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RESUMO 

 

Objetivo: Esse estudo comparou o comportamento mecânico de instrumentos 
de níquel titânio com forma geométrica semelhante, porém, produzidos por 
métodos de fabricação diferentes.  

Métodos: 30 instrumentos 25/0,06 RaCe, com 25 mm de comprimento, 
produzidos por fio de NiTi convencional (usinados), 30 instrumentos 
endodônticos especiais 25/0,06 Twisted File (TF), com 27 mm de comprimento, 
fabricados por  torção e 30 instrumentos endodônticos 25/0,06 ProFile Vortex, 
com 25 mm de comprimento, feitos com liga M-Wire foram empregados para o 
teste de flexibilidade, flexão rotativa e de torção. Para cada ensaio, 10 
instrumentos de cada fabricante (n = 90) foram utilizados.  

Resultados O teste paramétrico ANOVA mostrou que houve diferença 
significante entre os valores de carga máxima decrescente na seguinte ordem: 
ProFile Vortex > RaCe > TF (p<0,01). Ao ensaio de flexão rotativa, o teste 
paramétrico ANOVA com nível de significância de 1%, mostrou que os 
instrumentos Race tiveram uma diferença significante menor para a fratura do 
que os instrumentos ProFile Vortex, que foram significativamente inferior aos 
instrumentos TF com relação ao tempo e ao número de ciclos (p<0,01). No 
ensaio de torção, os instrumentos ProFile Vortex suportaram maiores valores 
de força máxima e torque máximo antes da fratura, seguidos pelos RaCe e TF 
(p < 0,01). Os instrumentos RaCe e TF não apresentaram diferença estatística 
significativa na resistência a torção (p = 0,061) 

Conclusão: Os instrumentos TF foram mais flexíveis do que os instrumentos 
RaCe que foram menos resistentes à flexibilidade do que os instrumentos 
ProFile Vortex. Considerando o ensaio de flexão rotativa, os instrumentos TF 
mostraram um desempenho significativamente superior com relação ao tempo 
e o número de ciclos para a fratura (NFC) do que os outros instrumentos 
testados. Pode-se observar que existe uma relação intensa entre a flexibilidade 
e a resistência à torção (torque máximo e ângulo máximo). O instrumento mais 
flexível (TF) foi o menos resistente à torção. O instrumento mais resistente à 
torção (ProFile Vortex) foi o menos flexível. O instrumento RaCe apresentou 
um resultado intermediário tanto para a flexibilidade quanto na resistência a 
torção. 

Palavras chaves: ângulo máximo de torção; flexão rotativa; flexibilidade; fratura 
por torção; liga M-Wire; níquel-titânio; torque máximo. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: This study compared the mechanical behavior of nickel-titanium 
instruments presenting similar geometry, though produced by different 
manufacturing methods.  

Methods: 30 RaCe instruments, 25/0.6 size, with 25 mm of length, produced by 
conventional wire (grinding), 30 Twisted File (TF) special endodontic 
instruments, 25/0.6 size, with 27 mm length, manufactured by twisting and 30 
ProFile Vortex  endodontic instruments, 25/0.6 size, with 25 mm of length, 
made of M-Wire alloy were used to test for flexibility, rotary bending and torsion. 
For each assay, 10 instruments of each manufacturer were utilized (n = 90).  

Results: The Analysis of Variance (ANOVA) showed a significant difference 
among the decreasing maximum load values in the following order: ProFile 
Vortex > RaCe > TF (p < 0.01). The rotary bending assay, the ANOVA 
parametric test with a significance level of 1%, showed that the RaCe 
instruments had a lesser significant difference to fracture than ProFile Vortex 
instruments, which were significantly lower than the TF instruments with respect 
to time and number of cycles (p < 0.01). In torsion test, the ProFile Vortex 
instruments had  higher values of maximum force and maximum torque before 
fracture, followed by RaCe and TF (p < 0.01). RaCe and TF instruments  
showed  no  statistically significant difference in resistance to torsion (p = 
0.061).  

Conclusions: TF instruments showed greater flexibility than RaCe instruments 
which  were less resistant to flexibility than ProFile Vortex instruments. In the 
rotary bending test, the TF instruments showed a significantly better 
performance with respect to time and number of cycles to fracture (NFC) than 
the other tested instruments. It can be observed that there is a relationship 
between flexibility and resistance torque (maximum torque and angular 
deflection). The more flexible instrument (TF) was less resistant to torsion. The 
more resistant to torsion instrument (ProFile Vortex) was less flexible. The 
RaCe instrument showed an intermediate result for both flexibility as well as  
torsional resistance. 

Key words: angular deflection; rotary bending; flexibility; torsional fracture;  M-
Wire alloy; nickel-titanium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a Endodontia tem sofrido grandes transformações com 

o avanço dos conhecimentos biológicos, físicos e mecânicos. A necessidade 

de desenvolver tratamentos de maior eficiência e precisão tem feito com que 

pesquisadores busquem avanços tecnológicos a fim de tornar mais efetivo o 

preparo dos canais radiculares (PETERS et al., 2001; GAMBARINI et al., 2008; 

GUTMANN & GAO, 2011; PEREIRA et al., 2012). 

Com o objetivo de atingir uma conicidade contínua que acompanhe 

a forma original do canal radicular diminuindo eventuais acidentes durante o 

preparo, além de melhorar a resposta biológica ao tratamento, muitos estudos 

têm sido realizados, especialmente em torno da confecção de instrumentos 

endodônticos, seus desenhos e suas ligas metálicas. WALIA et al. (1988) foram 

pioneiros no emprego de um novo material (liga metálica) para a fabricação dos 

instrumentos endodônticos, a liga de níquel-titânio (NiTi).  

Os instrumentos produzidos a partir desta liga apresentam 

propriedades mecânicas vantajosas em relação às ligas de aço inoxidável, tais 

como: maior resistência à fratura por torção horária ou anti-horária, maior 

resistência à fadiga e alta flexibilidade (HILT et al., 2000). Isto se deve 

principalmente a duas propriedades inerentes da liga de NiTi: o efeito memória 

de forma (EMF) e a superelasticidade (SE). Além disso, também apresenta 

uma elevada resistência à corrosão e biocompatibilidade (SERENE et al., 1995; 

THOMPSON, 2000). 

Entende-se como efeito memória de forma, a capacidade que um 

grupo de metais tem de sofrer grandes deformações não lineares e ser capaz 

de recuperar sua forma original através do tratamento térmico apropriado. Já a 

superelasticidade relaciona-se a uma grande deformação recuperável (até 8%), 

sob carga e descarga e em uma temperatura apropriada (OTUBO et al., 1997; 

KUHN et al., 2001; OTSUKA & REN, 2005). Segundo THOMPSON (2000), o 

EMF e a SE estão associados à ocorrência de uma mudança de fase no estado 

sólido: a transformação martensítica (TM) que pode ser induzida pela aplicação 
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de tensão ou pela redução da temperatura.  

A TM ocorre entre uma fase de estrutura cristalina de alta simetria 

chamada austenita ou fase parente, e uma fase de baixa simetria, denominada 

martensita. A austenita é estável em altas temperaturas e baixos valores de 

tensão. Este comportamento permitiu que instrumentos de NiTi fossem 

utilizados através do acionamento de motores elétricos, tornando o preparo dos 

canais radiculares mais eficiente, rápido e seguro (OTSUKA & REN, 1999; 

HILT et al., 2000; BAHIA & BUONO, 2005; YANG et al., 2007). A 

transformação de fase entre austenita e martensita é considerada chave para 

explicar o EMF e a SE. 

Estudos ressaltam que os instrumentos de NiTi auxiliam na 

manutenção da forma original do canal, bem como propiciam um preparo 

significativamente mais rápido do que quando realizado manualmente (LOPES, 

1998; SCHÄFER & SCHLINGEMANN, 2003; SONG et al., 2004; YANG  et al., 

2007). No entanto, durante a limpeza e modelagem do sistema de canais 

radiculares, os instrumentos acionados mecanicamente podem imobilizarem-se 

às paredes do canal e sofrerem fratura por torção (BERUTTI et al., 2003). Além 

disso, em canais curvos estes instrumentos podem fraturar de maneira 

inesperada, sem que tenha ocorrido deformação visível na haste de corte, o 

que indica um processo de fadiga por flexão rotativa (SATTAPAN et al., 2000; 

MOREIRA et al., 2002; LOPES et al., 2007; WEI et al., 2007). 

Diversos fatores têm sido relacionados com a fratura durante o uso 

clínico, como: a anatomia do canal, deformidade do instrumento durante o uso, 

desenho e dimensões do instrumento, velocidade de rotação empregada, 

influência do número de ciclos de esterilização e a habilidade do operador. 

Contudo, até o momento, inexiste um protocolo padrão que oriente 

adequadamente o profissional quanto à vida útil destes instrumentos, 

estabelecendo um critério de previsibilidade quanto à possibilidade de 

reutilização dos mesmos. Surge desta forma, a necessidade de estudos 

adicionais para a compreensão dos mecanismos envolvidos na fratura destes 

instrumentos (PRUET et al., 1997; OTSUKA & REN, 2005, LOPES et al., 2007; 
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ALAPATI et al., 2009, LOPES et al., 2010a). 

Recentemente, na busca do melhor desempenho mecânico dos 

instrumentos acionados a motor, foi desenvolvido um fio de NiTi, que ao ser 

submetido a um processo de resfriamento e aquecimento, permite o 

surgimento e manutenção de uma fase cristalográfica conhecida como fase R 

(estrutura cristalina romboédrica), possibilitando a obtenção de instrumentos de 

NiTi torcidos (GAMBARINI et al., 2008; LARSEN et al., 2009; KIM et al., 2010).  

Ademais, uma nova geração de instrumentos tem sido construídos a 

partir de fios de NiTi, os quais são submetidos a um tratamento termomecânico 

especial e são conhecidos como M-Wire (GAO et al., 2010; SHEN et al., 2011). 

O surgimento de novos métodos de fabricação teve por finalidade minimizar a 

possibilidade de fratura dos instrumentos, em comparação aos produzidos por 

fio superelástico usinado (convencional de NiTi), ao mesmo tempo em que 

buscam o aprimoramento de suas propriedades mecânicas (GAMBARINI, 

2001a; BAHIA & BUONO, 2005; GAO et al., 2010). 

Com o objetivo de avaliar se esta nova geração de instrumentos 

apresenta vantagens mecânicas com relação aos instrumentos convencionais, 

este estudo comparou o comportamento mecânico de três instrumentos de NiTi 

acionados a motor que apresentam características geométricas semelhantes, 

mas que são produzidos por métodos de fabricação diferentes e a partir de 

ligas de NiTi tratadas termomecanicamente de forma diferente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Liga de níquel-titânio 

As ligas níquel-titânio foram desenvolvidas por BUEHLER et al. 

(1963) para a aplicação em peças e instrumentos destinados ao programa 

espacial, em virtude de suas propriedades antimagnéticas e sua resistência à 

corrosão. Estas ligas receberam a denominação genérica de “Nitinol” por terem 

sido desenvolvidas no Naval Ordenance Laboratory - NOL - um centro de 

pesquisas da Marinha Norte-Americana (THOMPSON, 2000). 

Este material tem sido usado largamente nas diversas áreas da 

Medicina e da Odontologia por causa de suas propriedades especiais: 

superelasticidade e efeito memória de forma. Suas propriedades mecânicas 

variam de acordo com a composição química, características de produção e o 

tratamento termomecânico utilizado na fabricação (THOMPSON, 2000; KUHN 

et al., 2001; KUHN & JORDAN, 2002). A liga níquel-titânio usada na 

Endodontia contém aproximadamente 56% em peso de níquel e 44% em peso 

de titânio, resultando em uma combinação equiatômica dos principais 

componentes (SERENE et al., 1995; THOMPSON, 2000). 

2.2. Transformação martensítica, efeito memória de forma e 

superelasticidade 

A maior parte dos materiais metálicos apresenta um comportamento 

elástico no qual, dentro de certos limites, a deformação causada é proporcional 

à força aplicada. Se a força excede determinado limite, provoca no material 

uma deformação permanente. O EMF acontece quando a liga, após sofrer 

deformação, é capaz de recuperar completamente sua forma original. Isto 

ocorre devido ao aquecimento acima de uma determinada temperatura 

(LOPES et al., 2010a). 

Segundo THOMPSON (2000), o EMF e a SE estão associados à 

ocorrência de uma mudança de fase no estado sólido: a transformação 

martensítica, que pode ser induzida pela aplicação de tensão ou pela redução 
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da temperatura. A TM ocorre entre uma fase de estrutura cristalina de alta 

simetria (cúbica de corpo centrado), chamada austenita (designada B2) ou fase 

parente (fase β) e uma fase de baixa simetria (tetragonal, ortorrômbica, 

monoclínica, romboédrica, etc) chamada martensita (designada B19’). Durante 

esta transformação, os átomos se movem cooperativamente por um 

mecanismo do tipo cisalhamento, sem alterar a composição química da matriz, 

e são rearranjados em uma nova estrutura cristalina mais estável.  

Outro tipo de estrutura é a chamada fase R (trigonal) que aparece 

tanto em ligas NiTi ricas em níquel e recozidas em baixas temperaturas, como 

em ligas ternárias (Ni-Ti-Fe e Ni-Ti-Al). Esta é uma fase intermediária e a 

transformação pode ocorrer no resfriamento de B2 para fase R e fase R para 

martensita B19’ (SABURI et al., 1998; OTSUKA & REN, 2005).  Portanto, a 

criação da fase R é dependente da microestrutura da liga de NiTi e altamente 

relacionada com o processo termomecânico (GUTMANN & GAO, 2011).   

O EMF de uma liga metálica é a capacidade de se recuperar 

grandes deformações não lineares através de um aquecimento moderado, 

apesar do material ter sofrido uma deformação aparentemente permanente. A 

SE é um caso particular do EMF em que a recuperação de forma se dá apenas 

com a retirada da tensão sem necessidade de aquecimento. Nas ligas de NiTi, 

a SE está associada a uma grande deformação recuperável (até 8%) sob carga 

e descarga, em uma temperatura apropriada (OTUBO et al., 1997). Enquanto o 

EMF envolve processos térmicos e mecânicos, na SE a força motriz para a 

transformação é exclusivamente mecânica. 

A TM nas ligas com EMF é usualmente termo-elástica, isto é, 

reversível pelo aquecimento, ocorrendo em uma estreita faixa de temperatura 

(OTSUKA & REN, 2005). No caso dos instrumentos endodônticos, a TM 

acontece em função da tensão imposta pela curvatura no interior do canal 

radicular. Assim que a tensão cessa (instrumento removido do interior do 

canal), o carregamento de força neste sentido desaparece, restaurando da 

forma original do mesmo. A SE associada com a transformação martensítica 

induzida por tensão é uma propriedade única das ligas de NiTi. Devido a este 
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conceito, esse tipo de martensita é conhecido como martensita induzida por 

deformação (FILIP, 2001). 

A fim de melhorar a resistência à fratura por fadiga, por torção e a 

flexibilidade dos instrumentos de NiTi, pesquisadores e fabricantes tem 

desenvolvido novos métodos de fabricação. Destaca-se o fio M-Wire que é 

obtido por um processo termomecânico especial (BERENDT, 2007). Estudos 

prévios avaliando a resistência à fadiga de instrumentos GTX (Dentsply Tulsa 

Dental Specialties, Tulsa, EUA) feitos com esse tipo de fio quando comparados 

aos instrumentos K3 (K3, SybronEndo, EUA) produzidos com liga NiTi 

convencional, não observaram diferença na resistência à fadiga (GAMBARINI 

et al., 2008). Entretanto, JOHNSON et al. (2008), LARSEN et al. (2009), GAO 

et al. (2010) e AL-HADLAQ et al. (2010) observaram superior resistência à 

flexão rotativa dos instrumentos fabricados com o fio M-Wire, quando 

comparados com instrumentos produzidos com fio NiTi convencional. Segundo 

ALAPATI et al. (2009), o tratamento termomecânico empregado no fio em 

questão, faz com que a martensita esteja presente na microestrutura da liga. 

Esta característica proveniente do tratamento é um item relevante no 

aperfeiçoamento das propriedades mecânicas do fio M-Wire de NiTi.  

PEIXOTO et al. (2010) ao compararem a resistência à fadiga e à 

fratura por torção dos instrumentos GT (fio convencional) com os GTX (fio M-

Wire), verificaram superior resistência dos últimos no teste de flexão rotativa. 

Segundo os autores, isto se deve possivelmente ao tratamento termomecânico 

que determinou uma diferença estrutural entre os dois tipos de instrumentos, e 

também às diferentes características dimensionais entre os mesmos. Porém, a 

resistência à fratura por torção dos instrumentos GTX foi inferior a dos GT. Os 

autores consideram como causa provável desta diferença, o comprimento 

superior dos passos das hélices do instrumento GT em relação ao GTX. 

Em Endodontia, os instrumentos de NiTi superelásticos facilitam a 

instrumentação de canais curvos e tornam a preparação dos canais radiculares 

mais eficiente (THOMPSON, 2000;  MIYAI et al., 2006). 
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2.3. Instrumentos endodônticos 

BROEK (1986) afirmou que não existe material sem defeito. Então, 

diante desta limitação, os instrumentos endodônticos, de diferentes ligas 

metálicas, são submetidos a ensaios mecânicos para determinar suas 

propriedades mecânicas e permitir a previsão do seu desempenho. Ainda 

assim, às vezes os materiais, devido à presença de defeitos, podem apresentar 

fratura com carregamento abaixo do limite de resistência obtido em ensaios 

estáticos. 

WALIA et al. (1988) introduziram na Odontologia a liga metálica à 

base de NiTi como um material alternativo para a confecção de instrumentos 

endodônticos. Ao compararem instrumentos de número 15 fabricadas em NiTi 

com as de aço inoxidável, observaram que o NiTi apresenta duas ou três vezes 

mais flexibilidade e superior resistência à fratura por torção. 

Devido à sua flexibilidade aumentada, as limas de NiTi oferecem 

uma série de vantagens clínicas quanto ao preparo de canais radiculares 

curvos (WALIA et al., 1988; GLOSSON et al., 1995; PRUETT et al., 1997; 

BRANTLEY et al., 2002), principalmente no que tange ao menor transporte do 

canal durante a instrumentação (SERENE et al., 1995). 

SETO et al. (1990) avaliaram comparativamente as propriedades de 

torção de instrumentos endodônticos tipo K de aço inoxidável, torcidas e 

usinadas. Previamente aos ensaios, todos os instrumentos foram examinados 

sob a luz de um estereomicroscópio com aumento de 30X para assegurar a 

uniformidade dos instrumentos. Os seus diâmetros foram medidos em três 

pontos distintos por meio de um paquímetro. Dez instrumentos de cada grupo, 

imobilizados a 3 mm da ponta por garras metálicas, foram ensaiados com 

rotação à direita e à esquerda, sem carga axial, num dispositivo fixado em uma 

máquina de ensaio universal. As superfícies de fratura e as hélices adjacentes 

ao ponto de fratura foram posteriormente inspecionadas por meio do 

estereomicroscópio. Ao serem comparados instrumentos do mesmo diâmetro, 

não houve diferença significativa quanto ao torque na fratura para ambos os 

grupos, independentemente, do sentido de rotação. O valor do torque para a 
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fratura ocorrer, aumentou com o aumento do diâmetro do instrumento. Na 

análise da superfície fraturada, detectou-se deformação permanente da haste 

helicoidal, independente, do sentido de rotação ou marca comercial de 

fabricação, sendo que os instrumentos usinados apresentaram menos 

deformações plásticas do que os torcidos. Os autores enfatizaram que, em 

relação ao método de fabricação, não houve nenhum benefício do método de 

usinagem sobre o método convencional. Concluíram que a flexibilidade em 

rotação do instrumento (corpo de prova) é mensurada pelo ângulo de rotação 

que o mesmo resiste antes da fratura. 

