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RESUMO 
 

A instrumentação dos canais radiculares após o surgimento das ligas de NiTi na 
Endodontia, dentre eles os sistemas Reciproc e WaveOne, vem se popularizando 
devido à redução do tempo de trabalho e menor tendência de fraturas dos 
instrumentos. Estes sistemas reciprocantes quando comparados à rotação contínua, 
tem apresentado várias vantagens. Antes de escolher o sistema que vai utilizar, o 
cirurgião-dentista deve conhecer as capacidades e limitações de cada sistema 
baseado em evidências científicas Neste sentido, os objetivos deste estudo, através 
da revisão de literatura, foram para contribuir com conhecimento da evolução e 
importância dos rotatórios na endodontia, bem como descrever sua técnica, suas 
características, vantagens e desvantagens. Estudar também o comportamento 
desses sistemas como forma de garantir um preparo do canal mais rápido, efetivo e 
com possibilidade de redução da fadiga cíclica dos instrumentos e menor extrusão 
de debris para o periápice. Ambos os sistemas reciprocantes são considerados um 
novo conceito de instrumentação, sendo que utilizam movimentos de rotação horária 
e anti-horária, o que reduz o risco de torção, tempo de trabalho e possibilidade de 
contaminação cruzada. Além disso, comparando os dois sistemas entre si, o 
Reciproc se mostrou mais resistente quando submetido à ação do hipoclorito de 
sódio e a fadiga cíclica em relação ao WaveOne, ocasionando menor alteração no 
formato anatômico do canal radicular, maior flexibilidade e eficiência de corte.  
 
 
Palavras-chave: Movimento reciprocante; WaveOne; Reciproc; Instrumentos lima 

única; Endodontia.  
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ABSTRACT 

 
The instrumentation of the root canals after the emergence of NiTi alloys in 
Endodontics, among them the Reciproc and WaveOne systems, has become popular 
due to the reduction of working time and lower tendency of instrument fractures. 
These reciprocating systems when compared to continuous rotation have several 
advantages. Before choosing the system that will be used, the dentist must know the 
capabilities and limitations of each system based on scientific evidence. In this 
sense, the objectives of this study, through the literature review, were to contribute 
with knowledge of the evolution and importance of the endodontics, as well as 
describe its technique, its characteristics, advantages and disadvantages. To study 
the behavior of these systems as a way of guaranteeing a faster, more effective 
channel preparation, with the possibility of reducing the cyclical fatigue of the 
instruments and lower extrusion of debris to the peripaper. Both reciprocating 
systems are considered a new concept of instrumentation, using hourly and anti-
clockwise rotation movements, which reduces the risk of torsion, working time and 
possibility of cross-contamination. In addition, comparing the two systems with each 
other, the Reciproc proved to be more resistant when subjected to the action of 
sodium hypochlorite and cyclic fatigue in relation to WaveOne, causing less alteration 
in the anatomical shape of the root canal, greater flexibility and cutting efficiency. 
 
 
Key-words: Reciprocating movement; WaveOne; Reciproc; Instruments only; 
Endodontics. 
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INTRODUÇÃO 
 

O constante desenvolvimento de técnicas de equipamentos e instrumentação 

tornou possível para resolver vários casos clínicos na área de Endodontia. No 

entanto, é ainda imperativo que os profissionais tenham um conhecimento profundo 

da anatomia interna da câmara pulpar e todo o sistema radicular para aumentar a 

eficiência e, consequentemente, a taxa de sucesso clínico do tratamento 

endodôntico (COSTA, 2015, p.1-21; MOERSCHBAECHER, 2016, p.7-8). 

O tratamento endodôntico é constituído de varias etapas, mas, para conseguir 

almejar o sucesso do tratamento, algumas fases são indispensáveis, como uma boa 

limpeza, modelagem e desinfecção do canal radicular, é necessária a obtenção de 

um formato cônico, o mais próximo de sua forma original, para poder concluir 

hermeticamente a obturação (MESGOUEZ et al, 2003, p. 161-165; SEMAAN et al, 

2009, p. 297-309) 

O preparo do canal radicular tem passado por transformações nos últimos 

anos, e vem evoluindo gradativamente, já que os rotatórios vem tomando espaço 

com o intuito de promover maior agilidade ao tratamento (DE MELO; DE OLIVEIRA, 

2011; DUQUE et al, 2015). 

A endodontia vem passando por grandes avanços, diante dessa premissa 

observou-se a necessidade de incluir nesse estudo o uso dos rotatórios, que vem 

abrangendo um grande público de profissionais da área odontológica (ARES, 2015, 

p.1-9). 

