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RESUMO
Introdução: Este trabalho tem por objetivo avaliar radiograficamente, em canais simulados com curvatura 
de 40º, os efeitos decorrentes da instrumentação (desvio apical) com as técnicas: manual escalonada com 
recuo anatômico através de limas de aço inoxidável flexofile-Maillefer (Dentsply-Ballaignes-Suiss), e a 
técnica automatizada de rotação contínua, em técnica Crown-down (coroa-ápice), empregando limas de 
Níquel Titânio da série Quantec (Analytic Technology), que preconizou o uso de instrumentos de co-
nicidade gradual. Método: Para a padronização das tomadas radiográficas e posterior análise dos desvios 
apicais e seus respectivos ângulos, desenvolveu-se um aparato denominado de plataforma radiográfica 
para canais simulados. Resultados e conclusão: Os resultados permitem afirmar que, apesar das técnicas te-
rem sido executadas por alunos de graduação oriundos da pré-clínica, portanto com pouco adestramento 
em técnica manual e praticamente nenhum em técnica automatizada, esta última obteve melhores resul-
tados no que diz respeito à ausência de desvio. A técnica manual obteve 40% de desvio apical enquanto 
que a técnica automatizada desviou menos, 33,3%, embora estatisticamente esse resultado não tenha 
sido significante. Outro fato importante, embora também não significante estatisticamente, é a cons-
tatação, após a mensuração em graus dos canais desviados, de que o desvio proporcionado pela técnica 
de instrumentação manual foi maior em graus do que aqueles oriundos da técnica de instrumentação 
automatizada.

DESCRITORES: Cavidade da polpa dentária

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this study is to evaluate through radiographs the effects arising from instru-
mentation (apical deviation) in canal curvatures of 40º performing echeloned manual technique with ana-
tomic recoil using stainless steel files, and automated technique of sequential rotation in “crown-down” 
technique using nickel titanium files of Quantec series. Results and conclusion: Results show that, althou-
gh both techniques were executed by undergraduate students with little experience in manual techniques 
and no experience in automated technique, the latter showed better results regarding lack of deviation. 
Manual technique obtained 40% of apical deviation, while the automated technique deflected less, 33.3%, 
though this result was not statistically significant. Another important fact, although not statistically signi-
ficant, is the confirmation, after degree measurement of deflected canals, that the deviation proposed by 
the manual instrumentation technique was greater than that arising from the automated instrumentation 
technique. 

DESCRIPTORS: Dental pulp cavity
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INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, manter o elemento dentário no 

seu próprio sítio tem sido o principal objetivo do trata-
mento odontológico. Para conseguir tal objetivo, mano-
bras preventivas e curativas têm sido desenvolvidas com 
razoável sucesso, dentre elas o tratamento endodôntico.

A etapa do tratamento endodôntico, responsável pela 
modelagem e limpeza do canal radicular (PQC), atinge 
hoje grande complexidade em função da somatória de 
conhecimentos que o profissional deve possuir para de-
sempenhá-la com competência.

Com relação ao preparo da cavidade endodôntica, 
deve-se lembrar que suas características anatômicas deno-
tam entre outras, a presença de curvaturas que representam 
um obstáculo a mais a ser transposto pelo profissional.

Pode-se dizer que o preparo químico-cirúrgico do 
canal radicular é o momento técnico que maior núme-
ro de acidentes pode causar durante todo o tratamento 
endodôntico, não só pelas peculiaridades anatômicas de 
determinados canais, que apresentam grau de curvatura 
e achatamento excessivos, mas também pelas limitações 
das propriedades físicas das limas endodônticas.

Segundo Walton e Torabinejad8 (1996), o graduado 
deve compreender e ter experiência pré-clínica e clínica 
suficiente para realizar o tratamento do canal radicular 
em dentes permanentes descomplicados, e ainda deve 
ser capaz de reconhecer e prevenir as falhas nos proce-
dimentos durante o tratamento do canal radicular.

Inúmeras inovações têm surgido em relação à mode-
lagem e limpeza do canal radicular, entre as principais: 
as técnicas de preparo do canal radicular realizadas no 
sentido coroa-ápice e instrumentos endodônticos fabri-
cados em níquel-titânio, tanto para uso manual como 
acionados com motor. 

