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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo, avaliar e comparar diferentes 

comportamentos mecânicos de instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados: 

RaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) fabricados com liga NiTi 

convencional, Twisted File (SybronEndo Orange, USA) fabricados com liga NiTi 

Fase-R, HyFlex CM (Coltene-Whaledent, Alemanha, Allstetten) fabricados com 

liga NiTi Memória controlada; ProFile Vortex (Dentsply, Tulsa Dental Specialties, 

Tulsa, OK,USA) fabricados com liga NiTi M-Wire.  

Material e Métodos: Os instrumentos foram submetidos a teste de resistência em 

flexão; teste de fadiga cíclica; teste de resistência à torção; teste de microdureza 

Vickers e tenacidade. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente através 

da análise de variância e através do teste Student Newman-Keuls (SNK) para 

análise de comparação múltipla. 

Resultados: Em relação aos testes mecânicos, os instrumentos Hyflex CM 

obtiveram melhores resultados quando comparados com os demais instrumentos 

testados. 

Conclusão: Os resultados deste estudo revelaram que os instrumentos 

endodônticos HyFlex CM (memória de forma controlada) apresentaram melhor 

comportamento mecânico em relação aos instrumentos testados exceto para o 

torque máximo e para a microdureza. 

Palavras-chave: Fadiga cíclica, instrumentos endodônticos, flexibilidade, liga de 

níquel-titânio, resistência à torção. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: This study aimed to evaluate and compare the mechanical behavior 

of four brands of engine-driven NiTi endodontic instruments: RaCe (FKG Dentaire, 

La Chaux-de-Fonds, Switzerland), made of conventional NiTi, Twisted File 

(SybronEndo, Orange, CA, USA), made of R-phase NiTi, HyFlex CM (Coltene-

Whaledent, Atlstatten, Switzerland) made of controlled memory NiTi M-wire; 

ProFile Vortex (Dentsply, Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, USA) manufactured 

from M-wire NiTi; and.  

Methods: Instruments were tested for bending resistance, cyclic fatigue, torsional 

resistance, Vickers hardness, and toughness. Data obtained were statistically 

tested by analysis of variance and Student Newman-Keuls (SNK) multiple 

comparison test. 

Results: The mechanical tests showed that instruments have different mechanical 

properties and performance. 

Conclusion: The results from this study show that HyFlex CM files had the 

highest bending resistance, cyclic fatigue life and, toughness.  

Keywords: Cyclic fatigue, endodontic instruments, flexibility, nickel-titanium alloy, 

torsional resistance 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  

Devido as propriedade especiais de efeito memória de forma e 

supereslasticidade da liga Níquel-titânio (NiTi), esta vêm sendo utilizada na 

medicina e odontologia com aumento significativo nos últimos anos. As 

aplicações mais comuns são os fios ortodônticos e os instrumentos 

endodônticos acionados a motor (WALIA et al.,1988). Os instrumentos 

endodônticos de liga de NiTi acionados a motor  foram desenvolvidos para 

promover um preparo químico mecânico mais rápido e seguro. Em 1988, a liga 

NiTi foi introduzida na fabricação destes instrumentos, e apresentam grande 

flexibilidade devido suas propriedades especiais (Glosson et al.,1995).  

A flexibilidade da liga NiTi superior ao aço inoxidável, permitiu o 

acionamento a motor dos instrumentos, eles puderam ser empregados nos 

segmentos apicais e cervicais, inclusive de canais curvos, sem gerar danos ao 

canal radicular. As dificuldades anatômicas mais comuns são as curvaturas 

que podem variar em posição, raio e comprimento dos arcos dos canais (Park 

et al., 2010). 

O desenvolvimento tecnológico principalmente na área da metalurgia 

permitiu o desenvolvimento de diversos tipos de ligas NiTi na endodontia para 

tentar lidar com situações críticas durante o tratamento endodôntico, como a 

anatomia do canal radicular. Os fabricantes vêm realizando modificações 

através de tratamentos térmicos e da composição química. As ligas NiTi 

convencionais, fase-R, M-wire e de Memória Controlada (CM) precisam ser 

estudadas quanto ao comportamento mecânico para que sejam empregadas 

corretamente durante o uso clínico. O conhecimento do comportamento 
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mecânico das novas ligas NiTi permitem a seleção adequada dos instrumentos 

de acordo com o desafio anatômico a se enfrentado. 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar a analisar em laboratório o 

comportamento mecânico de diferentes instrumentos endodônticos fabricados 

com liga NiTi convencional, Fase-R, M-Wire e com memória controlada, 

quando submetidos aos ensaios mecânicos de flexão em cantiléver, flexão 

rotativa, torção, dureza e tenacidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
 
2.1. Caracterização morfológica dos instrumentos endodônticos 

 

A influência da morfologia dos instrumentos endodônticos de NiTi no 

comportamento mecânico dos instrumentos com relação a fratura tem sido alvo 

de diversas pesquisas (CHEUNG et al., 2007, CHEUNG & DARVELL, 2007, 

GAMBARINI et al., 2008, LARSEN et al., 2009, KIM et al., 2010). As 

propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos, especialmente os que 

são utilizados em canais com curvatura acentuada, são afetadas por diferentes 

fatores como o tipo liga metálica, o desenho da seção transversal, o número de 

hélices, o ângulo de inclinação da hélice e a capacidade do instrumento em 

remover dentina (SERENE et al., 1995; PRUETT et al., 1997; SCHӒFER, 1999; 

TURPIN, 2000; TRIPI, 2006; PARASHOS e MESSER, 2006; GAMBARINI, 

2011; GUIOMAR, 2013). 

Embora os instrumentos rotatórios de NiTi tenham se tornado populares 

nos últimos anos, de acordo com as orientações do fabricante, esses 

instrumentos são capazes de ampliar rapidamente canais com curvaturas 

acentuadas (SCHӒFER & VLASSIS, 2004, SCHӒFER et al., 2006). Contudo, 

ainda há controversa no que diz respeito à influência da morfologia dos 

instrumentos com relação à limpeza do canal radicular (PETERS, 2004; RӦDIG 

et al., 2007). 

Analisando a eficiência de corte dos instrumentos de NiTi com 

conicidades e diâmetros de 25/0,06 e 35/0,04, com diferentes tipos de ligas, 

com seções transversais diferentes e com diferentes ângulos de ataque 
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concluíram que os instrumentos MTwo e RaCe obtiveram uma maior 

efetividade de corte quando comparado aos outros instrumentos testados: 

Alpha-File (Komet, Lemgo, Germany), FlexMaster (VDW, Munich, Germany), 

ProFile (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), e o desenho da seção 

transversal é um fator primordial na efetividade de corte do instrumento 

endodôntico, pois a caracterização morfológica pode interferir no 

comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos (SCHӒFER &  

OITZINGER, 2008). 

 

2.2 Instrumentos endodônticos 

2.2.1 Instrumentos RaCe 

Os instrumentos especiais RaCe  (Figura 1) são constituídos por  

alargadores RaCe e alargadores cervicais Pré-RaCe e são projetados para 

serem acionados através de motores elétricos com giro contínuo à direita 

(LOPES & SIQUEIRA, 2015). A seção reta dos instrumentos RaCe é triangular 

com ângulo interno de 60˚ ou quadrangular com ângulos internos de 90˚ 

(VIEIRA, 2013).  

Os instrumentos endodônticos especiais do sistema RaCe (Reamer with 

alternating cutting edges) apresentam arestas de corte alternadas, à disposição 

das arestas cortantes paralelas ao eixo, reduzem a velocidade de avanço, 

evitando o efeito de roscamento do instrumento no interior do canal radicular. O 

não roscamento diminui a variação do torque e minimiza a deformação plástica 

e a fratura por torção do instrumento. Este sistema é fabricado pela (Dentaire, 

FKG,Suíça) e é utilizado na instrumentação dos segmentos cervical e apical 

dos canais radiculares. Estes instrumentos são fabricados por usinagem a 
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partir de um fio metálico de NiTi e são oferecidos comercialmente nas 

conicidades 0,02 – 0,04 e 0,06 mm/mm no comprimento útil de 25 mm, sendo o 

comprimento mínimo da parte de trabalho de 16 mm (LOPES & SIQUEIRA 

2015). 

As pontas dos instrumentos RaCe apresentam a forma de um cone 

circular com a extremidade arredondada. O ângulo da ponta é de 40˚ sendo 

este menor que o valor mínimo de 60˚ preconizado pela norma ISO 3630-1 e 

ANSI/ADA. Estes instrumentos possuem curva de transição entre a ponta e a 

haste helicoidal. A partir da ponta, as arestas de corte desses instrumentos 

estão dispostas, alternadamente em relação ao seu longo eixo, na direção 

longitudinal (paralela) e oblíqua (helicoidal). O ângulo da hélice do instrumento 

RaCe é variável (25 a 30˚) (LOPES et al., 2010b). 

 Os instrumentos RaCe são submetidos à um processo de tratamento 

eletroquímico, o que resulta em um melhor acabamento superficial e, com isso, 

diminui as profundidades das ranhuras advindas durante o processo de 

fabricação que funcionam como pontos geradores de tensão, portanto a 

redução desses pontos concentradores de tensão melhora o comportamento 

mecânico destes instrumentos  quando submetidos a carregamentos por torção 

ou flexão rotativa (LOPES & SIQUEIRA, 2015).  
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C C C 

D D D 
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Figura 1. Instrumento RaCe (A), ponta do instrumento (B), haste de corte 
helicoidal (C),  haste de corte em D16 (D), seção reta transversal (E). 
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2.2.2 Instrumentos Twisted-File (TF) 

 

    Os instrumentos TF® (Sybron Endo Orange, CA) (Figura 2) são 

fabricados com a liga de NiTi com estrutura cristalina de transição denominada 

fase R (romboédrica), obtida por um processo de resfriamento e aquecimento 

do fio metálico primitivo. Eles são fabricados pela torção de uma haste metálica 

com forma piramidal e seção reta transversal triangular. De acordo com o 

fabricante, este processo aumenta a dureza do material e melhora a resistência 

mecânica à fratura em torção e flexão rotativa durante o uso clínico 

(GAMBARINI et al., 2008, KIM et al., 2010, LOPES & SIQUEIRA, 2015).  O 

conhecimento das relações entre a austenita, fase-R, e martensita das ligas de 

NiTi e como elas são transformadas sobre esfriamento e/ou aquecimento é 

muito importante para que possamos compreender o comportamento mecânico 

dos instrumentos quando acionados no interior do canal radicular. 

