore médio) segundo técnica.
5 X de uso.

Para o uso de 5 X, as técnicas Pow-R e Manual
apresentaram comportamento semelhante. Porém, Pow-R apresentou
deformidade maior do que a verificada para Endo-Eze e Manual
manteve este mesmo comportamento em relação a Endo-Eze.
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Discussão
Discussão da Metodologia
O porque da utilização de dentes extraídos:

O uso de dentes naturais extraídos apresenta alguns
inconvenientes, como os diferentes graus de dureza dentinária, em
pacientes de diferentes sexos e idades, Wright e Fenske 6 2 , Hodge e
Mckay 2 4 . Dessa maneira procuramos obter dentes extraídos numa faixa
cronológica de pacientes com idades entre quarenta e sessenta anos e do
mesmo sexo. Nota-se também alteração morfológica apical de acordo com
as patologias dentárias, assim os dentes utilizados eram portadores de
necrose pulpar e lesão periapical.
Dentes humanos apresentam canais radiculares com
conicidades de 0,01 mm/mm no sentido mésio-distal e 0,03 mm/mm no
sentido

vestíbulo-lingual

dando

uma

média

de

conicidade

de

0,02 mm/mm 2 2 . Quando se utiliza blocos de resina, com canais
radiculares confeccionados artesanalmente, essa diferença de conicidade
nos dois sentidos é dificilmente alcançada.
De acordo com Hess 2 2 , em 1928, a maioria dos canais
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radiculares tem morfologia irregular e achatada, sendo este mais um fator
de difícil obtenção na confecção de canais artificiais. A curvatura também
não é homogênea em dentes naturais. Porém, o fator de maior relevância
na escolha de dentes naturais extraídos, está relacionado a resiliência da
dentina. Quando utiliza-se blocos de resina, no contato de instrumentos
oscilatórios e rotatórios, ocorre uma alteração significativa da dureza e
resiliência desta, proporcionando resultados não confiáveis.
Como nesse estudo analisamos a alteração morfológica
do instrumento, a dureza e resistência da dentina são primordiais.
Selecionando-se dentes acometidos de mesma patologia, extraídos de
pacientes com aproximadamente a mesma idade e exploração seletiva
dos canais radiculares com lima tipo K # 10, acreditamos que as variáveis
patologia, resiliência, dureza e diâmetro do canal radicular tenham sido
minimizadas.

O porquê dos grupos experimentais:

Os instrumentos manuais de aço inoxidável, utilizados até
hoje 1 , 5 , 1 3 , 1 5 , 1 7 , apesar de eficazes apresentam alguns inconvenientes:

Dificuldade em manter a instrumentação centrada no canal anatômico,
principalmente em canais curvos.
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Dificuldade em instrumentar canais atresiados e curvos.

Dificuldade em dar uma forma cônica ao canal radicular.

Necessidade de mais tempo para o preparo.

Também comparamos uma técnica utilizando instrumentos
de níquel–titânio, pois a liga de níquel–titânio apresenta algumas
vantagens em relação à liga de aço inoxidável, como flexibilidade, maior
durabilidade

e

memória

elástica,

conferindo

ao

instrumento

uma

característica adequada para trabalharmos em canais curvos. Essa
técnica também confere ao canal radicular uma forma cônica, devido à
variação de conicidade que podemos encontrar nos diversos sistemas
rotatórios que utilizam instrumentos de níquel–titânio 4 , 7 , 9 , 1 0 , 2 3 , 2 7 - 2 9 .
Foram utilizados também neste estudo, instrumentos de
aço

inoxidável,

movimentados

por

contra–ângulo

com

movimentos

oscilatórios, e que apresentam conicidade variada.
A seqüência de instrumentação para cada tipo de
instrumento foi baseada na evolução e estudo dos conceitos de
instrumentação

que

regem

a

fase

do

preparo

biomecânico 2 , 1 3 , 2 5 , 4 5 , 4 8 , 5 7 , 5 8 , 5 9 e também seguindo a recomendação dos
fabricantes.
Para os instrumentos manuais, nós utilizamos uma
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técnica

