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RESUMO
Introdução: O objetivo deste trabalho é avaliar o preparo de canais simulados em blocos de acrílico utilizan-
do-se um sistema de rotação alternada e diferentes limas de aço inoxidável para instrumentação. Métodos: 
Quinze canais artificiais com 17mm de extensão e com curvaturas aproximadas de 33 graus contidos em 
blocos de resina foram utilizados para analisar o desgaste produzido nas paredes e a incidência de desvios 
apicais proporcionados pelas limas Flex-R, Flexofile e Dyna-Flex acionadas pelo sistema de rotação al-
ternada Endo-Gripper. As imagens iniciais dos canais foram capturadas no escâner, após preenchimento 
com tinta azul, seguindo-se o preparo cérvico-medial com brocas Gates-Glidden até a profundidade de 
10mm. Os 7mm apicais dos canais foram, então, preparados com as limas em estudo, acionadas com rota-
ção alternada, iniciando-se com o instrumento #15 e concluindo-se com o #35, com velocidade de 15.000 
rpm. Concluído o preparo, os canais foram novamente preenchidos com a mesma tinta azul e as imagens 
novamente capturadas. Através do programa Imagelab 2.3, compararam-se os valores das mensurações 
inicial e final de cada espécime, os quais foram analisados estatisticamente através da análise de variância 
e Teste de Tuckey. Conclusão: Observou-se que a lima Flexofile proporcionou desgaste significativamente 
maior do que a Flex-R e Dyna-Flex, e entre estas não houve diferença significativa, e que os três tipos de 
instrumentos empregados não provocaram desvios apicais. 
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ABSTRACT
Introduction: The objective of this work is to evaluate the preparation of the canals simulated in acrylic 
blocks using different stainless steel files for instrumentation purposes. Methods: Fifteen artificial canals 
17mm long and curved at 33° inside resin blocks were used to analyze wall wearing and deviation of the 
canals produced by Flex-R, Flexofile and Dyna-Flex files powered by Endo-Gripper as an alternate rotary 
system. The initial images were obtained by a scanner after the canals were filled with blue ink and pre-
pared with Gates-Glidden burs until 10mm from the cervical portion of the canals. The remaining 7mm 
was prepared with files under alternate rotation. File#15 was the first to be used and #35 was the last, at 
15.000 rpm. After the preparation, the canals were filled with the same blue ink and the images were once 
more obtained. The initial and final measures were statistically compared. Conclusion: It was observed that 
the Flexfile produced a significantly wider wearing than Flex-R and Dyna-Flex, without statistical diffe-
rences between them, and none of instruments tested caused apical deviation.
DESCRIPTORS: Endodontics - Root canal therapy – Root canal preparation
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INTRODUÇÃO
O preparo biomecânico do sistema de canais radi-

culares é uma das fases do tratamento endodôntico que 
tem merecido atenção especial dos especialistas, em fun-
ção das dificuldades inerentes à execução técnica, tempo 
consumido e eventuais erros ou acidentes que podem 
ocorrer durante a sua execução. Esses motivos contri-
buíram para o surgimento de uma ampla variedade de 
técnicas e instrumentos direcionados à eliminação dos 
desvios apicais, à redução do tempo de trabalho, com 
possível diminuição do estresse do paciente e do profis-
sional (Sydney15,1997)

Uma das propostas para se atingirem esses objetivos 
foi em substituir, pelo menos em parte, a instrumenta-
ção manual pela automatizada, onde as limas são acio-
nadas através de movimentos rotatórios alternados ou 
contínuos. O primeiro dispositivo lançado no mercado 
para esse fim foi o contra-ângulo Giromatic (Micro-Me-
ga, França), na década de 60 que, conectado com a peça 
de mão de baixa rotação, imprimia ao instrumento uma 
rotação alternada de ¼ de volta nos sentidos horário/
anti-horário. Na seqüência, outros contra-ângulos surgi-
ram como o Dynatrak (Caulk-Dentsplay, USA), o Racer 
(W & H, USA) e o Endo-Lift (Kerr Corporation,USA), 
proporcionando, estes dois últimos, um movimento de 
rotação alternado, simultaneamente com deslocamentos 
longitudinais. Contudo, trabalhos experimentais compa-
rativos entre a instrumentação mecânica com a utiliza-
ção desses contra-ângulos especiais e a manual demons-
traram a superioridade da última, tanto na qualidade do 
preparo (O’Connel e Brayton12, 1975; Turek e Lange-
land17, 1982), quanto no tempo despendido no mesmo 
(Holland et al.6, 1975). Por esses motivos, a instrumenta-
ção automatizada ficou relegada a plano secundário por 
alguns anos.