      Com relação a ponta dos instrumentos TF esta se apresenta na 

forma cônica e circular, com extremidade arredondada. O ângulo da ponta é 

em média 30˚, sendo que esse instrumento possui ângulo de transição. Os 

ângulos de inclinação das hélices em relação ao longo eixo aumentam em 

direção ao intermediário (15-30˚) (VIEIRA, 2013). Comercialmente são 

fornecidos no número 25 (0,25 mm em D0), nas conicidades 0,12 – 0,10 – 0,08 

– 0,06 e 0,04 mm/mm e nos comprimentos úteis de 23 e 27 mm.  

De acordo com LOPES & SIQUEIRA, (2015) a fabricação dos 

instrumentos com a liga NiTi fase R por torção aumenta a dureza e reduz a 

fratura por torção e por flexão rotativa (fadiga) durante o uso clínico. 
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 A 

B 

B 

C 

B 

D 

E 

Figura 2. Instrumento Twisted File (A), ponta do instrumento (B), haste 
de corte helicoidal (C),  haste de corte em D16 (D), seção reta 

transversal (E). 
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2.2.3 Instrumentos HyFlex 

 

Os instrumentos de NiTi com memória de forma controla HyFlex CM 

(Coltene-Whaledent, Allstetten, Suíça) (Figura 3), apresentam um menor 

percentual em peso de níquel  (52%), quando comparados aos outros 

instrumentos rotatórios de NiTi (54% à 57%) que estão comercialmente 

disponíveis no mercado odontológico. A diminuição do teor de níquel cria um 

metal mais macio e reduz a sua dureza, sendo, portanto, menos agressivo ao 

corte da dentina, podendo permanecer centrado dentro do canal radicular 

durante a instrumentação. Além disso, o fabricante afirma que, se ocorrer a 

deformação plástica do instrumento durante o tratamento endodôntico, ele volta 

ao seu estado normal através da esterilização (ZINELIS et al., 2002, GAO et 

al., 2012; THOMPSON et al., 2013).  

Comercialmente, encontramos instrumentos HyFlex CM de 19, 21 e 25 

mm com conicidades de 0,04; 0,06 e 0,08 mm/mm e esses instrumentos são 

fabricados através de um processo exclusivo que controla a memória da forma 

do material, não revelado pelo fabricante, fazendo com que os instrumentos 

fiquem extremamente flexíveis, mas sem a típica memória da forma dos outros 

instrumentos de NiTi convencional (ZHAO et al., 2013). 

De acordo com LOPES & SIQUEIRA, (2015) os instrumentos 

mecanizados HyFlex são mais resistentes à fratura por fadiga do que os 

demais instrumentos existentes no mercado. A distorção da hélice desse 

sistema atua como um fator de segurança à fratura por torção do instrumento, 

podendo este continuar a ser empregado mesmo após a distorção das hélices. 

O parâmetro para o descarte do instrumento é a mudança no sentido de 
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enrolamento das hélices, ou seja, o sentido de enrolamento das hélices passa 

a ser da esquerda para a direita. O instrumento, quando submetido a um 

tratamento térmico por meio de um esterilizador de bolinhas de vidro por 10 

segundos, readquire a forma original das hélices, ou seja, da direita para a 

esquerda. 

Em um estudo realizado por NINAN & BERZINS, (2013) para investigar 

a resistência à torção e às propriedades de flexão dos instrumentos com 

memória de forma (CM Wire, HyFlex CM, e Phoenix Flex)  com relação a 

instrumentos de NiTi convencionais (ProFile e K3) e M-Wire (Séries GTX 

ProFile Vortex), utilizaram instrumentos com diferentes diâmetros 20, 30 e 40 e 

com diferentes conicidades, 0,02 mm/mm para os instrumentos CM Wire, 

Phoenix Flex, K3 e conicidade 0,04 mm/mm para os instrumentos ProFile ISO, 

HyFlex CM, ProTaper, Séries GTX, e Vortex. Os instrumentos foram testados 

quanto à torção e à flexão e atenderam plenamente à norma ISO 3630-1. Os 

autores concluíram que, de um modo geral, os instrumentos com memória de 

forma (CM Wire, HyFlex CM, e Phoenix Flex) demonstraram um elevado 

ângulo de rotação antes de ocorrer a fratura, mas não foram estatisticamente 

diferentes de alguns dos outros instrumentos com liga NiTi convencional e M-

Wire. Contudo, os instrumentos com memória de forma foram 

significativamente mais flexíveis que os demais instrumentos testados. 

CAMPBELL et al., (2014) realizaram um estudo sobre os instrumentos 

com liga de NiTi convencional e instrumentos com memória de forma 

controlada. Observaram que a vida em fadiga dos instrumentos HyFlex CM  é 

maior do que a dos demais instrumentos de NiTi ensaiados. 
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TESTARELLI et al., (2011) compararam a flexibilidade dos instrumentos 

HyFlex CM com outros instrumentos mecanizados de NiTi:  EndoSequence 

(Brasseler, Savannah, GA), ProFile (Dentsply-Maillefer, Baillagues, 

Switzerland), Hero (MicroMega, Besancon, France) e Flexmaster (VDW, 

Munchen, Germany). Para isso, utilizaram dez instrumentos com diâmetro 25 e 

conicidade 0,06 mm/mm de cada marca comercial. O ensaio de flexão foi 

realizado com arco de 45°. Todos os procedimentos, durante os ensaios, 

seguiram a metodologia da norma ISO 3630-1. Os dados foram registrados e 

submetidos à análise estatística utilizando a análise de variância. Os 

instrumentos HyFlex CM foram significativamente mais flexíveis que os outros 

instrumentos testados. Apesar da flexibilidade ser influenciada pelo desenho da 

seção reta transversal do instrumento, a alta flexibilidade dos instrumentos 

HyFlex CM parece estar também relacionada com o processo de fabricação 

que não é divulgado pelo fabricante. 

 

 

 

A 
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2.2.4. ProFile Vortex 

 

        Os instrumentos endodônticos ProFile Vortex (Dentsply Tulsa Dental, 

Oklahoma, EUA) (Figura 4) são obtidos com a liga NiTi M-Wire apresentam 

maior flexibilidade e vida em fadiga na comparação com os obtidos de liga NiTi 

convencional, encontra-se disponível no mercado com diâmetros que variam 

de 15 a 50, apresentando conicidade  0,04 ou 0,06 (LOPES & SIQUEIRA, 

2015). 

O sistema ProFile Vortex é a nova geração dos instrumentos ProFile e 

estes apresentam modificações importantes com relação ao design e 

C 

D 

E 
 

Figura 3. Instrumento HyFlex CM (A), ponta do instrumento (B), haste de 
corte helicoidal (C),  haste de corte em D16 (D), seção reta transversal 

(E). 

 
 



 

13 
 

principalmente a eliminação do plano radial e a nova seção transversal 

triangular convexa. O maior diferencial dos instrumentos ProFile Vortex se 

refere ao tratamento termomecânico aplicado ao fio de NiTi convencional, 

resultando no M-Wire que é utilizado na fabricação dos instrumentos, esses 

instrumentos possuem curva de transição, ponta cônica circular e vértice 

truncado (ALVES,  2011, LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

    De acordo com o fabricante, o fio M-Wire, é mais flexível e reduz a 

possibilidade de ocorrer fratura deste instrumento, e isto é devido às 

propriedades mecânicas do fio M-Wire utilizado na fabricação do sistema 

ProFile Vortex. Este fio recebe um tratamento termomecânico, que visa 

condicionar sua estrutura a permanecer em sua forma martensítica. Devido a 

isto, o fio é submetido a tensão enquanto ocorrem ciclos térmicos entre banhos 

frios de aproximadamente 0°C a 10°C e banhos quentes de aproximadamente 

100°C a 180°C, por período mínimo de 5 ciclos (BERENDT, 2007, LOPES & 

SIQUEIRA, 2015). 

   PEREIRA et al., (2015) investigaram o comportamento mecânico in 

vitro  dos instrumentos endodônticos NiTi com diferentes tratamentos térmicos 

com diâmetro e conicidade  de 25/0,06  ProTaper Universal F1 Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Switzerland; ProFile Vortex Dentsply Tulsa Dental 

Specialties, Tulsa, OK; Vortex Blue Dentsply Tulsa Dental Specialties; e 

TYPHOON Infinite Flex NiTi Clinician’s Choice Dental Products, New Milford, 

CT, e eles observaram que a flexibilidade dos  instrumentos TYPHOON Infinite 

Flex NiTi foi significativamente maior em comparação com os instrumentos 

testados (ProTaper Univeral F1, ProFile Vortex e Vortex Blue ( p<0,0001), e o 

ângulo máximo de torção os instrumentos ProFile Vortex obtiveram uma maior 
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resistência à  torção quando comparado com os outros instrumentos testados, 

seguido dos seguintes instrumentos: ProFile Vortex Blue, TYPHOON Infinite 

Flex NiTi e ProTaper. Com isso, concluíram que os instrumentos TYPHOON 

são mais flexíveis quando comparado com os outros instrumentos testados , e 

o sistema ProFile Vortex apresentaram maior resistência à torção.  