Sabe-se que em qualquer tratamento endodôntico há riscos de alguns 

imprevistos acontecerem e com isso muitos profissionais optam pelo tratamento 

manual, assim julga-se de suma importância estudos dentro dessa área para 

promover um tratamento que seja confortável para o paciente e que também não 

venha trazer transtornos ao cirurgião-dentista (HANSEL, 2016, p.25-30). 

Através dos rotatórios é possível observar a rapidez do tratamento, assim 

como menor desgaste do paciente e profissional, sendo vista como uma forma 

simples de aplicação. Nesse sentido faz com que os rotatórios aumente a sua 

procura em relação aos tratamentos endodônticos por sua eficácia, contribuindo na 

evolução do mesmo (CORRÊA, 2015, p.16-23). 

A instrumentação rotatória se apresenta em constante evolução, a cada dia 

novos motores e instrumentos são introduzidos no mercado, fascinando os 
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profissionais atuante na área, uma vez que a instrumentação rotatória promove 

maior rapidez no preparo do canal radicular, levando a um menor estresse ao 

profissional e seus pacientes (COSTA, 2015, p.1-21; SILVA et al, 2015, p. 01-06). 

As vantagens dos rotatórios em relação ao manual, é que diminui tempo de 

trabalho, devido sua rapidez na conclusão do preparo biomecânico, levando a um 

melhor conforto ao paciente, juntamente com a melhoria de trabalho ao profissional, 

é um aparelho bastante produtivo, que já tomou o mercado e veio para ficar e 

contribuir com o sucesso da endodontia (MOERSCHBAECHER, 2016; VIDAL et al, 

2016, p. e125).  

Numerosas técnicas têm sido propostas para remover materiais de 

enchimento de raízes, incluindo fichas manuais de aço inoxidável, solventes 

adjuntivos e/ou ultra-sons, e sistemas rotativos de níquel-titânio (NiTi). O sistema 

rotativo universal ProTaper melhorou a série ProTaper anterior, adicionando 

instrumentos de retratamento rotativo projetados especificamente para remover 

material de obturação de canais radiculares e estudos relataram sua eficácia, 

capacidade de limpeza e segurança (LEONARDO; DE TOLEDO, 2017; MESGOUEZ 

et al, 2003, p. 161-165).  

Qual a importância dos rotatórios na endodontia? 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a 

evolução e importância dos rotatórios na endodontia, e especificamente iremos 

abordar descrevendo os sistemas rotatórios, evidenciar os sistemas rotatórios mais 

utilizados na atualidade, as principais vantagens e desvantagens relacionadas ao 

uso dos rotatórios na endodontia. 

Para isso, será realizado um estudo descritivo (quanto ao objetivo 

metodológico), qualitativo (quanto a abordagem da pesquisa), e bibliográfica (quanto 

ao procedimento de coleta de dados). Coleta de dados secundários de revisão 

bibliográfica sistematizada de artigos científicos, livros-textos, monografias, teses e 

dissertações mediante consulta nos centros de referências em saúde, como 

PubMed, Bireme, Scielo nos últimos 10 anos utilizando como descritores: 

Endodontia; Sistema Rotatório; Odontologia.  
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No capítulo 1 são apresentados os tipos de sistemas rotatórios. Os materiais 

mais utilizados atualmente e as principais vantagens e desvantagens são 

apresentados e discutidos nos capítulos 2 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

1 SISTEMAS ROTATÓRIOS 
 

Os objetivos básicos do tratamento endodôntico são a limpeza e modelagem 

do sistema radicular, bem como sua obturação tridimensional. A obturação 

adequada deve proporcionar vedação hermética, prevenir re-infecção e promover o 

processo de reparo biológico do tecido periapical (MESGOUEZ et al, 2003, p. 161-

165). 

Na busca de uma nova intervenção de alta qualidade, vários estudos têm sido 

conduzidos para encontrar um sistema de trabalho mais adequado, eficaz e rápido 

que não interfira com os aspectos biológicos e permita o acesso ao longo do 

comprimento do canal radicular. Mesmo com as técnicas mais modernas, as falhas 

no tratamento endodôntico às vezes são inevitáveis, e muitas vezes é necessário 

remover todos os materiais de obturação usados para restaurar o tecido periapical 

saudável (COSTA, 2015, p.1-21; MESGOUEZ et al, 2003, p. 161-165; 

MOERSCHBAECHER, 2016, p.7-15). 

O sistema rotatório é uma evolução de grande ganho para a área da 

endodontia, pois o tratamento endodôntico passa por varias etapas para se obter o 

sucesso, uma delas e bastante importante é o preparo do canal radicular, que tem 

que ser bem limpo e de forma cônica, com intuito de se obter uma boa obturação 

(DUQUE et al, 2015; PÉCORA et al, 2002; SYDNEY et al, 2014). 

