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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento mecânico do Reciproc Blue 

R25 (VDW, Munich, Alemanha) frente a diferentes anatomias e temperaturas. 

Quarenta e oito molares inferiores foram selecionados, escaneados via microCT e 

padronizados. Os canais mesiais foram classificados seguindo o proposto por Ahmed 

et al 2017. Foram utilizadas as siglas MI (molar inferior) e Rm (raiz mesial) para todos 

os dentes variando apenas os expoentes referentes as quantidades de embocaduras, 

canais e forames. Foram utilizados os dentes classificados como MIRm1-1-1, MIRm2-2-

1-1, MIRm1-1-2-1-1, MIRm2-2-2. Estes foram divididos em 2 grupos: temperatura ambiente 

(20ºC) e corporal (37ºC). Utilizou-se 16 instrumentos Reciproc Blue 25.08 e 2ml de 

hipoclorito de sódio 1% a cada inserção do instrumento. Os dentes foram novamente 

escaneados e verificou-se a porcentagem (%) de: aumento de volume, superfície não 

tocada e remoção de dentina nas paredes mesiais e distal. Além da análise do 

transporte e capacidade de centralização. Foi realizado o teste torsinal nos 

instrumentos e estes analisados em MEV. O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para 

verificação da normalidade entre as amostras. O teste Kruskal-Wallis seguido do teste 

Dunn foram aplicados para a análise da qualidade do preparo nas diferentes 

anatomias; e o teste t foi aplicado para as análises da qualidade do preparo e 

resistência torsional nas diferentes temperaturas de instrumentação. O nível de 

significância adotado foi de 5%. Tendo como variável a anatomia, o menor aumento 

de volume e a maior quantidade de superfície não tocada ocorreu no MIRm1-1-1. A 

maior porcentagem de remoção de dentina em todos os grupos foi para distal, no terço 

cervical. Não houve diferença estatística com relação ao transporte e centralização. 

Com relação a temperatura, não houve diferença estatística no aumento do volume e 

superfície não tocada. O grupo da temperatura ambiente teve a maior quantidade de 

remoção de dentina para distal no terço cervical, assim como o maior transporte nesta 

região. Já o grupo da temperatura corporal apresentou maior centralização do preparo 

no terço cervical. A deflexão angular foi maior na temperatura ambiente. Conclui-se 

que a anatomia e a temperatura influenciam na qualidade do preparo, além da 

temperatura interferir na deflexão angular. 

 

Palavras chave: Anatomia, Fadiga, Temperatura corporal 



 

 
 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present study was to evaluate the mechanical behavior of the Reciproc 

Blue R25 (VDW, Munich, Germany) against different anatomies and temperatures. 

Forty-eight lower molars were selected, scanned by microCT and standardized. The 

mesial canals were classified according to what was proposed by Ahmed et al 2017. 

The acronyms MI (lower molar) and Rm (mesial root) were used for all teeth, varying 

only the exponents referring to the amounts of orifices, canals and foramina. Teeth 

classified as MIRm1-1-1, MIRm2-2-1-1, MIRm1-1-2-1-1, MIRm2-2-2 were used. These were 

divided into 2 groups: room temperature (20ºC) and body temperature (37ºC). Sixteen 

Reciproc Blue 25.08 instruments and 2ml of 1% sodium hypochlorite were used for 

each instrument insertion. The teeth were again scanned and the percentage (%) of: 

increased volume, untouched surface and dentin removal on the mesial and distal 

walls was verified. In addition to the analysis of transport and centralization capacity. 

The torsinal test was performed on the instruments and they were analyzed using 

SEM. The Shapiro-Wilk test was used to verify normality between samples. The 

Kruskal-Wallis test followed by the Dunn test were applied to analyze the quality of the 

preparation in the different anatomies; and the t-test was applied to analyze the 

preparation quality and torsional strength at different instrumentation temperatures. 

The level of significance adopted was 5%. With anatomy as a variable, the smallest 

volume increase and the largest amount of untouched surface occurred in MIRm1-1-1. 

The highest percentage of dentin removal in all groups was for distal, in the cervical 

third. There was no statistical difference regarding transport and centralization. 

Regarding temperature, there was no statistical difference in volume increase and 

untouched surface. The room temperature group had the greatest amount of dentin 

removal to distal in the cervical third, as well as the greatest transport in this region. 

The body temperature group, on the other hand, showed greater centralization of the 

preparation in the cervical third. Angular deflection was greater at room temperature. 

It is concluded that anatomy and temperature influence the quality of the preparation, 

in addition to the temperature interfering with angular deflection. 

 

Key words: Anatomy, Fatigue, Body temperature 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O principal objetivo da terapia endodôntica é prevenir ou curar a periodontite 

apical (1). Porém, os procedimentos de limpeza e modelagem são diretamente 

afetados pela complexidade anatômica (2,3) do sistema de canais radiculares. 