    Ao avaliar a resistência à fadiga cíclica dos instrumentos ProFile 

Vortex e Vortex Blue (Plotino et al., 2014) selecionaram instrumentos com 

diâmetros e conicidades diferentes de cada sistema: dez instrumentos 15/0,04, 

dez instrumentos  20/0,06, dez instrumentos 25/0,04,  dez instrumentos 

25/0,06,  dez instrumentos 30/0,06, dez instrumentos 35/0,06 e dez 

instrumentos 40/0,04 totalizando cento e quarenta instrumentos endodônticos. 

Todos os instrumentos foram acionados em um canal simulado com o raio de 

curvatura de 60° e um ângulo de 5 mm de curvatura em um dispositivo para 

realizar o teste de fadiga cíclica até ocorrer fratura. Eles observaram que, 

quando se compara o mesmo diâmetro de dois instrumentos com conicidades 

diferentes ProFile Vortex e Vortex Blue, uma diferença estatística é observada 

(p<0,05), exceto para os instrumentos com diâmetro e conicidade 15/0,04 

(p=1,000). Com relação ao comprimento do fragmento fraturado não houve 

diferença estatisticamente significativa (p>0,05) observada entre todos os 

grupos.  

Gao et al., (2010) compararam a resistência à fadiga de instrumentos 

ProFile Vortex produzidos com dois fios distintos: M-Wire e o fio de NiTi 

convencional, em duas velocidades de rotação diferentes. Os instrumentos 

fabricados com M-Wire apresentaram uma resistência à fadiga superior do que 

os instrumentos fabricados com fio de NiTi convencional. Entretanto, a variação 
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nas velocidades de rotação não resultou em diferença na resistência à fadiga 

dos instrumentos testados. 
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Figura 4. Instrumento ProFile Vortex (A), ponta do instrumento (B), haste 
de corte helicoidal (C),  haste de corte em D16 (D), seção reta 

transversal (E). 
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2.3. Flexibilidade dos instrumentos 

 

A flexibilidade, em flexão, é a deformação elástica exibida pelo 

instrumento quando o mesmo é submetido a um determinado carregamento 

localizado em sua extremidade e na direção perpendicular ao seu eixo; o 

instrumento encurva e forma um arco de flecha (LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

De acordo com ELIAS & LOPES (2007), a resistência em flexão de um 

instrumento endodôntico depende do módulo de elasticidade da liga 

empregada e do momento da inércia que pode ser constatado pela seguinte 

equação 1: 

 

 

 Observamos nessa equação que a deflexão (deslocamento) da ponta 

do instrumento (flecha ƒ) depende da força aplicada (P), do comprimento do 

instrumento (L), do módulo de elasticidade da liga (E) e também do momento 

da inércia (I) da seção reta transversal do instrumento. O módulo de 

elasticidade é o resultado entre a tensão aplicada a um corpo e à deformação 

elástica que ele provoca. Assim, quanto menor o módulo de elasticidade menor 

será a resistência em flexão do instrumento endodôntico. O momento da 

inércia é o produto da massa de uma partícula pelo quadrado da distância 

dessa a um eixo. O momento da inércia decorrerá da geometria transversal do 

instrumento. 

     A flexibilidade de um instrumento endodôntico também é influenciada 

pelo tratamento químico da liga metálica, bem como a geometria do 
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instrumento, o diâmetro e o desenho da seção reta transversal, podendo 

influenciar a capacidade de modelar um canal radicular com curvatura de 

maneira adequada, ou seja, mantendo a forma original do canal (TURPIN et al., 

2000; SHAFER e TEPEL, 2001; XU et al., 2006; TRIPI et al., 2006; JOHNSON 

et al., 2008; AL-HADLAQ et al., 2010; GAO et al., 2010; ZHANG et al., 2010; 

PEREIRA et al., 2012; LOPES et al., 2013b). Vários estudos demonstram que 

os instrumentos mais flexíveis produzem o preparo do canal radicular mais 

centralizado (ESPOSITO & CUNNINGHAM, 1995; SHORT et al.,1997; 

RODRIGUES et al., 2015). 

Corroborando com os estudos, PARK et al., (2010) relatam que a 

flexibilidade da liga NiTi superior ao aço inoxidável permitiu o acionamento a 

motor dos instrumentos e estes puderam ser empregados nos segmentos 

apicais e cervicais, inclusive de canais curvos, sem gerar danos ao canal 

radicular. As dificuldades anatômicas mais comuns são as curvaturas que 

podem variar em posição, raio e comprimento dos arcos dos canais.  

 As alterações realizadas na liga para melhorar a flexibilidade dos 

instrumentos endodônticos têm sido propostas, incluindo os diferentes 

tratamentos termomecânicos e modificações na liga de NiTi como a liga M-Wire 

e a liga de NiTi fase-R para se adequar a configuração original do canal 

radicular (BERENDT, 2007; ALAPATI et al., 2009; GAMBARINI et al., 2008). 

A modelagem do canal radicular é a etapa chave do tratamento 

endodôntico e, quando realizado adequadamente, torna-se um fator 

predisponente ao sucesso. Idealmente, devemos obter um preparo com 

conicidade contínua mantendo o trajeto original do canal radicular 

(GOLDBERG et al., 2012; RODRIGUES et al., 2015).   
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2.4. Fratura por flexão rotativa  

 

A fratura por flexão rotativa está relacionada ao número de ciclos e 

ocorre quando o instrumento gira no interior de um canal radicular curvo. Na 

região de curvatura, estando o instrumento acionado, são induzidas tensões 

trativas e compressivas que promovem mudanças microestruturais 

acumulativas e este ciclo repetido de tensões leva à fratura inesperada do 

instrumento endodôntico no interior do canal radicular e, quanto maior a 

flexibilidade de um instrumento endodôntico maior será o número de ciclos 

suportados durante os testes estático e dinâmico (PRUETT et al., 1997; LI et 

al., 2002; PETERS, 2004, PARASHOS et al., 2004; PARASHOS e MESSER, 

2006; YAO et al., 2006; PLOTINO et al., 2009; GAMBARINI et al., 2011; 

PLOTINO et al., 2012; GAMBARINI et al., 2012; LOPES et al., 2013a, LOPES 

& SIQUEIRA, 2015). 

DEDERICH & ZAKARIASEN (1986) relatam que a utilização de 

instrumentos rotatórios girando 360° em canais curvos levam à fadiga do metal 

e subsequente fratura por flexão rotativa, que é inesperada e não apresenta 

nenhuma deformação plástica prévia. A fadiga é a maior causa de fratura dos 

metais compreendendo 90% de todas as falhas metálicas (STEWART, 1995; 

LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Alguns fatores estão diretamente relacionados à fratura por fadiga como 

o raio de curvatura, conicidade e diâmetro do instrumento, bem como o grau de 

curvatura do canal radicular. De acordo com alguns autores (PRUETT et al., 

1997; HAIKEL et al., 1999; YAO et al., 2006; LOPES & SIQUEIRA, 2015) 

quanto menor o raio de curvatura, maior a chance de ocorrer a fratura por 
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fadiga e também os instrumentos com diâmetros e conicidades  maiores 

fraturam com baixo ciclo de rotação quando acionados em canais com 

curvaturas severas. 

Diante desses desafios anatômicos, PRUETT et al., (1997) empregaram 

dois critérios para definir a forma da curvatura de um canal: o raio de curvatura 

e o ângulo. O raio de curvatura é o raio de um círculo que coincide com o 

caminho tomado pelo canal na área de curvatura mais crítica. Já o ângulo de 

curvatura é o arco formado entre os pontos de desvio sobre o círculo, ou o 

ângulo formado entre as linhas perpendiculares traçadas das tangentes, cuja 

interseção ocorre no centro do círculo. O raio de curvatura representa quão 

abrupto ou severo um ângulo de curvatura específico ocorre, quando o trajeto 

do canal desvia de uma linha reta. Quanto menor o raio de curvatura, mais 

provável ocorrer o desvio do canal radicular. 

Os defeitos dos instrumentos endodônticos também é outro fator que 

acelera a fratura por fadiga dos instrumentos endodônticos, pois estes 

procedem do processo de fabricação e atuam como pontos geradores de 

tensão. Durante a usinagem do instrumento, são introduzidas pequenas 

ranhuras na superfície do instrumento através da ferramenta de corte. Estes 

defeitos de acabamento na superfície do instrumento induzem a fratura durante 

o uso clínico em carregamentos inferiores aos esperados em ensaios 

mecânicos de apenas um ciclo de carregamento por flexão rotativa. Quanto 

maior o número de defeitos advindos da fabricação do instrumento, maior será 

a tensão que levará a fratura por fadiga (LOPES & ELIAS, 2001). 

 

2.5. Fratura por torção 
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A fratura por torção ocorre nos instrumentos de NiTi quando a ponta  fica 

imobilizada e na outra extremidade (cabo) é aplicado um torque superior ao 

limite de resistência, a fratura por torção é inevitável (LOPES & SIQUEIRA, 

2015). Através dessa imobilização, a força de rotação (torque) à direita 

proporciona a ultrapassagem do limite elástico da liga de NiTi ou aço inoxidável 

induzindo uma deformação plástica na haste helicoidal do instrumento 

endodôntico. Essa deformação plástica aumenta o encruamento do material, 

que é a diminuição da plasticidade desse material, e a continuidade do 

aumento do torque pode ultrapassar o limite de resistência à fratura do 

instrumento, provocando assim, a sua ruptura em duas partes próximos ao 

ponto de imobilização (LOPES & SIQUEIRA, 2010).  

De acordo com LOPES & ELIAS (2001), quanto maior o ângulo máximo 

em torção de um instrumento endodôntico, maior será a sua deformação 

elástica e plástica antes de atingir o início da fratura e a determinação do 

torque máximo em torção fornece ao profissional a força máxima que pode ser 

aplicada ao instrumento antes deste fraturar. 