O preparo do canal radicular costuma levar um bom tempo para ser 

concluído, pois tem que ser feito de maneira impecável, com isso se fez necessário 

o aparecimento de um instrumento que viesse proporcionar melhor qualidade de 

trabalho. Assim, surge o sistema rotatório, algo inovador, de grande utilidade e que 

vem sendo um sucesso na endodontia, que contribui para o melhor conforto do 

paciente e profissional, e reduz o tempo de trabalho, sem contar na sua grande 

eficácia nos preparos dos canais radiculares (SYDNEY et al, 2014; RELVAS et al, 

2013).  

Os sistemas rotatórios evoluem constantemente, e junto a essa evolução 

destacam-se as limas endodôntica rotatórias, que são responsáveis pela boa 

limpeza e modelagem do canal radicular. Limas com mais resistência e flexibilidade, 

já que cada canal exibe uma forma anatômica diferente, alguns ainda podem vim 

atresiados e curvos, sendo uma missão trabalhosa para garantir um material de 
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qualidades, para oferecer segurança durante o trabalho (PÉCORA et al, 2002; 

SEMAAN et al, 2009, p. 297-309). 

A ocorrência da fratura dos instrumentos endodônticos pode ser influenciada 

por quatro diferentes fatores, que foram separados de forma didática: relacionados à 

estrutura dentária a ser tratada, ao instrumento e ao motor utilizados e aos fatores 

existentes na execução propriamente dita do preparo químico-mecânico 

(MESGOUEZ et al, 2003, p. 161-165; SILVA et al, 2015, p. 01-06; VIDAL et al, 2016, 

p. e125). 

A maior preocupação com os instrumentos rotatórios é sua fratura 

inesperada. Ela pode ocorre sem que nenhuma deformação permanente prévia 

possa ser visualizada (COSTA, 2015, p.1-21). As fraturas nos instrumento rotatórios 

podem ocorrer em duas circunstâncias: fratura torsional e fratura por flexão. as 

fraturas por torção ocorrem quando a ponta ou qualquer parte do instumento fica 

presa no canal enquanto o restante continua sua rotação. As fraturas por flexão 

acontecem ela fadiga que o metal sofre em canais radiculares com pequeno raio de 

curvatura, onde o limite de flexibilidade dos instrumentos é excedido resultando em 

fadiga cíclica (PÉCORA et al, 2002, p.3).    

O risco de fratura dos instrumentos endodônticos rotatórios durante a 

realização do preparo de um canal radicular é um acontecimento inesperado e que 

assusta o endodontista. Segundo Mesgouez et al (2003), os instrumentos de NiTi 

apresentam uma maior probabilidade de fratura em relação aos instrumentos de aço 

inoxidável devido à propriedade da liga de não permitir a visualização de alterações 

morfológicas quando elas ocorrem. Logo, é necessário que se avaliem as 

peculiaridades de cada sistema frente a diferentes variações clínicas, buscando 

maiores informações para estes instrumentos durante a realização do tratamento 

endodôntico (VIDAL et al, 2016, p. e125). 

 

1.1 INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS 

 

A instrumentação do canal radicular deve preservar o forame apical existente 

com uma forma alargada das extremidades apical para a coronal e não alterar a 

curvatura do canal original. No entanto, durante a preparação, especialmente 
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quando se preparam canais curvos, podem ocorrer erros iatrogênicos, como bordas, 

zips, perfurações e transporte de canais radiculares (ARES, 2015, p. 9-17). Os 

avanços tecnológicos nos instrumentos rotativos de níquel-titânio (NiTi) levaram a 

novos conceitos de design e técnicas mais fáceis e rápidas que preservam a forma 

original do canal com um erro iatrogênico consideravelmente menor (SEMAAN et al, 

2009, p. 299-303). Numerosas técnicas de modelagem do canal radicular com todos 

os sistemas NiTi e diferentes cinemáticas foram avançadas para manter a forma 

original do canal e, portanto, permanecer melhor centradas (SYDNEY et al, 2014, 

p.116-119). 

Um novo conceito para limas NiTi foi recentemente introduzido com diferentes 

movimentos de trabalho que terminam a modelagem do canal radicular com apenas 

uma única lima (ALCALDE et al, 2015). Dois desses sistemas de lima única, 

Reciproc (VDW, Munich, Germany) e WaveOne (WO) (Dentsply Tulsa Dental 

Specialties, Tulsa, OK), são usados em movimento reciprocante e são feitos de uma 

liga NiTi especial (M-Wire ) para aumentar a flexibilidade e melhorar a fadiga cíclica 

do instrumento (CORRÊA, 2015, p.10-15; GUIMARÃES JUNIOR, 2013, p. 9-14; 

HANSEL, 2016, p.13-24). Um instrumento com movimento reciprocante gera uma 

distância angular mais curta do que um instrumento rotativo, proporcionando valores 

de tensão mais baixos. Portanto, um instrumento reciprocante deve ter uma vida de 

fadiga prolongada. No entanto, para progredir para o ápice, uma lima reciprocante 

que usa um movimento bidirecional precisa de mais pressão interna, cortará menos 

efetivamente do que uma lima rotativa de tamanho semelhante e é mais limitado em 

detritos fora do canal (ALCALDE et al, 2015; VILAS-BOAS et al, 2014).  