Um novo impulso, contudo, ocorreu na década de 
80, com o lançamento do Sistema Canal Finder (Levy8, 
1985), cuja característica é associar o movimento pre-
dominante à anatomia do canal radicular. Assim, para 
canais radiculares onde as paredes não oferecem gran-
de resistência, o movimento longitudinal é o predomi-
nante, enquanto que, na presença de maior resistência, 
predomina o de rotação. Essa nova concepção de siste-
ma automatizado ganhou maior número de seguidores, 
principalmente após alguns trabalhos demonstrarem sua 
superioridade em relação ao preparo manual (Glosson et 
al.4, 1995; Goldman et al.5, 1987; Lavagnoli e Gennari7, 

1985; Sydney15, 1997).
Os sistemas com rotação alternada foram os únicos 

utilizados na instrumentação automatizada até 1995, 
quando surgem os sistemas de rotação contínua, em-
pregados com instrumentos de níquel-titânio. Embora 
esses novos sistemas já tenham demonstrado excelente 
desempenho na qualidade do preparo do canal radicular 
(Schilder e Yee13, 1984, Bentkover e Wenckus2, 1994) e 
na redução do tempo do preparo (Glosson et al.4, 1995; 
Sydney15, 1997), sua propagação na classe odontológica 
não atingiu a maioria dos profissionais por dois moti-
vos principais: custo elevado e maior risco de fratura 
dos instrumentos. Por esses motivos, os sistemas com 
rotação alternada voltaram ao mercado com o lança-
mento dos contra-ângulos M-4 (Sybron-Kerr,USA), 
Endo-Gripper (Moyco- Union Broach,USA) e Duratec 
(Kavo,Alemanha), os quais são acionados pelo micro-
motor convencional ou elétrico e podem ser utilizados 
tanto com as limas manuais de níquel-titânio quanto 
com as de aço inoxidável (Sydney et al.16, 2000).

Este trabalho teve como objetivo avaliar o desgaste 
produzido nas paredes de canais artificiais, bem como a 
incidência de desvios apicais proporcionados pelo sis-
tema de rotação alternada para o acionamento de três 
tipos de limas de aço inoxidável (Flex-R, Flexofile e 
Dyna-Flex).

MÉTODOS
Para o presente estudo foram utilizados 15 blocos de 

resina acrílica (Endo-Vu modelo 001, USA) contendo 
canais artificiais de 17mm de comprimento com curva-
turas aproximadas de 33 graus. Inicialmente os canais 
foram preenchidos com tinta azul para caneta (Quink 
Parker) e posicionados no escâner para a captura de suas 
imagens iniciais. A seguir houve o preparo biomecânico 
dos canais simulados, iniciando-se com a broca Gates-
Glidden nº 3, até a profundidade de 5mm, seguida da nº 
2 e nº 1, na profundidade de 8 e 10 mm respectivamente 
(Fig 1). Uma vez concluído o preparo cérvico-medial do 
canal, com auxílio de uma lima Kerr nº 10 determinou-
se o comprimento de trabalho, correspondente a toda a 
extensão do canal. Durante esses procedimentos iniciais, 
bem como em toda a seqüência do preparo do terço api-
cal, foram efetuadas abundantes irrigações com solução 
de hipoclorito de sódio a 1%.

Antes de se iniciar o preparo do terço apical, os blo-
cos de resina foram divididos em 3 grupos, com 5 es-
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pécimes cada um, de acordo com os 3 tipos de limas 
Kerr utilizadas: Grupo 1- limas Flex-R (Moyco-Union 
Broach,USA); Grupo 2 - limas Flexofile (Dentsply-
Maillefer,Suíça); e Grupo 3 - limas Dyna-Flex (Dyna-
Endodontic,França).