STENMAN & SPANGBERG (1993) realizaram um estudo onde 

relataram que os instrumentos endodônticos são pobremente padronizados. 

Examinaram nove marcas de limas Hedströem, sete marcas de limas tipo K e 

quatro marcas de limas especiais. Foram analisados trinta instrumentos de 

cada tipo e marca, correspondentes ao de número 30 e de 25 mm de 

comprimento, quanto às normas da International Standart Organization (ISO). 

Foram medidos os diâmetros a 3 e 13 mm de distância da ponta ativa do 

instrumento (D3 e D13). A conicidade dos instrumentos também foi aferida. Os 

autores constataram uma grande variação nas dimensões dos instrumentos e 

sugeriram uma revisão cuidadosa da normatização ISO, e ainda a modificação 

da tolerância de fabricação adotada. 

De acordo com SERENE et al. (1995), a liga de NiTi empregada na 

Endodontia apresenta pequeno módulo de elasticidade, cerca de um quarto a 

um quinto em relação ao aço inoxidável, e em consequência disso, possui 

grande elasticidade e alta resistência à deformação plástica e à fratura. O 

percentual atômico de níquel nessas ligas está em torno de 58,01%. Estas 

propriedades fazem com que o instrumento acompanhe com facilidade a 

curvatura do canal radicular, diminuindo o transporte apical e a alteração da 

forma original. 

 Outros autores afirmam também que as propriedades físicas e 

mecânicas dos instrumentos endodônticos são fortemente influenciadas pelo 

processo de fabricação empregado (WILDEY et al., 1992; THOMPSON, 2000; 
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LOPES et al., 2010a). Estes instrumentos são fabricados através dos 

processos de usinagem ou de torção dos fios. Os produzidos a partir de torção 

possuem a secção transversal definida pela laminação do fio, que 

posteriormente é torcido, originando os fios de corte. Já os instrumentos 

usinados têm a secção transversal confeccionada de maneira semelhante, 

entretanto seus fios de corte são definidos através de maquinário diferente 

(WILDEY et al., 1992). 

A fabricação de instrumentos endodônticos de NiTi, a partir de fios 

superelásticos é mais complexa que os de aço inoxidável. Os instrumentos de 

NiTi, em razão de sua alta flexibilidade, podem ser produzidos pelo processo 

de usinagem e em determinadas condições pelo processo de torção da haste. 

Quando fabricados por usinagem, o lingote da liga NiTi é submetido a vários 

processos termomecânicos antes do fio ser usinado em instrumento 

endodôntico. Essencialmente, o lingote sofre forjamento rotativo e em seguida 

é laminado para barras de secção circular. Estas barras são então trefiladas, 

recozidas, decapadas e novamente trefiladas em fios mais finos. Estes fios são 

novamente recozidos, decapados, bobinados e em seguida, usinados 

(THOMPSON, 2000). Para os instrumentos endodônticos fabricados por torção, 

a porção do fio metálico correspondente às hastes de corte dos instrumentos é 

inicialmente submetida à usinagem para obtenção de hastes metálicas com 

formas piramidais triangulares ou quadrangulares. Posteriormente, para 

obtenção da forma final dos instrumentos de NiTi torcidos, a liga tem que 

apresentar uma composição que, ao ser submetida a um processo de 

resfriamento e aquecimento, permita o surgimento e manutenção de uma fase 

cristalográfica conhecida como fase R (estrutura cristalina romboédrica). Deste 

modo, o instrumento poderá ser imobilizado em uma das extremidades e 

submetido à deformação plástica por torção à esquerda (LOPES et al., 2010a).  

A fabricação de instrumentos endodônticos de NiTi é um 

procedimento complexo que forma, geralmente, superfícies com alta 

concentração de defeitos tais quais rebarbas, cavidades, ranhuras de 

usinagem, que podem comprometer a capacidade de corte e, potencialmente, 

facilitar a corrosão do instrumento, além de antecipar a fratura em uso clínico 
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(SERENE et al., 1995; MARTINS et al., 2002). 

2.3.1. Instrumentos RaCe 

O sistema de instrumentos especiais acionados a motor RaCe 

(Reamer with alternated cutting edges) é fabricado pela empresa FKG Dentaire 

(FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça), sendo constituído por dois tipos de 

instrumentos: RaCe e Pré RaCe. Os instrumentos deste sistema podem ser 

acionados por motores com giro contínuo à direita ou por dispositivos 

mecânicos com giro alternado (LOPES et al., 2010a). Os Pré-RaCe 

apresentam a parte de trabalho com as mesmas características morfológicas 

dos instrumentos RaCe, são usinados, fabricados em aço inoxidável ou em 

NiTi, são indicados para a instrumentação do segmento cervical dos canais 

radiculares e são oferecidos nas conicidades 0,10, 0,08 e 0,06 mm/mm, com 

comprimento útil de 19 mm. Os RaCe são indicados para trabalhar nos 

segmentos médio e apical do canal, são oferecidos comercialmente nas 

conicidades 0,02, 0,04 e 0,06 mm/mm e com comprimento útil de 25 mm. Estes 

instrumentos possuem secção transversal triangular com arestas laterais 

cortantes ativas que garantem sua eficiência de corte (SCHÄFER & VLASSIS, 

2004; LOPES et al., 2010a). A ponta dos instrumentos RaCe é modificada, sem 

ângulo de transição, e funciona  apenas como guia, o que permite sua 

penetração com mínima pressão apical, evitando assim desvios e mantendo a 

trajetória original dos canais. As arestas cortantes dos instrumentos RaCe são 

dispostas alternadamente, em relação ao eixo do instrumento, em direção 

longitudinal e em direção oblíqua (helicoidal). Duas funções são creditadas a 

esse desenho: eliminar o efeito de aparafusamento e travamento no interior 

dos canais; e reduzir o torque necessário para a ação dos instrumentos. Além 

disso, esta combinação do desenho da secção transversal triangular e bordos 

cortantes alternados garantem uma eficiente remoção de debris e raspas de 

dentina (LOPES et al., 2010a). 

Estes instrumentos apresentam sua superfície tratada por 

eletropolimento, o que resulta em melhor acabamento superficial, tornando-a 

mais lisa quando comparada a de outros sistemas (BAUMANN, 2005). No 
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entanto, o eletropolimento dos instrumentos RaCe não mostrou efeito benéfico 

na resistência à corrosão ocasionada por hipoclorito de sódio, tampouco na 

resistência à fadiga, quando comparados aos instrumentos ProFile sem 

tratamento eletrolítico (PETERS et al., 2007). 

Em outro estudo, ANDERSON et al. (2007) avaliaram o efeito do 

eletropolimento na resistência à fadiga e à torção dos instrumentos acionados a 

motor de NiTi 30/0,06 dos sistemas ProFile, EndoWave e RaCe. Foram 

avaliados dois grupos de cada sistema, o primeiro composto por instrumentos 

sem eletropolimento e o segundo por instrumentos com eletropolimento. Os 

ensaios de fadiga foram realizados em dois tubos de vidro com diâmetro 

interno de 1,20 mm, raio de curvatura de 5 mm e com ângulos de curvatura de 

45º e 90º, respectivamente. O número de rotações e o torque para a fratura 

foram determinados e comparados entre os instrumentos testados. Os 

resultados demonstraram superior resistência à fadiga dos instrumentos 

ProFile, no canal com ângulo de 45º. Isso pode ser atribuído ao fato destes 

instrumentos apresentarem secção transversal em forma de U. Os sistemas 

EndoWave e RaCe apresentaram similar resistência à fadiga no tubo com 

ângulo de 45º. No canal com 90º de curvatura, os instrumentos EndoWave 

foram mais resistentes à fadiga do que os instrumentos RaCe e ProFile, 

provavelmente devido a qualidade do seu acabamento superficial, superior aos 

demais. Quanto à resistência à torção, somente os instrumentos RaCe 

apresentaram diferença estatisticamente significativa com relação a presença 

ou não do eletropolimento, sendo que os instrumentos ProFile apresentaram 

maior resistência por torção, seguidos por RaCe e EndoWave. Os autores 

afirmaram que os instrumentos tratados com eletropolimento tiveram um 

desempenho melhor nos ensaios de fadiga e, em menor proporção, no 

carregamento por torção do que os sem eletropolimento. Os benefícios do 

eletropolimento certamente estão atrelados à redução das irregularidades na 

superfície, que atuam como pontos concentradores de tensão e, 

consequentemente, a iniciação de trincas. 

LOPES et al. (2010b) avaliaram a influência do tratamento de 

superfície sobre o número de ciclos para a fratura dos instrumentos 
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mecanizados de NiTi BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça). 

Foram comparados instrumentos BR5C com e sem tratamento superficial de 

eletropolimento, girando em 300 rpm dentro de  um canal curvo artificial até 

ocorrer a fratura. A superfície e a haste helicoidal dos instrumentos fraturados 

foram analisadas no MEV. Os instrumentos polidos resistiram a um número de 

ciclos significativamente maior em comparação com os não polidos (p < 0,001). 

Ambos os instrumentos apresentaram característica morfológica de fratura do 

tipo dúctil. A análise dos fragmentos mostrou a presença de microtrincas 

próximas à superfície fraturada. Os instrumentos polidos exibiram trincas finas 

que assumiam um trajeto irregular, enquanto que os instrumentos não polidos 

mostravam trincas correndo ao longo das ranhuras de usinagem. Em 

consideração a tal fato, os autores concluíram que o tratamento superficial dos 

instrumentos BioRaCe aumenta significativamente  a resistência à fadiga. 

2.3.2. Instrumentos Twisted File (TF) 

Os instrumentos endodônticos especiais TF (Twisted File, 

SybronEndo, EUA) são fabricados com liga NiTi com estrutura cristalográfica 

denominada fase R, obtida por um tratamento térmico específico, característico 

da fase da transformação martensítica. Este tratamento produz uma 

deformação na rede cristalina significativamente menor com relação aos fios 

convencionais (ALLAFI et al., 2002). 

Durante os tratamentos térmicos, nas ligas ricas em níquel, o fio 

bruto de NiTi é submetido a um processo de aquecimento e resfriamento que 

leva a formação de precipitados de Ti3Ni4, Ti2Ni3 e TiNi3, dependendo da 

temperatura e do tempo de recozimento. Na presença de temperaturas mais 

baixas e tempos mais curtos de tratamento térmico, a fase Ti3Ni4 aparece, em 

temperaturas e tempos maiores, surge o TiNi3, enquanto que em temperaturas 

e tempos intermediários, se formam os precipitados de Ti2Ni3 (OTSUKA & REN, 

2005). Embora o Ti3Ni4 seja considerado uma fase de menor estabilidade, se 

comparada ao precipitado de equilíbrio TiNi3, ele é completamente estável em 

temperaturas abaixo de 600ºC (350º a 500ºC) e sob condições adequadas de 

tratamento, apenas o Ti3Ni4 é observado. Os precipitados de Ti3Ni4 são 
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conhecidos por promoverem melhorias nas características do EMF e da SE, 

além disso, afetam as características da transformação martensítica, podendo 

atuar como centros de nucleação e crescimento para a transformação e 

formação da fase R (SABURI et al., 1982; MIYAZAKI et al., 1982; OTSUKA & 

REN, 2005). 

Os instrumentos TF são fabricados por torção e apresentam sua 

secção reta transversal triangular. O método de fabricação por torção durante a 

fase R aumenta a dureza e reduz a incidência de fraturas por torção e por 

flexão rotativa durante o uso clínico (GAMBARINI et al., 2008). 

A haste de fixação e acionamento, assim como o corpo 

(intermediário e parte de trabalho) do instrumento, é obtida de uma única haste 

metálica de NiTi. Isto evita movimentos excêntricos durante a rotação do 

instrumento, minimizando a possibilidade de descentralização do preparo em 

comparação aos instrumentos que possuem haste de fixação em latão. 

Inicialmente, os instrumentos TF somente eram fornecidos na numeração 25, 

com variações de conicidade. Atualmente, são comercializados, nas seguintes 

numerações 25, 30, 35 e 40, nas conicidades 0,12, 0,10, 0,08, 0,06, 0,04 

mm/mm e nos comprimentos úteis de 23 e 27 mm. O instrumento 25 está 

disponível nas conicidades 0,12, 0,10, 0,08, 0,06 e 0,04, os instrumentos de 

numeração 30 e 35, somente na conicidade 0,06 e o instrumento 40 na 

conicidade 0,04. A parte de trabalho dos instrumentos com 23 mm apresenta 

comprimento de 11 mm, enquanto nos de 27 mm apresenta comprimento de 16 

mm (LOPES et al., 2010a; www.tfwithrphase.com). 

KIM et al. (2010) compararam a resistência à fadiga dos 

instrumentos  rotatórios de NiTi TF, RaCe, Helix, todos 25/0,06, e ProTaper 

Universal F1. Os resultados mostraram que os instrumentos TF apresentaram 

resistência à fadiga significativamente superior à dos outros instrumentos, 

fabricados por usinagem. Embora todos os instrumentos tenham mostrado 

aparência da superfície de fratura semelhante, indicando um mecanismo de 

fratura similar, os instrumentos usinados apresentaram sulcos mais evidentes 
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em suas superfícies longitudinais, sugerindo maior susceptibilidade à 

nucleação de trincas e fratura por fadiga.  

BOUSKA et al. (2012) compararam a resistência à fadiga dos 

instrumentos ProFile Vortex, Twisted File, ProFile, GTX e EndoSequence. Os 

grupos continham cem instrumentos de cada tipo, todos com diâmetro de ponta 

0,30 e conicidade de 0,06 mm/mm. Os instrumentos foram testados em um 

canal simulado de aço inoxidável com ângulo de curvatura de 60º e raio de 

curvatura de 3 mm. Os instrumentos foram girados nas velocidades e torques 

recomendados pelos respectivos fabricantes. Os resultados mostraram que os 

instrumentos com tratamentos térmicos que apresentam a fase R, torcidos (TF) 

ou usinados (GTX e PV) apresentaram maior resistência à fadiga em 

comparação aos instrumentos convencionais (PF e ES) (p < 0,0001). Os 

autores sugeriram que a diferença dos desenhos das secções transversais e 

do método de fabricação foram responsáveis pelos diferentes resultados. 

2.3.3. Instrumentos ProFile Vortex 

O sistema de instrumentos acionados a motor ProFile Vortex 

(Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, EUA) representa a nova geração da série 

ProFile. As principais alterações dessa nova serie de instrumentos, em 

comparação com os originais, sob o ponto de vista do desenho do instrumento, 

são a eliminação da guia radial e a nova secção triangular convexa. No 

entanto, o maior diferencial destes instrumentos é o tratamento termomecânico 

aplicado ao fio de NiTi, resultando no chamado fio M-Wire. Segundo o 

fabricante, a redução na possibilidade de fratura dos instrumentos ProFile 

Vortex se deve a sua maior flexibilidade e resistência à fadiga, decorrente da 

presença de martensítica residual na estrutura da liga, após receber tratamento 

térmico especial. O fio M-Wire é submetido à tensão, enquanto ocorrem ciclos 

térmicos entre banhos frios de aproximadamente 0ºC a 10ºC e banhos quentes 

de aproximadamente 100ºC a 180ºC, por períodos de tempo previamente 

definidos de 3 a 5 ciclos, em um dispositivo concebido e patenteado para o 

desenvolvimento desta liga (BERENDT, 2007). 

YAHATA et al. (2009) investigaram o efeito do tratamento de calor 
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na propriedade de flexibilidade das ligas metálicas de NiTi superelásticas em 

relação a seu comportamento de transformação em uma determinada 

temperatura. Os fios de NiTi convencionais testados possuíam 1 mm de 

diâmetro, com 0,30 em D0 e com conicidade 0,06. A temperatura de 440ºC e de 

500ºC foi aplicada ao conjunto de fios por um período de 10 ou 30 minutos. A 

temperatura de transformação foi alta para cada condição de tratamento de 

calor comparado ao grupo controle. Dois picos térmicos foram observados no 

tratamento de calor de 400ºC, um para transformação martensítica inicial e 

outro para a transformação austenítica final. Os espécimes aquecidos a 400ºC 

por 30 minutos exibiram altíssima temperatura. Temperaturas menores 

subsequentes foram observadas para os espécimes aquecidos a 440ºC por 10 

minutos, 500ºC por 30 minutos, 500ºC por 10 minutos e no grupo controle que 

não recebeu tratamento térmico. As amostras aquecidas a 400ºC, por 30 

minutos, tiveram menores valores de carregamento em flexibilidade. A 

influência do tempo do tratamento de calor foi menor do que a temperatura. O 

autores afirmaram que as mudanças no comportamento de transformação por 

tratamento térmico são eficientes no aumento da flexibilidade dos instrumentos 

endodônticos de NiTi. 

LARSEN et al. (2009) verificaram que a nova geração de 

instrumentos  ProFile Vortex apresenta mais resistência à fadiga que os 

instrumentos produzidos com fio convencional. O sistema ProFile Vortex 

encontra-se disponível com pontas e diâmetros que variam de 0,15 a 0,50 em 

D0, e apresentam conicidade fixa em 0,04 ou 0,06 mm/mm. O fabricante 

recomenda o uso do sistema por meio da técnica coroa-ápice, após a obtenção 

da patência com um instrumento manual tipo K de número 15.  

Achados contrários com M-Wire foram identificados por GAMBARINI 

et al. (2008) quando compararam instrumentos produzidos pelo método torcido, 

com aqueles que utilizam a liga M-Wire e aqueles que são produzidos pelo 

processo de usinagem tradicional. Os resultados deste estudo mostraram que 

os instrumentos de NiTi torcidos foram significativamente mais resistentes à 

fadiga do que aqueles produzidos por processo de usinagem. Os instrumentos 

fabricados por processo de usinagem convencional foram mais resistentes ao 
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teste de flexão rotativa do que os produzidos com fio M-Wire. 

GAO et al. (2010) comparam a resistência à fadiga de instrumentos 

ProFile Vortex produzidos com dois fios distintos, M-Wire de NiTi convencional, 

em duas diferentes velocidades de rotação. Os testes foram realizados com os 

instrumentos girando à direita em um canal artificial de aço inoxidável, com 5 

mm de raio e ângulo de curvatura de 90º, em duas velocidades: 300 e 500 rpm. 

O tempo para a falha ocorrer foi registrado e comparado para um total de 160 

corpos de prova. Os instrumentos fabricados com fio M-Wire apresentaram 

uma resistência à fadiga superior (aproximadamente 150% maior) do que os 

instrumentos fabricados com fio NiTi convencional. Todavia, a variação da 

velocidade não resultou em diferença na resistência à fadiga dos instrumentos 

testados fabricados com o mesmo tipo de fio.  

2.4. Estudos de flexibilidade, fratura por fadiga em flexão rotativa e 

fratura por torção 

A flexibilidade de instrumentos mecanizados de NiTi é influenciada 

pelas propriedades metalúrgicas (composição e tratamento termomecânico da 

liga) e pelas suas características geométricas (TURPIN et al., 2000). 

A deformação elástica de um instrumento endodôntico no interior de 

um canal radicular curvo pode ocorrer devido à flexão e/ou flambagem. A 

flexão ocorre quando o instrumento se encurva ao avançar em direção apical 

no interior de um canal curvo. Isto ocorre devido às forças de resistência das 

paredes dentinárias do canal radicular. A flambagem ocorre quando o 

instrumento, ao avançar em direção apical de um canal, fica encurvado devido 

ao carregamento compressivo na direção de seu eixo (LOPES et al., 2010a; 

LOPES et al., 2012). 