coroa–ápice

com

pouca

pressão

(Técnica

de

Forças

Balanceadas) 4 4 , por apresentar eficiência e segurança, e ao mesmo
tempo preservar ao máximo os instrumentos.
Para os instrumentos rotatórios, utilizamos uma técnica
coroa-ápice com variação de conicidade e mudança de calibre da ponta
do instrumento, com movimentos de “packing motion”, com amplitude de
penetração não maior do que 2,0 mm, exercendo pouca pressão em
direção ao ápice, mantendo-se no longo eixo do canal radicular, sem
realizar movimentos de pincelamento e não atuando no mesmo CRT por
mais de um segundo, para evitar a fratura dos instrumentos por torção,
fadiga ou associação das duas.
Trabalhando com variação de conicidade e alteração de
diâmetro da ponta do instrumento no terço cervical e médio do canal
radicular no sentido coroa-ápice, minimizamos a possibilidade de fratura
por torção e diminuindo a massa metálica e a conicidade dos
instrumentos,

preservamos

uma

possível

fratura

por

fadiga

que

geralmente acontece em canais muito curvos e no terço apical.
A seqüência utilizada para o sistema Endo-Eze é a
recomendada pelo fabricante e que tem como principal característica o
respeito ao conhecimento da anatomia do canal radicular, utilizando
instrumentos

de

diminuto

calibre,

alterando

progressivamente

a

conicidade para o dobro e o triplo da normalidade anatômica, até o CRT.
Essa seqüência promove uma alteração ínfima na distorção dos
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instrumentos quando avançamos do instrumento (1) para o instrumento
(2) e subseqüentemente para o instrumento (3).
Devido à complexa anatomia do sistema de canais
radiculares 2 2 , cada dente apresenta características e dificuldades de
instrumentação particulares 5 7 , simulando uma intervenção endodôntica no
paciente, e dependendo do grau de dificuldade encontrado na fase do
preparo biomecânico, os instrumentos foram mais ou menos exigidos
proporcionando uma pequena variabilidade. Por essa razão, o trabalho de
pesquisa

foi

feito

em

quadruplicata,

para

podermos

observar

adequadamente as variáveis, deixando mais abrangente a análise da
deformação sofrida por esses instrumentos, sem privilegiar nenhuma
técnica ou tipo de instrumento.
No grupo da técnica I utilizou-se o sistema Endo–Eze
(Ultradent) que tem três instrumentos oscilatórios com diâmetro inicial 10,
13 e 13 mm. Todos esses instrumentos sofreram ação nos 16 mm da
parte ativa, mas por apresentarem conicidades respectivamente de 0,025,
0,045 e 0,060 mm/mm podem sofrer deformações mais acentuadas em
terços diferentes, por isso foram analisados em toda sua extensão. É
importante ressaltar que os mesmos são confeccionados em aço
inoxidável, que possui resistência às deformações plásticas e elásticas
distintas da liga de níquel-titânio. Devido à oscilação ocorrer 30 graus à
esquerda e 30 graus à direita, esperou se que a secção transversal
quadrangular desses, portanto com quatro dentes de corte, com ângulo
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de corte ligeiramente negativo minimizassem as deformações. Também
pelo fato de ter secção transversal quadrangular a massa metálica
proporciona um núcleo que favorece a resistência à deformação e a
fratura.
No grupo da técnica II foram utilizados instrumentos
rotatórios Pow-R (Moyco Union Broach), com conicidades de 0,06, 0,04 e
0,02 mm/mm, com diâmetro inicial 15, 20, 25, 30 e 35 mm. Apesar de
serem usinados, tais instrumentos possuem secção transversal triangular,
uma vez que provém de uma haste piramidal de base triangular. A
usinagem, a partir de uma haste com essa conformação, confere ao
instrumento uma superfície radial ínfima. A ponta desses instrumentos é
arredondada “ponta de Roane”, que facilita a manutenção da forma do
canal anatômico. Confeccionados em liga de níquel-titânio apresentam
durabilidade, flexibilidade e resistência à torção e à fratura diferente do
aço inoxidável e devido à secção transversal triangular, três dentes de
corte e, sendo rotatórios, deveriam apresentar maiores alterações
morfológicas do que os de secção quadrangular 3 2 , 3 4 .
No grupo da técnica III foram utilizados instrumentos
manuais de aço inoxidável tipo K, com D 0 15, 20, 25, 30 e 35 mm, secção
transversal quadrangular, conicidade 0,02mm/mm, com quatro dentes de
corte apresentando as mesmas características submetidas ao
Endo-Eze.