O preparo apical dos canais nos três grupos experi-
mentais seguiu sempre a mesma seqüência, iniciando-se 
com o instrumento #15 e concluindo-se o batente com 
o #35 (Fig.1). Todas as limas utilizadas foram aciona-
das pelo contra-ângulo redutor de 10:1 Endo-Gripper 
(Moyco-Union Broach,USA), acoplado a um motor 
elétrico (Nouvag,Suiça), regulado com a velocidade de 
15.000 rpm. Uma vez no interior dos canais, as limas 
foram ativadas mediante movimentos de suave pressão 
apical seguida de pequena tração, até que o comprimen-
to de trabalho fosse atingido. Os instrumentos #30 e 
#35 foram pré-curvados antes de serem introduzidos 
no canal. O mesmo conjunto de limas (#15 a #35) foi 
utilizado nos cinco canais simulados de cada grupo ex-
perimental.

Concluído o preparo biomecânico, os canais foram 
secados e novamente preenchidos com a mesma tinta 
azul para que as imagens fossem capturadas. Desta ma-
neira, foram obtidas as imagens dos canais antes e de-
pois do preparo (Fig.1 e Fig. 2), para análise comparativa 
das áreas inicial e final. A região avaliada restringiu-se 
apenas à porção apical (7mm), correspondente ao traje-
to do início da curvatura até o final do canal, segmento 
este preparado apenas com o sistema de rotação alter-
nada. O programa utilizado para captura e avaliação das 
imagens foi o Imagelab 2.3 e para análise estatística o 
GMC 2002 com teste de Tukey.

RESULTADOS
Os valores obtidos nas mensurações inicial e final, bem 

como as diferenças entre elas para os 5 canais preparados 
com cada lima estudada, encontram-se expressos no Qua-
dro 1.

Os resultados obtidos nas diversas mensurações foram 
analisados estatisticamente através da análise de variância e 
Teste de Tukey. 

Observou-se que as limas Flexofile produziram desgas-
te significantemente superior às limas Flex-R e Dynaflex, as 
quais apresentaram comportamento semelhante.

Em relação ao desvio apical após o preparo do canal, os 
três tipos de limas tiveram comportamentos semelhantes, 
mantendo sua trajetória inicial.

DISCUSSÃO
A manutenção da trajetória anatômica do canal radi-

cular após o preparo biomecânico é considerada um dos 
requisitos principais do tratamento endodôntico (Schilder 
e Yee13, 1984). Essa importância está diretamente ligada à 
eliminação de um dos erros mais freqüentes que ocorrem 
naquela fase que é o desvio apical do canal radicular. Para 
se evitar essa ocorrência, algumas regras têm sido sugeridas, 
principalmente quando se utilizam limas de aço inoxidável. 
Dentre elas, a pré-curvatura de instrumentos de maior ca-
libre e a utilização de limas flexíveis assumem importância 
fundamental. Esta última condição determinou a seleção 
dos instrumentos utilizados na presente investigação. So-
me-se a isso, o fato de as limas tipo Kerr flexíveis apre-
sentarem versatilidade de movimentos e boa resistência à 
fratura. Tais qualidades provavelmente são as responsáveis 
pela obtenção dos resultados semelhantes entre essas limas 
e as manuais NiTi (Lyon et al.10, 2003)

A utilização de canais artificiais contidos em blocos de 
resina apresenta a vantagem de padronização de suas cur-
vaturas, e da dureza das paredes a serem desgastadas. Essa 
padronização é impossível de se obter em dentes humanos 
extraídos, uma vez que as intensidades das curvaturas dos 
canais radiculares variam de dente para dente, assim como 
a dureza da dentina está associada à idade dos mesmos. De-
vido à grande padronização dos espécimes quanto à dure-
za do material empregado, diâmetro e curvatura constante 
dos canais simulados, pôde-se utilizar um número reduzido 
de espécimes. Tal padronização foi confirmada pela análi-
se estatística verificando-se diferença significante entre um 
dos grupos.

A preocupação em se analisar o efeito da instrumenta-
ção mecânica alternada apenas no terço apical dos canais 
radiculares prende-se ao fato de que, na atualidade, os pre-
paros mais recomendados são os cérvico-apicais. A partir 
deste princípio, os terços cervical e médio são preparados, 
pela maioria das técnicas, com as brocas Gates-Glidden. 
Além disso, a maior incidência de erros no preparo tam-
bém acontece no terço apical.