 

1.2 SISTEMAS RECIPROCANTES 

 

O Twisted File® (Sybron Dental Specialities, Orange, CA, USA) é uma lima 

que usa uma rotação contínua combinada e um movimento reciprocante. Usa 

rotação contínua quando a lima é exposta a uma carga mínima ou nenhuma 

aplicada e usa movimento recíproco quando engata a dentina e a carga é aplicada 

(HANSEL, 2016, p.17-20). Os fabricantes alegaram que essa tecnologia adaptativa e 

o projeto de lima torcido aumentam a remoção de detritos e a flexibilidade e permite 
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que a lima se ajuste às forças de torção intracanal dependendo da quantidade de 

pressão colocada sobre ela (CORRÊA, 2015, p. 18-26; GUIMARÃES JUNIOR, 2013, 

p. 9-26) 

Gambarini et al (2012) testaram as limas Twisted File® em canais artificiais 

com curvatura de 60º sob circunstâncias diferentes: em movimento rotatório 

contínuo, e em movimento recíproco, com variações nos ângulos de oscilação. O 

movimento recíproco proporcionou mais resistência à fadiga, prolongando o tempo 

de utilização do sistema Twisted File nestas circunstâncias. 

A Lima OneShape (OS) (Micromega, Besancon, França) é outro sistema de 

lima única que é usado em um movimento de rotação tradicional contínuo. A lima 

possui uma geometria de seção transversal assimétrica que gera ondas de 

movimento de movimento ao longo da parte ativa da lima (CORRÊA, 2015, p. 10-15; 

HANSEL, 2016, 13-24) 

O Protaper Next (PN) (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) é outro novo 

sistema de limas NiTi, tem um design de deslocamento e porcentagens progressivas 

e regressivas em uma única lima e é feito a partir da tecnologia M-Wire. Tendo 

diversas funções de redução de porcentagem para diminuir o efeito de parafuso e o 

bloqueio atômico perigoso, minimizando o contato entre lima e dentina. Na parte 

apical, os instrumentos PN (X1, X2 e X3) têm menos conicidade (0,04, 0,06 e 0,07, 

respectivamente) do que os arquivos de acabamento de Protaper Universal (PU) 

(F1, F2 e F3 e 0,07, 0,08 e 0,09, respectivamente) (ARES, 2015, p.18-25; HANSEL, 

2016, p.13-24). As vantagens dos arquivos PN incluem a possibilidade de cortar um 

envelope de movimento maior em comparação com um arquivo de tamanho similar 

com uma massa simétrica e eixo de rotação com o auxílio de um design assimétrico 

offset. Assim, arquivos PN menores e mais flexíveis podem cortar a mesma 

preparação de tamanho como um arquivo maior e mais rígido com uma massa 

centrada e eixo de rotação (ALCALDE et al, 2015; ARES, 2015, p.18-25). 

As investigações do efeito de moldagem destes novos sistemas NiTi com 

diferentes características de design e cinemática são importantes para entender 

como as diferenças afetam seu desempenho. No entanto, o efeito destes novos 

sistemas rotativos NiTi na geometria do canal radicular ainda não foi comparado 

(ARES, 2015, p.40; HANSEL, 2016, p.13-24). 
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Segundo Yared e Alasmar Ramli (2013 apud CORRÊA, 2015, p. 13), o 

movimento reciprocante alivia o stress sobre o instrumento e, consequentemente, 

reduz o risco de fratura do instrumento causado pela fadiga cíclica, sendo esta 

ocasionada pela tensão e compressão do instrumento contra as paredes do canal 

Castelló-Escrivá et al (2012 apud GUIMARÃES JÚNIOR, 2013, p. 21) 

testaram três instrumentos de NiTi quanto à resistência à fadiga cíclica (ProTaper®, 

WaveOne® e Twisted Files®). Os instrumentos foram acionados em canais artificiais 

com diferentes ângulos de curvatura. O tempo e o número de voltas até a ocorrência 

da fratura foram calculados. WaveOne® apresentou melhor resistência à fadiga 

cíclica que os demais, trabalhando por um período maior de tempo e, 

consequentemente desenvolvendo maior número de voltas até que a fratura 

ocorresse, isso devido ao tipo liga M-Wire utilizada na fabricação das limas 

WaveOne® enquanto as limas ProTaper® são fabricadas com as tradicionais ligas 

de NiTi. 