De acordo com Ferreira et al.1 (2002) com o surgimen-
to no mercado de instrumentos endodônticos fabricados 
em liga de níquel-titânio, considerada superelástica, surgiu 
a perspectiva de se avaliar alguns procedimentos técnicos 
capazes de reduzir a transportação do canal radicular que 
consiste na mudança de sua posição original. Diante do 
exposto, surgiu a intenção de se avaliar, comparativamen-
te, em canais simulados, instrumentados por alunos de 
graduação da Universidade Federal do Pará e do Centro 
Universitário do Pará, a incidência do desvio apical com 
seus respectivos graus, após preparo do canal, através de 
técnica manual, com limas de aço inoxidável pré-curvadas 
e técnica automatizada com limas de níquel-titânio.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado no laboratório de endo-

dontia do CESUPA, onde foram selecionados 5 alunos 
oriundos da pré-clinica com bom desempenho prático, 
sendo três da UFPA e dois do CESUPA. Cada um dos 
5 alunos realizou a instrumentação dos canais simulados 
para, em seguida, fazendo uso da plataforma radiográfi-
ca para canais simulados, padronizar as tomadas radio-
gráficas e realizar as análises e anotações pertinentes.

1. Canais Simulados
Os canais simulados foram divididos em dois gru-

pos, e numerados em seu bordo inferior empregando 
broca esférica de alta rotação nº 1, da seguinte forma:

Grupo I – Foram numerados de 1 a 15 e ao lado do 
número a letra “m” (técnica manual)

Grupo II - Foram numerados de 1 a 15 e ao lado do 
número a letra “a” (técnica automatizada)

Com auxílio de uma lima tipo K nº 10, os canais fo-
ram explorados em toda a sua extensão até ultrapassar 1 
mm da sua porção apical, com o intuito de remover pos-
síveis resíduos de resina e desta forma confirmar acesso 
franco e direto à região do forame apical.

2. Técnica de Instrumentação
Os canais simulados do Grupo I foram preparados 

com técnica manual escalonada com recuo anatômico, 
tendo como instrumento-memória o de nº 40. Segundo 
esta técnica após a instrumentação com a lima memória 
que é a última que vai até o comprimento de trabalho, um 
recuo é feito com as limas subseqüentes a partir do pon-
to onde encontram resistência no interior do canal, não 
importando a que distancia do instrumento memória isso 
ocorre.

Uma vez que os canais simulados já haviam sido ex-
plorados e esvaziados, foram usadas brocas de Gates-
Glidden® nº 1 e nº 2 no terço cervical, com profundi-
dade máxima de 15mm, sob farta irrigação.

Em seguida estabeleceu-se o comprimento de traba-
lho em 18mm, 1mm a menos do que o comprimento 
total do canal simulado.

O próximo passo consistiu no preparo químico-cirúr-
gico dos canais simulados empregando limas Flexofile® 
(Dentsply-Maillefer, Ballaignes, Suiss) do instrumento 
nº 15 ao nº 40, pré-curvados igualmente sob farta irriga-
ção após cada instrumento. Os instrumentos nº 45 e nº 
50 foram empregados de forma escalonada, penetrando 
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no canal simulado o quanto a condição anatômica assim 
o permitisse, mantendo a medida original através da uti-
lização do instrumento-memória (nº 40).

Como substância química auxiliar, empregou-se o 
creme de Endo PTC®, neutralizado pela solução de hi-
poclorito de sódio na concentração de 1%, de acordo 
com Paiva e Antoniazzi2 (1988), sendo esta última a so-
lução irrigadora final.

Os canais simulados do Grupo II, foram preparados 
com técnica automatizada de rotação contínua, em técni-
ca crown-down (coroa-ápice), empregando instrumentos 
da série Quantec®, ampliando a região apical também até 
o instrumento nº 40, obedecendo aos seguintes passos:

Uma vez que os canais simulados já haviam sido ex-
plorados e esvaziados, empregou-se o instrumento Fla-
re nº 25/12 (ponta 25 e conicidade 12), com 17mm de 
comprimento, o qual ampliou significativamente a entra-
da dos canais simulados, limitando a sua penetração no 
máximo a 15mm.

Em seguida passou-se ao instrumento Flare nº 25/10 
com 17mm de comprimento, o qual, possuindo uma co-
nicidade um pouco menor, trabalha uma profundidade 
maior.

Completadas essas etapas, o preparo seguiu no sen-
tido coroa-ápice, buscando atingir a medida de traba-
lho prestabelecido em lmm aquém do forame apical, 
utilizando o instrumento Quantec® nº 25/05, sob leve 
pressão apical, avançando na região da curvatura.

Seguiu-se o emprego do instrumento Quantec® nº 
25/03 da mesma forma que o anterior.

