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  caso clínico

Emprego de instrumentos manuais fabricados 
em NiTi tratados termicamente em dentes com 
curvaturas acentuadas: relato de caso

RESUMO

O presente relato tem como objetivo descrever o tratamen-
to endodôntico de um dente com acentuada dilaceração 
radicular, empregando instrumentos manuais fabricados 
em NiTi tratado termicamente. Paciente do sexo mascu-
lino, 14 anos de idade, portador de fenda palatina trata-
da cirurgicamente, foi encaminhado para tratamento en-
dodôntico do incisivo lateral superior esquerdo (#22) por 
razões protéticas. Ao exame clínico, constatou-se defeito 
de formação da coroa do dente em questão. Exame radio-
gráfico inicial revelou presença de acentuada dilaceração 
radicular em forma de “S”. Sob anestesia local e isolamento 
absoluto, foi realizado o acesso coronário e a exploração 
inicial do canal com instrumento C-Pilot #10, seguido do 
emprego de lima Flexofile #15 pré-curvada, até atingir o 
comprimento real do dente (CRD). Em função das curvatu-
ras, optou-se pelo emprego dos instrumentos manuais do 

sistema ProDesign M, finalizando o preparo com o instru-
mento #35/.05. Em função de peculiaridades relacionadas 
ao isolamento absoluto, optou-se pelo emprego do diglu-
conato de clorexidina a 2,0% associado a soro fisiológico 
a 0,9%, tendo-se o CRD como comprimento de trabalho. 
Vencidas as dificuldades do preparo, procedeu-se à obtu-
ração do conduto 1,0 mm aquém do CRD, pela técnica 
de cone único associado ao cimento AH Plus. Ao final, 
o acesso coronário foi selado com cimento de ionôme-
ro de vidro. A radiografia final revelou a preservação da 
anatomia inicial. Em função do exposto, pode-se con-
cluir que o sistema ProDesign M mostrou-se eficaz na 
modelagem do canal curvo, respeitando sua anatomia 
original, mesmo diante de curvaturas acentuadas, justifi-
cando seu emprego. 
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Introdução
O tratamento endodôntico tem como objetivos a 

prevenção e o controle da infecção no interior do sis-
tema de canais radiculares (SCR). Para isso, é necessá-
rio que o endodontista tenha um vasto conhecimento 
prévio da morfologia interna dos canais radiculares 
e de suas possíveis variações. A correta localização, 
limpeza, modelagem e obturação desse SCR são indis-
pensáveis para se elevar as chances de obtenção de 
sucesso no tratamento endodôntico.

Todavia, mesmo observando-se todos os detalhes, a 
falha do tratamento endodôntico pode ocorrer devido 
a alguns fatores relacionados ao operador, como o erro 
no diagnóstico ou na limpeza e modelagem do SCR, a 
ocorrência de fraturas de instrumentos, a permanência 
de restaurações insatisfatórias, etc. Entretanto, fatores 
relacionados às dificuldades anatômicas independem 
do profissional e são frequentemente encontrados clini-
camente1. Entre as dificuldades anatômicas, encontra-se 
a dilaceração radicular2, ocorrência definida como a 
formação de um ângulo entre a raiz e o eixo longo do 
dente igual ou superior a 20º. Para Santana, Consolaro 
e Tavano3, as dilacerações radiculares podem ser classi-
ficadas em leves (20-40°), moderadas (41-60°) e severas 
(≥ 61º), de acordo com o ângulo formado entre a raiz 
e o longo eixo do dente. De acordo com a literatura, 
a dilaceração radicular é relativamente rara, com uma 
prevalência de aproximadamente 1% a 4,9% para todos 
os grupos dentários. Todavia, sua ocorrência chega a 
78,3% em pacientes com fissuras labiopalatinas4.