Berutti et al. (2012), compararam as modificações no formato original de 

canais artificiais (Blocos de resina) após instrumentação com o sistema de uso-único 

WaveOne® Primary e o sistema rotatório ProTaper®. O sistema WaveOne 

®proporcionou menores alterações no formato original do canal, quando comparado 

ao sistema rotatório ProTaper®. 
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2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS ROTATÓRIOS  

 

Com os avanços tecnológicos, os instrumentos e técnicas tem simplificado a 

execução do tratamento endodôntico. Fez com que houvesse uma transição da 

instrumentação manual para o automatizado, na busca em melhorar a qualidade dos 

tratamentos de canais. Atualmente, existem no mercado dois sistemas disponíveis: 

os sistemas rotatórios (rotação contínua) e os sistemas reciprocantes e/ou 

oscilatórios (rotação alternada) (LUZ SEGUNDO et al, 2015). 

A técnica de movimentos reciprocantes com o conjunto de manobras 

alternadas (direita e esquerda), com o objetivo de permitir uma ação mais efetiva do 

instrumento ao longo das paredes dos canais. Assim, o instrumento fica mais 

centralizado, causando menos desvio apical e fazendo com que a área apical dos 

dentes curvos possa ser ampliada com instrumentos de maior numeração ao limite 

convencional, reduzindo o risco de alteração do formato original do canal (DE DEUS, 

1992). 

À vista disso, no intuito de minimizar essas variações durante o preparo dos 

canais radiculares, diferentes técnicas de preparo do canal foram descritas na 

literatura, com a utilização de instrumentos de níquel titânio em motores de 

movimento rotatório continuo, movimento rotacionais e reciprocantes, ou uma 

combinação destes dois movimentos (LOPES et al., 2014; SANTOS; RODRIGUES; 

ANJOS, 2017). 

Os principais sistemas reciprocantes disponíveis para o uso dos cirurgiões-

dentistas, são: Reciproc® e WaveOne®. O conceito principal do movimento é o 

mesmo, apesar de que cada fabricante tenha definido de forma diferente como seu 

sistema deve ser utilizado (MACHADO et al, 2012; SANTOS; RODRIGUES; ANJOS, 

2017). 

Este sistema é composto por 3 instrumentos: 20.06 (amarelo), 25.06 

(vermelho) e 40.06 (preto) no comprimento de 21 e 25 mm (Figura 1) (SANTOS; 

RODRIGUES; ANJOS, 2017). 
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Figura 1 - Instrumentos do sistema Unicone. 
Fonte: http://www.dentalpaivanovo.com/media/catalog/product/cache/1/ 

image/640x468/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/u/n/unicone_kit_site.jpg 

 

O instrumento 20.06 (amarelo) é indicado para canais atrésicos na qual o 

diâmetro inicial seja compatível com uma lima tipo K no 8. O instrumento 25/06 

(vermelho) é indicado para canais de diâmetro compatível com uma lima tipo K no 10 

ou 15. E para canais de diâmetro compatível com uma lima tipo K no 20 e/ou 30 o 

instrumento indicado é 40/06 (preto) (SANTOS; RODRIGUES; ANJOS, 2017).  

Este sistema tem a possibilidade de esterilização e não é, especificamente, 

necessário um motor exclusivo podendo ser usado nos motores do Reciproc ou do 

Wave-One (MACHADO et al, 2012).  

O princípio básico do movimento reciprocante é a movimentação no sentido 

anti-horário com uma maior angulação, assim o instrumento avança pelo canal, 

cortando dentina. O sentido horário utiliza um ângulo menor para que haja liberação 

da lima imediatamente (ELNAGHY; ELSAKA, 2015; KIM et al, 2012). 

Ao iniciarmos a instrumentação, como método de prevenção e redução de 

risco de fratura, a lima não deve ficar estática dentro do canal. Para que isto ocorra, 

movimentos de “bicada” devem ser utilizados, promovendo uma ação dinâmica da 

lima dentro dos condutos. Estes movimentos de “bicada” devem ser utilizados com 

uma pressão apical extremamente leve. Após três movimentos, deve ser feita a 

remoção da lima do conduto para a limpeza com gaze e nova irrigação (ALVES, 

2011; NAKAGAWA, 2011).  . 
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Jeon et al (2014), demostrou uma preocupação com estes movimentos de 

“bicada”, quando realizados no comprimento de trabalho, poderiam produzir um 

alargamento apical maior ao final da instrumentação. Não houve diferença 

estatisticamente significativa se comparados Reciproc® R25 ou WaveOne® primary. 