Podemos minimizar a imobilização da ponta do instrumento endodôntico 

através da redução do avanço do instrumento em sentido apical, pois irá 

minimizar a força de atrito do instrumento e menor será a resistência de corte 

da dentina. Outra maneira de não imobilizar a ponta do instrumento é realizar o 

preparo do canal radicular no sentido coroa-ápice, o pré-alargamento inicial do 

canal radicular através de instrumentos manuais facilita o emprego de 

instrumentos mecanizados, pois o instrumento mecanizado inicia com um canal 

ampliado a um diâmetro superior ou próximo ao primeiro instrumento, para não 
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ocorrer o travamento da ponta. A adaptação da sequência de instrumentação 

durante o preparo coroa-ápice, englobando vários diâmetros de instrumentos 

durante o preparo inicial, faz com que a área de contado com a dentina e a 

tensão sobre o instrumento durante o corte seja reduzido (BERUTTI et al., 

2004; CHEUNG, 2009; LOPES & SIQUEIRA, 2015).  

Diferentes tipos de instrumentos demonstram diferentes resistências à 

torção, provavelmente devido à variação morfológica existente entre os 

instrumentos, como a área, a forma da seção reta transversal e o tipo de liga 

metálica (MIYAI et al., 2006;  CHEUNG & LIU, 2009; ZHANG et al., 2010; 

GAMBARINI et al., 2011). 

Nas vantagens do ensaio em torção estão a possibilidade de quantificar 

a resistência à torção e o ângulo máximo em que os instrumentos rotatórios 

resistem à determinação do módulo de cisalhamento, além das propriedades 

mecânicas de produtos acabados (ELIAS & LOPES, 2007; PAULA, 2014). 

Alguns fatores devem ser considerados no ensaio de torção como: as 

dimensões dos instrumentos junto ao ponto de imobilização; a conicidade da 

parte de trabalho; a forma e a área da seção reta transversal; o acabamento 

superficial e o número de instrumentos selecionados para o ensaio. Diversos 

parâmetros podem ser determinados na avaliação do comportamento 

mecânico de um instrumento em torção. Entre eles, o ângulo máximo de torção 

até a fratura, o torque máximo antes da fratura e a tenacidade. Dentre esses, o 

principal parâmetro avaliado é o ângulo máximo de torção e não o torque 

máximo. Isto porque, esse parâmetro atua como um fator de segurança, 

mantendo o torque aplicado, aquém do limite de resistência à fratura. Quanto 

maior o ângulo de torção de um instrumento até a fratura, maior será a sua 
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deformação elástica e plástica, antes do início da fratura. Todavia, devem-se 

determinar os dois parâmetros como descrito pela ADA n° 28 e ANSI/ADA 

(1982) e ADA nº 101 ANSI/ADA (2001). A avaliação do torque na fratura 

fornece ao profissional o torque máximo possível aplicado ao instrumento. A 

determinação do torque máximo no qual o instrumento resiste à fratura é 

importante, pois permite comparar a resistência de diferentes tipos de 

instrumentos, além de auxiliar no ajuste de motores elétricos com programação 

de torque. Nesses motores, o torque programado para cada instrumento deve 

ficar aquém do limite de resistência à fratura por torção (SETO et al., 1990; 

WOLCOTT e HIMEL, 1997; ELIAS & LOPES, 2007; LOPES et al., 2011; YUM 

et al., 2011; YONG et al., 2012; LOPES et al., 2013; PAULA, 2014). 

 

2.6. Dureza 

 

Podemos definir a dureza como a capacidade de um material resistir a 

uma deformação plástica, ao desgaste, ao corte e à absorção de energia 

durante o impacto. A dureza é uma propriedade mecânica associada à 

resistência que o material apresenta ao risco ou à formação de uma marca 

permanente (BEER e JOHNSTON,1992; CALLISTER, 2002; ELIAS & LOPES, 

2007; LOPES & SIQUEIRA, 2015). Os métodos mais utilizados para determinar 

a propriedade mecânica dureza usam penetradores com formato padronizado e 

que são pressionados na superfície do instrumento endodôntico (LOPES & 

SIQUEIRA, 2015). 

No ensaio de dureza, mede-se a resistência do material à deformação 

compressiva aplicada por um penetrador acoplado a um equipamento especial. 
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A dureza é expressa por um número adimensional, o qual depende da carga 

aplicada, do modo de duração da aplicação da carga, e do tipo de penetrador 

empregado. O ensaio de dureza é bastante empregado em pesquisas, sendo 

um parâmetro de referência na escolha dos materiais (ELIAS & LOPES, 2007; 

PAULA, 2014). A principal vantagem na determinação da dureza de um 

material reside no fato dessa propriedade possuir proporcionalidade com outras 

propriedades mecânicas (ELIAS & LOPES, 2007, PAULA, 2014). 

A dureza Vickers recebeu tal nome devido ao fato da companhia 

Vickers-Armstrong Ltda. ser a responsável pela fabricação das primeiras 

máquinas para esse tipo de ensaio, proposta em 1925, por Smith e 

Sanderland. Por meio de um penetrador de diamante piramidal, de base 

quadrada e ângulo de 136° entre as faces opostas, as impressões são geradas 

na forma de uma pirâmide invertida de base quadrada (ELIAS & LOPES, 2007; 

PAULA, 2014).  

Além da dureza convencional, temos a microdureza, sendo empregada 

na determinação da dureza de constituintes individuais de uma microestrutura, 

de materiais frágeis, de peças extremamente pequenas ou finas. A diferença 

entre o ensaio de dureza convencional e o de microdureza está na intensidade 

da carga de compressão do penetrador, que deve ser no máximo de 1,0 kgf. A 

edentação marcada na superfície da amostra pelo penetrador da máquina de 

ensaio de microdureza é visualizada apenas por microscópio. As amostras são 

pequenas e requerem o embutimento em resina acrílica ou epóxi para garantir 

uma boa estabilidade durante o ensaio. Qualquer movimento da amostra 

durante a aplicação da carga pode danificar o penetrador. A amostra deve ter 

uma superfície plana e bem polida, a fim de permitir a observação da marca, 
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por meio de um microscópio acoplado ao equipamento. Quanto mais polida a 

amostra, melhor a qualidade da leitura das dimensões da impressão (ELIAS & 

LOPES, 2007; PAULA, 2014). 

 
 

2.7 Tenacidade 

  

A tenacidade à fratura por torção do material é definida como a 

resistência deste à propagação de uma trinca, ou seja, informa a capacidade 

do material em resistir a carregamentos, sofrendo grandes deformações 

elásticas e plásticas, porém sem atingir a ruptura. De acordo com alguns 

autores os materiais classificados como frágeis apresentam baixa tenacidade, 

enquanto que os dúcteis, alta tenacidade (KIM et al., 2012; LOPES & 

SIQUEIRA, 2015). A tenacidade de um material é reduzida pela diminuição da 

temperatura e pelo aumento da taxa de encruamento. A propriedade mecânica 

tenacidade pode ser calculada através da área, num gráfico de tensão versus 

curva de deformação do material até o ponto de fratura (LOPES & SIQUEIRA, 

2010; YUM et al., 2011; LOPES et al., 2014; LOPES & SIQUEIRA, 2015).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O estudo sobre o comportamento mecânico através dos ensaios de 

flexibilidade, resistência à fratura em flexão rotativa e em torção, tenacidade, 

microdureza dos instrumentos endodônticos RaCe, Twisted File, HyFlex e 

ProFile Vortex fabricados a partir de diferentes tratamentos químicos, 

certamente contribuirá para a escolha correta do instrumento para cada caso 

clínico. 
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4. HIPÓTESE 

 

 

Com base nos pressupostos teóricos, a hipótese mais provável do 

presente estudo é que os instrumentos fabricados com liga de NiTi com 

memória controlada (HyFlex), em fase R (TF) e liga M-Wire (ProFile Vortex) 

apresentem melhor comportamento mecânico entre os instrumentos testados, 

bem como maior flexibilidade, resistência à fratura em flexão rotativa e em 

torção, assim como uma maior tenacidade e microdureza em comparação com 

os instrumentos de liga de NiTi convencional (RaCe).  
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5. PROPOSIÇÃO 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

- Comparar o comportamento mecânico de instrumentos endodônticos 

fabricados com liga especial de NiTi (TF- fase R e HyFlex-CM), com 

instrumentos de liga NiTi convencional (RaCe). 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

- Comparar a configuração geométrica dos instrumentos RaCe, Twisted File, 

HyFlex e ProFile Vortex . 

- Através de ensaios mecânicos avaliar a resistência à flexão em cantiléver, à 

fratura por flexão rotativa e à fratura por torção, assim como a tenacidade e a 

microdureza dos instrumentos RaCe, Twisted File,HyFlex e ProFile Vortex . 

- Descrever as formas das seções retas transversais, as configurações das 

hastes helicoidais, bem como as superfícies de fratura dos instrumentos 

ensaiados.  
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1. Seleção dos instrumentos 

Para este estudo foram utilizados uma amostra de 188 instrumentos 

endodônticos mecanizados: RaCe (Dentaire, FKG, Suíça) como grupo controle, 

TF (SybronEndo, Orange, USA) HyFlexCM (Coltene Coltene-Whaledent, 

Allstetten, Suíça) e ProFile Vortex (Dentsply, Tulsa Dental Specialties, Tulsa, 

OK, USA). Todos os instrumentos eram de número 40, e conicidade 0,04 

mm/mm. Os instrumentos HyFlex, ProFile Vortex e RaCe eram de 15 mm de 

comprimento enquanto os TF tinham um comprimento de 17 mm. Os 

instrumentos HyFlex são fabricados com liga NiTi memória controlada, os TF 

com liga NiTi fase-R, os ProFile Vortex com liga NiTi-Wire, enquanto que os 

RaCe à partir de liga convencional. Os instrumentos Hylex, ProFile Vortex e 

RaCe são fabricados por usinagem enquanto que os TF por torção. Dez 

instrumentos de cada marca foram avaliados por ensaio. Cinco instrumentos de 

cada marca foram embutidos em resina acrílica, preparados e analisados a 

seção transversal no microscópio (MEV) e dois de cada marca comercial foram 

utilizados para análise da microdureza Vickers (Tabela 1). 
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Tabela 1. Marca e número de instrumentos utilizados para cada teste/ensaio 
 