ESPOSITO & CUNNINGHAM (1995) compararam a manutenção da 

forma original do canal radicular após instrumentação com instrumentos de 

NiTi, manuais e acionadas a motor (Mac), em comparação a instrumentos de 

aço inoxidável tipo K-Flex. Quarenta e cinco dentes humanos extraídos foram 

preparados até o instrumento de ponta 0,40 mm. Quinze dentes foram 

randomizados em três grupos experimentais. O grupo 1 foi preparado utilizando 
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limas manuais K-Flex, o grupo 2 com limas manuais de NiTi NT (Mac) e o 

grupo 3 com instrumentos mecanizados de NiTi NT (Mac). Os autores 

verificaram, através da sobreposição das imagens radiográficas pré e pós 

instrumentação, que os instrumentos de NiTi têm maior capacidade de manter 

a forma original do canal radicular. 

CAMPS & PERTOT (1995) avaliaram, ex vivo, a eficiência de corte 

de quatro marcas de instrumentos tipo K, confeccionados em NiTi (Brasseler, 

JS Dental, McSpadden e Maillefer), além de dois tipos de instrumentos 

confeccionados em aço inoxidável (Colorinox e FlexoFile). Instrumentos de 

número 15 a 40 foram testados em movimento linear, simulando o movimento 

clínico de penetração e tração no interior do canal radicular. Antes de iniciar o 

experimento, os cabos dos instrumentos foram removidos com o auxílio de um 

alicate de corte. Três milímetros da haste foram fixados em uma garra, unida a 

uma plataforma móvel. Esta garra estava conectada a um motor elétrico, que 

girava no sentido horário, e movimentava-se livremente no sentido horizontal. 

Todo esse conjunto ainda se apresentava unido a outro motor, cuja função era 

promover o movimento linear de avanço e retrocesso, simulando a cinemática 

clínica da instrumentação. Dois milímetros da ponta dos instrumentos 

permaneciam imobilizados no interior de um sulco, presente no interior de um 

bloco de resina. Outra plataforma móvel era responsável pela aplicação de 

uma força padrão controlava eletronicamente. Os instrumentos trabalhavam em 

um bloco de resina com dureza semelhante a da dentina. A carga aplicada foi 

aumentada de acordo com o tamanho do instrumento. A profundidade dos 

sulcos nos instrumentos, após o movimento, foi medida através de um 

calibrador de Vernier. Um instrumento de cada tipo teve sua secção transversal 

analisada. Os autores concluíram que a secção transversal de cada 

instrumento influenciou na sua eficiência mecânica. Os instrumentos de secção 

triangular foram mais efetivos quando à capacidade de corte que os de secção 

quadrangular, tanto para os instrumentos confeccionados em NiTi, quanto em 

aço inoxidável. Além disso, afirmaram que os instrumentos de NiTi testados 

foram significativamente mais eficientes com relação a capacidade de corte do 

que os de aço convencional. 
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THOMPSON & DUMMER (1997) avaliaram quarenta canais de 

resina acrílica de quatro formas diferentes, em termos de ângulo e posição de 

curvatura, quando preparados por instrumentos de NiTi do sistema ProFile 

Série 29, com conicidade 0,04, através de uma técnica escalonada programada 

regressiva. Os dados foram gravados e analisados usando um software 

MINITAB (Minitab inc, State College, EUA). O tempo necessário para 

preparação dos canais não influenciou significativamente a modelagem do 

canal. Nenhuma fratura de instrumento ocorreu, mas um total de cinquenta e 

dois instrumentos foram deformados. O instrumento de número 6 foi o que 

mais apresentou deformação, seguido pelos de número 5, 3 e 4, 

respectivamente. A forma do canal não influenciou significativamente a 

deformação do instrumento. Nenhum dos canais foi bloqueado com debris e a 

perda da distância do comprimento de trabalho foi de 0,5 mm ou menos. As 

impressões na superfície interna dos canais mostravam que os mesmos 

apresentavam-se com aspecto interno liso, preservando a conicidade, bom 

fluxo do instrumento e parada apical definida. Baseado nestes resultados, os 

autores concluíram que o sistema ProFlie Série 29 prepara o canal 

rapidamente e criam uma forma tridimensional satisfatória. Um substancial 

número de instrumentos deformou, mas não foi possível determinar se esse 

fenômeno ocorreu pela natureza do modelo experimental ou através do 

enfraquecimento inerente ao desenho dos instrumentos de NiTi, após o uso. 

Dois mecanismos distintos de fratura de instrumentos mecanizados 

foram descritos por SATTAPAN et al. (2000): fratura por fadiga e por torção. Os 

instrumentos fraturados por torção geralmente apresentam características de 

deformação plástica, enquanto aqueles que falharam por fadiga não exibem 

tais padrões de deformação. Quando o instrumento é girado no interior de um 

canal curvo, ele sofre tensões de compressão na região em contato com a 

parede interna da curvatura e de tração na parede externa. Este ciclo contínuo 

de forças de tração e compressão produz uma forma de carregamento cíclico 

das mais destrutivas. A repetição cíclica destas tensões induz a nucleação de 

trincas que crescem, coalescem e se propagam até a fratura final do 

instrumento. Os níveis de tensão durante o carregamento cíclico são 
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geralmente dependentes da geometria da curvatura e das cargas aplicadas, 

com um nível maior de tensão na área da curvatura máxima do canal radicular 

(SERENE et al., 1995; PRUETT et al., 1997;BLUM et al., 1999;  BERUTTI et 

al., 2003; BAHIA & BUONO, 2005). 

De acordo com HILT et al. (2000) um tipo de fratura, muito 

prevalente na prática endodôntica, é a fratura por torção. Esta fratura ocorre 

quando a ponta ou qualquer parte do instrumento se prende às paredes do 

canal, enquanto a haste continua girando. Muitos fatores podem afetar a 

resistência à torção e/ou ângulo de rotação dos instrumentos endodônticos: 

calibre (diâmetro de ponta), conicidade, desenho do instrumento, o material 

utilizado e o modo de fabricação, a combinação de rigidez e flexibilidade, além 

do sentido de rotação do instrumento. 

Segundo LOPES et al. (2000), os instrumentos endodônticos, por 

apresentarem pequenas dimensões, forma complicada e geometria com 

variações bruscas de dimensões, são difíceis de serem produzidos. Nas 

superfícies destes instrumentos, podemos observar, por meio do MEV, a 

presença de marcas de usinagem, cavacos se soltando, regiões com redução 

abrupta de diâmetro e outros defeitos que induzem à concentração de tensão. 

ROWAN et al. (1996) investigaram a resistência à torção de 

instrumentos endodônticos de NiTi e de aço inoxidável. O ensaio consistiu da 

aplicação de uma força no comprimento útil do corpo de prova para induzir um 

movimento de rotação em torno do seu centro de resistência. Os instrumentos 

tipo K de numeração 15, 25, 35, 45 e 55 foram submetidos a cargas no sentido 

horário e anti-horário. Todos foram previamente examinados ao 

estereomicroscópio, em um aumento de 10X para assegurar a uniformidade da 

superfície de corte, livre de defeitos. Os diâmetros foram medidos em dois 

pontos da superfície de corte: a 1 mm e a 16 mm da ponta com o auxílio de um 

paquímetro digital. Os testes de torção sem carga axial foram realizados com 

um aparato adaptado a uma máquina de ensaio universal, que imprimiu uma 

velocidade de rotação de 1,5 rpm. Os instrumentos foram imobilizados a 3 mm 

da ponta por meio de uma garra metálica. O torque foi calculado mediante a 



20 

expressão: torque = força x raio. Os valores médios para o torque e ângulo de 

rotação na fratura foram comparados. Os resultados demonstraram maiores 

valores em rotação à direita do que à esquerda para instrumentos de mesmo 

número. Os autores concluíram que a rotação à direita tende inicialmente a 

distorcer a hélice do instrumento antes da falha ocorrer. 

PRUETT et al. (1997) avaliaram a fadiga de instrumentos rotatórios 

de NiTi, a influência do raio de curvatura do canal e a velocidade de rotação na 

fratura de instrumentos LightSpeed (LightSpeed Technology, Inc, EUA). Além 

disso, desenvolveu-se um novo método de avaliação da curvatura do canal, 

associando-se o raio e ângulo de curvatura. A curvatura do canal foi simulada 

confeccionando-se seis tubos-guia de aço inoxidável com ângulos de curvatura 

de 30, 45 e 60 graus e raios de curvatura de 2 e 5 mm. Instrumentos 

LightSpeed números 30 e 40 foram inseridos nesses tubos e conectados a um 

dinamômetro, sendo então aplicada uma força de 10 gcm. Os instrumentos 

foram girados livremente no aparato desenvolvido para teste a uma velocidade 

de 750, 1300 e 2000 rpm até que a fratura ocorresse. Os autores concluíram 

que o número de ciclos de fratura não foi afetado pela velocidade de rotação. 

Os instrumentos fraturaram no ponto de maior flexibilidade da haste 

correspondendo ao ponto mediano da curvatura no interior do tubo-guia. O 

número de ciclos necessários para que a fratura ocorresse diminuiu 

significativamente com o aumento do diâmetro do instrumento. Em todos os 

raios e ângulos testados, o instrumento mais calibroso (número 40) falhou 

significativamente com menor número de ciclos que os instrumentos de menor 

calibre (número 30), independente do número de rotações por minuto. O 

número de ciclos para que a fratura ocorresse diminuiu quando se reduziu o 

raio de curvatura de 5 para 2 mm e quando o ângulo de curvatura aumentou 

para valores acima de 30º. A análise no MEV revelou a fratura por fadiga. Os 

resultados indicaram que para as limas de NiTi acionadas a motor, o ângulo de 

curvatura e o diâmetro do instrumento são mais importantes que a velocidade 

de rotação no que tange a predisposição à fratura. 

WOLCOTT & HIMEL (1997) desenvolveram um estudo com o 

propósito de investigar e comparar o torque máximo, o torque no momento da 
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fratura e o ângulo de rotação máximo. Foram selecionados instrumentos 

confeccionados em aço inoxidável com 0,02 mm/mm de conicidade e em NiTi 

ProFile, que possui secção transversal tipo “U”, acionados a motor com 

conicidade de 0,02 mm/mm e 0,04 mm/mm. Cada um desses instrumentos foi 

testado nos diâmetros de ponta 15, 25 e 35, resultando em um total de nove 

grupos. Todos os instrumentos foram previamente examinados em um 

estereomicroscópio para garantir a uniformidade na área de corte e superfícies 

livres de defeitos. Aqueles que se apresentavam defeituosos foram eliminados 

do estudo. O diâmetro de cinco instrumentos selecionados aleatoriamente foi 

medido em três pontos: D0, D3 e D16, com o objetivo de confirmar se os 

mesmos estavam dentro das especificações número 28 da ADA (American 

Dental Association) para fabricação de instrumentos endodônticos. Para a 

determinação do torque, a haste foi adaptada a um dispositivo conectado a um 

torquímetro. As amostras foram presas a 3 mm da ponta do instrumento com 

garras metálicas conectadas a um motor elétrico que gerava um velocidade de 

1,9 rpm em rotação à direita. Os resultados indicaram que tanto o torque 

máximo quanto o torque no momento da fratura corresponderam ou excederam 

os valores mínimos da especificação anteriormente citada. Os autores 

concluíram que tanto o tipo de metal como o desenho podem afetar o 

desempenho mecânico dos instrumentos. 

Segundo BLUM et al. (1999), a quantidade de torque que o 

instrumento requer durante a modelagem do canal radicular é determinada, em 

parte, pelo tamanho da área de contato entre o instrumento e as paredes do 

canal. Quanto maior este contato, maior o torque gerado. Sendo assim, o 

torque gerado durante a instrumentação está relacionado diretamente com 

diâmetro da ponta e a conicidade dos instrumentos, bem como, com o calibre 

do canal. Instrumentos com maior diâmetro de ponta e mais cônicos requerem 

um maior torque durante a instrumentação, sobretudo em canais constritos 

(BERUTTI et al., 2004; SCHRAEDER & PETERS, 2005). Desta forma, 

diferentes regiões ao longo dos instrumentos são submetidas a diferentes 

níveis de torque, levando em consideração os diâmetros em cada região dos 

instrumentos. Se o nível de torque na superfície dos instrumentos é igual ou 



22 

maior que o torque máximo até a fratura, então a fratura por torção pode 

ocorrer, se o instrumento estiver imobilizado na parede do canal. Neste 

contexto, uma forma de reduzir o risco de fratura por torção é não aplicar força 

apical durante a instrumentação dos canais (SATTAPAN et al., 2000). 

HAÏKEL et al. (1999) chegaram à conclusão que mantendo a 

velocidade de rotação constante, quanto menor o raio do canal e maior o 

diâmetro do instrumento, maior será a tensão criada na superfície do 

instrumento, o que aumenta a possibilidade de sua fratura prematura. Os 

resultados obtidos por esses autores mostraram que um instrumento ProFile 

(Maillefer SA, Suíça) de diâmetro de ponta 0,25 e conicidade 0,04 mm/mm, 

girando a 350 rpm em um canal simulado, com curvatura de 5 mm de raio, 

levou em média 105,20 s até fraturar. Ao usar o mesmo tipo de instrumento e 

aumentando o raio do canal para 10 mm, o tempo para fratura aumentou para 

538,20 s. Aumentando o diâmetro inicial do instrumento para 35, e mantendo a 

conicidade em 0,04mm/mm, em um canal com raio de 5 mm, o tempo médio 

até a fratura foi de 94,10 s enquanto que em um canal com raio de 10 mm, o 

tempo foi de 445,60 s. 

GAMBARINI (1999) relatou que variáveis como o diâmetro e a 

anatomia do canal radicular, com presença de curvaturas acentuadas ou 

múltiplas, a força apical aplicada, a velocidade de avanço, o tempo de 

instrumentação e a sensibilidade do controle de torque pelo motor interferem 

na ocorrência de fratura do instrumento. Neste estudo, instrumentos ProFile 

novos, de conicidade 0,04 e 0,06 mm/mm, e instrumentos ProFile, de 

conicidade 0,04 e 0,06 mm/mm, simulando às condições clínicas de uso, foram 

submetidos a ensaios de torção. Nestas condições, não foi possível 

estabelecer qualquer relação direta entre os valores do ângulo máximo de 

torção e o diâmetro dos instrumentos. O autor ressalta que a medida do ângulo 

máximo de torção nos fornece um parâmetro sobre o risco de fratura de um 

instrumento, com a ponta imobilizada nas paredes do canal, se uma rotação 

adicional for aplicada. Contudo, nas condições clínicas, o operador tem a 

possibilidade de liberar a carga sobre a ponta do instrumento, seja através da 

técnica de instrumentação coroa-ápice, diminuindo a tensão exercida sobre o 
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instrumento, ou ainda pelo uso de motores com baixos níveis de torque. Assim, 

este parâmetro não se correlaciona necessariamente com a experiência clínica 

e, portanto, não permite uma avaliação adequada dos instrumentos 

endodônticos numa perspectiva clínica.  

SVEC & POWERS (1999) testarem instrumentos endodônticos 

acionados a motor de NiTi da marca Tulsa Dental, que foram submetidos a uso 

clínico e, consequentemente,  expostos  à fadiga, à ação de irrigantes e à 

esterilização. Posteriormente, os instrumentos foram submetidos ao ensaio 

laboratorial de torção. Os autores concluíram que estes fatores não afetaram 

os resultados obtidos. O torque máximo para a fratura aumentou 

significativamente com o aumento do diâmetro da ponta do instrumento. 

Para GABEL et al. (1999), empregando as velocidades de 333,33 e 

de 166,67 rpm, a distorção plástica e/ou a fratura de instrumentos de NiTi 

ocorre em um tempo quatro vezes menor com a maior velocidade. 

DIETZ et al. (2000), também concluíram que para os instrumentos 

de NiTi acionados a motor, a probabilidade de ocorrer a fratura é menor 

quando acionados a velocidades mais baixas. 

LOPES et al. (2000) compararam o desempenho dos instrumentos 

de aço inoxidável, fabricados por torção e usinagem, quando submetidos à 

torção à direita e à esquerda, sem carregamento axial. Foram utilizadas três 

marcas de limas tipo K: CC Cord, FlexoFile e Flex R, sendo que esta última é 

fabricada por usinagem. Os resultados mostraram que o ângulo de rotação 

máximo até a fratura dos instrumentos foi maior à direita do que à esquerda. O 

torque máximo variou com o diâmetro e com a secção reta transversal, 

aumentando com o diâmetro e sendo maior para os instrumentos com secção 

reta transversal quadrangular. Na análise no MEV, as superfícies de fratura 

apresentavam características do tipo dúctil. Todas as amostras exibiram 

deformações plásticas das hélices, independentemente, do sentido de rotação, 

material e método de fabricação. Na rotação à direita, ocorreu à reversão do 

sentido das hélices em relação ao sentido original. Enquanto que à esquerda, 

ocorreu a redução homogênea do passo das hélices a partir do ponto de 
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imobilização dos instrumentos. 

SCHÄFER (2001) comparou a modelagem dos canais com a 

utilização dos instrumentos Hero 642 rotatório de NiTi (Micro Mega, França) e 

K-FlexoFile manual (Dentsply Maillefer SA, Suíça) em canais curvos simulados 

em blocos de acrílico. Os blocos de resina foram divididos em dois grupos, 24 

canais com 28° de curvatura e 24 canais com 35° de curvatura. Ambos os 

grupos foram instrumentados usando técnica coroa-ápice. Todos os canais 

foram sequencialmente preparados até o diâmetro 35/0,02. As dimensões da 

pré-instrumentação e a pós-instrumentação foram medidas e analisadas com 

um programa de análise de imagem computadorizado. O material removido foi 

medido em 20 pontos de mensuração, começando a 1 mm aquém do ápice. 

Em adição, o tempo de instrumentação, a mudança do comprimento de 

trabalho e as falhas da instrumentação foram registradas. Neste estudo, os 

instrumentos Hero 642 mostraram uma capacidade de preparar canais curvos 

rapidamente, com melhor manutenção da forma original dos canais, menos 

transporte apical e manutenção do comprimento de trabalho em ambos os 

canais simulados do que instrumentos K-FlexoFile. 

GAMBARINI (2001a) afirmou que a complexidade anatômica dos 

canais em que são utilizados os instrumentos, dificulta a correlação dos 

resultados vinculados à resistência à fadiga, obtidos experimentalmente, com 

os dados que ocorrem na prática clínica. Além disto, as diferenças 

metodológicas como o tipo de canal utilizado, o grau de deformação a que os 

instrumentos foram submetidos, a região do instrumento onde se concentrou a 

deformação máxima, são outras variáveis que dificultam as comparações entre 

os estudos. A reprodução dos diferentes tipos de tensão a que o instrumento é 

submetido no interior de um canal curvo e irregular é muito difícil. Baseado 

nestas observações o autor sugere evitar o uso clínico prolongado e utilizar 

instrumentos acionados a motor de NiTi novos para os casos mais complexos. 

SHÄFER & TEPEL (2001) analisaram a influência do desenho dos 

instrumentos endodônticos em relação à fratura em flexão. Para tal fim, foram 

desenvolvidos diferentes protótipos caracterizados por cinco secções retas 
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transversais diferentes (quadrada, triangular, romboédrica, formato em “S” e 

com formato semelhante a um instrumento Hedströem). Esses instrumentos 

apresentaram também diferentes números de hélices, variando entre 16, 24 e 

32. Tanto a resistência à flexão como à fratura foram determinadas de acordo 

com as normas ISO 3630-1. Foram utilizados dez instrumentos de cada tipo, 

com diâmetros de ponta 15, 25 e 35. Os resultados demonstraram que 

enquanto os instrumentos com secção transversal em forma romboide 

apresentavam menor resistência à flexão, os de secção quadrangular 

demonstraram serem os mais resistentes. De modo geral, os protótipos em 

forma de “S” e semelhantes aos instrumentos Hedströem mostraram menor 

resistência à fratura, sendo que os de secção triangular e de 32 hélices foram 

os mais resistentes. Os resultados indicaram que existe uma grande influência 

do desenho do instrumento com relação à resistência à fratura e à flexão. 