Porém, uma análise entre os subgrupos revela que quanto mais movimentos de 

“bicada” são realizados no comprimento de trabalho, maior o tamanho do preparo 

apical. Estes resultados revelaram que a secção transversal não influenciou no 

aumento do preparo apical.  

As ligas de níquel-titânio permitiram o desenvolvimento de instrumentos 

endodônticos rotatórios por causa da sua superelasticidade e baixo módulo de 

elasticidade, o que melhorou várias características do preparo químico-mecânico do 

canal (ALVES, 2011; NAKAGAWA, 2011; SANTOS; RODRIGUES; ANJOS, 2017).   

Essas propriedades físicas e mecânicas tornam instrumentos endodônticos 

feitos com essa liga mais flexível e resistente à fadiga do que os confeccionados 

com fios NiTi convencionalmente processados. Isto ocorre devido a sua micro-

estrutura martensítica nano-cristalina única (ALVES, 2011; SANTOS; RODRIGUES; 

ANJOS, 2017). 

As limas WaveOne® Large são menos flexíveis que as Reciproc® R40 

quando submetidas a uma deflexão de 45º . No entanto, podemos afirmar que os 

sistemas reciprocantes de modo geral são mais flexíveis que os rotatórios (LOPES 

et al, 2013; ELNAGHY et al, 2015) 

Em relação à resistência torcional final, WaveOne® obteve significativo 

melhor resultado, seguido de Reciproc® e ProTaper®10. WaveOne® também 

demonstrou melhor resistência torcional quando comparado à OneShape®. Esta 

flexibilidade é uma propriedade importante para o preparo de canais curvos. Porém, 

ao passo que a modelagem dos canais avança, a fratura do instrumento 

endodôntico por fadiga cíclica se torna razão para preocupação dos CD, pois ela 

normalmente acontece sem aviso prévio. A fratura de instrumentos utilizados em 

movimento rotatório ocorre por dois diferentes mecanismos: fratura causada por 

torção e por fadiga flexural (ELNAGHY; ELSAKA, 2015; KIM et al, 2012).  

A fratura por torção ocorre quando uma parte do instrumento fica presa nas 

paredes do canal, porém a haste continua seu movimento de rotação. O stress 
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ocorre quando a lima é utilizada em canais curvos. Verifica-se a fadiga flexural 

quando acumula repetidos stresses de compressão e tensão no ponto de maior 

flexão em um canal curvo (ELNAGHY; ELSAKA, 2015).  

A lima Reciproc® R25 foi avaliada tanto em seu movimento reciprocante 

quanto em movimento rotatório para análise da resistência a fadiga flexural. O 

número de ciclos até a fratura no movimento reciprocante foi quase o dobro em 

comparação ao movimento rotatório (SANTOS; RODRIGUES; ANJOS, 2017).  

Na avaliação da fadiga cíclica os instrumentos Reciproc® R25 obtiveram 

melhores resultados que WaveOne®. Este resultado pode ter ocorrido devido as 

secções transversais dos instrumentos e das diferenças nos sistemas reciprocantes. 

Em comparação com WaveOne®, Reciproc R25 também demonstrou menor 

probabilidade de apresentar fadiga cíclica a 13 mm da ponta do instrumento14, ou 

quando imersas em hipoclorito de sódio (COSTA, 2014; PIRES, 2014; SANTOS; 

RODRIGUES; ANJOS, 2017).  

A fadiga cíclica foi avaliada de forma estática (quando a lima está parada no 

conduto radicular), ou dinâmica (promovendo movimento axiais no conduto). O 

movimento dinâmico diminui o risco de fratura das limas, aumentando a resistência a 

fadiga dos instrumentos (COSTA, 2014; RODRIGUES et al, 2015). 

De Deus et al (2013) Reciproc® demonstrou significativa maior vida a fadiga 

cíclica que os instrumentos Mtwo® em ambos os testes, estático e dinâmico. 

Independentemente do tipo de liga (NiTi M-Wire ou não), da marca ou do movimento 

(rotatório ou reciprocante), os melhores resultados se deram no movimento 

dinâmico.  