 
Marca e número 

RaCe FKG 
40/0,04 

Twisted File 
Sybron Endo 

40/0,04 

HyFlex Coltene 
40/0,04 

ProFile Vortex 
Dentsply 
40/0,04 

Ensaio de flexão 
em cantiléver 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

Ensaio de flexão 
rotativa estático 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

Ensaio de flexão 
rotativa dinâmico 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Ensaio de torção 

 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Microdreza 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Tenacidade 

 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Forma da seção 
reta transversal 

 
5 

 
5 

 

 
5 

 
5 

 
Total 

 
47 

 
47 

 
47 

 
47 

 

 

 6.2 Caracterização morfológica dos instrumentos  

 

Para a caracterização morfológica, foram utilizados cinco instrumentos 

de cada marca comercial, totalizando uma amostra de vinte instrumentos, 

sendo: cinco instrumentos RaCe 40/0,04 mm/mm com 25 mm de comprimento 

nominal, cinco instrumentos Twisted File 40/0,04 mm/mm com 27 mm de 

comprimento nominal, cinco instrumentos HyFlex 40/0,04 mm/mm com 25 mm 

de comprimento nominal e cinco instrumentos ProFile Vortex 40/0,04 mm/mm 

com 25 mm de comprimento nominal. Foram examinados sob um 

estereomicroscópio (Pantec - Panambra, Cambuci, SP, Brasil) e medidos os 

diâmetros em D3 e D13, o número de hélices na parte ativa, e o ângulo de 

inclinação das hélices em D3, D6 e D13.  
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A conicidade da parte de trabalho foi calculada subtraindo-se o diâmetro 

em D3 de D13, como descrito por STENMAN & SPANGBERG (1993), através 

da equação: 

Conicidade (C) = D13 – D3/10. 

O diâmetro em D0 foi calculado com base nos valores de D3 e C: 

D0 = D3 – C x 3 

 

O ângulo de inclinação da hélice é o ângulo agudo formado entre a 

hélice e o longo eixo do instrumento foi obtido traçando-se uma linha tangente 

das hélices a qual formou-se um ângulo agudo com o plano contendo o eixo do 

instrumento. 

O número de hélices/mm foi obtido dividindo-se o número de hélices 

pelo comprimento da parte de trabalho do instrumento. 

Cinco instrumentos após terem sido ensaiados e fraturados de cada 

sistema avaliado foram selecionados aleatoriamente e embutidos em resina 

acrílica, seccionados no sentido transversal para visualização em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV - JSM 5800; JEOL, Tóquio, Japão) de sua seção 

reta transversal de cada marca foram incluídos em resina acrílica e a 

mensuração do comprimento de trabalho foi realizada com o auxílio do 

programa AxioVision 4.4. 
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6.3 Ensaio de flexão em cantiléver (45º)  

 

Analisamos a flexibilidade 10 instrumentos endodônticos de cada marca 

comercial 40/0,04 mm/mm RaCe com 25 mm de comprimento nominal, 40/0,04 

mm/mm Twisted File com 27 mm de comprimento nominal, 40/0,04 mm/mm 

HyFlex com 25 mm de comprimento nominal e 40/04 mm/mm ProFile Vortex 

com 25 mm de comprimento nominal  através do ensaio de flexão em 

cantiléver, conforme metodologia proposta por SERENE et al., (1995).  

Este ensaio teve como objetivo medir a resistência à flexão em 45º de 

um instrumento para avaliar sua flexibilidade. Quanto maior a resistência à 

flexão, menor é a flexibilidade do instrumento e maior a sua rigidez. O ensaio 

de flexão em 45º foi realizado através do uso de uma máquina de ensaio 

universal (DL 10.000; Emic, São José dos Pinhais, PR, Brasil) que promoveu a 

aplicação de uma carga trativa concentrada na extremidade livre do 

instrumento. O estado de tensão induz no instrumento uma tensão 

compressiva na parte superior e trativa na parte inferior. Cada instrumento foi 

fixado a partir de sua haste de fixação em uma morsa metálica com angulação 

Figura 5. Análise geométrica dos instrumentos com a utilização do 
microscópio óptico Zeiss (IME-RJ). 
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de 45º em relação ao eixo horizontal que por sua vez estava fixo a um torno de 

bancada. O ponto de aplicação da força foi obtido com a fixação de outra 

pequena morsa metálica a 3 mm da extremidade de cada instrumento 

ensaiado. 

A força foi transmitida através de um fio flexível de aço inoxidável de 50 

cm de comprimento e 0,34 mm de diâmetro. Uma das extremidades do fio foi 

fixada no ponto de aplicação da força a 3 mm da ponta do instrumento e a 

outra extremidade fixada à cabeça da máquina de ensaio universal, conforme 

mostrado na Figura 2. 

 

 

Figura 6. Desenho esquemático do ensaio de flexão em 45º. 

FONTE: SOARES (2012) 

 



 

33 
 

A carga empregada para esse ensaio foi de 20 N com uma velocidade 

de deslocamento de 15 mm/minuto. A carga foi aplicada até o momento de 

máxima flexão em 45º, onde foi determinado o deslocamento vertical da ponta 

do instrumento. Colocando-se os valores em um triângulo retângulo e sabendo-

se que a tangente de 45º é igual a 1, para obter-se coerência nos resultados, o 

deslocamento vertical deve ser o mesmo que a distância da parte de trabalho 

de cada instrumento testado menos 3 mm, local de aplicação da força (Figura 

3). Portanto, cada instrumento foi previamente medido para a realização do 

ensaio.  

Este ensaio forneceu o diagrama “força (gf) versus deslocamento (mm)”, 

permitindo assim a medição da resistência ao deslocamento elástico 

(encurvamento) da extremidade do instrumento endodôntico. O peso da morsa 

metálica (6,3 gf) presa na ponta do instrumento para indicar o ponto de 

aplicação da força foi subtraído dos resultados. 

 

 

Figura 7. Esquema representativo da obtenção do deslocamento vertical. 

FONTE: SOARES (2012). 
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6.4. Ensaio de flexão rotativa  

 

O número de ciclos suportados pelos instrumentos até a fratura foi 

avaliado por meio de ensaio em flexão rotativa. Todos os instrumentos foram 

acionados na velocidade de 300 rpm à direita. 

O ensaio de flexão rotativa de instrumentos endodônticos consiste em 

um instrumento girar no interior de um canal artificial curvo, acompanhando a 

sua trajetória dentro do limite elástico do material. 

O canal utilizado para o ensaio era de aço inoxidável para evitar o 

desgaste do mesmo pelo instrumento e padronizar o comprimento do arco, o 

comprimento total do canal e do raio de curvatura, o que não é possível com o 

uso de canais de dentes humanos (LOPES et al., 2009). As dimensões deste 

canal estão descritas no desenho esquemático a seguir (Figura 8). Para a 

realização do teste foi utilizado um canal curvo artificial confeccionado a partir 

da conformação de um tubo de aço inoxidável, tipo ferramenta temperado, com 

espessura de 1,3 mm de parede e diâmetro interno de 1,4 mm, previamente 

utilizado por LOPES et al. (2010b). O canal possuía 19 mm de comprimento 

total, arco de curvatura localizado entre dois segmentos retos do canal e raio 

de curvatura de 6 mm na parede interna do tubo. Este apresentava 9 mm de 

comprimento correspondendo ao arco de 86º. O segmento reto mais longo 

media 7 mm e a parte reta mais curta 3 mm. O canal foi planejado de forma 

que o raio de curvatura (6 mm) foi medido considerando a superfície côncava 

do interior do tubo metálico (figura 8). 
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6.4.1 Ensaio de flexão rotativa estático 
  
 
           Para a realização dos ensaios, foram utilizados dez instrumentos 

endodônticos de cada marca comercial.  A manutenção do tubo em posição 

fixa durante o experimento foi garantida por um dispositivo confeccionado pelo 

Laboratório de Biomateriais do Instituto Militar de Engenharia (Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) que permitiu a realização do experimento sem a interferência do 

operador. O dispositivo é composto de uma base, onde se fixou uma morsa 

para a apreensão do canal artificial. Perpendicular à base, foi presa uma haste 

metálica cilíndrica, correspondente a um eixo vertical, no qual foi disposto o 

suporte do conjunto micromotor e contra ângulo. 

Na base do aparato havia uma morsa que aprisionava o canal metálico, 

o qual encontrava-se fixado a um bloco de resina transparente. A morsa era 

Figura 8. Desenho do canal empregado no experimento de 

flexão rotativa. LOPES, 2013. 
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movimentada em uma lacuna, feita na base, e fixada com parafuso de aperto 

manual para permitir a coincidência da trajetória vertical do instrumento testado 

com o eixo longitudinal da parte reta do canal metálico (Figura 9). Durante o 

ensaio, o canal de aço inoxidável foi preenchido com uma gota de glicerina 

líquida através de uma agulha acoplada a uma seringa de 10G, sendo 

reaplicada no intervalo de troca dos corpos de prova com o objetivo de reduzir 

o atrito do instrumento com a parede do canal e a liberação de calor (Figura 10) 

Cada instrumento foi posicionado em um contra ângulo com redução de 16:1 

(Dhriller do Brasil Ind. e Com. Ltda, Joinville, SC, Brasil) e introduzido no canal 

a partir do segmento reto do canal até que a ponta tocasse em um anteparo 

posicionado na extremidade do segmento curvo. O anteparo foi removido em 

seguida, já que teve como objetivo apenas padronizar a distância de 

penetração do instrumento no interior do canal. 