Essa condição é um fator complicador da terapia 
endodôntica e contribui para uma maior incidência 
de falha no tratamento5. Essa falha pode ser causada 
pela incapacidade de limpar e modelar todo o tra-
jeto do canal devido à curvatura, podendo resultar 
em bloqueio do canal, desvios, perfurações e fratura 
de instrumentos4,6. Geralmente, quanto mais severa 
e complicada a curvatura do canal, maior o risco de 
desvios e fratura de instrumentos7. Alguns autores 
recomendam a avaliação tomográfica para auxílio 
diagnóstico; desenhos da cavidade de acesso mo-
dificados; pré-curvatura de instrumentos manuais; 
a não utilização de instrumentação rotatória ou de 
obturação termoplastificada8. Em dentes dilacerados, 
as técnicas de instrumentação endodônticas são um 
desafio mesmo para o clínico mais qualificado, e a 
literatura sobre o tema ainda é bastante limitada.  

Devido à sua grande flexibilidade, as limas en-
dodônticas confeccionadas em níquel-titânio (NiTi) 
tornaram-se os instrumentos de escolha para o uso 
em canais curvos. Entre suas vantagens, pode-se ci-
tar a maior flexibilidade e o preparo mais rápido e 
centralizado do canal radicular9. Esses instrumentos 
apresentam superelasticidade e efeito de memória 
de forma10; no entanto, ainda possuem alto risco de 
fratura durante o uso — risco relacionado à fadiga 
cíclica e à sua resistência à torção11. Diante disso, 
novos métodos de fabricação foram desenvolvidos 
para sustentar uma segunda geração de instrumen-
tos de NiTi com flexibilidade superior, maior resis-
tência à fadiga, e grande eficiência de corte. Ino-
vações no processo de fabricação com tratamentos 
térmicos diferenciados têm sido desenvolvidas, pro-
duzindo ligas em Fase-R, M-wire e, mais recente-
mente, com memória controlada9.

Recentemente introduzidos, os instrumentos Pro-
Design  M (Easy Equipamentos Odontológicos, Belo 
Horizonte, MG, Brasil) inauguram uma linha de ins-
trumentos manuais confeccionados a partir da liga de 
NiTi com tecnologia de memória controlada, possibi-
litando, teoricamente, preparos radiculares extrema-
mente centrados e evitando desgastes desnecessários 
e indesejáveis de dentina. De acordo com o fabricante, 
esses instrumentos devem ser utilizados em movimen-
to rotacional em sentido horário.

Assim, em função do exposto, o objetivo desse 
estudo é relatar o tratamento endodôntico de um 
dente com acentuada dilaceração radicular, empre-
gando instrumentos manuais fabricados em NiTi 
tratado termicamente.

 
Relato do caso

Paciente com 14 anos de idade, sexo masculino, foi 
encaminhado para tratamento endodôntico do incisi-
vo lateral superior esquerdo (#22), por razões protéti-
cas, como parte de sua reabilitação após cirurgia de 
fechamento de fenda palatina — o referido dente apre-
sentava má formação coronária. O paciente realizou 
a cirurgia de correção da fissura palatina há 12 anos 
e fazia tratamento ortodôntico concomitantemente ao 
protético. Durante a anamnese, obteve-se a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por 
parte de sua representante legal, para que os procedi-
mentos fossem realizados.
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Ao exame intrabucal, observou-se que o paciente, 
além de fazer uso de aparelho ortodôntico que supor-
tava um dente de estoque para substituir a coroa do 
dente #22 (Fig. 1A), apresentava um dispositivo pala-
tino fixo que não podia ser removido (Fig. 1B). Apesar 
da destruição coronária, o dente não apresentava sin-
tomatologia dolorosa. Ao exame radiográfico periapi-
cal, observou-se dilaceração radicular moderada (55º), 
com imagem sugestiva de dupla curvatura; os tecidos 
periapicais mostravam-se com lâmina dura intacta e 
contornos do ligamento periodontal com aspecto de 
normalidade (Fig. 2).