A maior facilidade de se realizar um tratamento endodôntico utilizando 

sistemas reciprocantes de lima única não exime o Cirurgião-Dentista de estar 

contextualizado em seu campo de trabalho. É necessário que haja o pleno 

conhecimento no que diz respeito às técnicas, propriedades dos sistemas e limas, 

anatomia dental e diagnóstico, conseguindo assim autonomia para decidir como e 

quando os sistemas podem ser utilizados, garantindo êxito nos procedimentos 

endodônticos. 
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3 PRINCIPAIS VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS LIMAS WAVEONE E 

RECIPROC 

 

Amaral, Forner e Llena (2013) realizaram um estudo com o intuito de avaliar o 

efeito dos sistemas rotatórios reciprocantes na remoção da Smear layer. Neste 

estudo a presença de smear layer foi avaliada por meio da classificação Torabinejad 

em uma escala de três valores: 

a. Pontuação 2 - Quando os canais apresentavam uma quantidade elevada 

de smear layer, tanto na superfície da dentina como nos túbulos 

dentinários;  

b. Pontuação 1 - Quando os canais apresentavam uma superfície limpa, mas 

com smear layer nos túbulos;  

c. Pontuação 0 - Quando tanto a superfície como os túbulos estavam livres de 

smear layer.  

 

Nenhum dos sistemas conseguiu uma pontuação de 0 em todos os terços do 

canal. Com isto, os autores do estudo concluíram que tanto a WaveOne® como a 

Reciproc® são eficazes na remoção da smear layer, principalmente nos terços 

coronais e médios, sem apresentarem diferenças significativas entre elas (AMARAL; 

FORNER; LLENA, 2013). 

Segundo Plotino et al (2014), a capacidade que uma lima apresenta para 

remover, de forma eficiente, a dentina depende de diferentes parâmetros, sendo 

eles: o número de espiras, área transversal e design, a capacidade de remoção de 

dentina, ângulo helicoidal, design de ponta, propriedades metalúrgicas e tratamento 

de superfície dos instrumentos. 

Souza Carvalho et al. (2015) concluíram que os sistemas Reciproc® e 

WaveOne® têm capacidade similar na instrumentação no terço apical em diversos 

canais radiculares curvos. 

Um dos problemas com que os Cirurgiões Dentistas se deparam durante o 

tratamento Endodôntico é o transporte canalar e como demonstrado por Gergi et al., 

(2014) este foi maior com Reciproc® comparado com Waveone®, especialmente no 

terço apical. Apesar dos instrumentos Reciproc ® e Waveone® terem semelhanças 
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(mesma liga, mesmo tipo de movimento e o mesmo tamanho da ponta) os seus 

design transversais são diferentes, o que pode explicar a maior capacidade de corte 

e transporte apresentado pela Reciproc®. 

Para avaliar a eficácia de corte dos instrumentos WaveOne® e Reciproc® em 

blocos com diferentes programações nos diferentes grupos, os instrumentos 

Reciproc® apresentam, estatisticamente, um maior efeito de corte comparado com 

os instrumentos WaveOne®. Chega-se a dizer que o design da superfície de corte 

deve ser um parâmetro mais decisivo do que o tipo de movimento reciprocante em 

relação à capacidade de corte de instrumentos de níquel-titânio (PLOTINO et al, 

2014). 

Com o objetivo de comparar as capacidades de corte de três sistemas de lima 

única (WaveOne®, Reciproc® e “Self Adjusting File”), do sistema ProTaper® e K-

files em canais ovais, Topcu et al. (2014) realizaram um estudo que chegaram à 

conclusão de que os sistemas WaveOne®, Reciproc® e ProTaper® apresentam 

melhor desempenho do que a “Self Adjusting File” e K-files nos canais radiculares de 

forma oval, com diferenças significativas entre os grupos. Destes cinco sistemas, os 

sistemas WaveOne® e Protaper® foram os que apresentaram melhor capacidade de 

corte. 

Os preparos em canais ovais realizados por sistemas Reciproc® e 

WaveOne®  que utilizam micro-tomografia computadorizada para avaliar a eficácia 

da instrumentação radicular reciprocante, resulta em ganhos significativos no volume 

dos canais e em áreas de superfície. Observa-se um aumento significativo dos 

parâmetros (área, perímetro, circularidade, diâmetro maior, diâmetro menor, volume, 

área de superfície, estrutura de índice modelo) no sistema WaveOne® em 

comparação com o sistema Reciproc®. No entanto, nenhum sistema foi capaz de 

preparar completamente os canais radiculares ovais (VERSIANI et al, 2013). 

Com o intuito de comparar os diferentes sistemas na preparação de canais 

curvos, Capar et al. (2014) realizaram um estudo e constataram que não houve 

alterações estatisticamente significativas na curvatura do canal após a 

instrumentação com os diferentes sistemas. Uma das razões deve-se ao fato de 

todos os instrumentos apresentarem pontas não cortantes que trabalham com 

pressão mínima apical e funcionam apenas como guia para uma fácil penetração no 
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canal. Além disso, o estudo demonstrou que tanto a Reciproc® quanto a WaveOne® 

produzem transporte apical semelhante. 