  

 

Figura 9. Imagem aproximada do ajuste do instrumento com o eixo 
longitudinal do canal metálico 

(IME-RJ) 
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Os instrumentos foram posicionados no contra-ângulo e inseridos no 

interior do canal até sua ponta tocar em um anteparo posicionado na 

extremidade do canal. Este anteparo teve o objetivo de padronizar a distância 

de penetração do instrumento no interior do canal e foi removido após ajuste 

final do instrumento. O motor elétrico odontológico utilizado TC-Motor 3000 

(Nouvag, AG/AS/LTD, Goldach, Suíça) realizou o movimento de rotação 

contínua à direita com velocidade de 300 rpm e torque de 10 N∙cm. A peça de 

mão (contra-ângulo/micromotor) empregada possuía uma redução de 

velocidade de 20:1. O conjunto motor elétrico e peça de mão foram acionados 

até o momento da fratura do instrumento. O tempo até a fratura foi gravado por 

um único operador com um cronômetro digital (Technos® – Zona franca de 

Manaus, AM, Brasil) e estabelecido como o momento da visualização da 

quebra do instrumento. O número de ciclos até a fratura (NCF) foi obtido 

multiplicando-se a velocidade (v) pelo tempo (t) em segundos em que ocorreu a 

fratura, de acordo com a equação abaixo: 

NCF= v x t 

Figura 10. Lubrificação dos canais artificiais durante o ensaio de flexão 
rotativa contínua. IME-RJ 
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6.4.2. Ensaio de flexão rotativa dinâmico  

 

Para o ensaio de flexão rotativa dinâmico foram utilizados dez 

instrumentos endodônticos de cada marca comercial e foi utilizado o mesmo 

aparelho do ensaio estático descrito anteriormente. Neste aparelho existe uma 

haste vertical que foi suportada por uma peça com o eixo excêntrico (came), 

que possibilitou o movimento no sentido axial. Durante o ensaio dinâmico, esta 

haste vertical foi acionada por um pequeno motor elétrico desenvolvido com o 

intuito de movimentar para cima e para baixo no sentido axial, o conjunto 

micromotor/contra-ângulo, ao mesmo tempo em que o instrumento estava 

sendo girado em rotação contínua no interior do canal. A amplitude do 

movimento alternado axial foi de aproximadamente de 3 mm com cerca de 2 

segundos entre cada oscilação, baseado nos estudos de LI et al., (2002).  

Com este sistema, o instrumento descreve um movimento de avanço e 

retrocesso no interior do canal semelhante ao movimento que deve ser 

desempenhado por cirurgiões-dentistas durante o preparo do canal radicular. 

Da mesma forma que no ensaio estático, a glicerina foi introduzida no canal 

para minimizar o atrito e o calor gerado.  

O tempo até a fratura foi gravado por um único operador com um 

cronômetro digital (Technos® – Zona franca de Manaus, AM, Brasil) e 

estabelecido como o momento da visualização da quebra do instrumento. O 

NCF foi obtido multiplicando a velocidade pelo tempo (em segundos) em que 

ocorreu a fratura utilizando-se da mesma equação do ensaio estático. 

 

6.5. Ensaio em torção 
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Para o ensaio em torção foram utilizados dez instrumentos endodônticos 

de cada marca comercial, dez instrumentos RaCe 40/0,04  com 25 mm de 

comprimento nominal, dez instrumentos Twisted File 40/0,04 com 27 mm de 

comprimento nominal, dez instrumentos HyFlex 40/0,04 com 25 mm, e dez 

instrumentos ProFile Vortex 40/0,4 com 25 mm de comprimento nominal os 

quais foram selecionados aleatoriamente, seguindo a metodologia proposta por 

ELIAS & LOPES (2007). 

 Por meio do ensaio de fratura em torção foram avaliados, o ângulo 

máximo em torção antes da fratura e o torque máximo em torção suportado 

pelos instrumentos endodônticos. 

A torção foi aplicada por meio de um dispositivo acoplado a uma 

máquina de ensaio universal EMIC, DL 10.000 (Emic Equipamentos e Sistemas 

de Ensaio Ltda., São José dos Pinhais, Paraná, Brasil), que permitiu a 

monitoração da rotação e a determinação da força aplicada ao instrumento. Os 

instrumentos foram imobilizados a 3 mm da ponta por uma morsa metálica. 

Para evitar a deformação plástica dos segmentos dos instrumentos ensaiados 

às garras da morsa foram recobertas com lâminas de cobre e trocadas a cada 

três ensaios mecânicos. Para impedir a indução de tensão compressiva no 

instrumento durante o ensaio de torção, empregou-se uma montagem (peça 

em U) que permitiu o deslizamento da morsa de latão, que imobiliza a ponta do 

instrumento. A outra extremidade do instrumento foi fixada em um mandril 

específico colocado junto à haste de rotação do dispositivo (CARMO, 2001). A 

distância entre o ponto de fixação da amostra na morsa e o ponto de aplicação 

da força foi de 22 mm (comprimento útil do corpo-de-prova) (Figura 11 e 12). 
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A torção foi realizada mediante o enrolamento de um fio de nylon 

trançado, com diâmetro de 0,3 mm no eixo de rotação do dispositivo de ensaio, 

que apresenta 8 mm de diâmetro (r = 4 mm). Este fio conectou o eixo de 

rotação do dispositivo de ensaio a uma célula de carga de 20N, acoplada à 

cabeça da máquina de ensaio universal (LOPES et al., 2013a). 

O torque ao instrumento foi induzido pelo tracionamento do fio na 

velocidade de 1 mm/s, gerando no eixo de rotação do dispositivo de ensaio, um 

movimento rotacional de 2 rpm (ANSI/ADA 1982). Por meio de um painel de 

comando, a calibração da máquina de ensaio universal e a sensibilidade do 

dispositivo empregado foram verificados antes de cada ensaio. Esse 

procedimento objetivou assegurar ausência de cargas sobre o instrumento 

(LOPES et al., 2013a). 

A força e o deslocamento do fio até a fratura do instrumento foram 

registrados continuamente por um microcomputador acoplado à máquina de 

ensaio. Por meio do programa M test versão 1.01 (Emic Equipamentos e 

Sistemas de Ensaio Ltda., São José dos Pinhais, Paraná, Brasil), determinou-

se o ângulo máximo de torção antes da fratura e o torque máximo em torção 

suportado pelos instrumentos (LOPES, 2013a). Para determinar o ângulo 

máximo de torção até a fratura foi considerado o deformação máxima do 

instrumento, empregando-se as fórmulas: 

Ângulo máximo de torção (graus) = Deformação máxima do instrumento 

x 360/ 2πR 

Ângulo máximo de torção em números de volta = Graus/360 
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Para determinar o torque máximo em torção suportado pelo instrumento, 

foi empregada a fórmula: Torque máximo suportado (gf.mm) = Força máxima 

(gf) x Raio (mm). 

O raio de 4,15 mm foi considerado no cálculo do ângulo máximo de 

torção e do torque máximo em torção. Esse valor foi obtido pela soma do raio 

do eixo de rotação do dispositivo do ensaio de torção (R = 4 mm), com o raio 

do eixo do fio de nylon trançado (R = 0,15) (LOPES et al, 2013a). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotografia do conjunto de torção. IME-RJ 

Figura 12. Vista superior (A) e vista lateral do conjunto para ensaio de 
torção (B) 



 

42 
 

 

 

      
6.6. Ensaio de microdureza Vickers 

 

No ensaio de microdureza Vickers foram utilizados dois instrumentos de 

cada marca comercial, os quais foram embutidos em resina cristal (Duque 

Fibras, Duque de Caxias, RJ, Brasil) no sentido longitudinal e vertidos em 

cilindros de PVC (Tigre DN 40 NBR 5688), previamente vaselinados.  

Para a avaliação da seção reta transversal, utilizou-se cinco 

instrumentos de cada grupo, embutidos no sentido vertical. No embutimento 

para o ensaio de microdureza, a haste de fixação do instrumento foi mantida 

paralela à base do recipiente, a fim de manter a ponta do instrumento, após o 

preparo da amostra. Lixas Norton de granulações 200, 300, 400, 600 e 1200 

foram utilizadas no desgaste do instrumento e para o polimento, alumina de 

granulações 1, 0,5 e 0,25 μm, seguido da pasta de diamante. Após esse 

preparo inicial, os corpos de prova foram avaliados por meio de um 

microdurômetro Micromet 2003 (Bueler, Lake Bluff, IL, EUA) (Figura 14) com 

edentações de 100 gf durante 15s, sendo as imagens avaliadas em aumento 

de 40x. Entre as dez endentações realizadas na parte central de cada 

Figura 13. Fotografia aproximada do conjunto de torção 
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instrumento, cinco foram no núcleo e cinco no intermediário, totalizando dez 

endentações em cada instrumento ensaiado. 

  

                  

 

 

 

6.8.Tenacidade  

 

Para avaliar a tenacidade, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

40/0,04  RaCe com 25 mm de comprimento nominal, 40/0,04 Twisted File com 

27 mm de comprimento nominal, 40/0,04 HyFlex com 25 mm de comprimento 

nominal e ProFile Vortex com 25 mm de comprimento nominal, 40/0,4. Por 

meio de um computador, a tenacidade foi avaliada à partir da área abaixo de 

um platô, para cada instrumento. A curva Força x Deformação (N.mm) foi 

calculada pelo programa OriginPro (OriginLab, Northampton, MA, EUA) e a 

tenacidade do instrumento até a fratura foi calculada pela área abaixo da curva  

de um platô por integração  (YUM et al., 2011; LOPES et al., 2014). 

Figura 14. Microdurômetro Micromet 2003 (A), corpo de prova embutido 
em placas de resina (B), posicionamento do corpo de prova (C). IME-RJ 
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6.9. Análise no MEV 
 

 Para observação dos instrumentos empregados no estudo em 

relação a forma da seção reta transversal, cinco instrumentos de cada grupo 

foram avaliados pelo MEV Quanta FEG 250 (FEI, E Hillsboro, Oregon, EUA) 

(Figura 15), do laboratório de MEV do Instituto Militar de Engenharia, Rio de 

Janeiro (IME).  