Após anestesia infiltrativa com 1,8 mL de mepivaca-
ína a 2% com epinefrina 1:100.000 (Dentsply Maillefer, 
São Paulo/SP), foi realizado o isolamento absoluto com 
lençol de borracha de forma diferenciada. Em função da 
presença do aparelho ortodôntico fixo e do dispositivo 
palatino, furos foram realizados com perfurador de len-
çol na posição relativa aos dentes #13 e #23. Em segui-
da, com auxílio de tesoura, procedeu-se corte no lençol 
unindo os furos. Após adaptação do lençol, grampos 
foram posicionados nos dentes #14 e #24 para estabi-
lização do conjunto. Com auxílio de adesivo à base de 
cianoacrilato (Super Bonder, Loctite, São Paulo, SP, Bra-
sil), o lençol de borracha foi colado ao dispositivo e à 
gengiva inserida da região vestibular dos dentes (Fig. 3).

O acesso coronário foi realizado com ponta diaman-
tada (#1014; KG Sorensen, São Paulo/SP, Brasil). Como 
solução irrigadora, optou-se pelo emprego do gel de 
digluconato de clorexidina a 2% (CHX; BioPhormula, 
Fortaleza/CE, Brasil) intercalado com soro fisiológico 

a 0,9% (Eurofarma, São Paulo, SP, Brasil). Realizou-se 
a exploração inicial do conduto com lima C-pilot #10 
(VDW GbmH, Munique, Alemanha) inserida até 2,0 mm 
aquém do comprimento aparente determinado na ra-
diografia inicial. O comprimento real do dente (CRD) foi 
determinado eletronicamente com o localizador eletrô-
nico foraminal RomiApex A-15 (Romidan, Kiryat Ono, 
Israel) acoplado a uma lima K-Flexofile #15 (Dentsply-
-Maillefer, Ballaigues, Suíça) pré-curvada, sendo o CRD 
estabelecido em 17,5 mm (Fig. 4).   

O preparo químico-mecânico foi realizado com 
instrumentos ProDesign M. Em função da curvatura, 
empregou-se tanto a sequência sugerida para den-
tes posteriores (#25/.01, #15/.05 e #25/.06) quanto 
para anteriores (#35/.01 e #35/.05). Após irrigação 
inicial com clorexidina (CHX), iniciou-se o preparo 
com o instrumento #25/.06, empregado até o terço 
médio, com movimento de rotação em sentido horá-
rio. Em função da amplitude do canal em sua porção 
cervical e da prévia realização do glide path com o ins-
trumento #15, rapidamente passou-se ao instrumento 
#25/.01. Após irrigação com soro fisiológico, seguida 
de irrigação com CHX e da recapitulação do CRD, o 
instrumento #25/.01 foi empregado até alcançar toda 
a extensão do canal, também com cinemática rotató-
ria em sentido horário. Vencidas as dificuldades ini-
ciais empregou-se sequencialmente os instrumentos 
#15/.05, #25/.06, #35/.01 e #35/.05, os dois últimos 
com penetração limitada a 16,5 mm. A cada troca de 
instrumento, a CHX era lavada com soro, nova CHX 
inserida e o CRD recapitulado.

Figura 1. A) Exame intrabucal. B) Dispositivo palatino �xo.

A B
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Ao fim da instrumentação, foi realizada a prova do 
cone de guta-percha, empregando-se cone MX extra-
longo (Odous de Deus, Belo Horizonte/MG, Brasil) 
calibrado em #35, para, em seguida, realizarem-se os 
passos da obturação. Após irrigação com EDTA a 17% 
durante 3 minutos e lavagem final com soro fisiológico, 
o canal foi seco com cones de papel absorvente estéreis 
calibrados. Empregou-se o cimento AH Plus (Dentsply-
-De Trey, Konstanz, Alemanha), manipulado de acordo 
com as instruções do fabricante. O cimento foi levado 
ao canal por meio do próprio cone, com movimen-
tos lentos em sentido apical, com moderada pressão, 
até atingir o comprimento desejado para a obturação 
(CRD – 1,0 mm). Seguiu-se o corte dos excessos cer-
vicais por meio de carreador de calor e a condensa-
ção vertical com condensadores de Schilder (Odous de 
Deus). Em seguida, foi realizada a limpeza da cavidade 
e seu selamento com cimento de ionômero de vidro fo-
topolimerizável. A radiografia periapical pós-operatória 
evidenciou o respeito à curvatura do conduto (Fig. 5). 
O paciente foi orientado a retornar para o profissional 
protesista, para confecção da coroa definitiva.