Entretanto, estas propriedades podem ser influenciadas pelo número de hélices 

e pelo processo de fabricação dos instrumentos endodônticos. Baseados 

nestes dados, os autores concluíram que a configuração da secção reta 

transversal é o principal parâmetro a influenciar as propriedades flexurais dos 

instrumentos, exercendo um papel predominante sobre o número de hélices 

cortantes. 

PETERS et al. (2001) compararam o efeito de quatro técnicas 

diferentes de preparação do canal quanto ao volume e área superficial, usando 

reconstrução tridimensional, em canais radiculares de molares superiores 

extraídos. Escaneamentos de microtomografia computadorizada foram usados 

para analisar a superfície dos espécimes antes e depois de terem sido 

preparados por instrumentos GT, pela ação de instrumentos manuais de NiTi 

tipo K (grupo 1), instrumentos tipo K de aço inoxidável (grupo 2), instrumentos 

Light-speed (grupo 3) e instrumentos ProFile (grupo 4). Diferentes volumes de 

dentina foram removidos da parte reta do canal, proporções de área não 

tocada pelos instrumentos e área transportada do formato original do canal 

foram calculadas através de um software especificamente desenvolvido para 

este fim. O software permitiu a comparação e o calculado das áreas das 

imagens pré-instrumentação e pós-instrumentação. Os valores médios do 
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volume das áreas antes e após a preparação, as áreas que permaneceram 

inalteradas antes e após a instrumentação e o nível de transportação apical 

foram coletados e comparados utilizando o teste de ANOVA (p < 0,05). O 

resultado mostrou que a instrumentação dos canais aumentou o volume e a 

área da superfície dos canais pós-instrumentação. Os canais preparados 

apresentavam significativamente mais arredondados, tinham maior diâmetro e 

foram mais retificados do que os canais não preparados. No entanto, todas as 

técnicas de instrumentação tiveram 35% ou mais da área da superfície dos 

canais inalteradas. Embora existisse significativa diferença entre as anatomias 

dos três tipos de canais investigados (canal mesiovestibular, distovestibular e 

palatino), muito pouca diferença foi encontrada no que diz respeito aos tipos de 

instrumentos diferentes utilizados para as respectivas técnicas. Dentro das 

limitações da técnica de micro-CT, os autores concluíram que existiu pouca 

diferença entre as quatro técnicas de instrumentação utilizadas na preparação 

dos canais. Ao contrário, forte impacto da variação da anatomia dos canais foi 

demonstrado. Os autores recomendaram estudos adicionais com técnicas 3D 

para melhor compreensão dos aspectos biomecânicos preparação dos canais 

radiculares. 

LOPES & ELIAS (2001) afirmam que durante as operações de 

usinagem, pequenas marcas e ondulações são introduzidas na superfície dos 

instrumentos endodônticos pela ferramenta de corte. Estes defeitos de 

acabamento superficial atuam como concentradores de tensões e induzem a 

fratura do instrumento, durante o uso clínico. Vale à pena ressaltar que durante 

a instrumentação, devido à diversidade anatômica dos canais radiculares, 

tensões combinadas de torção e flexão podem estar presentes nos 

instrumentos endodônticos. Neste caso, os instrumentos poderão fraturar com 

tensão inferior à obtida no ensaio isolado de torção ou de flexão. Quanto maior 

o número de defeitos, menor será a tensão necessária para provocar a fratura 

do instrumento. Os autores ainda destacam que a compreensão do estudo da 

flexão é fundamental para o uso dos instrumentos de NiTi acionados a motor 

empregados em canais curvos. A deformação elástica de um instrumento no 

interior de um canal radicular curvo pode ocorrer devido à flexão e/ou 
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flambagem. A flexão ocorre quando o instrumento se encurva, ao caminhar em 

direção apical penetrando na zona de curvatura do canal e devido às forças de 

resistência das paredes dentinárias. A flambagem ocorre quando o 

instrumento, ao avançar em direção apical de um canal, fica encurvado devido 

ao carregamento compressivo axial na direção de seu eixo (LOPES et al., 

2000; BERUTTI et al., 2004; LOPES et al., 2012). 

CARMO (2001) avaliou a resistência à fratura dos instrumentos de 

NiTi acionadas a motor por meio de ensaios de torção, além da verificação das 

características morfológicas da superfície de fratura por meio do MEV. Foram 

utilizados oitenta instrumentos ProFile e Pow-R, sendo quarenta de cada. O 

ângulo máximo de torção e o torque máximo de torção, no momento da fratura, 

foram avaliados sem submeter os instrumentos a um carregamento axial. As 

deformações plásticas das hélices, junto ao ponto de imobilização, e as 

características morfológicas da superfície de fratura foram analisadas e 

indicaram fratura do tipo dúctil. Além disso, os resultados obtidos 

demonstraram que os instrumentos ProFile exibiram maior torque e maior 

ângulo de rotação em comparação aos instrumentos Pow-R. 

 Segundo GAMBARINI (2001b), quando um instrumento é usado 

com alto torque transmitido pelo motor, ele é muito ativo e o limite de torque 

muitas vezes é excedido, podendo ocorrer distorção ou fratura dos 

instrumentos. Por outro lado, um baixo torque pode reduzir a eficiência de corte 

do mesmo. Assim, sua progressão no canal pode se tornar mais difícil, mas o 

risco de fratura é baixo. Os limites elásticos e de fratura dos instrumentos 

acionados a motor de NiTi dependem do desenho (corte transversal), da 

dimensão e da conicidade. O autor afirma que o preparo de canais curvos 

requer alargamento dos mesmos, da coroa para o ápice, antes que a porção 

apical seja alcançada. Deste modo, proporciona assim, um aumento no raio de 

curvatura do canal e permite que os instrumentos sejam submetidos a menores 

tensões durante a instrumentação apical. 

Para MOREIRA et al. (2002), o tempo para ocorrer a fratura de 

instrumentos endodônticos de NiTi acionados a motor, de mesmo diâmetro, 
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sob flexão em rotação é influenciado pelo comprimento do arco de um canal de 

mesmo raio de curvatura. Em seu estudo, em canais com arco menor, o tempo 

até a fratura do instrumento foi significativamente maior do que em canais com 

arco maior. Isso ocorreu porque nos canais com arco maior, o ponto máximo 

de flexão do instrumento estava localizado em sua lâmina ativa, em uma área 

de maior diâmetro. A separação dos instrumentos sempre ocorreu junto ao 

ponto médio do segmento curvo do canal. 

LI et al. (2002) observaram, em canais metálicos curvos, que 

avanços e retrocessos de maior amplitude proporcionaram um maior tempo de 

vida útil do instrumento, quando neste era empregada a mesma velocidade de 

avanço e retrocesso (1 mm/s). Segundo os autores, uma distância de avanço e 

retrocesso maior no segmento curvo do canal propiciou ao instrumento 

endodôntico um intervalo de tempo maior antes que ele passasse novamente 

pela área crítica, de maior concentração de tensão. Essa manobra tem como 

objetivo evitar a concentração cíclica de tensão em uma determinada área do 

instrumento. 

BERUTTI et al. (2003) afirmaram que o processo de fabricação dos 

instrumentos de NiTi é fator determinante para a elasticidade e resistência à 

fratura. Então, a elaboração e construção da secção reta transversal são 

fundamentais para determinar as propriedades do instrumento em torção e em 

flexão. Neste estudo, os autores compararam o comportamento mecânico de 

dois instrumentos rotatórios de NiTi, ProTaper (Dentsply Maillefer SA, Suíça) e 

ProFile (Dentsply Maillefer SA, Suíça), utilizando o método de análise do 

elemento finito. A distribuição da tensão por torção e flexão foi comparada 

usando estes dois tipos de instrumentos que apresentavam secções retas 

transversais diferentes. O modelo ProFile mostrou ser mais elástico do que o 

modelo ProTaper. Por outro lado, o modelo ProTaper mostrou melhor 

distribuição da tensão do que o modelo ProFile, ou seja, mais regular e 

uniforme. 

SCHÄFER & SCHLINGEMANN (2003) determinaram a eficiência da 

limpeza e a capacidade de modelagem de canais radiculares com curvaturas 
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severas, em dentes extraídos, preparados por instrumentos K3, acionados a 

motor, e compararam com instrumentos manuais de aço inoxidável K FlexoFile. 

Sob as condições do estudo realizado, os instrumentos K FlexoFile 

promoveram uma melhora significativa na remoção de resíduos, comparados 

aos instrumentos K3, por outro lado, os instrumentos K3 mantiveram melhor a 

curvatura original dos canais radiculares. 

PETERS et al. (2003) demonstraram que os valores de torque se 

correlacionam não apenas à força apical exercida, mas também ao volume 

anatômico do canal a ser preparado. A instrumentação de canais estreitos e 

constritos submete os instrumentos rotatórios a maiores carregamentos em 

torção. De forma similar, a força apical exercida aumenta simultaneamente 

durante o preparo de canais menos volumosos. 

Segundo RUDDLE (2003), existem muitos fatores isolados ou 

combinados que influenciarão a fratura dos instrumentos endodônticos. Entre 

as características relacionadas ao desenho dos instrumentos, pode-se citar a 

porcentagem de conicidade do instrumento e se esta conicidade é fixa ou 

variável; se o ângulo de ataque é negativo, positivo ou neutro; a geometria da 

secção transversal do instrumento; a configuração da ponta e o comprimento 

do passo dos fios de cortes presentes na haste helicoidal cônica. Estas 

características do desenho influenciarão na flexibilidade, na eficiência de corte 

e, consequentemente, na segurança dos instrumentos. Além disso, pode-se 

afirmar que cada sistema de instrumentos de NiTi tem uma velocidade de 

rotação e um valor de torque ideais para garantir um bom desempenho clínico. 

Se o instrumento é usado em velocidade muito alta, isto se torna mais 

perigoso, uma vez que aumenta o risco do mesmo se prender e parafusar nas 

paredes do canal, predispondo à fratura. A fricção e o potencial para a fratura 

aumentam quando o instrumento é trabalhado no interior do canal com alta 

velocidade e pressão apical, já que os fios de corte tendem a travar e o 

deslocamento das raspas de dentina é diminuído (GAMBARINI, 2001c; 

RUDLLE, 2003).  

BERUTTI et al. (2004) afirmaram que a flambagem pode ocorrer na 
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área onde há mudança acentuada do diâmetro e da direção do canal radicular. 

Isto é evidente em dentes com raio de curvatura pequeno e quando a 

velocidade de avanço em direção apical do canal é maior que a velocidade de 

corte do instrumento. Estes autores estudaram a influência do pré-alargamento 

manual e torque na falha do sistema ProTaper (Dentsply Maillefer SA, Suíça). 

Para isso, utilizaram canais simulados instrumentados em blocos de acrílico até 

a fratura do instrumento. Os resultados mostraram que quando o instrumento 

S1 foi usado sem pré-alargamento, foram instrumentados 10 canais até a 

fratura do instrumento e quando utilizado com pré-alargamento, foram 

instrumentados 59 canais. O instrumento S2, em baixo torque, instrumentou 28 

canais e com alto torque, 48 canais. O instrumento F1 instrumentou oito canais 

em baixo torque e vinte e três em alto torque. O instrumento F2 instrumentou 

quatro blocos em baixo torque e onze blocos em alto torque. Os autores 

concluíram que o pré-alargamento é uma manobra facilitadora para o 

instrumento trabalhar e é um fator determinante na redução na taxa de quebra 

dos instrumentos ProTaper. Todos os instrumentos trabalharam melhor em 

torque alto. Em consideração a tal fato, uma maneira de prevenir e diminuir a 

possibilidade de fratura do instrumento é a realização de um bom pré-

alargamento. 

SCHÄFER & VLASSIS (2004) avaliaram a capacidade de limpeza e 

modelagem dos instrumentos rotatórios de níquel titânio ProTaper e RaCe 

durante a preparação de 48 molares humanos extraídos, com raio de curvatura 

de 25º e 35º, divididos em dois grupos com 24 canais cada. Imagens 

radiográficas obtidas na pré e pós-instrumentação para comparar a direção da 

curvatura dos canais com o auxílio de um programa de computador. Os 

resultados revelaram que o grupo preparado com RaCe apresentou um nível 

de limpeza e a manutenção da curvatura original significativamente melhores 

do que o grupo preparado com ProTaper. 

YARED (2004) comparou o torque e o ângulo de rotação no 

momento da fratura de instrumentos novos e usados. Foram selecionados 

instrumentos ProFile de números 15 a 40 e conicidade 0,06 mm/mm, testados 

de acordo com a especificação número de 28 da ADA. Para cada diâmetro 
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foram testados trinta instrumentos. Os resultados mostraram que os 

instrumentos já utilizados apresentavam torque e ângulo de rotação, no 

momento da fratura, significativamente mais baixos do que os instrumentos 

novos. Houve também uma forte relação de proporcionalidade entre o diâmetro 

do instrumento e o torque no momento da fratura com relação aos instrumentos 

novos, sendo que, o mesmo não ocorreu em relação aos usados. Os autores 

concluíram que o uso repetitivo dos instrumentos ProFile reduziu 

significativamente os dois parâmetros avaliados. Foi possível estabelecer uma 

relação de proporcionalidade entre o torque máximo e o diâmetro dos 

instrumentos testados, quando submetidos ao ensaio de torção. Além disso, o 

torque no momento da fratura de instrumentos novos aumentou com o 

aumento do diâmetro. 

Estudo realizado por YOSHIMINE et al. (2005) comparou a 

modelagem de canais radiculares proporcionada por três instrumentos 

rotatórios de níquel titânio, ProTaper, K3 e RaCe, com ênfase na transportação. 

Canais simulados com curvatura em forma de “S”, feitos em bloco de resina 

transparente, foram preparados pela ação dos instrumentos acionados por um 

motor elétrico, em baixa velocidade. Os canais foram preparados usando a 

técnica coroa-ápice, até atingir o instrumento de número 30/0,06. As alterações 

foram avaliadas sobrepondo imagens pré e pós-instrumentação, obtidas em um 

microscópio óptico. O instrumento ProTaper proporcionou uma maior dilatação 

em comparação ao K3 e ao RaCe. O instrumento ProTaper mostrou tendência 

de formar degrau e zip no ponto final da instrumentação. Estas alterações são 

atribuídas aos instrumentos ProTaper Finishing, principalmente o F3, o qual 

apresenta menos flexibilidade quando comparado com os K3 e RaCe de 

mesma ponta e diâmetro. Os resultados deste estudo sugerem que uso do 

sistema ProTaper deve ser combinado com outros sistemas de menor 

conicidade e mais flexíveis, afim de evitar a transportação apical em canais 

severamente curvos. 

ALAPATI et al. (2005), ao utilizarem o MEV para analisar um grande 

número de instrumentos de NiTi dos sistemas ProFile, ProFile GT e ProTaper, 

descartados após o uso clínico, observaram que as fraturas geralmente 
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apresentavam microcavidades nas superfícies, as quais eram indicativas de 

fratura tipo dúctil. A partir desta verificação, os autores sugerem que a fratura 

dos instrumentos endodônticos seja causada predominantemente por torção e, 

em menor extensão, por fadiga durante o uso clínico. 

BATISTA (2005) avaliou a resistência à fratura de instrumentos de 

NiTi acionados a motor de diferentes marcas e conicidades, quando 

flexionados por meio de ensaio de torção à direita. A morfologia da superfície 

de fratura e a haste helicoidal, junto ao ponto de fratura, foram avaliadas no 

MEV. Foram utilizados trinta instrumentos para cada marca (ProFile, K3 e 

Hero), sendo dez para cada conicidade (0,02, 0,04 e 0,06). O ângulo máximo 

de torção e o torque máximo no momento da fratura foram avaliados por meio 

de um dispositivo acoplado a uma máquina de ensaio universal. Os valores 

obtidos foram analisados estatisticamente, permitindo concluir que o ângulo 

máximo de torção, para instrumentos da mesma marca comercial e 

conicidades diferentes, diminui com o aumento da conicidade. Por outro lado, 

com relação ao torque máximo de fratura, os valores aumentam com o 

aumento da conicidade, para instrumentos da mesma marca e conicidades 

diferentes. Os instrumentos K3 apresentaram melhores resultados, em ambas 

as análises em comparação às outras marcas estudadas. Ao exame no MEV, 

as amostras apresentaram superfície de fratura com característica morfológica 

do tipo dúctil e observou-se a reversão das lâminas das hastes helicoidais junto 

ao ponto de imobilização. 

De acordo com BAHIA & BUONO (2005), a resistência à fadiga é 

uma das propriedades mais importantes a serem consideradas quando se usa 

instrumentos de NiTi acionados a motor. Em seu estudo, vinte e cinco 

conjuntos de instrumentos ProFile de conicidade 0,04 e 0,06, com diâmetros 

iniciais de ponta 20, 25 e 30, totalizando 150 instrumentos foram divididos em 

dois grupos. O grupo controle foi composto por 10 conjuntos novos e o grupo 

experimental por 15 conjuntos de instrumentos usados previamente no preparo 

de dez canais curvos. Ambos os grupos foram submetidos a teste de 

resistência à fadiga em um dispositivo que permitia o instrumento girar 

livremente dentro de um canal artificial, com ângulo de curvatura de 45º e raio 
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de curvatura de 5 mm. A escolha do desenho geométrico do canal artificial 

permitiu que a área máxima de amplitude de tensão do instrumento ocorresse 

a 3 mm da ponta. Os autores concluíram que os instrumentos usados foram 

significativamente menos resistentes à fadiga, quando comparados aos 

instrumentos novos, de mesmo diâmetro de ponta e conicidade. Quanto ao 

ponto da fratura, não houve diferença estatística significante entre os 

instrumentos novos e usados. 

LOPES et al. (2005) avaliaram a carga necessária para induzir uma 

determinada deformação elástica em instrumentos de níquel-titânio, acionados 

a motor, de mesmo diâmetro nominal. Três marcas comerciais foram testadas. 

O ensaio de flexão consistiu na aplicação de uma carga (força) crescente no 

instrumento endodôntico, engastado em uma das extremidades (cantilever), 

empregando-se uma máquina de ensaio universal. O valor da carga versus a 

deformação elástica foi registrado. Os resultados obtidos indicaram que os 

instrumentos ProTaper são mais rígidos  do que os ProFile e K3 em todos 

diâmetros nominais ensaiados. 

ULMANN & PETERS (2005), ao testarem instrumentos ProTaper, 

salientaram que os instrumentos de maior diâmetro não apenas são menos 

resistentes à fadiga, mas também mais sensíveis aos efeitos do pré-

carregamento após usos sucessivos. Os autores recomendam a utilização 

cuidadosa destes instrumentos em canais radiculares curvos, em que o arco de 

curvatura for acentuado. Preferencialmente, devem ser descartados após um 

único uso. 

Os instrumentos de aço inoxidável usualmente se deformam antes 

de fraturarem e podem ser inspecionados pelos sinais visíveis de deformação. 

Um instrumento deformado, normalmente, mostra uma curvatura severa ou o 

destorcimento das lâminas, o que indica que o limite elástico do metal foi 

excedido e que o instrumento deve ser descartado. Apesar da maior 

flexibilidade dos instrumentos confeccionados em NiTi, sua fratura ainda é uma 

preocupação porque estes instrumentos podem se romper abaixo do seu limite 

de elasticidade e sem qualquer sinal visível de deformação plástica. Logo, a 
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inspeção visual não é um método confiável para avaliação dos instrumentos de 

NiTi usados (PRUETT et al., 1997; BERUTTI et al.,  2003; PARASHOS et al., 

2004). 