 Dois instrumentos fraturados de cada grupo foram selecionados 

aleatoriamente, para a avaliação das superfícies de fratura. Os segmentos 

fraturados foram acondicionados em frascos de becker contendo acetona e em 

seguida depositados no cesto de unidade ultrassônica contendo água, 

operando em 40 khz por 12 minutos. A seguir, foram fixados num porta 

amostras e observados no MEV. Os instrumentos foram fotomicrografados e 

gravados em arquivo digital para posterior análise. Durante a obtenção das 

fotomicrografias, aumentos diferenciados foram adotados para observação da 

superfície de fratura, da configuração das hastes de corte helicoidais junto ao 

ponto de fratura, e da forma das seções retas transversais dos instrumentos 

ensaiados. Estes resultados foram apresentados de maneira descritiva. 

 

 
Figura 15. Fotografia do MEV. IME/RJ 
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6.10. Análise estatística 

 

Os dados estudados foram analisados estatisticamente através do teste 

Student-Newman (SNK) no nível de significância estabelecido de 5%. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Teste de resistência a flexão 

Os dados sobre a flexibilidade representados pela carga máxima (em 

gramas) para flexionar os instrumentos, são apresentadas na tabela 2. A 

análise estatística apresentou uma diferença significativa sobre a flexibilidade 

dos instrumentos, exceto  para a comparação entre os instrumentos ProFile 

Vortex e RaCe (p>0,05), os instrumentos HyFlex  apresentaram um melhor 

comportamento mecânico no ensaio de resistência a flexão, seguido dos 

instrumentos TF. 

 

Tabela 2: Médias e desvio padrão dos resultados dos testes de resistência à flexão, 
fadiga cíclica estática e dinâmica 

Instrumentos 
40/0,04 

Força máxima 
(g.f) 

Teste Estático 
   Tempo                NCF 

Teste Dinâmico 
Tempo        NCF 

HyFlex 
 

116,4 (10,35)      87, 5             437,5 (56,7) 363,8      1819 (239) 

Twisted File 
 

156 (5,85)     142,5           712,5 (111,8) 155,2       776 (98,6) 

ProFile Vortex 
 

265 (10,63)        56                280 (39,4) 135,5      677,5 (118) 

RaCe 273 (10,18)       52,5             262,5 (47,7)  81,1      405,5 (45,54) 

 

7.2 Ensaio de fadiga cíclica 

Os dados do NCF sobre a resistência à fadiga cíclica dos instrumentos 

em ensaios estáticos e dinâmicos são demonstrados na tabela 2. 

A análise estatística dos resultados do NCF obtidos por meio de teste de 

flexão rotativa estático, mostraram uma diferença significativa entre estes 

instrumentos testados, exceto na comparação entre Vortex x RaCe (p>0,05).  

Flávio
Nota
A tabela deve estar depois do item 7.2
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No teste estático os instrumentos TF apresentam melhor comportamento 

mecânico seguido dos instrumentos HyFlex. No teste dinâmico o melhor 

comportamento mecânico foi do instrumentos HyFlex seguido do TF. 

A tabela 2 descreve os valores para deflexão angular de ruptura 

(rotação), torque máximo e tenacidade que foram obtidos nos testes de torção 

e ensaio de microdureza Vickers. 

 

7.3 Teste de resistência a torção 

A análise estatística revelou uma diferença significativa entre os valores 

da deflexão angular até a fratura (rotação), exceto na comparação do TF x 

ProFile Vortex (p>0,05) e torque máximo entre todos os instrumentos testados, 

exceto na comparação entre os instrumentos NiTi HyFlex x RaCe (p>0,05). Em 

relação a deflexão angular os instrumentos HyFlex apresentaram o melhor 

comportamento mecânico seguido dos instrumentos TF. Em relação ao torque 

máximo os instrumentos ProFile Vortex apresentaram o melhor comportamento 

mecânicos seguido dos instrumentos RaCe. 

 

7.4 Tenacidade 

A média e o desvio padrão da tenacidade são apresentados na tabela 3. 

Em relação à tenacidade (N.mm), uma diferença estatisticamente significativa 

foi detectada em todos os instrumentos (p>0,05). Os instrumentos HyFlex 

apresentaram o melhor comportamento mecânico em relação a tenacidade em 

torção, seguidos dos instrumentos ProFile Vortex. 
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Tabela 3: Média e Desvio padrão da fratura (rotação), torque máximo (g.f), tenacidade 
(N.mm) e microdureza 

Instrumentos 
40/0,04 

Ângulo máximo 
de torção 
(rotações) 

Torque máximo Tenacidade Microdureza 

HyFlex 
 

3,0 (0,24) 1644 (167) 174 (21) 345 (15) 

Twisted File 
 

2,50 (0,11) 1045 (149) 94 (10) 341 (31) 
 

ProFile Vortex 
 

2,40 (0,49) 2124 (161,1) 152 (37) 377 (14) 

RaCe 2,0 (0,27) 1764 (157) 126 (13) 348 (24) 

 

7.5 Ensaio de microdureza Vickers 

A média e o desvio padrão para a microdureza Vickers são 

demonstrados na tabela 3. A análise estatística mostrou uma diferença 

estatística entre os instrumentos ProFile Vortex e os demais  instrumentos 

testados no ensaio de microdureza Vickers. Os instrumentos ProFile Vortex 

apresentaram melhor comportamento mecânico no teste de microdureza 

Vickers. 

 

7.6 Análise no MEV 

A análise no MEV demonstrou que a superfície de fratura de todos os 

instrumentos testados apresentaram características morfológicas de fratura do 

tipo dúctil. A deformação plástica (distorção das hélices) foi observada na haste 

metálica dos instrumentos fraturados por torção (Figura 16). Não foi observada 

deformação plástica para os instrumentos fraturados por flexão rotativa (fratura 

por fadiga) (Figura 17). Os instrumentos Hyflex CM, TF e RaCe apresentaram 
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seção reta transversal triangular enquanto que o ProFile Vortex apresentou 

triangular convexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagem no MEV dos instrumentos fraturados por torção 
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Figura 17. Imagem no MEV dos instrumentos fraturados por flexão rotativa 
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8. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar a microdureza, a 

flexibilidade em cantiléver, a resistência em flexão rotativa (fadiga), a 

resistência em torção e a tenacidade de quatro marcas comerciais de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados. Os instrumentos possuíam o 

mesmo diâmetro, conicidade nominal e desenhos das seções retas 

transversais semelhantes para os instrumentos HyFlex, TF e RaCe e diferente 

para o instrumento ProFile Vortex que são fabricados por diferentes processos 

(usinagem ou torção) e por diferentes ligas metálicas: HyFlex, usinagem e liga 

NiTi memória de forma controlada; TF, torção e liga NiTi fase-R; ProFile Vortex, 

usinagem e liga NiTi M-Wire e RaCe, usinagem e liga NiTi convencional (grupo 

controle). 

Esses instrumentos endodônticos foram selecionados pelo fato de terem 

a mesma finalidade, ou seja, a instrumentação de canais radiculares curvos. 

Todavia, em função do processo de fabricação, da natureza da liga metálica e 

da forma da seção reta transversal podem apresentar por meio de testes 

mecânicos de laboratório comportamentos mecânicos diferentes. Assim o 

conhecimento do comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos por 

parte do profissional é muito importante para reduzir ou mesmo impedir 

acidentes e complicações durante a instrumentação de canais radiculares. Não 

basta selecionar o instrumento apenas pelo número (diâmetro em D0). 

 

8.1 Flexibilidade em cantiléver 

 

Flávio
Nota
Super confuso

Flávio
Realce

Flávio
Realce

Flávio
Realce

Flávio
Nota
Sugiro remover.

Flávio
Nota
Sugiro remover.

Flávio
Realce
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No presente estudo, os instrumentos testados HyFlex e TF 

apresentaram estatisticamente maior flexibilidade em cantiléver do que os 

demais instrumentos testados. Certamente esses resultados estão 

relacionados à natureza da liga metálica empregada na fabricação dos 

instrumentos endodônticos (SERENE  et al., 1995, TURPIN et al., 2000, TRIPI  

et al., 2006, ELIAS e LOPES, 2007; PARK et al., 2010; GUIOMAR et al.,  2013; 

LOPES & SIQUEIRA, 2015). Também, a flexibilidade dos instrumentos 

endodônticos é um fator importante, influenciando nos resultados de ambos os 

testes de torção e fadiga cíclica (PRUETT et al., 1997, TURPIN et al., 2000; 

PARASHOS & MESSER, 2006, GAMBARINI G et al., 2011).  

A flexibilidade de um instrumento endodôntico também é influenciada 

pelo tratamento químico da liga metálica, bem como a geometria do 

instrumento, o diâmetro e o desenho da seção reta transversal, podendo 

influenciar a capacidade de modelar um canal radicular com curvatura de 

maneira adequada, ou seja, mantendo a forma original do canal (TURPIN et al., 

2000; BERENDT, 2007; GAMBARINI et al., 2008; ALAPATI et al., 2009; AL-

HADLAQ et al., 2010; LOPES et al., 2013a). Vários estudos demonstram que 

os instrumentos mais flexíveis produzem um preparo do canal radicular mais 

centralizado (ESPOSITO & CUNNINGHAM, 1995; SHORT et al., 1997; 

GOLDBERG et al., 2012; RODRIGUES  et al., 2015). 

 

8.2 Fratura por flexão rotativa 

Os resultados obtidos no teste de flexão rotativa (fadiga) foram avaliados 

quanto ao modelo do teste (estático e dinâmico) e quanto à flexibilidade da liga 

metálica empregada na fabricação dos instrumentos endodônticos. Quanto ao 
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modelo de teste, para os instrumentos avaliados, o NCF foi maior para o teste 

dinâmico em comparação ao teste estático. Nossos resultados são similares a 

estudos anteriores (PLOTINO et al., 2012; YAO et al., 2006; LI et al., 2002; 

GAMBARINI et al., 2012). Quanto ao modelo de teste estático, não houve 

deslocamento axial dos instrumentos. Entretanto, tensões trativas e 

compressivas são concentradas em algumas áreas dos instrumentos, o qual 

induz a mudanças microestruturais nas ligas (LOPES e ELIAS, 2001; PETERS, 

2004; PARASHOS et al., 2004; PLOTINO et al., 2009; LOPES et al., 2013b; 

LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Por outro lado, no modelo dinâmico, o instrumento se desloca 

axialmente ao longo da curvatura do canal, permitindo que as forças sejam 

distribuídas ao longo do eixo do instrumento. Assim, previne a concentração de 

stress em determinadas áreas, aumentando assim, a vida útil do instrumento. 