Características anatômicas como número de canais, curvaturas, formato e posição do 

forame apical, ramificações (4) e alterações devem ser reconhecidas e analisadas 

pelo clínico para o melhor planejamento e execução do preparo dos canais radiculares 

(5-10).  

A presença de istmos na raiz mesial de molares inferiores é muito comum 

(11,12). Cerca de 85% dos molares inferiores apresentam istmos nos 5mm apicais da 

raiz mesial (13). O conhecimento da presença de istmos e canais acessórios 

aumentam as chances de sucesso do tratamento endodôntico (14). Essas estruturas 

são normalmente regiões de acúmulo de bactérias e tecido pulpar necrótico, podendo 

ser a causa do insucesso do tratamento endodôntico (15). Por isso a importância do 

conhecimento das variações anatômicas para o sucesso do tratamento (16).  

A morfologia e configuração dos canais radiculares foram inicialmente 

classificadas por Weine et al. (17), Pineda e Kuttler (18) e Vertucci (16). O primeiro 

molar inferior apresenta-se tipicamente com 2 raízes bem definidas; uma raiz mesial 

caracterizada por uma superfície mesio-distal achatada e uma superfície vestíbulo-

lingual mais ampla, e uma raiz distal normalmente reta com um canal achatado ou 2 

canais circulares. A raiz mesial é comum apresentar 1 canal mesio-vestibular e 1 canal 

mesio-lingual. Entretanto, diversidades anatômicas como maior número de canais, 

canais laterais, ramificações e istmos têm sido relatadas na literatura (19). 

Em 2017 foi proposta por Ahmed et al uma nova classificação anatômica para 

os dentes. Esta classificação é dividida em: dentes com uma raiz, duas raízes ou 

multirradiculares. O primeiro número é referente ao dente em questão, depois coloca-

se a sigla da raíz a qual está sendo analisada e, por fim, os expoentes na sigla da raiz 

referentes a quantidade de orifícios, embocaduras e forames existentes, nesta ordem 

(20). 
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A micro tomografia computadorizada (microCT) tem sido bastante utilizada nas 

pesquisas in vitro em endodontia. Ela reproduz imagens 3D da anatomia dos canais 

radiculares, é uma tecnologia não destrutiva, e por isso permite avaliar os canais 

radiculares em diferentes momentos do tratamento endodôntico (21,22). 

Na tentativa de superar as dificuldades encontradas durante o tratamento do 

sistema de canais radiculares, especialmente no processo de sanificação e 

modelagem das complexidades anatômicas, novos recursos tecnológicos têm sido 

incorporados à pesquisa endodôntica (6). Habitualmente, esse processo de 

descontaminação é realizado por meios mecânicos através dos instrumentos de aço 

inoxidável ou níquel-titânio (NiTi), e meios físicos e químicos por meio da agitação das 

soluções irrigadoras.  

O advento dos instrumentos de NiTi foi um grande marco na endodontia (23). 

Estes instrumentos trouxeram muitas vantagens como menor tempo de trabalho, 

melhor eficiência de corte e capacidade de centralização comparado com o aço 

inoxidável (24,25). Entretanto, eles apresentam possibilidade de fraturar durante o uso 

(26). 

A fratura dos instrumentos de NiTi pode ser causada por fadiga cíclica ou 

torsional. A primeira, ocorre quando o instrumento se encontra em uma curvatura e é 

submetido a compressões e tensões no ponto máximo da flexão (27). A segunda, é 

quando o instrumento se prende em algum ponto de estreitamento do canal e a peça 

de mão continua sua rotação até ultrapassar o limite elástico do material (24). 

A liga de NiTi possui três fases diferentes de acordo com sua microestrutura: 

austenita, martensita e fase R (28). Essas fases podem sofrer modificações de acordo 

com a tensão exercida sobre o instrumento e a mudança de temperatura. Os 

tratamentos termomecânicos podem manter a liga na fase martensita, fase R ou forma 

mista, alterando a temperatura de transformação e, consequentemente, alterando as 

características da liga (28,29). Estudos têm demonstrado comportamentos de fadiga 

diferentes entre instrumentos quando testados em diversas temperaturas. As ligas 

martensíticas têm-se apresentado mais resistentes a fadiga do que instrumentos 

austeníticos em temperatura ambiente (30,31).   
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Em busca de minimizar os riscos de fratura, tem sido proposto mudanças nos 

instrumentos como: design, liga de NiTi e cinemática (24,32,33,34). Em 2011, surgiu 

a liga Blue, nomeada de acordo com sua coloração azul, resultado da oxidação do 

processo de aquecimento e resfriamento induzido na superfície do instrumento (32). 