A freqüência da rotação alternada empregada neste tra-
balho foi de 15000 rpm. Campos et al.3 (2004) verificaram 
que a vida útil dos instrumentos guarda relação com essa 
freqüência, uma vez que com 30000 rpm o índice de fratu-
ras foi significantemente maior do que com 8000 rpm. Na 
freqüência aqui empregada não se constatou nenhum caso 
de fratura, provavelmente em função do menor número de 
utilizações, e, principalmente, do preparo com rotação al-
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LIMA 
BLOCO FLEX - R FLEXOFILE DYNAFLEX

Inicial Final Diferença Inicial Final Diferença Inicial Final Diferença

1 2314,5 3310,5 996(43,0%) 2680,5 3795,5 1115(41,59%) 2141,5 2792 650,5(30.37%)

2 2178 3356 1178(54,0%) 2345,5 4030 1684,5(71,81%) 2094 2681 587(28,03%)

3 2251 2727 476(21,14%) 2096,5 3648 1551,5(74,0%) 1628 2307,5 679,5(47,73%)

4 3003,5 3636,5 633(21,01%) 2101,5 3151,5 1049,5(49,94%) 2945 3636 691(23,46%)

5 3214 3503 289(8,99%) 2809,5 4273 1463,5(52,09%) 2654 3531,5 877,5(33,06%)

MÉDIAS 2592 3306,6 714,427,56% 2406,7 3779,6 1372,857,04%* 2292,5 2989,6 697,130,40%

Quadro 1.  Valores das mensurações inicial e final e respectivas diferenças obtidas nos 5 espécimes 
de cada grupo experimental.

* Significante ao nível de 5%

ternado ter sido realizado apenas no terço cervical do canal 
radicular, após a ampliação dos terços coronário e médio 
com as brocas Gates-Glidden.

No presente trabalho, os dados contidos no Quadro 1 
mostram que as limas Flexofile provocaram um desgaste 
significativamente superior a Flex-R e a Dynaflex, entre as 
quais não houve diferença relevante. Assim, o preparo com 
as limas Flexofile produziu um aumento de 57,04% na área 
do terço apical do canal, enquanto que esse aumento foi de 
27,56% com a Flex-R e de 30,40% com a Dynaflex.

Um dos fatores que poderiam ter influenciado nas dife-
renças apontadas seria o tempo de atuação das limas, prin-
cipalmente da última utilizada, a #.35, uma vez que não 
houve a preocupação de padronizar o tempo gasto no pre-
paro do canal. Contudo, os procedimentos de uso das limas 
sempre foram os mesmos, ou seja, pressionando-as apical-
mente até que elas atingissem o comprimento de trabalho e 
atuando nesse nível até que ficassem “soltas”.

Outro fator, certamente responsável pelo desgaste pro-
duzido nas paredes dos canais, é a morfologia do instru-
mento. Souza et al.14 (1998) apontaram que a eficiência de 
corte das limas depende de seu ângulo de corte, do ângulo 
da lâmina em relação ao seu longo eixo e do número de 
lâminas. Segundo os autores, a média dos ângulos de corte 
das três lâminas da lima Flexofile nº.30 no diâmetro D8 
é 68,3º e da Flex-R de 73,3º. Nesse mesmo local, a lima 
Dynaflex apresenta uma média de 82,3º. Portanto, um dos 
fatores que pode ter contribuído para a maior dilatação ob-
servada com as limas Flexofile é o ângulo mais agudo de 
suas lâminas.

Por outro lado, o ângulo que as lâminas formam com 
o longo eixo do instrumento número 30, ao nível do 
diâmetro D8, é de 34,7º para a lima Flexofile, 28,1º para 
a Flex-R (Souza et al.14, 1998) e 32,0º para a Dynaflex. 

Figura 1- Fotografia evi-
denciando o bloco de resina 
com o canal simulado e pre-
enchido por nanquim antes 
da instrumentação.

Figura 2. Fotografia evi-
denciando o bloco de resina 
com o canal simulado e pre-
enchido por nanquim após a 
instrumentação.
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Sabe-se que o movimento de limagem é mais efetivo 
com instrumentos que apresentam lâminas dispostas 
formando maiores ângulos com o longo eixo dos mes-
mos e o contrário acontece com o movimento de alar-
gamento. Como na instrumentação rotatória alternada 
as limas são acionadas com o movimento de limagem e 
de alargamento simultaneamente, era de se esperar que 
o menor desgaste proporcionado por uma das fases do 
movimento pudesse ser compensado pela outra fase. 
Contudo, não se descarta a possibilidade daquele as-
pecto morfológico do instrumento ter contribuído para 
as diferenças constatadas no presente estudo, uma vez 
que, naquele tipo de instrumentação, o movimento de 
limagem se completa e o de alargamento não, porque 
a rotação é de apenas 45º. Dessa maneira, na rotação 
alternada o movimento de limagem seria mais efetivo 
do que o de alargamento, o que explicaria a maior dila-
tação dos canais obtida com as limas Flexofile, porque 
que elas apresentam ângulos das lâminas maiores do que 
as outras.