sistema
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Análise das imagens das deformações sofridas pelos
instrumentos
Encontramos na literatura endodôntica diversas propostas
de análise de deformação, como por exemplo, visual, microscopia óptica
e de varredura. Escolhemos a análise feita com microscopia eletrônica de
varredura, pois esta proporciona um grau maior e melhor de visualização.
Todos os instrumentos avaliados foram observados à luz da microscopia
eletrônica, nos dois sentidos e, ao se detectar uma deformação, a mesma
foi fotografada e passível de análise.
A

tabela

com

Escores

utilizada

segue

o

trabalho

publicado no Journal of Endodontics (Microscopic evaluation of three
endodontic files pre-and-postinstrumentation) 7 e os resultados obtidos
quando submetidos à estatística proporcionaram uma idéia real das
deformações.

Discussão dos Resultados
A partir da análise do Gráfico 1, verificamos que mesmo
sem uso os instrumentos apresentam deformidades 7 .
No caso dos instrumentos avaliados, dois grupos (Endo–
Eze

e

Manual)

apresentam

instrumentos

confeccionados

em

aço
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inoxidável, a partir de uma pirâmide de base quadrangular retorcida, e
instrumentos fabricados em liga de níquel–titânio (Pow–R) que são
usinados. Por mais desenvolvidos que sejam os tornos com comandos
numéricos, ao usinarem um instrumento com liga flexível e de pequeno
calibre, o acabamento superficial desse instrumento fica comprometido,
submetendo esses instrumentos a um controle de qualidade não tão
excessivamente rigoroso. Esse controle de qualidade também varia de
acordo com o fabricante, levando-nos a concluir que para a confecção e
controle de qualidade dos instrumentos “Moyco Union Broach”, deva estar
havendo um certo grau de negligência, pois mesmo sem uso, apresentam
deformações.
O Gráfico 2 (uma vez de uso) reflete uma solução de
continuidade do Gráfico 1, com resultados bastante semelhantes sendo
assim, ao serem utilizados somente uma vez, os instrumentos sofrem
pouca deformidade e somadas as que já apresentaram antes do uso,
conferem essa continuidade aos resultados.
De acordo com o Gráfico 3, o grupo que apresentou
melhores resultados foi o Grupo I (Endo–Eze), com diferença estatística
significativa em relação aos Grupos II e III.
No Grupo I, o diâmetro (D 0 ) dos instrumentos é 10, 13 e
13 mm, tais diâmetros são pequenos e mesmo que o canal tenha
curvatura, dificilmente esses instrumentos vão sofrer torção e, se essa
houver, ocorrerá somente no terço médio e cervical devido à conicidade
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0,045 e 0,060 mm/mm. Porém, por ter uma secção transversal
quadrangular, a massa metálica é grande e o ângulo de corte é negativo,
conferindo ao instrumento maior resistência à fratura e deformação. Isso
não impede, no entanto, que a instrumentação não seja efetiva, uma vez
que a cinemática de preparo e de movimentação perimetral é de entra e
sai, com pequena amplitude.
Sem diferenças significativas entre si, (Pow–R e Manual)
apresentaram maiores deformidades que o grupo oscilatório 7 .
Como esse trabalho comparou técnicas, é importante
salientar que na região apical 5 2 , dependendo da técnica, calibres
diferentes de instrumentos atuaram alargando somente, ou, alargando
com tensão de encontro às paredes 4 2 . Os canais radiculares de dentes
pré-molares superiores tem em média na porção apical área de 0,4 mm².
Instrumentos n o 10 a n o 25 têm área de início de parte
ativa variando entre 0,04 mm² a 0,15 mm². Obviamente, instrumentos de
calibre superior a 0,15 mm sofrerão maior deformação, uma vez que a
probabilidade de sofrerem torção é maior. Na movimentação ou
cinemática manual ou oscilatória, os instrumentos têm movimentação de
¼ a ½ volta ou 30 o para a esquerda e para a direita, além de serem
posicionados em contato com as paredes do canal radicular e serem na
seqüência removidos do canal. Essa cinemática confere pouca torção ao
instrumento, e os mesmos que aí atuam são confeccionados em aço
inoxidável que possuem maior resistência à deformação.
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No Gráfico 3 observamos que os instrumentos manuais
sofreram menor deformação que os acionados a motor.
Os instrumentos manuais n o s 15/.02, 20/.02, 25/.02 e
30/.02 que atuaram nos terços médio e apical (onde mais existe
susceptibilidade à deformação dos instrumentos por apresentar menor
massa metálica) 5 3 , e devido à própria anatomia do canal radicular,
quando comparados aos instrumentos 10 e 13 do sistema Endo–Eze
sofreram maior torção (pelo calibre) e conseqüente deformação.
Ainda segundo o Gráfico 3, o grupo do Pow–R, apesar de
não ser significativamente pior que o Manual, foi o grupo que mais
apresentou deformidade.
Nos