Apesar da existência de evidência acerca da segurança nos instrumentos que 

utilizam movimento reciprocante surge a preocupação de avaliar se estes produzem 

defeitos na dentina (DE DEUS et al., 2014). 

Bürklein, Tsotsis e Schäfer (2013) classificaram os defeitos como Microcracks, 

Cracks completos e Craze lines:  

- Microcracks - linhas na parede do canal que se estendem ao longo da 

dentina sem no entanto alcançarem outra superfície.  

- Cracks completos - linhas que vão da parede do canal até outra 

superfície.  

- Craze lines - fissuras que não chegam as paredes do canal podendo ter 

origem noutra superfície do dente. 

 

De Deus et al., em 2014, realizou um estudo com intuito de avaliar a 

frequência de microcracks na dentina após a instrumentação com sistemas 

reciprocantes (Reciproc® e WaveOne®) e um sistema rotatório (BioRace®). Este 

estudo utilizaram as unidades 36, 37 e 46, 47 com raízes separadas, no total de 154 

dentes, e estes foram analisados utilizando uma tomografia micro computorizada. A 

análise qualitativa demonstrou que todos os defeitos encontrados no pós-operatório 

já se encontravam presentes nas imagens do pré-operatório, não existindo novos 

microcracks depois da instrumentação. Sendo possível concluir que não existe 

relação entre microcracks na dentina e a instrumentação com os sistemas 

Reciproc®, WaveOne® e BioRace®. 

Como mencionado anteriormente, por vezes surge a necessidade de realizar 

retratamento Endodôntico, indicado quando ocorre falha no tratamento realizado 

previamente. Para isso torna-se necessário retirar o material obturador e realizar 

uma nova instrumentação e irrigação. 

Azevedo Rios et al (2014) avaliou a eficácia de dois sistemas reciprocantes 

(Reciproc® e WaveOne®) em comparação com um sistema rotatório para 

retratamento (ProTaper Universal Retreatment®). Após a realização do retratamento 

verificou-se que todos os dentes apresentavam resíduos de material obturador, em 
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termos percentuais o instrumento Recirpoc® (R25) apresentou cerca de 4.30%, o 

instrumento WaveOne® (primary) apresentou 2.98% e o sistema ProTaper Universal 

Retreatment® apresentou 3.14%. No entanto não existe diferenças significativas 

entre os grupos. Assim, apesar de estes sistemas reciprocantes não terem sido 

projectados especificamente para retratamento foi verificado que estes podem ser 

potencialmente benéficos para este efeito uma vez que não existe diferenças 

significativas entre os sistemas avaliados. 

Apesar dos fabricantes recomendarem descartar estes sistemas após a 

utilização, Park et al. (2014) demonstraram que era possível utilizar até 5 vezes. 

Detectaram alguns ou nenhumas microcracks, não havendo alterações críticas nas 

propriedades metalúrgicas dos sistemas. Porém, com o aumento do número de 

utilizações diminui-se a eficácia dos instrumentos. Também, o sistema WaveOne® 

leva menos tempo a instrumentar o canal em comparação com o sistema Reciproc®. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após essa revisão de literatura, constatou-se que existe uma preocupação em 

se obter um sistema de trabalho que aumente a produção, melhore a qualidade do 

resultado final, reduza o tempo de trabalho e esforço do operador. Mostrando que, 

cada vez mais, o tempo influencia a escolha de materiais, instrumentos e técnicas a 

serem usadas no tratamento endodôntico. 

Em relação aos sistemas rotatórios convencionais, os sistemas de lima única 

em movimento recíproco apresentaram algumas vantagens de utilização, tais como, 

a liga metálica M-Wire, utilizada na fabricação de Reciproc e do WaveOne oferece 

maior flexibilidade e resistência à fadiga cíclica que as tradicionais ligas de NiTi, 

melhor centralização do preparo, com menor incidência de desvio ou transporte do 

forame apical , redução no tempo de trabalho, seguido pela valorização da relação 

custo/benefício devido à redução da quantidade de instrumentos e eliminação da 

possibilidade de contaminação cruzada entre pacientes, com a utilização de 

instrumento de uso único (descarte após o uso). 

Diante disso, os sistemas Reciproc e WaveOne são considerados um novo 

conceito de instrumentação, sendo que utilizam movimentos de rotação horária e 

anti-horária, o que reduz o risco de torção, tempo de trabalho e possibilidade de 

contaminação cruzada. Contudo, a literatura enfatiza que, os sistemas Reciproc 

apresenta mais resistente quando submetido ao hipoclorito de sódio, mais resistente 

a fadiga cíclica que o sistema WaveOne, ocasiona menos alterações nas condições 

geométricas do canal radicular; possui maior flexibilidade, o que diminui o risco de 

fratura do instrumento e  possui maior eficiência de corte.  
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