 
Figura 2. Radiogra�a periapical inicial.

Figura 3. Isolamento absoluto modi�cado.
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Figura 4. Radiogra�a periapical de odontometria. Figura 5. Radiogra�a periapical �nal.

Discussão
O conhecimento prévio da anatomia dos canais 

radiculares é um pré-requisito para o planejamento 
do tratamento endodôntico de raízes com curvaturas. 
No caso relatado, observou-se, por meio da radiogra-
fia periapical, a presença de dilaceração radicular mo-
derada em um incisivo lateral superior de um pacien-
te com fissura palatina tratada previamente. Segundo 
os estudos de Silva et al.12, o tipo de dilaceração mais 
prevalente nos incisivos permanentes é o leve (73,1%), 
seguido do moderado (17%) e severo (9,7%); sendo que 
90,2% estavam localizadas no terço apical e 95,1% esta-
vam direcionadas para distal, características presentes 
no caso clínico em questão. Diante do achado clínico, 
as dificuldades encontradas em relação ao tratamento 
endodôntico são evidentes, e vão desde o isolamento 
absoluto até a técnica obturadora. A utilização de técni-
cas e instrumentos diferenciados (ProDesign M) para a 
condução desse caso foi bastante decisiva para a obten-
ção de um bom resultado clínico. 

Devido ao fato de o paciente utilizar um dispositivo 
palatino fixo, optou-se pela realização de um isolamen-
to absoluto modificado pela técnica do isolamento em 
fenda, que consiste na união de dois ou mais orifícios de 
maior calibre no lençol de borracha, nos quais os gram-
pos devem ficar posicionados nos dentes de extremida-
de, para manter o lençol em posição. Nos espaços onde 
o vedamento ficou comprometido, empregou-se ciano-
acrilato para impedir a infiltração de saliva e a ingestão 
das substâncias químicas usadas na irrigação do canal13.

Em dentes com dilaceração radicular, a exploração 
inicial é dificultada devido à aposição abrupta da pa-
rede do canal. Quando um instrumento endodôntico 
manual é inserido no interior do canal, ele pode ser 
bloqueado por tais irregularidades. De acordo com 
Chaniotis et al.14,  o emprego de instrumento manual 
de pequeno calibre pré-curvado durante a exploração 
dos condutos é de extrema importância para seguir a 
curvatura, e não apenas direcionar o corte em linha 
reta. A extensão da pré-curvatura necessária para 
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cada instrumento depende da localização da curvatu-
ra ao longo do comprimento do canal8. No caso aqui 
relatado, empregou-se limas C-pilot #10 até 2,0 mm 
aquém do forame, seguido pelo uso de uma lima Fle-
xofile #15 pré-curvada, com direcionamento para dis-
tal, com o objetivo de alcançar todo o trajeto do canal 
após a curvatura. Durante a inserção do instrumento, 
foi realizado pequeno movimento de oscilação até a 
chegada ao comprimento de trabalho. Chaniotis et 
al.14 observaram que a tentativa de alcançar tamanhos 
maiores de preparos em dentes com curvaturas com 
instrumentos de aço inoxidável pode resultar em tor-
ções extremas, sendo recomendado o uso de instru-
mentos de níquel-titânio para ajudar a manter a anato-
mia original do canal curvo durante a instrumentação.          