Uma variável controversa no estudo da fratura por fadiga dos 

instrumentos de NiTi, quando submetidos a ensaio de flexão rotativa, é a 

velocidade de rotação. Alguns estudos mostram que a velocidade que os 

instrumentos são operados, tem um efeito no número de ciclos até a fratura, 

indicando que em canais curvos, a vida útil do instrumento é mais longa se este 

for operado em velocidades menores (DIETZ et al., 2000; YARED et al., 2001; 

MARTÍN et al., 2003; LOPES et al., 2007). Velocidades maiores reduzem o 

período de tempo para alcançar o número máximo de ciclos até a fratura 

(PARASHOS & MESSER 2006). Entretanto, outros estudos (PRUETT et al., 

1997; MELO et al., 2002) sugerem que a velocidade de rotação não tem efeito 

sobre o número de ciclos, e não é considerado um fator relevante no que diz 

respeito à fratura dos instrumentos endodônticos de NiTi. Esta divergência de 

resultados pode ser atribuída às variações nas condições dos ensaios, aos 

diferentes operadores e aos diferentes tipos de instrumentos testados 

(PLOTINO et al., 2009). De forma ideal, eles deveriam ser empregados em 

uma faixa de velocidade que minimize a deformação e a fratura, enquanto 

maximiza sua eficiência de corte (RUDLLE, 2003). 

A geometria da secção transversal, o comprimento dos passos ao 

longo da haste cortante, bem como, o volume de metal submetido à 

deformação no ponto de curvatura máxima do canal podem influenciar a 

resistência à fadiga dos instrumentos acionados a motor de NiTi. Além disso, 

os instrumentos com menor área de secção de secção transversal, passos 

mais longos e com menor volume de metal na região do ponto de flexão 

máxima, apresentam maior resistência à fratura por fadiga (TRIP et al., 2006; 

GRANDE et al., 2006; RAY et al., 2007). 

MIYAI et al. (2006) investigaram a relação entre a propriedades 

funcionais e a fase de transformação dos instrumentos endodônticos de NiTi. 

Cinco marcas diferentes, com diâmetro inicial de ponta 30, foram selecionadas 
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e avaliadas nos ensaios de flexibilidade, torção e comportamento de 

transformação de fase (EndoWave, Hero, 642, K3, ProFile e ProTaper). Todos 

os instrumentos apresentavam conicidade de 0,06 mm/mm, exceto o 

instrumento ProTaper. Os autores justificaram esta escolha, pelo fato do 

instrumento ProTaper F3 apresentar o diâmetro de ponta 30 e, apesar de variar 

sua conicidade ao longo da haste helicoidal, é o que se mais aproxima das 

dimensões dos demais instrumentos avaliados. O teste de torção foi realizado 

de acordo com a norma ISO 3630-1, sendo o torque máximo e o ângulo de 

rotação até fratura foi registrado. A força máxima em flexibilidade foi 

mensurada e também registrada após a realização do ensaio de flexibilidade 

em cantilever. Um conjunto de limas tipo K de aço inoxidável foi utilizado como 

grupo controle. O comportamento da transformação de fase foi medido por 

escaneamento calorimétrico diferencial. Os resultados mostraram que os 

valores do torque máximo em torção dos instrumentos HERO 642, K3 e 

ProTaper foram significativamente mais altos do que os instrumentos 

EndoWave, ProFile e lima tipo K (p < 0,05). O ângulo de rotação foi 

significativamente mais alto para os instrumentos tipo K (p < 0,05). Os valores 

do carregamento em flexibilidade foram significativamente mais altos para os 

instrumentos HERO e K3 que para os instrumentos EndoWave, ProFile, 

ProTaper e limas tipo K (p < 0,05). Os instrumentos tipo K tiveram o valor de 

carregamento inferior, embora permanecessem com deflexão residual. A 

transformação de temperatura dos instrumentos HERO e K3 foi 

significativamente menor que dos instrumentos EndoWave, ProFile e ProTaper       

(p < 0,05). Os autores concluíram que as propriedades funcionais dos 

instrumentos de NiTi, especialmente sua flexibilidade no carregamentos ao 

ensaio de flexão, foram estreitamente relacionados com o comportamento de 

transformação de fase das ligas. 

LOPES et al. (2007) avaliaram o número de ciclos que são 

necessários para a fratura por fadiga de instrumentos ProTaper F3, no interior 

de dois tubos de aço inox artificiais, durante a realização do ensaio de flexão 

rotativa. Este ensaio consistiu em um instrumento endodôntico girar no interior 

de um canal artificial curvo, acompanhando a sua trajetória dentro do limite 
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elástico do material. O canal artificial deve possuir diâmentro maior do que do 

instrumento a ser ensaiado. O arco de curvatura do primeiro tubo apresentava 

9,4 mm e a parte reta 10,6 mm correspondendo ao comprimento de arco de 

90º, enquanto que o segundo tubo apresentava 14,1 mm de curvatura e 5,9 

mm na parte reta, correspondendo ao comprimento de arco de 135º. Foram 

avaliados, além do número de ciclos de fadiga até a fratura, o local onde ela 

ocorreu, o comprimento do instrumento fraturado e sua morfologia, através do 

escaneamento no MEV. Os resultados mostraram que, nestas condições, 

quanto maior o comprimento do arco de curvatura do canal, menor o número 

de ciclos que o instrumento é capaz de suportar até a fratura. Os instrumentos 

não apresentaram alteração das suas características de ductilidade e não 

sofreu deformação plástica durante a execução dos testes. 

HAYASHI et al. (2007) concluíram que o carregamento de 

instrumentos de NiTi em dobramento, com secção transversal de base 

retangular, foi menor do que os instrumentos que possuíam a geometria de 

base triangular. Entretanto, um tratamento térmico adicional foi efetivo em 

diminuir o carregamento em dobramento dos instrumentos com secção 

transversal de base retangular, os quais normalmente exibiam propriedades de 

flexão superiores aos que não receberam nenhum tipo de tratamento adicional. 

Os autores sugerem que esta melhora nas propriedades dos instrumentos 

tratados termicamente, esta associada ao surgimento da fase R de 

transformação, verificada no escaneamento calorimétrico diferencial. 

ELIAS & LOPES (2007) informaram que os ensaios mecânicos 

podem ser realizados se empregando corpos de prova padronizados ou 

instrumentos acabados. Os corpos de prova padronizados apresentam rigor 

quanto às dimensões e ao acabamento superficial, ao contrário, os produtos 

acabados apresentam defeitos de acabamento superficial e grandes variações 

dimensionais que podem interferir nos resultados obtidos durante o ensaio 

mecânico. Uma estrutura, um elemento mecânico ou um instrumento 

odontológico é considerado rígido quando apresenta resistência à deformação 

elástica na flexão ou torção, quando submetido a uma carga externa, momento 

ou torque. Quando a resistência é pequena e a deformação é grande, dizemos 
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que o corpo é flexível ou apresenta baixa resistência à deformação elástica e 

vice-versa. Os termos flexível e rígido são antagônicos, qualitativos e 

dependem da situação que está sendo analisada. Ensaios de flexão de 

instrumentos endodônticos devem respeitar as Normas ISO 3630 e ADA 

número 28. Os autores do estudo anteriormente citado afirmaram ainda que de 

um modo geral, para se obter um resultado confiável no comportamento dos 

materiais, se deve realizar o ensaio com o mínimo de cinco corpos de prova e 

apresentar a média e o desvio padrão dos valores obtidos. Todavia, para se 

determinar o comportamento mecânico de instrumentos endodônticos como 

corpo de prova, deve-se utilizar no mínimo 10 amostras de cada uma das 

dimensões do instrumento. 

WEI et al. (2007) investigaram o modo da fratura de 100 

instrumentos ProTaper após o uso clínico (após ter modelado 30 canais, um 

único uso em canais que foram considerados com curvatura severa ou que o 

instrumento apresentasse significativa redução do corte) comparando através 

do exame ao microscópio óptico  em um aumento de 10X e 40X, com o MEV  

para estabelecer qual o melhor método para determinar o modo de falha da 

fratura. Os autores afirmaram que a fratura por torção exibe sinais específicos 

verificados através de deformações plásticas ao longo das lâminas de corte, 

enquanto que, a fratura por flexão não apresenta sinais com padrão específico, 

resultando em uma fratura por fadiga. No exame longitudinal realizado no 

microscópio foram revelados 88 casos com fadiga rotativa por flexão e 12 

casos fraturados por torção, pois apresentavam algum sinal de deformação 

plástica. Ao exame no MEV, todos os instrumentos mostraram mais de um tipo 

de defeito próximo ao local da fratura. Fractomicrografias foram verificadas em 

91 casos por flexão associados com fadiga e três casos por torção com 

presença de abrasão circular. Seis instrumentos mostraram característica de 

ambos (falha por flexão e torção). Diante de tais resultados, o estudo mostrou 

que a inspeção no MEV é o melhor método de imagem para avaliar o modo de 

separação dos instrumentos rotatórios de NiTi. 

RAY et al. (2007) compararam a fadiga dos instrumentos das 

marcas EndoSequence e K3, em um modelo dinâmico, utilizando um tubo de 
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aço inox, altamente polido, com inclinação de 15º em relação ao plano 

horizontal. O estudo consistiu de oito diferentes tipos de limas, todas com 25 

mm de comprimento, girando em uma rotação de 300 e de 600 rpm. As limas 

foram divididas em 16 grupos, com 15 limas cada. Foram testadas limas 

EndoSequence (25.04, 40.04, 25.06, 40.06) e K3 (25.04, 40.04, 25.06, 40.06). 

Os instrumentos de mesmo número, conicidade e diâmetro inicial foram 

comparados girando nas duas rotações, com movimentação axial de 3 mm no 

interior do canal artificial. Em ambas as velocidades, os instrumentos K3 

exibiram um número de ciclos estatisticamente maior até a fratura ocorrer que 

os instrumentos EndoSequence. Os autores concluíram que a resistência à 

fadiga pode ser determinada pelo desenho do instrumento. 

VIEIRA et al. (2008) avaliaram a influência do uso clínico na 

ocorrência de deformação e a resistência a fratura por flexão rotativa dos 

instrumentos ProTaper S1, S2, F1 e F2 analisados ao exame óptico, com 

aumento de 30X, para verificar a presença de distorções. Um grupo controle 

com 12 conjuntos de instrumentos novos também foi analisado. O grupo A com 

10 conjuntos foi utilizado para operar cinco molares por endodontistas 

experientes. O grupo B com outros 10 conjuntos foi utilizado para operar oito 

molares pelos mesmos profissionais e o grupo C com 10 conjuntos foi utilizado 

para operar cinco molares por estudantes de graduação da Faculdade de 

Odontologia de Minas Gerais. Antes de serem submetidos ao teste de fadiga, 

48 instrumentos, 12 de cada grupo, foram submetidos ao exame no MEV, com 

aumentos de 1000X e 2000X, no ponto aproximado de seis milímetros da ponta 

do instrumento. Neste estudo, os 168 instrumentos entre novos (grupo 

controle) e operados por endodontistas experientes com o uso do sistema 

ProTaper e por estudantes de graduação com pouca experiência com os 

mesmos, foram submetidos ao teste de fadiga. Para isso, foi utilizado um canal 

artificial de aço inox, atendendo a especificação AISI H13, onde os 

instrumentos giravam livremente a uma velocidade constante de 300 rpm. O 

tubo de aço inox foi confeccionado com ângulo de 45º, raio de curvatura de 5 

mm e diâmetro de 10 mm. Durante a execução dos testes, o canal artificial foi 

lubrificado com óleo mineral para diminuir o desgaste e a fricção do 
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instrumento. Como resultado, foi verificado que o uso dos instrumentos 

ProTaper por profissionais experientes permitiu a modelagem e a limpeza do 

sistema de canais radiculares de oito molares, sem fratura, somente 

deformação, enquanto que os estudantes fraturaram seis instrumentos. 

Ocorreu a diminuição da resistência à fadiga durante o uso clínico de todos os 

instrumentos (p < 0,05). Assim, os autores afirmaram que a experiência com 

sistema influenciou a incidência de fratura e deformação plástica durante a 

modelagem endodôntica. 

HATCH et al. (2008) fizeram a comparação da variação da 

conicidade dos instrumentos ProFile, Guidance (Guidance Endodontics, 

Albuqueque, NM) e EndoSequence. Foram investigados 15 instrumentos de 

NiTi com 0,06 de conicidade, nas numerações 35, 40 e 45 em cada grupo. No 

total, 135 amostras foram examinadas. Os primeiros 4 mm de cada instrumento 

foram fotografados com uma câmera digital acoplada em um microscópio, com 

aumento de 22X. Os diâmetros dos instrumentos foram analisados do primeiro 

milímetro ao quarto milímetro e a conicidade foi calculada. A especificação da 

ANSI/ADA nº. 101 aceita uma tolerância de ±0.05 mm/mm na variação da 

conicidade dos instrumentos. Variações de ± 0,02 mm/mm de conicidade foram 

reportadas para os três sistemas, 100% dos instrumentos ProFile, 97.8%  dos 

Guidance e 86.7% dos EndoSequence. A análise dos resultados mostrou que 

os instrumentos ProFile e Guidence apresentam conicidade abaixo da ideal de 

0,06mm/mm. Os instrumentos EndoSequence variam para mais ou para menos 

do padrão ideal de 0,06 de conicidade. Apesar disto, as três marcas atendem 

as normas estabelecidas pela ISO e ANSI/ADA. 

BARBOSA et al. (2008) analisaram a superfície da fratura de 86 

instrumentos K3, de diâmetro inicial de ponta e conicidade 25/0,06, submetidos 

a diferentes testes mecânicos laboratoriais. Testes de torção e deflexão rotativa 

foram realizados separadamente em dois grupos. Adicionalmente dois grupos 

foram testados misturando dois modelos de carregamento. Primeiro, o teste por 

torção após incompleto teste de fadiga por flexão rotativa e, segundo, o teste 

de fadiga por flexão rotativa após incompleto teste por torção. Observações no 

MEV permitiram analisar as características das superfícies fraturadas. Os 
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instrumentos submetidos ao teste de torção exibiram depressões em forma 

oval na sua área central, caracterizando o alto índice de deformação plástica. 

As áreas periféricas destes instrumentos apresentavam aspecto achatado, com 

a presença de depressões. O mesmo padrão de fratura foi verificado nos 

instrumentos submetidos à fratura por torção, após serem submetidos ao 

ensaio de fadiga por flexão incompleta. Em contrapartida, os instrumentos 

fraturados no ensaio de flexão rotativa apresentavam uma área com estrias 

radiais, convergindo para um único ponto do bordo da superfície fraturada, e 

outra área com presença de depressões. O mesmo padrão de fratura foi 

encontrado nas imagens obtidas dos instrumentos submetidos à fratura por 

flexão rotativa, após o ensaio incompleto por torção.  

GAMBARINI et al. (2008) investigaram se a resistência à fadiga é 

aumentada nos instrumentos de NiTi fabricados por um novo processo. Foram 

comparados os instrumentos TF que são produzidos por torção, instrumentos 

GT serie X (GTX; Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, EUA) fabricados 

com a liga M-Wire, com instrumentos produzidos pelo método tradicional de 

usinagem para níquel titânio, no caso, os instrumentos K3. Dez instrumentos de 

cada sistema foram testados quanto à resistência à fadiga, resultando ao todo 

em 40 instrumentos. Um grupo comparando K3 25/0,06 com TF 25/0,06 e outro 

grupo comparando K3 20/0,06 com GTX 20/0,06. Os testes com um dispositivo 

de fadiga foram realizados para avaliar o número de ciclo para a falha de cada 

instrumento ocorrer, estes operando dentro de um canal curvo artificial. Os 

resultados indicaram que os instrumentos TF 25/0,06 mostraram um aumento 

significativo do número de ciclos para a fratura ocorrer quando comparados 

com limas K3 25/0,06 (p < 0,05). O número de ciclos para a fratura ocorrer não 

diferiu estatisticamente entre os instrumentos K3 20/0,06 quando comparados 

aos GTX 20/0,06 (p > 0.05). Os autores concluíram que os instrumentos TF, 

fabricados pelo novo método, foram mais resistentes ao teste de fadiga do que 

os instrumentos tradicionais, enquanto que os instrumentos produzidos com a 

liga M-Wire (GTX) apresentaram menor resistência ao teste de fadiga quando 

comparadas os instrumentos fabricados pelo processo de usinagem 

convencional. 
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JOHNSON et al. (2008) avaliaram o comportamento em fadiga de 

instrumentos ProFile fabricados com três variantes de Nitinol. Os resultados 

apontaram uma resistência à fadiga 390% maior nos instrumentos 

confeccionados com o fio M-Wire, que receberam tratamento termomecânico, 

comparados aos instrumentos produzidos com outras variantes de Nitinol.  

KIM et al. (2009) avaliaram como diferentes desenhos de secções 

transversais afetam a distribuição de tensão dos instrumentos de NiTi, durante 

os ensaios de flexão e torção, utilizando um canal curvo simulado. Os 

desenhos testados foram em forma de “S” (Mtwo), quadrangular (NRT) e 

triangular (ProFile e HeroShaper). Os instrumentos foram escaneados por 

microtomografia computadorizada (micro-CT) e um modelo tridimensional de 

elemento finito foi criado para cada um dos sistemas. A distribuição de tensão 

nos instrumentos foi registrada durante a modelagem do canal e todos os 

dados foram analisados usando um software. Após a preparação simulada, os 

instrumentos foram retirados do canal, e a tensão residual e a flexão 

permanente de suas pontas, devido à deformação plástica, foram 

determinadas. Os autores concluíram que, os instrumentos com secção reta 

transversal em forma de “S” e quadrangular criaram alta tensão diferencial 

durante a modelagem do canal curvo simulado e sustentaram maior tensão 

residual e maior deformação na ponta do instrumento, que os instrumentos 

com secção reta transversal triangular. Afirmaram ainda que o instrumento com 

secção quadrangular pode ter um aumento no risco de fratura por fadiga em 

comparação aos demais instrumentos avaliados. Assim, diferentes secções 

transversais podem resultar em diferentes respostas de deformação, durante a 

simulação de um carregamento em flexão e torção. 

KRAMKOWSKI & BAHCALL (2009) investigaram a resistência à 

fadiga de instrumentos GT produzidos com fio de NiTi convencional, e 

instrumentos GTX produzidos com o fio M-Wire. Os resultados não 

demonstraram uma diferença significativa entre os instrumentos nos canais 

com ângulo de curvatura de 45º. No entanto, em canais com curvatura de 60º, 

os instrumentos GT apresentaram maior resistência à fadiga que os 

instrumentos GTX 30/0,06, 30/0,04 e 20/0,06, não sendo observada diferença 
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para os instrumentos 20/0,04. 

Segundo PLOTINO et al. (2009), o fato de não haver qualquer 

especificação ou padrão internacional para testar a resistência à fadiga de 

instrumentos acionados a motor de NiTi, vários dispositivos e métodos são 

utilizados para avaliar, ex vivo, o comportamento mecânico dos mesmos. Em 

muitas vezes, não é mencionada a trajetória dos instrumentos nos dispositivos 

utilizados para os testes e, consequentemente, os resultados obtidos não se 

mostram consistentes. Assim, os resultados na literatura são controversos. Os 

autores enfatizam a necessidade de uma padronização internacional para os 

ensaios de fadiga visando assegurar a uniformidade das metodologias 

empregadas. 