A ampliação da região apical foi realizada empregan-
do-se o instrumento Quantec® nº 35/02 e nº 40/02, 
com extremo cuidado, pois nem sempre ele atingiu a 
região apical de imediato. Sua penetração foi de no má-
ximo 2mm a cada avanço, seguida de imediato tracio-
namento, e uma vez alcançada a medida desejada sua 
introdução foi repetida 3 vezes.

Da mesma forma que no Grupo I, a substância quí-
mica auxiliar empregada foi o creme de Endo PTC®, 
neutralizado pela solução de hipoclorito de sódio na 
concentração de 1%.

Em todos os canais foram empregados instrumentos 
de primeiro uso e utilizados no máximo cinco vezes.

Para a padronização das tomadas radiográficas e pos-
terior análise da incidência de desvio apical proporcio-
nado por ambas as técnicas, foi desenvolvido um apara-
to denominado de plataforma radiográfica para canais 

simulados, tendo-se como referência a plataforma radio-
gráfica desenvolvida por Sydney, Batista e Melo6, (1991), 
cuja confecção obedeceu aos seguintes passos:

1. Confecção da base-suporte da plataforma radio-
gráfica:

Tomou-se uma caixa de película AGFA® e recortou-
se com auxílio de uma serra Tico-Tico nas medidas de 
5,0 x 3,8 x 4,0cm, removendo-se o fundo para servir de 
recipiente ao envasamento de uma borracha para mol-
de.

Fez-se o isolamento do canal simulado e da película 
radiográfica com vaselina pura e colocou-se dentro da 
caixa de película distantes 3mm um do outro para em 
seguida vazar o material na fase fluida.

Após 120 minutos, quando da presa total do mate-
rial, fez-se a remoção de ambos ficando assim impressos 
na borracha os espaços exatos correspondentes ao canal 
simulado e à película radiográfica.

2. Confecção da plataforma de trabalho:
O mesmo recipiente utilizado para a confecção da 

base-suporte da plataforma foi utilizado para o envasa-
mento da borracha para molde.

Um canal simulado previamente isolado com vase-
lina pura foi posicionado no centro do recipiente e a 
borracha para molde envasada.

Após o tempo de presa de 120 minutos, foi removido 
do recipiente, constituindo-se na plataforma de trabalho 
onde o canal simulado foi introduzido para a realização do 
preparo, conforme as técnicas automatizada e manual.

3. Confecção da plataforma radiográfica:
Foram confeccionadas duas placas de acrílico trans-

parente, medindo 82 x 0,5 x 4,7mm e 82 x 0,2 x 1,7mm, 
sendo a maior a base para o molde de borracha e a me-
nor colocada na parte superior do molde, deixando livre 
as áreas correspondentes ao canal simulado e à película 
radiográfica. Para fixar completamente o bloco de bor-
racha às placas, dois furos foram realizados com auxílio 
de furadeira Bosch® e broca de 1/8” x 2” nas placas de 
acrílico, por onde passaram dois parafusos de alumínio 
de mesmo diâmetro. Esses dois perfis de alumínio em L, 
igualmente perfurados a 12mm da base inferior, foram 
fixados com porca e contraporca. Em seguida a placa 
acrílica superior foi colocada e fixada, montando todo o 
conjunto, conforme Figura 1.

Os perfis de alumínio, agora justapostos à parte ex-
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Figura 1: Plataforma radiográfica para canais simulados Figura 2:  Plataforma radiográfica para canais simulados, 
acoplada ao cilindro de raio X

Figura 3:  Radiografia esca-
neada mostrando 
canal simulado 
sem desvio após a 
instrumentação.

Figura 4:  Radiografia esca-
neada mostrando 
canal simulado 
com desvio após a 
instrumentação.

terna do cone de raio X, foram ajustados e fixados com 
braçadeira regulável de modo a se adaptar toda a pla-
taforma radiográfica ao cilindro de raios X, conforme 
Figura 2.

Uma vez montada a plataforma radiográfica para ca-
nais simulados, a análise do desvio apical, em ambos os 
grupos, obedeceu aos seguintes passos:

Uma lima Flexofile® nº 15 foi introduzida no canal 
simulado e este colocado em posição na plataforma. A 
película radiográfica foi introduzida no espaço corres-

pondente e uma tomada radiográfica foi realizada com 
tempo de exposição de três segundos. O bloco de resina 
foi removido da plataforma radiográfica, posicionado na 
plataforma de trabalho e o canal simulado instrumen-
tado conforme as técnicas acima descritas. Uma vez 
concluída a instrumentação, a lima correspondente ao 
instrumento-memória no Grupo I e a de ampliação má-
xima no Grupo II, foram mantidas em posição no canal 
simulado e este reposicionado na plataforma radiográ-
fica, para uma nova exposição com o mesmo tempo 
anterior, sobre a mesma película que permaneceu em 
posição na plataforma radiográfica. A película foi, então, 
para a câmara de revelação, com revelador marca Sllib® 
por 1 minuto, fixada em fixador da mesma marca por 5 
minutos, lavada em água corrente por 10 minutos e seca 
em temperatura ambiente. A película foi escaneada em 
escâner Genius® modelo ColorPage-HR6 e a imagem 
salva em computador no programa Adobe PhotoShop® 
em arquivo no formato JPEG. Uma vez obtidas as ima-
gens de todos os canais simulados, estas foram impressas 
com resolução de 300 pontos/polegada e interpretadas:

Quando havia sobreposição do primeiro e do último 
instrumento empregados no preparo, ambos se confun-
diam, de modo que suas extremidades não podiam ser 
diferenciadas, sendo a variação angular zero, conforme 
ilustrado na Figura 3.

Quando modificações na curvatura original do canal 
simulado encontravam-se presentes, a sobreposição do 
primeiro e do último instrumento, no terço apical, não 
ocorria e suas posições determinavam um ângulo, confi-
gurando o desvio, conforme ilustrado na Figura 4.

Esses ângulos foram medidos através do programa 
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de computador AutoCAD R14® como pode ser visto 
na Figura 5.

Na Figura 5, o ângulo entre o canal original e o ca-
nal após a instrumentação (ângulo de desvio apical) é 
obtido através de duas linhas traçadas dos extremos dos 
canais, original e instrumentado, até o seu ponto de in-
terseção no interior do canal radicular. Essas duas linhas 
têm seus ângulos (A1 e A2) determinados em relação ao 
eixo horizontal das coordenadas cartesianas. Dessa for-
ma, o ângulo A (ângulo de desvio apical) é determinado 
pela diferença entre os ângulos A1 e A2.

Os resultados foram tabelados e submetidos a análi-
se estatística.

RESULTADOS 
Em uma análise global dos resultados, pode-se ob-

servar, na Figura 6, que os canais instrumentados pela 
técnica manual desviaram em 40% dos casos contra 
33,3% dos canais instrumentados com a técnica auto-
matizada. O teste do Qui-quadrado mostrou que não 
houve diferença estatística dado que p=0,705, (p>0,05), 
com grau de significância de 5%.

A Figura 7 mostra o alto índice de desvio apical e 
seus respectivos ângulos.

Na Figura 8 pode ser vista a média dos desvios entre 
as técnicas utilizadas, o desvio-padrão e que não houve 
diferença estatisticamente significante já que p=0,093.

DISCUSSÃO
O tratamento endodôntico, como um todo, abrange 

uma série de procedimentos com a finalidade precípua 
de manter o dente em seu sítio natural.

A instrumentação do canal requer saneamento e mo-
delagem, que, quando executados corretamente, são fa-
tores determinantes para o sucesso do tratamento.

O correto preparo do canal radicular esbarra inva-
riavelmente na complexidade anatômica do sistema de 
canais radiculares, principalmente quando curvaturas 
estão presentes, levando, muitas vezes, a acidentes irre-
versíveis, que certamente comprometerão o prognósti-
co. Assim, em 1974, Schilder3 deu um grande avanço 
na terapia endodôntica, quando recomendou novo con-
ceito de preparo dos canais radiculares, empregando os 
termos cleaning and shaping, ou seja, limpando e modelan-
do o canal radicular, e para tal utilizou o primeiro instru-
mento rotatório no interior do canal radicular: as brocas 
Gates-Glidden®. Logo outros instrumentos rotatórios 
adentraram o canal radicular, agora em toda a sua exten-

Figura 5:  Medida do ângulo de desvio apical (ângulo A) 
formado entre o canal original e o canal após a 
instrumentação.

Figura 6:  Total de canais instrumentados com e sem desvio, 
instrumentados pelas duas técnicas.

Figura 7:  Distribuição dos canais com e sem desvio apical, e 
seus respectivos graus de desvio quando existen-
tes, produzidos com as técnicas de instrumentação 
automatizada e manual

Figura 8:  Média angular, desvio-padrão e valor de p entre as 
duas técnicas
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são, como o sistema canal finder system que Sydney et al.7, 
em 1993, estudaram, comparando com a técnica manual 
escalonada em relação ao desvio apical, variando o ins-
trumento-memória.