Outro fator que poderia favorecer o desgaste produ-
zido pelos instrumentos é o número de lâminas que eles 
apresentam. Em relação a esse aspecto, observa-se que 
nas limas Flexofile ele é constante para os instrumentos 
da 1ª série e correspondente a 30 lâminas, porém, para 
a Flex-R até a lima #25 é de 35 e a partir da #30 é de 
apenas 22 lâminas (Souza et al.14, 1998) e para a Dynaflex 
é de 27 a 28 lâminas. Como se observa, dos três tipos de 
limas estudadas, as Flexofile mais calibrosas (#30 e #35) 
são as que apresentam maior número de lâminas, o que 
também poderia ter contribuído para o maior desgaste 
produzido no preparo do canal.

Portanto, os dados obtidos nesta experimentação pa-
recem confirmar as ponderações de Souza et al.14 (1998) 
sobre a influência dos ângulos de corte e da lâmina e do 
número de lâminas dos instrumentos no desgaste pro-
duzido nas paredes do canal radicular. Dos três aspectos 
citados, as limas Flexofile são as que apresentam morfo-
logia mais favorável para produzir maior ampliação do 
terço apical do canal dos modelos experimentais quando 
acionadas em rotação alternada.

Outro aspecto analisado neste estudo foi à incidência 
de desvios apicais provocados pelas diferentes limas. Al-
guns autores têm demonstrado que quando o preparo de 
canais curvos é realizado exclusivamente com sistemas 
de rotação alternada eles proporcionam maiores índices 
de desvios (Nagy et al.11, 1997; Sydney15, 1997; Sydney 

et al.16, 2000). Contudo, quando este tipo de instrumen-
tação é associado a instrumentação manual, o inconve-
niente é significativamente reduzido (Abou-Rass e Ellis1, 
1996; Sydney et al.16, 2000). Observou-se também que 
os desvios podem variar de acordo com o tipo de siste-
ma utilizado (Limongi et al.9, 2004). Neste nosso estudo 
a instrumentação manual não foi empregada, porém, 
o preparo dos terços coronário e médio foi realizado 
com brocas Gates-Glidden e somente no terço apical a 
rotação alternada foi utilizada. Nessas condições, os re-
sultados obtidos demonstraram que não houve desvios 
apicais em nenhum dos grupos experimentais. Provavel-
mente isso tenha acontecido porque as limas utilizadas 
apresentam ponta inativa e as de maior calibre (#30 e 
#35) foram inicialmente pré-curvadas antes de sua atua-
ção nos canais artificiais.

Um detalhe interessante observado durante o pre-
paro foi a maior extrusão de detritos no grupo de es-
pécimes onde se empregaram as limas Flexofile. Tal in-
conveniente provavelmente esteja relacionado ao maior 
desgaste produzido pelas limas, com condensação de 
maior quantidade dos detritos no terço apical do canal. 
A condensação foi mais evidente com as limas mais cali-
brosas de todas as marcas, porém, sempre mais marcan-
te com as Flexofile, o que determinou a necessidade de 
se promoverem, com maior freqüência, recapitulações 
com instrumentos menos calibrosos para se recuperar o 
comprimento de trabalho.

Outro detalhe observado com maior freqüência nos 
canais preparados com as limas Flexofile foi a maior 
ocorrência de deformações na parede contrária à cur-
vatura. Provavelmente isso tenha ocorrido por razão do 
seu maior poder de corte e de sua maior flexibilidade, 
que proporcionariam maior possibilidade para se desfa-
zer a pré-curvatura dada aos instrumentos #30 e #35. 
Com a tendência de voltar à sua forma original retilínea, 
a lima atuaria mais na parede contrária à curvatura.

CONCLUSÃO
Os dados encontrados no presente estudo permitem 

concluir que: 1. As limas Flexofile proporcionaram um 
desgaste significativamente maior do que as limas Flex-R 
e Dynaflex, entre as quais não houve diferença relevante. 
2. Não ocorreram desvios apicais com nenhum dos ti-
pos de limas estudadas. 3. Com as limas Flexofile obser-
vou-se mais extrusão de detritos em relação aos outros 
dois tipos de limas.
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