LARSEN et al. (2009) compararam uma nova geração de 

instrumentos rotatórios de NiTi, incluindo o sistema Twisted File (TF) e ProFile 

GTX (GTX), com instrumentos fabricados de forma convencional, tais como 

EndoSequence (ES)  e ProFile (PF) com relação a resistência à fadiga. Foram 

testados os instrumentos com D0 0,25 mm TF, ES e PF e com D0 0,20 mm 

GTX, com conicidade 0,04 e 0,06 em um canal artificial de aço inoxidável, com 

ângulo de 60º de curvatura e 3 mm de raio. Os instrumentos de diâmetro de 

ponta 0,20 mm GTX de conicidade 0,04 e de conicidade 0,06 tiveram um 

desempenho superior aos outros instrumentos testados com ponta 0,25 mm   

(p < 0,001), ou seja, foi necessário um maior número de ciclos para a fratura 

ocorrer. TF foi significativamente mais resistente à fadiga do que ES (p < 0,05), 

mas não existiu diferença significativa de PF quando comparado aos 

instrumentos TF do mesmo diâmetro de ponta (p > 0,05). Os autores afirmaram 

que os instrumentos produzidos com esse novo processo de fabricação 

apresentam uma maior resistência a fratura por flexão rotativa quando 

comparados aos outros instrumentos fabricados pelo processo de usinagem. 

GAMBARINI et al. (2009) comparou a resistência à torção de 

protótipos de instrumentos de NiTi, produzidos por um novo método de 

fabricação (torção combinada com tratamentos térmicos de calor) versus 

instrumentos produzidos pelo processo convencional de usinagem. Vinte 
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protótipos de mesmo desenho e dimensões foram divididos em dois grupos, 

com dez amostras cada, de acordo com o método de fabricação. Os 

instrumentos apresentavam conicidade 0,06 mm/mm e diâmetro inicial de com 

0,25 mm na ponta. O aparato para os testes de torção foi construído seguindo 

as recomendações internacionais da norma ISO 3630-1. Os resultados 

mostraram que os instrumentos produzidos pelo novo método de fabricação 

apresentaram valores significativamente mais altos de torque máximo que os 

instrumentos usinados (p < 0,05). Como as concepções do desenho e diâmetro 

dos instrumentos eram as mesmas, os autores atribuíram ao processo de 

fabricação a melhora na resistência à torção. 

CAMARA et al. (2009) avaliaram as alterações dimensionais dos 

instrumentos de NiTi do sistema ProTaper Universal em relação ao sistema 

ProTaper, bem como o efeito destas sobre a flexibilidade e a resistência à 

torção dos instrumentos. Um total de 298 instrumentos foram empregados 

neste estudo. Inicialmente, 12 instrumentos de cada sistema foram 

caracterizados geometricamente por microscopia óptica. Foram mensurados o 

ângulo, o comprimento de trabalho, o diâmetro da ponta, o comprimento de 

cada passo das hélices ao longo da haste e o diâmetro, a cada unidade de 

milímetro, da parte de trabalho. Além disso, a área da secção transversal a 3 

mm a partir da ponta foi determinada pela análise no MEV, usando um 

instrumento de cada formato. Após isto, todos os instrumentos foram 

aleatoriamente divididos em 4 grupos distintos: Grupo 1, com 60 instrumentos 

ProTaper S1, S2, F1, F2 e F3, sendo 12 unidades de cada formato para os 

ensaios de torção; Grupo 2, com 60 instrumentos ProTaper S1, S2, F1, F2 e 

F3, sendo 12 unidades de cada formato para os ensaios de flexibilidade; Grupo 

3, com 84 instrumentos ProTaper Universal S1, S2, F1, F2, F3, F4 e F5, sendo 

12 unidades de cada formato para os ensaios de torção; Grupo 4, com 84 

instrumentos ProTaper S1, S2, F1, F2, F3, F4 e F5. Doze unidades de cada 

formato foram utilizadas para os ensaios de flexibilidade. Os ensaios de torção 

e flexibilidade seguiram a especificação ISO 3630-1. Os valores de torque 

máximo, ângulo de torção até a fratura e momento de dobramento foram 

analisados. Os resultados demonstraram que os instrumentos dos sistemas 
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ProTaper e ProTaper Universal apresentaram boa padronização geométrica e 

características de superfície aceitáveis, embora tenham sido verificadas 

diferenças nestes sistemas geométricas e dimensionais entre instrumentos do 

mesmo tipo. O torque máximo e o momento de dobramento a 45º foram 

maiores para os instrumentos com maiores diâmetros e áreas de secção 

transversal em ambos os sistemas, muito embora o ângulo de torção não tenha 

apresentado diferença significante.  

KELL et al. (2009) investigaram a resistência a torção da série de 

instrumentos ProFile (GT e GTX). Trinta instrumentos foram alocados em oito 

grupos (240 amostras), sendo 120 instrumentos GTX e 120 GT. O grupo 1 

(GTX) funcionou como controle (permaneceram sem uso). No grupo 2 (GTX) 

os instrumentos foram testados após terem modelado dois canais simulados 

em bloco de resina. No grupo 3 (GTX) os instrumentos foram testados após 

terem modelados seis canais simulados em bloco de resina. No grupo 4 (GTX) 

os instrumentos foram testados após terem modelados dez canais simulados 

em bloco de resina. Os grupos 5, 6, 7 e 8 seguiram o mesmo protocolo 

estabelecido para os quatro primeiros grupos, porém, os instrumentos testados 

foram os GT. Todos os instrumentos foram submetidos ao ensaio de torção 

conforme as especificações da ADA/ANSI Nº 28, e foram obtidos os valores de 

torque máximo e ângulo máximo em torção. No total existiu diferença 

significativa entre os valores do torque máximo e ângulo máximo entre os 

grupos (p < 0,001). Os Instrumentos GTX mostraram um aumento inicial do 

torque significante para os grupos 2 e 3 (p < 0,001). Por outro lado, os 

instrumentos GT apresentaram uma redução linear dos valores de torque com 

o aumento do uso (p < 0,004). Os dois tipos de instrumentos (GTX e GT) não 

diferiram quanto ao ângulo máximo para a fratura quando novos. No entanto, 

mostraram uma significante diminuição nos valores de ângulo máximo em 

todos os grupos, exceto no grupo 2 GTX (p < 0,02). Os autores concluíram que 

os instrumentos GTX, que são produzidos com fio M-Wire, tiveram alta 

resistência à torção após o uso em comparação com os GT. 

ALAPATI et al. (2009) avaliaram as propriedades mecânicas dos fios 

superelásticos de NiTi M-Wire (Sportswire LLC, EUA) em comparação aos fios 
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austeníticos de NiTi convencionais (Maillefer Dentsply, Suíça), que foram 

usados para a fabricação de instrumentos acionados a motor. Segmentos de 

dois lotes de M-Wire (Tipo 1 e Tipo 2) que tinham sido submetidos a diferentes 

procedimentos de tratamentos termomecânicos e segmentos de um lote de fio 

de NiTi convencional foram examinados por microscopia eletrônica de 

transmissão, temperatura modulada diferencial por calorimetria de varredura, 

micro difração de raio-x e microscopia eletrônica com raio-x de energia 

dispersiva de espectrometria. As amostras dos dois lotes de fio M-Wire (Tipo 1 

e Tipo 2) tinham condições de processamento diferentes apesar de terem 

estrutura atômica de NiTi muito semelhantes (Nitinol 55). Estes apresentavam 

pequenas diferenças de superelasticidade, força máxima de tensão e 

resistência a deformação plástica até a fratura. Os autores concluíram que a 

presença de precipitados de Ni2Ti em ambas as microestruturas indicaram que 

M-Wire e o fio superelástico convencional para instrumentos mecanizados são 

ricos em titânio. 

AL-HADLAQ  et al. (2010) compararam os instrumentos ProFile 

GTX, fabricados com o fio M-Wire, com instrumentos produzidos por fio de NiTi 

convencional, ProFile GT e ProFile. Quinze instrumentos, de cada tipo, com 

tamanho 30/0,04, foram utilizados para a comparação da resistência à flexão 

rotativa em um bloco de aço inoxidável, que possuía um sulco de 1 mm de 

profundidade e um ângulo de curvatura de 51º. Os resultados deste 

experimento indicaram que os instrumentos GT série X tiveram superior 

resistência à fadiga comparada aos outros dois tipos fabricados com fio 

convencional (p = 0,004). Os autores concluíram que os instrumentos ProFile 

GTX tiveram melhor resistência no ensaio de flexão rotativa que os ProFile GT 

e ProFile série 29, todos com mesmo desenho de secção reta transversal. 

KIM et al. (2010) avaliaram a resistência à fadiga dos instrumentos 

TF, RaCe, Hélix 25/0,06 e o instrumento ProTaper Universal F1. Os resultados 

mostraram que os instrumentos Twisted File, fabricados através do processo 

de torção do fio e tratamentos térmicos especiais, apresentaram resistência à 

fadiga significativamente superior à dos outros instrumentos fabricados por 

usinagem. 
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PEIXOTO et al. (2010) ao investigarem a resistência à fratura por 

fadiga e a resistência à fratura por torção dos instrumentos GT com os GTX e 

verificaram superior resistência à fadiga dos últimos. Os autores atribuíram o 

melhor desempenho dos instrumentos GTX, principalmente, ao tratamento 

termomecânico realizado no fio M-Wire. Por outro lado, verificaram superior 

resistência à torção dos instrumentos GT em comparação aos GTX e 

atribuíram este resultado ao menor número de passos da hélice dos 

instrumentos GT. 

VIANA et al. (2010) avaliaram a influência das propriedades 

metalúrgicas e a geometria da secção transversal na influência da  flexibilidade 

dos instrumentos ProTaper, K3 e EndoSequence. A composição química e as 

características estruturais, relacionadas às propriedades físicas (temperatura 

de transformação de fase) e a composição química dos materiais utilizados, 

foram avaliadas por espectroscopia de difração por raios-X. O diâmetro dos 

instrumentos em D3 e a área da secção transversal foram analisados por 

microscopia óptica, conforme padronizado pela ANSI/ADA especificação Nº 

101. A flexibilidade dos instrumentos foi avaliada por ensaio de flexão, 

respeitando a norma ISO 3630-1. Os resultados mostraram que os 

instrumentos K3 apresentaram um alto valor de momento de flexibilidade, 

seguidos pelos instrumentos ProTaper e EndoSequence. Uma relação linear do 

momento de flexibilidade (Ncm) foi estabelecida a 3 mm da ponta do 

instrumento e também, sua relação com o desenho da secção transversal. A 

composição química entre os instrumentos testados foi similar, mas a 

temperatura de transformação de fase foi inferior para os instrumentos K3, que 

apresentaram apenas a austenita como uma fase constituinte. Os autores 

concluíram que os instrumentos de NiTi testados têm um comportamento 

diferente em relação a sua flexibilidade. O processo de fabricação diferente 

modificou as características estruturais (fase de constituição) e a temperatura 

de transformação dos instrumentos investigados e, consequentemente, 

influenciou a flexibilidade. 

PARK et al. (2010) compararam a resistência à torção de 

instrumentos de secção triangular regular equilátera, TF e RaCe, com 
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instrumentos de secção transversal triangular convexa, ProTaper, Helix 

(DiaDent, Coréia) e FlexMaster (VDW, Alemanha). Os 5 mm iniciais dos 

instrumentos foram aprisionados em um cubo de resina e posteriormente foram 

submetidos ao ensaio de torção à direita (em 300 rpm e 1,0 Ncm). Os valores 

de carga aplicados até o momento da fratura das amostras foram registrados. 

Todas as superfícies fraturadas foram analisadas no MEV. Os instrumentos TF 

tiveram menor resistência à torção, enquanto que os instrumentos FlexMaster 

tiveram a maior resistência à torção entre todos os instrumentos testados. Na 

análise no MEV os instrumentos ProTaper, RaCe e TF apresentaram 

características de fratura por torção, caracterizada pela presença de marcas de 

abrasão circular e microcavidades distorcidas próximas do centro de rotação do 

instrumento. Adicionalmente, os instrumentos Helix e FlexMaster apresentaram 

depressões com aparência rugosa. Os autores afirmam que instrumentos de 

mesma secção transversal podem apresentar resistência à fratura por torção 

diferente, provavelmente como resultado do processo de fabricação. 

OH et al. (2010) examinaram o efeito do método de fabricação 

(usinagem, eletropolimento e torcido) e a área da secção transversal de 

instrumentos acionados a motor de NiTi com relação à fadiga. Um total de 

oitenta instrumentos 25/0,06, de quatro marcas diferentes (K3, ProFile, RaCe e 

TF) foram submetidos ao ensaio de fadiga, com movimento dinâmico, em um 

canal curvo simulado. O número de ciclos até a fratura ocorrer e a área da 

secção transversal a 3 mm da ponta foram calculados. Posteriormente, todas 

as superfícies dos instrumentos foram examinadas no MEV, para determinar o 

modo da fratura. Os resultados mostraram que os instrumentos TF 

demonstraram maior resistência à fadiga. A resistência à fadiga aumentou com 

a diminuição da área da secção reta transversal, demonstrando o efeito 

significativo desta área sobre a resistência à fadiga. Todas as superfícies 

fraturadas mostraram coexistência de enfraquecimento e aspecto morfológico 

da fratura do tipo dúctil. Os autores concluíram que a área da secção reta 

transversal tem efeito sobre a resistência à fadiga dos instrumentos acionados 

a motor de NiTi. 

GAO et al. (2010) compararam a resistência à fadiga dos 
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instrumentos ProFile Vortex  (Dentsply Tulsa Dental, EUA) feitos com dois tipos 

diferentes de materiais crus (não tratados): M-Wire ou SE-Wire (superelástico 

regular Wire) que se caracterizam por receber um processo de tratamento 

térmico durante a fabricação da liga. Para realizar o ensaio de fadiga foi 

confeccionado um tubo de aço inoxidável com 5 mm de raio e ângulo de 

curvatura de 90º, para que os instrumentos ProFile Vortex com conicidades 

0,04 e 0,06 (25 mm de comprimento e diâmetro D0 30) pudessem ser testados 

e comparados com duas velocidades de rotação (300 e 500 rpm). O tempo e o 

número de ciclos para a falha ocorrer foram gravados, calculados e 

comparados para um total de 160 amostras. Os resultados mostraram uma 

diferença significativa no desempenho dos instrumentos dependendo da liga 

metálica (p < 0,001). No entanto, para instrumentos feitos do mesmo material 

(M-Wire ou SE-Wire), não existiu diferença significante no teste de fadiga nas 

diferentes velocidades de rotação (p > 0,05). Os autores concluíram que os 

instrumentos ProFile Vortex feitos de M-Wire exibiram resistência à fadiga 

superior, comparados com aqueles feitos de SE-Wire regular nos ensaios das 

duas velocidades (300 e 500 rpm). 

GAMBARINI et al. (2011) investigaram se a flexibilidade e a 

resistência à fadiga de uma nova geração de instrumentos, produzidos por uma 

nova tecnologia de fabricação, foi aumentada. Quarenta instrumentos K3 

25/0,06 foram selecionados, randomizados em dois grupos (20 instrumentos 

por grupo). Um grupo com 20 instrumentos serviu como controle. O segundo 

grupo foi formado por instrumentos K4 (protótipos) que, após serem produzidos 

por processo de usinagem, foram submetidos a um tratamento térmico 

especial. O grupo controle teve como objetivo garantir que os instrumentos K3 e 

os protótipos tivessem sido produzidos pelo mesmo fio, mesma máquina de 

usinagem, mesma dimensão de diâmetro de ponta (25) e mesma conicidade 

(0,06).  O grupo K3 foi elaborado nas mesmas condições dos instrumentos K3, 

que são normalmente comercializados pelo fabricante, enquanto o grupo K4, 

após terem sidos usinados, receberam um tratamento térmico especial. 

Finalmente, cada grupo foi dividido (10 amostras por subgrupo) e randomizado 

para realização dos testes de flexibilidade (n = 10) e fadiga (n = 10). Os 
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protótipos K4 foram significativamente mais flexíveis e mais resistentes à fadiga 

do que os instrumentos K3. Os autores atribuíram o melhor desempenho 

mecânico aos protótipos K4 em relação aos instrumentos K3 ao tratamento 

térmico. 

BARDSLEY et al. (2011) investigaram o impacto do aumento da 

velocidade rotacional, a força e o torque em direção apical, durante a 

preparação de um canal artificial, construído em blocos de acrílico em forma de 

“S”. Foram criados três grupos contendo doze canais por grupo. Um conjunto 

novo de instrumentos ProFile Vortex, conicidade 0,04 foi utilizado para 

instrumentar dois canais simulados em forma de “S”, totalizando seis conjuntos 

por grupo. Um total de 216 preparações de canais foram realizadas, utilizando 

uma plataforma de teste para ensaio de flexão rotativa. O torque e força foram 

registrados continuamente a cada 10 s, no decorrer de cada instrumentação. 

Um sensor axial com precisão de 0,1Nmm registrou o torque. A força foi 

registrada com o uso de um calibrador de tensão com acuidade de 0,1 N. O 

ponto de inserção do instrumento, na profundidade pré-estabelecida, onde 

atuava cada um dos instrumentos, foi registrado e controlado por um 

potenciômetro linear com acuidade de 0,1 mm. Nenhuma fratura foi observada 

durante o experimento nos três grupos. Os picos de torque e as forças 

variaram por tamanho dos instrumentos e foram altíssimos para a velocidade 

de 200 rpm. Os valores de torque e de força foram reduzidos respectivamente 

para 32% e 48%, quando utilizada a velocidade de 400 rpm (p < 0,001). O 

aumento da velocidade para 600 rpm não resultou em redução adicional. Nas 

condições do experimento, os autores concluíram que a velocidade de rotação 

teve um significativo impacto na preparação com instrumentos ProFile Vortex, 

sendo que quando trabalharam a 400 rpm geraram menos torque e força 

quando comparados a 200 rpm. 

YUM et al. (2011) compararam a força de torção, o ângulo de 

rotação e a resistência a torção de 5 instrumentos mecanizados de NiTi, com 

secções retas transversais com geometrias diferentes: TF, RaCe, ProFile, 

ProTaper e Mtwo (VDW, Alemanha). Todos os instrumentos apresentavam 

diâmetro de ponta 25 e conicidade 0,06 mm/mm, exceto ProTaper F1, que tem 
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diâmetro de ponta 20 e conicidade de 0,07 nos 5 mm apicais. Dez instrumentos 

de cada uma das diferentes marcas comerciais foram testados no mesmo 

diâmetro, D5. Para a realização do ensaio de torção, foi construído um bloco 

metálico com um furo cúbico (5 x 5 x 5 mm), no qual 5 mm da ponta de cada 

um dos instrumentos foram mantidos aprisionados por uma resina acrílica 

fotopolimerizável. Posteriormente, os instrumentos foram submetidos ao ensaio 

de torção à direita com 2 rpm. O torque e o ângulo de rotação foram 

monitorados até a fratura ocorrer. Os dados foram comparados 

estatisticamente para determinar o limite elástico, a força máxima, o período de 

deformação plástica e a resistência (tenacidade). Os instrumentos TF e RaCe 

tiveram significativamente menor limite de elasticidade do que os outros 

instrumentos. Os TF tiveram uma força máxima significantemente menor que 

os outros instrumentos, enquanto que os Mtwo mostraram o melhor resultado. 

Os instrumentos ProFile apresentaram altíssimo valor do ângulo de rotação até 

a fratura, seguido pelos TF. Os instrumentos ProFile também mostraram alto 

valor de resistência à torção, enquanto que TF e RaCe mostraram o menor 

valor em relação a todos os grupos (p < 0,05). Exames no MEV revelaram 

padrão típico de fratura por torção em todos os grupos, caracterizado por 

ranhuras de abrasão circular e depressões oblíquas próximas do centro de 

rotação. De acordo com as limitações deste estudo, os autores concluíram que 

os 5 tipos de instrumentos mostraram um comportamento semelhante quando 

submetidos ao ensaio de torção, com um período de deformação plástica antes 

da real fratura, mas com desigual valor de força e resistência. 