Essa liga possui efeito de memória de forma controlado, é mais flexível e possui maior 

resistência a fadiga do que os instrumentos M-Wire e NiTi convencional (32), o que 

pode ser atribuído ao seu estado martensítico (35,36).  

O Reciproc Blue (VDW, Munich, Alemanha) é um instrumento com tratamento 

térmico blue, e consequentemente com as características descritas anteriormente. Há 

muitos resultados pertinentes na literatura, como o descrito no estudo de Plotino et al 

(2018), no qual o Reciproc Blue apresentou melhor resistência a fadiga cíclica do que 

o Reciproc independente da temperatura. Além disso, o estudo deixa claro que a 

temperatura influencia nas propriedades mecânicas dos instrumentos de NiTi (37).  

Entretanto, o comportamento do instrumento frente a diferentes situações 

anatômicas, ainda não foi estudado. Outro fator, é que na totalidade dos estudos, os 

dentes são instrumentados em temperatura ambiente, o que poderia alterar os 

resultados. Diante disso, fica evidente a necessidade de uma pesquisa para elucidar 

essas dúvidas.  

Portanto, o objetivo do presente estudo é avaliar o comportamento mecânico 

do instrumento Reciproc Blue (VDW, Munich, Alemanha) frente a diferentes anatomias 

e temperaturas. As hipóteses nulas são: (a) a capacidade de modelagem e segurança 

durante o preparo com Reciproc Blue (VDW, Munich, Alemanha) em anatomias 

complexas de mesiais de molares inferiores é semelhante; (b) não há diferença no 

comportamento mecânico do Reciproc Blue (VDW, Munich, Alemanha) nas diferentes 

temperaturas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Diante do presente estudo, pode-se concluir que mesmo com o avanço nas 

propriedades mecânicas dos instrumentos de NiTi, incluindo os tratamentos térmicos, 

estes ainda não são ideais devido a complexa e desafiadora anatomia do sistema de 

canais radiculares e a temperatura na qual esses instrumentos são utilizados.  

Devido a alta prevalência de istmos e achatamentos nas raízes mesiais de 

molares inferiores, e sabendo que os instrumentos não são capazes de tocar essas 

áreas, é indispensável a utilização de soluções irrigadoras efetivas associadas a 

métodos de agitação para atingir essas regiões visando melhorar a desinfecção do 

sistema de canais radiculares. 

Além disso, a problemática da temperatura na qual o clínico utiliza seus 

instrumentos na cavidade oral é de suma importância. Sabe-se que o aumento na 

temperatura torna o instrumento mais rígido, porém ainda são necessários estudos 

para maior detalhamento do comportamento dos instrumentos frente a este aumento 

de temperatura nas diversas anatomias existentes.  

Portanto, visando a excelência do tratamento endodôntico, é indispensável o 

conhecimento da anatomia dos canais radiculares, assim como o comportamento dos 

instrumentos frente a temperatura corporal na qual são utilizados. Desta forma, o 

clínico terá condições de realizar procedimentos que resultarão no sucesso do 

tratamento. 
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Figura 1. Classificação de Ahmed et al (2017). A) MIRm1-1-1; B) MIRm2-2-1-1; C) MIRm1-

1-2-1-1; D) MIRm2-2-2. 

 

 

Figura 2. Imagens representativas totais e dos terços apical, médio e cervical dos 

grupos MIRm1-1-1 (A); MIRm2-2-1-1 (B); MIRm1-1-2-1-1 (C) e MIRm2-2-2 (D). Em roxo a área 

do canal inicial e em verde as áreas tocadas pelo instrumento.  
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Figura 3. A) Instrumentação em temperatura corporal (37º). B) Máquina de torção 

com instrumento Reciproc Blue (VDW, Munich, Alemanha). 

 

 

Figura 4. Imagem de microscópio eletrônico de varredura a laser (MEV). A) 

Instrumento usado em temperatura ambiente, aumento de 150x; B) Região da fratura 

do instrumento A mostrando os dimples que confirmam a fratura por torção, aumento 

de 1000x; C) Instrumento usado em temperatura corporal, aumento de 150x; D) 

Região da fratura do instrumento C mostrando os dimples que confirmam a fratura por 

torção, aumento de 1000x. 
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Figura 5. Imagens representativas totais e dos terços apical, médio e cervical dos 

grupos temperatura corporal (A) e ambiente (B). Em roxo a área do canal inicial e em 

verde as áreas tocadas pelo instrumento. 
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DECLARAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DE ARTIGO EM DISSERTAÇÃO 
 
Declaramos estar cientes de que o trabalho “Avaliação do comportamento mecânico do 

Reciproc Blue frente a diferentes anatomias e temperaturas” será apresentado na 

dissertação da aluna Gabriela Gonçalez Piai e que não foi e nem será utilizado em outra 

dissertação/tese dos Programas de Pós-graduação da FOB-USP. 
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