Este trabalho foi direcionado para o ensino da en-
dodontia na graduação. De um modo geral, o aluno 
de graduação não tem nenhum contato prático com as 
técnicas automatizadas, passando apenas por algumas 
aulas audiovisuais sobre o assunto.

Para tal, foram selecionados 5 alunos concluintes da 
pré-clínica com bom desempenho prático em técnica 
manual, porém sem nenhuma prática com técnica au-
tomatizada. A fim de comparar seus desempenhos em 
ambas as técnicas, manual e automatizada, houve neces-
sidade de confeccionar canais simulados padronizados, 
exatamente iguais, e desenvolver uma plataforma radio-
gráfica para canais simulados (Figura 1), que pudessem 
fornecer resultados precisos quanto à presença ou não 
de desvio apical e seus respectivos ângulos. 

Levando-se em conta que os operadores, durante um 
semestre letivo, aprenderam e exercitaram a técnica de 
instrumentação manual em laboratório, e que nenhum 
deles teve qualquer contato prévio com técnica automa-
tizada até a execução deste trabalho, poder-se-ia pensar 
que se sairiam melhor com a técnica que já possuíam de 
algum adestramento. Porém, os resultados mostraram o 
contrário, apesar de não significantes estatisticamente.

Com relação à utilização de canais simulados, co-
mungue-se o mesmo pensamento de Spenst e Kahn4, 
quando, em 1979, usaram o canal simulado no ensino 
da instrumentação e obturação do canal radicular, visto 
que esses canais simulados têm a mesma resistência ao 
corte da dentina, podem ser confeccionados retos ou 
curvos, e podem conter uma cavidade em sua porção 
superior simulando a câmara pulpar, a fim de facilitar a 
condução do instrumento ao interior do canal. E ainda 
tornam mais fácil e interessante o aprendizado no pré-
clínico, fazendo com que o aluno passe a ter mais con-
fiança, quando atuar na clínica com pacientes.

Um componente novo aparece agora merecendo 
atenção especial: as limas de níquel-titânio, antes fabri-
cadas apenas em aço inoxidável. De concreto, sabe-se 
que os instrumentos de níquel-titânio causaram uma 
verdadeira revolução na técnica de instrumentação do 
canal radicular, viabilizando de fato a instrumentação 
automatizada, com maior eficiência, segurança e menor 

tempo de trabalho, de acordo com Sydney6 (1997). As-
sim, foram usadas as limas Ni-Ti da série Quantec para 
a instrumentação automatizada.

O objetivo deste trabalho, além da comparação en-
tre as duas técnicas, manual e automatizada, foi avaliar 
quanto a destreza, o conhecimento e a experiência do 
operador se confrontariam com os resultados obtidos 
por outros pesquisadores, uma vez que foram escolhi-
dos alunos oriundos da pré-clínica com bom desempe-
nho teórico-prático e com pouca experiência em técnica 
manual e nenhuma em técnica automatizada. Esse fato 
foi muito relevante e de grande importância na escolha 
da técnica automatizada utilizada. Assim como na técni-
ca manual, a escolha da técnica automatizada pautou-se 
nos resultados dos trabalhos pesquisados, aliada à razo-
ável simplicidade de sua execução.

Também foi objetivo deste trabalho mostrar que o 
aluno de graduação pode e deve trabalhar com instru-
mentação automatizada, e que o seu adestramento deve 
ocorrer como parte integrante do ensino da endodontia 
na graduação. 

Convém lembrar que mais importante do que qual-
quer técnica ou instrumento é quem os manuseia, e que 
nada poderá substituir o grau de acurácia, o senso clínico, 
a interação profissional e as particularidades de cada caso, 
pois é dessa interação de conhecimento, técnica e ades-
tramento que resultará o sucesso, não só no preparo do 
canal, mas no tratamento endodôntico como um todo.

CONCLUSÕES
Diante do que foi exposto e com os resultados obti-

dos, pode-se concluir que:
1 – Nas duas técnicas avaliadas, ocorreu a presença 

de desvio apical em maior ou menor intensidade, o que 
era previsível, diante do grau de curvatura dos canais 
simulados (40º), e da pouca experiência prática dos ope-
radores.

2 – O pouco adestramento e a falta de experiência 
dos operadores mostraram-se importantes nos resulta-
dos obtidos nas duas técnicas, pois ambas desviaram 
com índices elevados.

3 – A utilização da plataforma radiográfica para ca-
nais simulados constitui método auxiliar eficiente para 
o estudo do desvio apical que pode ocorrer quando do 
preparo de canais curvos, podendo a sua aplicação ser 
ampliada como recurso didático.
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