A evolução dos instrumentos de níquel-titânio (NiTi) 
nas últimas duas décadas conduziu a novos conceitos de 
instrumentação e técnicas de preparo dos canais radicu-
lares11. A instrumentação mecanizada utilizando limas 
NiTi mostra maior limpeza do canal e menor índice de 
formação de degraus, transporte apical e perfurações15. 
Recentemente, um novo processamento termomecâni-
co de ligas de NiTi resultou na criação de um novo fio 
com propriedades exclusivas, chamado fio de memória 
controlada. Esses se apresentam extremamente flexíveis 
e resistentes à fadiga e, segundo Bürklein et al.16, tais ins-
trumentos foram capazes de girar em torno de curvatu-
ras abruptas passivamente, com desvio mínimo do canal. 
As limas ProDesign M são indicadas para tratamento en-
dodôntico, inclusive de canais moderadamente curvos. 
Encontram-se disponíveis no mercado em três kits se-
parados, dois para dentes anteriores (#35/.01 e #35/.05; 
#40/.01 e #40/.05) e outro para posteriores (#25.01, 
#15.05 e #25.06). De acordo com o fabricante, essas li-
mas devem ser utilizadas em movimento rotacional no 
sentido horário até se atingir o comprimento de trabalho 
desejado. A escolha pelo instrumento ProDesign M ad-
veio da complexidade da curvatura do referido dente e 
do risco de fratura de instrumentos rotatórios acionados 
por motores. A presença de dilaceração radicular inten-
sifica o problema da instrumentação mecânica, portan-
to a ProDesign  M surge como opção de instrumento 
extremamente flexível, apresentando características 
como superior resistência à fadiga, quando comparada 
às limas de liga NiTi convencional, e proporcionando 
maior controle sobre o movimento de instrumentação, 
diminuindo o risco de fratura17-21.

A solução irrigadora utilizada no presente caso foi 
o gel de digluconato de clorexidina a 2% associado a 
solução salina a 0,9%. Tal opção deveu-se, principal-
mente, devido à dificuldade de isolamento do caso. 
De acordo com Gatelli et al.22, a clorexidina apresenta 
como características o espectro antimicrobiano largo, 
ação residual que pode durar até 12 semanas e baixa 
toxicidade. A  clorexidina a 2%, em sua forma líquida 
ou gel, se mostrou mais eficaz e atóxicado que o hi-
poclorito de sódio; e, embora não tenha capacidade 
de dissolver tecidos orgânicos, a sua utilização em gel 
mantém os detritos em suspensão23. De acordo com 
Chaniotis et al.14, em casos em que há dilaceração radi-
cular, faz-se necessária a irrigação entre a troca de cada 
instrumento e em quantidade abundante, com o intuito 
de garantir a desobstrução do conduto, através da re-
moção de detritos, raspas de dentina e microrganismos 
plantônicos. Tal observação tem relação, também, com 
o limite apical de instrumentação empregado; optou-se 
pela instrumentação ao nível foraminal, ou seja, na ex-
tensão apontada pelo localizador eletrônico foraminal 
como 0,0 mm. Essa escolha tem relação direta com os 
riscos de perda de extensão de instrumentação durante 
os procedimentos de preparo. Mantendo-se o limite no 
forame, eliminou-se o risco de seu entulhamento.  

Em função do exposto, tem-se demonstrado a va-
lidade do emprego dos instrumentos ProDesign M no 
preparo de canais com curvaturas amplas. A flexibili-
dade e resistência à fadiga cíclica da liga tratada ter-
micamente corresponderam à expectativa quanto à 
manutenção da anatomia original do canal, além de 
proporcionarem ampliação superior à que seria possí-
vel com instrumentos de aço inox. Dessa forma, suas 
características tornam a ProDesign M uma opção con-
fiável e simples no tratamento de canais com curvaturas 
abruptas, quando existe impedimento para a utilização 
de instrumentos acionados mecanicamente.

Conclusão
O tratamento endodôntico de canais com dilacera-

ção radicular requer, além de um bom conhecimento 
da anatomia radicular, uma acurácia na seleção dos 
instrumentos e técnicas utilizados nesse procedimen-
to. Portanto, a ProDesign M surgiu como uma opção 
para negociação da curvatura, apresentando caracte-
rísticas imprescindíveis para o sucesso do tratamento 
do caso referido.
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