terços

cervical

e

apical,

mais

susceptíveis

à

deformação, sofreram atuação os instrumentos n o s 30/.02, 20/.04 e
15/.04,

de

níquel–titânio.

Mesmo

que

anteriormente

tenham

sido

utilizados instrumentos de grande conicidade “Coronal Shaper” e
seguindo os princípios que regem a instrumentação rotatória, a atuação
desses instrumentos sofre alteração morfológica, principalmente pela
característica da liga de níquel–titânio como pela cinemática utilizada e
desenho do dente de corte desses instrumentos 4 3 , 4 7 .
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Conclusão
Os dados obtidos permitiram nos observar:

Nos

três

grupos

avaliados,

as

três

técnicas

apresentaram

comportamento semelhante quanto à alteração morfológica, para 1X
de uso.

Para situações sem uso, na técnica do Grupo I visualiza-se menor
diferença

de

comportamento

na

alteração

morfológica,

quando

comparada às técnicas dos Grupos II e III.

Para situações com cinco vezes de uso, observou-se comportamento
semelhante para os Grupos II e III, sendo que a técnica do Grupo I,
apresentou melhores resultados, quando comparadas duas a duas.

Como também concluir:

Os instrumentos de aço inoxidável, utilizados na técnica Endo-Eze,
movimentados por contra-ângulos com movimentos oscilatórios, para
essa metodologia de pesquisa, apresentou os melhores resultados
quanto à alteração morfológica.
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Resumo
Foi realizada uma análise comparativa entre três
técnicas de instrumentação distintas, utilizando-se instrumentos do
sistema Endo-Eze, com movimentação oscilatória; instrumentos do
sistema Pow–R, com movimentação rotatória e instrumentos Tipo K
manuais, com técnica de forças balanceadas. Os instrumentos foram
utilizados em uma seqüência técnica pré-determinada em pré-molares
superiores humanos, birradiculados, por cinco vezes. Para cada
técnica

utilizamos

instrumentos

quatro

foram

jogos

fotografados

de
com

instrumentos
o

auxilio

novos.

do

Os

microscópio

eletrônico de varredura quando estavam sem uso, após uma vez de uso
e após cinco vezes de uso. Para cada instrumento utilizado foi
atribuído um escore de acordo com o grau de deformação apresentado.
A correlação numérica para cada instrumento foi submetida a uma
análise estatística (Teste de Kruskal–Wallis) para podermos determinar
diferenças estatísticas significantes entre esses três grupos de
instrumentos endodônticos. Os resultados obtidos foram tratados
estatisticamente e permitiram concluir que não houve diferenças
estatisticamente significantes entre os três grupos estudados para a
situação de uma vez de uso. No entanto, para as situações sem uso e
cinco

vezes

de

uso

os

instrumentos

do

Grupo

I

(Endo–Eze)

apresentaram melhores resultados quando comparados com os Grupos
II e III (Pow–R e Manual).
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endodontia

–

88
SOMENZARI NETO, H. Evaluation of morphological alterations of three
differents

types

of

endodontics

instruments,

after

root

canals

instrumentation, using eletronic scanning microscope, 2004. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Endodontia) – Faculdade de Odontologia,
Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2004.

Abstract

It

was

comparatively

analysed

3

different

instrumentation techniques upon Endo-Eze, Pow-R and manual K-file
instrument deformation Upper bicuspid teeth were instrumented 5
times, and the instruments were photographed before, and after 1 and
5 times of use. For each instrument, it was stablished one specific
score, that when submmited to Kruskal-Wallis test showed better
results

to

Endo-Eze

group,

followed

by

Pow-R

and

Manual

respectivelly.
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