Quanto à natureza das ligas metálicas, os instrumentos fabricados a 

partir de fios metálicos de NiTi memória de forma controlada (teste dinâmico) e 

NiTi fase-R (teste estático), resistiram maior número de ciclos até a fratura do 

que os demais instrumentos testados (LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Isso se deve ao fato das novas ligas metálicas advindas da liga de NiTi 

convencional apresentarem maior flexibilidade. Os resultados obtidos 

mostraram que quanto maior a flexibilidade de um instrumento endodôntico 

maior será o número de ciclos suportados durante os testes estático e dinâmico 

(PRUETT et al., 1997; PARASHOS e MESSER, 2006; GAMBARINI et al., 

2011).  

A utilização dos instrumentos rotatórios girando 360º em canais curvos 

levam à fadiga do metal e subsequente fratura por flexão rotativa, que é 
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inesperada e não apresenta nenhuma deformação plástica prévia. A fadiga é a 

maior causa de fratura dos metais compreendendo 90% de todas as falhas 

metálicas (STEWART, 1995; LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Alguns fatores estão diretamente relacionados à fratura por fadiga como 

o raio de curvatura, conicidade e diâmetro do instrumento, bem como o grau de 

curvatura do canal radicular e, de acordo com alguns autores quanto menor o 

raio de curvatura, maior a chance de ocorrer a fratura por fadiga e, também os 

instrumentos com diâmetros e conicidades maiores fraturam com baixo ciclo de 

rotação quando acionados em canais com curvaturas severas (PRUETT et al., 

1997; HAIKEL et al., 1999; YAO et al., 2006; LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Quanto à liga M-Wire (instrumentos ProFile Vortex) era esperado um 

melhor comportamento elástico em relação à flexibilidade e a resistência à 

fratura por fadiga. Entretanto, o presente estudo para os instrumentos ProFile 

Vortex quando comparado com outros instrumentos ambos apresentaram 

flexibilidade e resistência à fadiga cíclica inferior ao que era esperado (TRIPI et 

al., 2006; AL-HADLAQ et al., 2010; Pereira  et al., 2012; JOHNSON et al., 

2008; GAO et al., 2010). É provável que estes resultados estejam relacionados 

à forma e área da seção reta transversal apresentado pelos instrumentos 

ProFile Vortex (TURPIN et al., 2000; ZHANG et al., 2010; SCHAFER e TEPEL, 

2001, XU et al., 2006). 

 

8.3 Fratura por torção 
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No teste de resistência a torção os 2 parâmetros avaliados foram o 

ângulo máximo de torção até a fratura (rotações) e o torque máximo. Os 

resultados demonstraram que o instrumento HyFlex CM apresentou 

estatisticamente um maior ângulo de torção até a fratura quando comparados 

com outros instrumentos testados. Este comportamento pode ser atribuído ao 

maior grau de flexibilidade da liga NiTi com memória de forma (ELIAS e 

LOPES, 2001; GAMBARINI et al., 2011). 

Com relação ao torque máximo a fratura, os instrumentos ProFile Vortex, 

apresentaram estatisticamente uma maior resistência à torção entre os 

instrumentos testados. Este resultado pode ser admitido à forma, a área da 

seção reta transversal e ao diâmetro do núcleo apresentado pelo instrumento 

ProFile Vortex em relação aos demais instrumentos testados (YONG et al., 

2012). 

A fratura por torção ocorre nos instrumentos de NiTi quando a ponta fica 

imobilizada e na outra extremidade é aplicado um torque superior ao limite de 

resistência, a fratura por torção é inevitável (LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Através dessa imobilização, a força de rotação (torque) à direita proporciona a 

ultrapassagem do limite elástico da liga de NiTi induzindo uma deformação 

plástica na haste helicoidal do instrumento endodôntico. Essa deformação 

plástica aumenta o encruamento do material que é a diminuição da plasticidade 

desse material, e a continuidade do aumento do torque pode ultrapassar o 

limite de resistência à fratura do instrumento, provocando assim, a sua ruptura 

em duas partes próximos ao ponto de imobilização (LOPES & SIQUEIRA, 

2010). 
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De acordo com alguns autores (YUM et al., 2011; WOLCOTT e HIMEL, 

1997; SETO et al., 1990; LOPES et al., 2011; LOPES et al., 2011; LOPES et 

al., 2013b), os parâmetros mais importante que influencia a fratura por torção 

dos instrumentos endodônticos, são a deflexão angular e não o torque máximo. 

Durante o uso clínico, a deflexão angular até a fratura (rotação) pode atuar 

como um fator de segurança contra a fratura por torção. Presumimos com isso 

que, quanto maior o ângulo de curvatura (deflexão angular) que um 

instrumento possa suportar, maior será a deformação elástica e plástica no 

instrumento antes de ocorrer à fratura por torção. Este comportamento pode 

funcionar como um fator de segurança, uma vez que, o torque aplicado 

permanecerá abaixo da resistência a torção e a ocorrência da deformação 

plástica poderá ser visualizada quando o instrumento for retirado do canal 

radicular. Outra maneira de evitar a imobilização do instrumento no interior do 

canal radicular é realizar o preparo do canal no sentido coroa-ápice, o pré-

alargamento inicial do canal radicular através de instrumentos manuais facilita 

o emprego de instrumentos mecanizados, diminuindo o atrito do instrumento 

contra a parede dentinária (BERUTTI et al., 2004; ELIAS & LOPES, 2007; 

CHEUNG, 2009; PAULA, 2014; LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

 Diferentes tipos de instrumentos demonstram resistência diferente à 

torção, provavelmente devido à variação morfológica existente entre os 

instrumentos, como a área, a forma da seção reta transversal e o tipo de liga 

metálica (MIYAI et al., 2006; CHEUNG & LIU, 2009). De acordo com os 

resultados apresentados pela fratura por torção, o instrumento HyFlex por 

apresentar maior deflexão angular oferece um fator de segurança contra a 
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fratura, quando utilizado clinicamente quando comparado com outros 

instrumentos testados (ZHANG et al., 2010).  

 

8.4 Microdureza Vickers 

Os testes de microdureza Vickers foram realizados para determinar a 

relação da microdureza das ligas metálicas com outras propriedades 

mecânicas. A dureza pode ser definida como a capacidade de um instrumento 

endodôntico resistir à deformação plástica, ao corte ou de resistir ao desgaste 

(ELIAS e LOPES, 2007). 

  A principal importância na determinação da natureza de um material é 

que a dureza tem proporcionalidade com outras propriedades mecânicas, por 

exemplo, quanto maior a dureza do material, maior será a resistência à tração, 

ao corte, a deformação plástica e ao desgaste (BEER e JOHNSTON, 1992; 

CALLISTER, 2002; LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Nos testes de dureza mede-se a resistência do material a deformação 

compressiva aplicada por um penetrador acoplado em equipamentos especiais.  

A dureza é expressa por um número admissional que depende da carga 

aplicada, na duração do teste e do tipo do penetrador empregado (ELIAS e 

LOPES, 2007; PAULA, 2014). 

No presente estudo os instrumentos ProFile Vortex, apresentaram 

estatisticamente maior dureza Vickers do que os demais instrumentos testados. 

Em função dos resultados obtidos, não foi possível relacionar a 

microdureza das ligas metálicas com outras propriedades mecânicas avaliadas. 
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8.5 Tenacidade 

Tenacidade é a quantidade de energia que um material pode absorver 

antes da fratura. Indica a capacidade de o material resistir a carregamentos 

(vibrações, golpes e impactos). Define-se como tenacidade a fratura por torção 

dos matérias a sua resistência contra a propagação de uma trinca. Os matérias 

são caracterizados por baixa e alta tenacidade. Os primeiros são classificados 

como frágeis e os últimos  como dúcteis (KIM et al., 2012; LOPES & 

SIQUEIRA, 2010; LOPES & SIQUEIRA, 2015). A tenacidade é conveniente 

calculado a partir da área total sob a curva tensão-deformação (YUM et al., 

2011; LOPES et al., 2014). Com relação à tenacidade obtida por meio do 

ensaio de torção, o instrumento HyFlex se mostrou estatisticamente mais tenaz 

do que os demais instrumentos testados.  Este achado está relacionado com o 

tipo de liga que esse instrumento é fabricado. 
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9. CONCLUSÃO  

 

Baseado na metodologia aplicada e nos resultados obtidos é possível admitir 

que : 

1. Os instrumentos HyFlex apresentaram um melhor comportamento          

mecânico no ensaio de resistência a flexão, seguido dos instrumentos 

Twisted File. 

2. Com relação ao ensaio estático, os instrumentos Twisted File 

apresentaram um melhor comportamento mecânico seguido dos 

instrumentos HyFlex., com exceção para o instrumento ProFile Vortex 

quando comparado com o instrumento RaCe, que demonstrou uma 

diferença estatística significante. 

3. No ensaio dinâmico obtivemos um melhor comportamento mecânico 

para os instrumentos HyFlex , seguido dos instrumentos Twisted File. 

4. Os instrumentos ProFile Vortex apresentaram um melhor 

comportamento com relação ao torque máximo, quando comparado com 

os outros instrumentos testados. 

5. O instrumento HyFlex apresentaram uma tenacidade em torção, seguido 

dos instrumentos ProFile Vortex. 

6. A superfície de fratura de todos os instrumentos testados, revelaram-se 

dúcteis quando analisados no MEV. 
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