SHEN et al. (2011) avaliaram a resistência à fratura por fadiga de 

instrumentos com secções transversais de desenhos diferentes, fabricados 

com a liga de NiTi M-Wire, que apresenta memória de forma controlada (CM) 

em relação àqueles fabricados por processo convencional. Foram testados 

instrumentos mecanizados ProFile, Typhoon (TYP) com secção triangular e 

fabricados de forma convencional, Typhoon  CM (TYPCM), com secção 

transversal triangular e fabricado com a liga M-Wire, DS-SS02504225 NEYY 

(NEYY) com secção transversal quadrangular e fabricação convencional e DS-

SS0250425 NEYY CM (NEYY CM) com secção transversal quadrangular e 



51 

fabricado com a liga M-Wire, todos protótipos produzidos pelo mesmo 

fabricante (DS dental, EUA) e todos com tamanho 25/0,04. Os instrumentos 

foram submetidos ao teste de flexão rotativa, em canais simulados com 

curvaturas de 35º e 45º, com raio de 4,7 mm, em uma temperatura de 23 ± 

2ºC. O número de ciclos para a fratura ocorrer, os locais de iniciação das 

trincas, o percentual de área de depressões com relação à área da secção 

transversal de cada instrumento e a amplitude da tensão máxima de superfície 

foram registrados. A superfície de fratura de todos os segmentos foi examinada 

no MEV. Os resultados mostraram que a nova liga forneceu um melhoramento 

de 3 a 8 vezes com relação ao número de ciclos até a fratura, quando 

comparadas aos instrumentos fabricados pelo método convencional    (p < 

0,05). As imagens dos instrumentos com memória de forma controlada 

mostraram trincas originais múltiplas, enquanto que as dos instrumentos 

fabricados do modo convencional mostraram apenas uma trinca de origem, 

quando comparados instrumentos com mesma secção, no canal com a mesma 

curvatura. Os valores da fração da área ocupada por regiões com depressões 

foram significativamente menores nos instrumentos com a liga M-Wire do que 

nos instrumentos de NiTi convencionais (p < 0,01). Os instrumentos de secção 

quadrangular, com liga M-Wire e com memória controlada, versus os de 

secção triangular, com liga M-Wire e com memória controlada mostraram 

significativa diferença no tempo para a fratura ocorrer em ambos os canais 

curvos, sendo que os instrumentos NEYY CM foram mais resistentes do que os 

TYP CM (p < 0,01). Baseado nestes resultados os autores concluíram que os 

instrumentos fabricados com a nova liga apresentaram resistência à fadiga 

significativamente maior e baixa amplitude da tensão superficial que os 

instrumentos de NiTi convencional, com mesmo desenho. 

PEDULLÀ et al. (2011) avaliaram a resistência a fadiga de três 

instrumentos de NiTi, após imersão em solução de hipoclorito de sódio a 5%, 

em condições similares às usadas na prática clínica. Um total de 150 

instrumentos novos TF, Revo S SU (Micro Mega, França) e Mtwo, sendo 50 de 

cada uma das diferentes marcas, distribuídos de forma randomizada em cinco 

diferentes grupos, contendo 10 instrumentos do tamanho 25/0,06 de cada um 
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dos respectivos fabricante. O grupo 1 (controle) foi composto por instrumentos 

que não foram imersos na solução de hipoclorito. Os grupos 2, 3, 4 e 5 imersos 

em hipoclorito de sódio a 5%, a 37ºC nos 16 mm da parte de trabalho. Os 

grupos 2 e 3 foram estaticamente imerso, ou seja, sem que os instrumentos 

fossem acionados mecanicamente, na solução de hipoclorito de sódio por 5 

minutos e 1 minuto respectivamente. Os grupos 4 e 5 foram dinamicamente 

imersos, ou seja, os instrumentos foram acionados mecanicamente, a uma 

velocidade de 300rpm, na solução de hipoclorito por 5 minutos e 1 minuto 

respectivamente. Posteriormente, os grupos foram submetidos ao teste de 

flexão rotativa para obtenção do número ciclos para a fratura ocorrer, em um 

canal simulado de aço inoxidável, com curvatura de 60 graus e com 5 mm de 

raio. Os dados foram avaliados por ANOVA. A resistência para a fadiga da 

mesma marca de instrumento não foi significativamente afetada pela imersão 

na solução de hipoclorito (p > 0,05). O instrumento TF apresentou alta 

resistência em todos os grupos em relação aos Revo S SU (p < 0,001). A 

comparação entre o mesmo grupo de TF e Mtwo ou entre Mtwo e Revo S SU 

não apresentou diferença significante (p > 0,05), exceto para dois casos: grupo 

2 de TF e Mtwo e grupo 5 de Mtwo e Revo S SU (p < 0,05). Baseado nos 

resultados obtidos, os autores afirmaram que a imersão estática ou dinâmica 

em solução de hipoclorito a 5% por um ou cinco minutos, não reduziu 

significativamente a resistência à fadiga dos instrumentos testados. No entanto, 

com relação ao tipo de instrumento, os TF foram mais resistentes do que os 

Mtwo, que por sua vez, foram mais resistentes que os Revo S SU.  

EBIHARA et al. (2011) avaliaram a flexibilidade e a capacidade de 

modelagem dos instrumentos rotatórios de NiTi K3 após receberem um 

tratamento térmico. Os Instrumentos foram aquecidos por trinta minutos a 

400ºC (grupo 400), a 450ºC (grupo 450) e a 500ºC (grupo 500). Instrumentos 

que não receberam tratamento térmico, ou seja, permaneceram na temperatura 

ambiente, serviram como grupo controle. O teste de flexão em cantilever foi 

utilizado para avaliar as propriedades de flexibilidade de cinco instrumentos 

30/0,06 aquecidos a temperatura de 37ºC. Posteriormente, quarenta modelos 

de blocos de acrílico, contendo um canal curvo padronizado foram 
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randomizados entre os quatro grupos. Os canais foram modelados com 

instrumentos K3, seguindo um protocolo técnico coroa-ápice, até que o 

instrumento 30/0,06 atingisse o comprimento de trabalho. Durante o preparo foi 

utilizada irrigação copiosa com água destilada e o creme RC Prep (Premier, 

Plymouth Meeting, PA, USA) para lubrificação dos instrumentos durante o 

preparo. O tempo requerido para a preparação, deformação e fratura foi 

gravado. Imagens pré e pós-operatórias foram obtidas. O diâmetro interno do 

canal, antes e após o preparo, foi removido em ambos os lados da curvatura do 

canal e foi determinada nos 6 mm apicais. Os resultados do ensaio de flexão 

em cantilever mostraram que o grupo controle e o grupo 500 apresentaram um 

nível de carregamento mais alto do que os grupos 400 e 450, em valores de 

elasticidade (p < 0.05). Os valores da carga de flexibilidade do grupo controle 

foram altíssimos entre todos os grupos (p < 0,05). Considerando a capacidade 

de modelar os canais artificiais, o grupo controle foi o que teve maior transporte 

do lado côncavo da curvatura em comparação aos grupos que receberam 

tratamento térmico (p < 0,05). Os canais do grupo 400, a 3 mm do ápice, 

tiverem menor transporte em comparação aos outros grupos (p<0,05). 

Verificou-se também que não existiu diferença significante no tempo de 

trabalho entre os grupos. No grupo 450, não ocorreu deformação plástica ou 

fratura do instrumento. Baseados nestes dados, os autores afirmaram que o 

tratamento térmico dos instrumentos melhorou a flexibilidade e a capacidade 

de modelar canais curvos. 

LOPES et al. (2011) compararam a resistência à torção de duas 

marcas comerciais de instrumentos de NiTi mecanizados, indicados para 

retratamento endodôntico. Instrumentos de retratamento números 15 e 25 

Mtwo (VDW, Alemanha) e ProTaper Universal retratamento, D2 e D3 (Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) foram submetidos a um ensaio mecânico de torção, no 

sentido horário de rotação. Os dois parâmetros avaliados foram o torque 

máximo e o ângulo de torção máxima até a fratura. Os instrumentos tiveram 

suas superfícies e hastes helicoidais examinadas no MEV. Os resultados 

indicaram que o ângulo de torção até a fratura diminuiu em ordem decrescente: 

Mtwo retratamento 15, Mtwo retratamento 25, ProTaper Universal retratamento 
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D2, ProTaper Universal retratamento D3. Quanto aos valores de torque 

máximo, os resultados revelaram a seguinte ordem decrescente:  ProTaper 

Universal retratamento D2, Mtwo retratamento 25, ProTaper Universal 

retratamento D3, Mtwo retratamento 15. A análise no MEV revelou que a 

deformação plástica ocorreu ao longo da haste helicoidal dos instrumentos 

fraturados. As superfícies fraturadas apresentavam morfologia típica de fratura 

do tipo dúctil. Os instrumentos testados apresentaram comportamento de 

torção diferente, dependendo do parâmetro avaliado. Considerando que o 

ângulo de torção elevado pode servir como um fator de segurança, então os 

instrumentos Mtwo retratamento mostraram resultados significativamente 

melhores. 

RODRIGUES et al. (2011) avaliaram através de ensaio estático e 

dinâmico, a fadiga dos instrumentos de NiTi TF, fabricados pelo método de 

torção, em comparação com os instrumentos RaCe, produzidos por usinagem. 

Dez instrumentos de cada tipo foram submetidos à análise geométrica para 

verificar se os mesmos estão dentro das especificações Nº 28 da ADA e as 

relatadas pelos fabricantes. Quarenta instrumentos 25/0,06, sendo 10 de cada 

tipo, foram colocados para girar livremente em um canal curvo de aço 

inoxidável, a uma velocidade de 310 rpm. A mensuração dos fragmentos 

fraturados mostrou que os mesmos quebraram no ponto médio do segmento 

curvo do canal (ponto máximo de flexão). O número de ciclos para a fadiga dos 

instrumentos RaCe foi significativamente menor que dos instrumentos TF em 

ambos os ensaios (p < 0,05). A análise no MEV revelou fratura com aspecto 

morfológico do tipo dúctil, sem a presença de deformação plástica ao longo de 

suas hélices. Os autores concluíram que os instrumentos fabricados pelo 

método de torção são mais resistentes à fadiga do que o produzido método de 

usinagem. 

PEREIRA et al. (2012) compararam as propriedades físicas e 

mecânicas de um fio de NiTi convencional com um fio NiTi que recebeu 

tratamento térmico.  Dois fios com 1,0 mm de diâmetro foram caracterizados, 

sendo um processado de maneira convencional (C-Wire), o outro produzido por 

tratamento térmico (M-Wire). A composição química dos fios foi determinada 
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por espectroscopia de energia dispersiva de raio-X, fase de constituição por 

difração de raio-X e as temperaturas de transformação foram aferidas por 

escaneamento calorimétrico diferencial. Os autores concluíram que o fio M-

Wire tem propriedades físicas e mecânicas que propiciam mais flexibilidade e 

resistência à fadiga em comparação a fios processados de forma convencional. 

LOPES et al. (2012) compararam a resistência a flambagem dos 

instrumentos C-Pilot (VDW, Alemanha), C+ (Maillefer, Suiça) e PathFiles 

(Maillefer, Suiça). O carregamento máximo para gerar um deslocamento 

elástico lateral de 1 mm foi registrado para cada instrumento e comparado. Os 

autores concluíram que a carga máxima para a flambagem dos instrumentos 

de aço inoxidável (C+ e C-Pilot) foram mais elevados do que para os 

instrumentos PathFile (p < 0,05). Os autores destacaram a importância do 

instrumento resistir à aplicação de carga compressiva no sentido axial durante 

a negociação do canal radicular na prática clínica. 

BHAGABATI et al. (2012) comparou instrumentos TF com 

instrumentos fabricados por três métodos, para determinar se a fabricação por 

torção melhora a resistência à fadiga. Quatro tipos de instrumentos (ProFile, 

Mtwo, K3 e TF), de conicidade 0,06 e diâmetro inicial 25, foram testadas em 

dois canais artificiais, com ângulos de curvatura de 45º e 90º, respectivamente. 

Dez instrumentos por grupo, de cada uma das marcas, foram testados em 

ambos os canais. Uma diferença estatisticamente significante foi encontrada 

entre os instrumentos TF e os demais grupos, sendo o TF mais resistente à 

fadiga. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (p < 0,05). 

Os resultados apresentados mostraram que não existiu diferença 

estatisticamente significante entre os instrumentos TF e K3 (p > 0,05), em 

ambos os canais, entretanto, diferença estatisticamente significante foi 

observada entre Mtwo e as outras duas marcas produzidas pelo método 

convencional. Os instrumentos Mtwo mostraram um desempenho desfavorável 

com relação ao número de ciclos para a fratura em comparação aos 

instrumentos K3 e ProFile (p < 0,05). Os autores concluíram que o método de 

fabricação e o desenho da secção reta transversal podem ter colaborado para 
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o melhor resultado dos instrumentos TF com relação aos produzidos por 

método convencional. 

KIM et al. (2012) avaliaram a fadiga e a resistência a torção dos 

instrumentos de NiTi ProFile 25/0,06 e ProTaper F1, que possuem o mesmo 

diâmetro até o ponto D5. Inicialmente, os instrumentos foram submetidos ao 

ensaio de fadiga. Posteriormente, novos instrumentos foram submetidos à 

fadiga em 4 condições previamente definidas, antes de serem submetidos ao 

ensaio de torção: 0%, 25%, 50% e 75% de número de ciclos para a fadiga. 

Estes percentuais foram obtidos baseados no valor das médias dos tempos 

atingidos pelo primeiro ensaio até a fratura ocorrer (100%). A resistência ao 

ensaio de torção e a tenacidade dos instrumentos testados foram 

posteriormente registradas e analisadas. Ambos os grupos de instrumentos 

ProFile e ProTaper F1, com 75% de pré-carregamento, tiveram 

significativamente menor valor de força que os outros grupos (p < 0,05%). Os 

grupos ProTaper com 50% e 75% de pré-carregamento tiveram menor ângulo 

de torção até a fratura que o grupo com 25% e 0% (p < 0,05%). Os grupos com 

75% de pré-carregamento mostraram menores valores de tenacidade do que 

os demais grupos (p < 0,05%). Todos os grupos com instrumentos ProTaper 

com pré-carregamento tiveram menores valores de resistência a torção e 

tenacidade que o grupo sem nenhum pré-carregamento (p < 0,05%). Ao exame 

no MEV, os instrumentos com pré-carregamento de 75% revelaram menor 

quantidade de giro reverso das lâminas do que os demais grupos. Os autores 

concluíram que o valor aproximado de 75% de pré-carregamento de fadiga 

pode reduzir significativamente a resistência à torção dos instrumentos. 

AL-SUDANI et al. (2012) avaliaram a resistência à fadiga dos 

instrumentos ProFile e Vortex em um canal artificial de aço inoxidável com 

dupla curvatura (forma de “S”) e em um canal artificial de aço inox com uma 

única curva. O primeiro apresentava a primeira curva com 60º de ângulo, raio 

de 5 mm, e estava localizada a 8 mm da extremidade apical. A segunda curva 

do canal, mais apical, apresentava um ângulo de 70º, com raio de 2 mm, e 

estava localizada a 2 mm do centro da ponta do instrumento. O canal com uma 

única curvatura apresentava um ângulo de 60º de curvatura, raio de 5 mm, com 
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o centro da curva localizado a 6 mm da extremidade apical. Dez instrumentos 

de mesma conicidade e diâmetro de ponta (25/0,06), de cada uma das marcas, 

foram distribuídos e testados a uma velocidade constante de 300 rpm, em 

movimento de rotação contínua à direita, até a fratura ocorrer. Os dados do 

número de ciclos para a falha (NCF) e comprimento, em milímetros, dos 

instrumentos fraturados foram analisados. Os resultados mostraram que o 

número de ciclos para a falha foi sempre menor para o canal com dupla 

curvatura do que para o com uma única curvatura (p < 0,05). No canal com 

dupla curvatura a fratura sempre ocorreu primeiramente na curvatura mais 

apical do que na curvatura mais coronária. Os autores atribuíram este fato a 

mudança abrupta do raio de curvatura da porção coronária para a apical (de 5 

mm para 2 mm). Diferença estatisticamente significante foi notada entre os 

instrumentos fraturados nas diferentes marcas, apenas no canal artificial com 

uma única curva (p < 0,05). Os instrumentos ProFile registraram a média de 

633,5 (±75,1) ciclos para a fratura, enquanto que os instrumentos Vortex 

registraram 548 (±48,9) ciclos. Ao considerar as diferenças apresentadas entre 

os instrumentos usados neste estudo, os resultados sugeriram que quanto 

mais complexa a anatomia do canal, mais adversos são os efeitos a resistência 

do instrumento à fadiga. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Diversos fatores como a anatomia do canal, a deformidade do 

instrumento durante o uso, o desenho, características dimensionais, velocidade 

de rotação empregada, número de ciclos de esterilização, método de 

fabricação, tratamento térmico e a habilidade do operador, têm sido 

relacionados com a fratura de instrumentos endodônticos de NiTi acionados a 

motor. 

Este estudo foi realizado com a intenção de avaliar o comportamento 

mecânico de três instrumentos de NiTi acionados à motor que apresentam 

características geométricas semelhantes, mas são produzidos por métodos de 

fabricação diferentes. Devido aos resultados conflitantes na literatura e 

escassez de estudos prévios sobre os instrumentos ProFile Vortex, julgou-se 

importante verificar se esta nova geração de instrumentos possui vantagens 

mecânicas em relação aos instrumentos produzidos por torção. 
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4. HIPÓTESE 

 

A hipótese é que a nova geração de instrumentos endodônticos de 

NiTi mecanizados produzidos por torção ou por usinagem que receberam um 

tratamento térmico especial durante o processo de fabricação da liga, 

apresentam maior flexibilidade  em cantilever, maior resistência mecânica à 

fratura em flexão rotativa e em torção em relação aos instrumentos 

endodônticos fabricados pelo processo convencional de usinagem. 
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5. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar o comportamento mecânico 

dos instrumentos endodônticos especiais 25/0,06 TF (Twisted File, 

SybronEndo, EUA) com os instrumentos endodônticos 25/0,06 ProFile Vortex 

(Dentsply Tulsa Dental, EUA) e os instrumentos 25/0,06 RaCe (FKG Dentaire, 

Suíça) nos ensaios de flexão em cantilever, flexão rotativa e torção. Além 

disso, foram apresentadas de maneira descritiva as características 

morfológicas do tipo de fratura desses instrumentos. 

 



61 

6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Três métodos foram aplicados para avaliar o comportamento 

mecânico dos instrumentos quando submetidos a ensaios de flexão em 

cantilever, fadiga e resistência à torção.  

6.1. Seleção dos instrumentos 

Neste estudo foram utilizados 30 instrumentos endodônticos 

especiais 25/0,06 TF (Twisted File, SybronEndo, Orange, California, EUA) com 

27 mm de comprimento nominal, 30 instrumentos endodônticos 25/0,06 ProFile 

Vortex (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, Oklahoma, EUA) com 25 mm de 

comprimento nominal e 30 instrumentos 25/0,06 RaCe (FKG Dentaire, La 

Chaux-de-Fonds, Suíça) com 25 mm de comprimento nominal (Quadro 1). 

Com a finalidade de determinar as características morfológicas, dez 

instrumentos de cada marca comercial foram caracterizados quanto ao 

comprimento da parte de trabalho do instrumento, diâmetro do instrumento em 

D0, D3, D13, o número total de hélices e o número de hélices por milímetro. Para 

obtenção destes dados foi utilizado um microscópio óptico Zeiss® (Carl Zeiss do 

Brasil LTDA, Cambuci, SP, Brasil) com uma câmera PixeLINK modelo PL- 

a662 (PixeLINK, Ottawa, Canada) e uma fonte luminosa Zeiss® 1500LCD. O 

diâmetro dos instrumentos nos pontos especificados foi mensurado para o 

cálculo da conicidade com uma magnificação de 16X sendo as demais 

dimensões verificadas com uma magnificação de 50X. Todas as medidas 

foram obtidas com o auxílio do programa AxioVision 4.4® (Carl Zeiss,Micro 

Imaging, Nova Iorque, EUA) (Figura 1). 

Para a obtenção do número de hélices por milímetro, foi realizado o 

cálculo que o divide pelo comprimento da parte de trabalho de cada 

instrumento. Em seguida, as médias destes valores foram calculadas para 

cada tipo. 
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O cálculo da conicidade da parte de trabalho do instrumento foi 

obtido pela subtração do valor de D13 por D3, utilizando a equação proposta por 

STENMAN & SPANGBERG (1993), conforme segue. 

Conicidade (C) = D13-D3 /10 

O D0 foi calculado com base nos valores de D3 e da conicidade (C), 

usando a seguinte equação: 

D0 = D3 – Cx3 

O comprimento da parte de trabalho foi alcançado traçando uma 

linha centralizada em relação ao instrumento, a partir da ponta ao término da 

haste de corte. O número de hélices por milímetro foi calculado dividindo o 

número de hélices pelo comprimento da parte de trabalho.  

Dois instrumentos de cada marca comercial foram embebidos em 

blocos de resina acrílica e preparados para escaneamento no MEV (JMS 5800, 

JEOL, Tókio, Japão). Esta medida teve como finalidade a observação do 

desenho de suas secções transversais a aproximadamente 3 mm da ponta dos 

instrumentos. 

 

Figura 1. Analise geométrica dos instrumentos com a utilização do 

microscópio óptico Zeiss (A) e mensuração do comprimento de trabalho com o 

auxílio do programa AxioVision 4.4 (B). 
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Quadro 1. Tipo e quantidade de instrumentos utilizados por ensaio. 

Tipo de 

instrumento 

Ensaio de 

Flexão em 

cantilever 

Ensaio de 

flexão rotativa 

Ensaio de 

torção 

Total de 

instrumentos 

ProFile Vortex 10 10 10 30 

Twisted File 10 10 10 30 

RaCe 10 10 10 30 

 

6.2. Ensaio de flexão em cantilever 

A flexibilidade de dez instrumentos endodônticos especiais 25/0,06 

TF com 27 mm de comprimento nominal, dez instrumentos endodônticos 

25/0,06 ProFile Vortex com 25 mm de comprimento nominal e dez instrumentos 

25/0,06 RaCe com 25 mm de comprimento nominal foi avaliada por meio do 

ensaio de flexão em cantilever, conforme metodologia proposta por SERENE et 

al. (1995). No teste, utilizou-se uma máquina de ensaio universal (Emic, 

DL10000, Londrina, Paraná, Brasil) que consistiu na aplicação de uma força 

trativa crescente e perpendicular ao eixo longitudinal do corpo de prova (ou no 

produto acabado - instrumento endodôntico), engastado em cantilever, e 

determinação dos valores da força versus deformação elástica (resistência ao 

encurvamento). 

Os instrumentos endodônticos foram fixados por meio de suas 

hastes de fixação em mandril tipo Jacob imobilizado com o auxílio de um torno 

de bancada. O conjunto mandril e instrumento foram dispostos em uma 

inclinação de 45° para baixo em relação ao plano horizontal representado pelo 

mordente do torno de bancada. O ponto de aplicação da força foi obtido 

através de uma pequena peça metálica (morsa de alumínio) a 3 mm da ponta 

de cada amostra. A distância entre o ponto de fixação do corpo de prova no 

mandril e o ponto de aplicação da força foi de 22 mm (comprimento útil do 
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corpo de prova) para os instrumentos ProFile Vortex e RaCe e de 24 mm para 

os instrumentos Twisted File (Figura 2). 

 

Figura 2. Ensaio de flexão em cantilever (desenho esquemático). 

FONTE: GAMBARRA-SOARES (2012). 

A força foi aplicada por meio de um fio de aço inoxidável flexível com 

comprimento de 20 cm e diâmetro de 0,3 mm, sendo uma das extremidades 

presa à cabeça da máquina de ensaio e a outra a 3 mm da ponta do corpo de 

prova (ponto de aplicação da força). 

A extremidade de cada corpo de prova foi submetida a um 

deslocamento de 45º permanecendo no limite de elasticidade em flexão. A 

velocidade do ensaio foi de 15 mm/min e a célula de carga empregada foi de 

20 N. 

Durante os ensaios de flexão em cantilever foi possível obter a 
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relação força (N) versus deslocamento (mm). A força empregada foi registrada 

continuamente por um microcomputador acoplado à máquina de ensaio 

universal que utilizou o programa M test versão 1.01 (Emic Equipamentos e 

Sistemas de Ensaio Ltda, Brasil). 

Para a determinação do valor da força fornecida pelo dispositivo foi 

subtraído o peso da morsa de alumínio (6,3 g). 

6.3. Ensaio de flexão rotativa 

O número de ciclos suportados pelos instrumentos até a fratura 

ocorrer foi avaliado por meio do ensaio em flexão rotativa. 

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 possuia 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 3). 
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Figura 3. Desenho do canal empregado no experimento 

de flexão rotativa. FONTE: LOPES et al. (2010b). 

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. 

O aparato era dotado de um mecanismo regulável, com uma 

abertura na base que permitiu o movimento horizontal do torno de bancada 

facilitando a inserção do instrumento (corpo de prova) no canal artificial, tendo 

em vista que a trajetória vertical do instrumento instalado na peça de mão 

coincidiu com o eixo longitudinal da parte reta do canal artificial (Figura 4). 
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Figura 4. Dispositivo empregado para fixação do canal simulado e do motor para 

realização do ensaio de flexão rotativa. Vista frontal do dispositivo (A), vista lateral 

(B) e vista lateral aproximada (C). 

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 10 

cc, 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. 

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

(Kavo 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 5).  

Posteriormente, dez instrumentos endodônticos 25.06 ProFile Vortex  

com 25 mm de comprimento nominal, 25.06 TF com 27 mm de comprimento 

nominal  e 25.06 RaCe com 25 mm de comprimento nominal foram colocados 
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para girar à direita dentro do canal simulado com torque fixo em 3 N e a uma 

velocidade de 310 rpm. O motor utilizado nesta etapa até a fratura ocorrer foi o 

TC-Motor 3000 (Nouvag, AG/AS/LTD, Goldach, Suiça), sendo o tempo 

cronometrado por um único operador e determinado por meio da constatação 

visual da ruptura do instrumento. O número de ciclos suportados por cada 

instrumento foi obtido pela multiplicação da velocidade de rotação (310 rpm) 

pelo tempo (s) decorrido até a fratura (Figura 6). 

 

Figura 5. Corpo de prova posicionado para o ensaio. 
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Figura 6. Fotografia do ensaio de flexão rotativa. 

6.4. Ensaio de Torção 

O ensaio de fratura em torção à direita foi utilizado para avaliar o 

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

suportado pelos diferentes tipos de instrumentos. 

Para a execução do ensaio, fixou-se uma das extremidades do 

corpo de prova e aplicou-se um momento (torque) na extremidade oposta. 

Durante o ensaio, a variação do ângulo de torção e o valor do torque aplicado 

foram mensurados. 

Foram utilizados dez instrumentos endodônticos 25/0,06 ProFile 

Vortex, todos com 25 mm de comprimento nominal, dez instrumentos 25/0,06 

TF, todos com 27 mm de comprimento nominal e dez instrumentos 25/0,06 

RaCe com 25 mm de comprimento portanto, 30 instrumentos foram testados no 

ensaio de torção seguindo a metodologia proposta por ELIAS & LOPES (2007). 
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A torção foi aplicada por meio de um dispositivo acoplado a uma 

máquina de ensaio universal (EMIC, DL 10000, Emic Equipamentos e Sistemas 

de Ensaio Ltda, 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 de alumínio. 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. 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) para 

os instrumentos ProFile Vortex e RaCe e de 24 mm para os instrumentos TF. 

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 apresentava 8 mm de diâmetro (R = 4 mm). Este fio conectou o eixo de 

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

cabeça da máquina de ensaio universal (figuras 7 e 8). 

O fio, ao ser tracionado, induziu um torque ao instrumento. A tração 

do fio foi executada com a velocidade de 1 mm/s, induzindo no eixo de rotação 

do dispositivo de ensaio um movimento rotacional de 2 rpm (ANSI/ADA 1982 e 

1989). 

Antes de cada ensaio de torção, foi verificada a calibração da 

máquina de ensaio universal de tração e a sensibilidade do dispositivo 

empregado, com o objetivo de assegurar a ausência de cargas sobre os 

instrumentos. Isto foi possível por meio de um painel de comando acoplado à 

máquina de ensaio universal. 

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, Paraná, Brasil), foi determinado o ângulo máximo de 
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torção antes da fratura e o torque máximo em torção suportado pelos 

instrumentos. 

Para determinação do ângulo máximo de torção até a fratura, foi 

considerado o deslocamento do fio, empregando-se as fórmulas: 

Ângulo máximo de torção (graus) = Deslocamento do fio x 360/ 2πR 

Ângulo máximo de torque em números de volta = Graus/360 

Para determinação do torque máximo em torção suportado pelos 

instrumentos, empregou-se a fórmula: 

Torque máximo suportado (gf.mm) = Força máxima (gf) x Raio (mm) 

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

de torção e do torque máximo em torção. Este 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). 

 

 Figura 7 - Vista superior (A) e lateral (B) do conjunto para o ensaio de torção. 
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                  Figura 8 - Vista frontal do conjunto para o ensaio de torção. 

6.5. Análise no microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

Após a fratura do corpo de prova, tanto no ensaio de flexão rotativa 

quanto no ensaio de torção, três segmentos fraturados de cada grupo (os 

maiores em comprimento), selecionados aleatoriamente, foram acondicionados 

em um frasco de Becker contendo acetona, e em seguida depositados no cesto 

de uma unidade ultrassônica (Odontobrás-Ltda, São Paulo, SP, Brasil) 

contendo água, operando em 40 Khz por 12 minutos. 

A seguir, os corpos de prova foram fixados em um porta amostra, 

observados no MEV e fotomicrografados em diferentes aumentos para análise 

da superfície de fratura e da configuração das hastes de corte helicoidais, 

adjacentes ao ponto de imobilização (fratura). 
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6.6. Analise estatística 

O teste de hipótese Kolgomorov-Smirnov (KS) foi utilizado para 

verificar a normalidade da distribuição dos dados. Os valores obtidos do 

ensaios de flexão em cantilever, flexão rotativa e torção foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) com nível de significância estabelecido em 99%. 

O teste de comparações múltiplas de Tukey foi então aplicado para identificar 

os grupos significativamente diferentes em cada ensaio. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Geometria dos instrumentos 

A média dos diâmetros em D0, D3 e D13, a conicidade dos 

instrumentos, o comprimento da parte de trabalho, o número de hélices na 

parte de trabalho e por milímetro são mostrados na tabela 1.  

Tabela 1. Valores médios dos diâmetros em D0, D3 e D13, conicidade, 

comprimento da parte de trabalho, número de hélices e número de hélices 

por milímetro. 

Instrumento n Diâmetro (mm) C CPT NH H/mm 

  D0 D3 D13     

RaCe 10 0,28 0,47 1,10 0,06 17,56 7 0,4 

TF 10 0,23 0,41 0,97 0,06 15,53 11 0,7 

ProFile Vortex 10 0,24 0,42 1,00 0,06 16,75 10 0,6 

D0, diâmetro em D0; D3, diâmetro em D3; D13, diâmetro em D13; C, conicidade; CPT, 

comprimento da parte de trabalho; NH, número de hélices; H/mm, hélices por milímetro. 

 

7.2. Resistência à flexibilidade 

As médias das cargas máximas para flexionar em cantilever os 

instrumentos endodônticos testados são apresentadas na tabela 2. 

A tabulação completa dos resultados obtidos no ensaio de 

flexibilidade encontra-se disponível no anexo A.  
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Tabela 2. Média e desvio padrão da carga máxima (gf) no ensaio de 

flexibilidade dos instrumentos RaCe, TF e ProFile Vortex. 

Instrumento Número de instrumentos Carga máxima (gf) 

RaCe 10 333,4 (16,5) 

TF 10 228,4 (15,18) 

ProFile Vortex 10 603,7 (29,3) 

 

 O teste paramétrico ANOVA mostrou que houve diferença 

significante entre os valores de carga máxima para os três tipos de 

instrumentos (p < 0,01). 

A figura 9 mostra o gráfico Box Plot que representa o conjunto de 

valores obtidos para cada grupo no ensaio de flexibilidade (gf). O grupo RaCe 

apresentou o valor mínimo de 311,44 gf, máximo de 369,62 gf e mediana de 

331,57 gf. O grupo TF apresentou o valor mínimo de 206,4 gf, máximo de 

255,2 gf e mediana de 227,99 gf. O grupo ProFile Vortex apresentou o valor 

mínimo de 553,90 gf, máximo de 643,99 gf e mediana de 600,35 gf. 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Figura 9. Gráfico Box Plot representando o conjunto de valores obtidos para 

cada tipo de instrumento no ensaio de flexibilidade (gf). 

7.3. Ensaio de flexão rotativa 

A média e o desvio padrão do tempo (s) e do número de ciclos para 

a fratura (NCF) são mostrados na tabela 3. 

A tabulação completa dos resultados obtidos no ensaio de flexão 

rotativa encontra-se disponível no anexo B. 
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Tabela 3. Médias e desvio padrão do tempo e do número de ciclos 

para a fratura dos instrumentos RaCe, TF e ProFile Vortex. 

        

O teste paramétrico ANOVA mostrou que o número de ciclos e o 

tempo para a fratura foram significativamente menores para os instrumentos 

RaCe em comparação aos demais. Por sua vez, os instrumentos ProFile 

Vortex apresentaram valores significativamente inferior aos instrumentos TF   

(p < 0,01).  

A figura 10 mostra o gráfico Box Plot que representa o conjunto de 

valores obtidos para cada grupo no ensaio de flexão rotativa em relação ao 

tempo para a fratura ocorrer. Os instrumentos RaCe apresentaram o valor 

mínimo de 20 s, máximo de 34 s e mediana de 26,5 s. O grupo TF apresentou 

o valor mínimo de 77 s, máximo de 99 s e mediana de 82,5 s.O grupo ProFile 

Vortex apresentou o valor mínimo de 27 s, máximo de 47 s e mediana de 38 s. 

Instrumento Número de instrumento Tempo (s) NCF 

 

RaCe 

 

10 

 

26,8 (5,03) 

 

138,29 (25,95) 

TF 10 82,1 (4,33) 423,64 (22,35) 

ProFile Vortex 10 37 (5,77) 190,92 (29,79) 
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Figura 10. Gráfico Box Plot representando o conjunto de valores obtidos para 

cada tipo de instrumento no ensaio de flexão rotativa. 

7.4. Ensaio de torção 

A média e o desvio padrão da força máxima (gf) e torque máximo 

para a fratura são mostrados na tabela 4. 

A tabulação completa dos resultados obtidos no ensaio de torção 

(torque máximo e ângulo de torção) encontra-se disponível no anexo C. 
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Tabela 4. Média e desvio padrão da força máxima e do torque máximo 

na fratura dos instrumentos RaCe, TF e ProFile Vortex. 

 

O teste paramétrico ANOVA revelou que os instrumentos TF 

apresentaram valores de força máxima e torque máximo em torção para a 

fratura significativamente menor que os demais. Os instrumentos RaCe por sua 

vez, demonstraram valores significativamente inferior aos instrumentos ProFile 

Vortex (p < 0,01). 

A figura 11 mostra o gráfico Box Plot que representa o conjunto de 

valores obtidos para cada tipo de instrumento em relação ao torque máximo 

(gfmm) no ensaio torção. Os instrumentos RaCe apresentaram o valor mínimo 

de 723,34 gfmm, máximo de 805,80 gfmm e mediana de 771,44 gfmm. O grupo 

TF apresentou o valor mínimo de 373,79 gfmm, máximo de 481,44 gfmm e 

mediana de 450,73 gfmm. O grupo ProFile Vortex apresentou o valor mínimo 

de 893,58 gfmm, máximo de 1326,01 gfmm e o valor da mediana de 1037,31 

gfmm. 

 

Instrumento 
Número de 

instrumentos 

Força máxima 

(gf) 

Torque máximo 

(gfmm) 

RaCe 10 184,5 (7,61) 765,71 (31,59) 

TF 10 107,27 (8,50) 445,19 (35,28) 

ProFile Vortex 10 250,93 (31,15) 1041,39 (129,26) 
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Figura 11. Gráfico Box Plot representando o conjunto de valores obtidos para 

cada tipo de instrumento no torque máximo durante o ensaio de torção. 

A média e o desvio padrão do ângulo máximo em torção, medidos 

em graus e número de voltas para a fratura, são mostrados na tabela 5. 
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Tabela 5. Média e desvio padrão do ângulo máximo em torção na 

fratura dos instrumentos RaCe, TF e ProFile Vortex. 

 

O teste paramétrico ANOVA revelou que os instrumentos ProFile 

Vortex apresentaram as menores médias de ângulo máximo em torção e em 

voltas para a fratura que os demais tipos de instrumentos (p < 0,01). Já os 

instrumentos TF e RaCe não diferiram entre si (p = 0,061). 

A figura 12 mostra o gráfico Box Plot que representa o conjunto de 

valores obtidos para cada grupo em relação ao ângulo máximo (em graus) 

durante o ensaio torção. O grupo RaCe apresentou o valor mínimo de 482,40º, 

máximo de 637,20º e mediana de 585º. O grupo TF apresentou o valor mínimo 

de 414º, máximo de 914,40º e mediana de 682,20º. O grupo ProFile Vortex 

apresentou o valor mínimo de 309,60º, máximo de 529,20º e mediana de 

399,60º. 

Instrumento 
Número de 

instrumentos 

Ângulo máximo 

(graus) 

Ângulo máximo 

(voltas) 

RaCe 10 578,88 (50,96) 
 

1,61 (0,14) 

TF 10 688 (154,92) 1,91 (0,43) 

ProFile Vortex 10 394,56 (72,0) 1,10 (0,20) 
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Figura 12. Gráfico Box Plot representando o conjunto de valores obtidos para 

cada tipo de instrumento no ângulo máximo (graus) durante o ensaio de 

torção. 

Com a finalidade de comprovar a relação entre flexibilidade em 

cantilever (45º) e torque máximo em torção (gfmm), foi construído um gráfico 

(Figura 13) representativo com os valores médios da flexibilidade (gf) e do 

torque máximo (gfmm) dos instrumentos testados.  

Os valores médios do torque máximo dos instrumentos RaCe, TF e 

ProFile Vortex foram respectivamente 765,71 gfmm, 445,19 gfmm e 1041,39 

gfmm. Os valores médios da flexibilidade dos instrumentos RaCe, TF e ProFile 

Vortex foram respectivamente 333,41 gf, 228,4 gf e 603,72 gf. 
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Figura 13. Gráfico representativo da relação entre torque máximo (gfmm) e 

flexibilidade (gf) para os instrumentos testados. 

Com o objetivo de comprovar a relação do ângulo máximo (em 

graus) e o torque máximo (gfmm) em torção, foi construído um gráfico (Figura 

14) que representa a relação entre os valores médios do ângulo máximo (em 

graus) e o torque máximo (gfmm) dos instrumentos testados. Os valores 

médios do torque máximo dos instrumentos RaCe, TF e ProFile Vortex foram 

respectivamente 765,71 gfmm, 445,19 gfmm e 1041,39 gfmm. Os valores 

médios do ângulo máximo em torção dos instrumentos RaCe, TF e ProFile 

Vortex foram respectivamente 578,88º, 688,68º e 394,56º. 

 

gf 

gfmm 
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Figura 14. Gráfico representativo da relação entre o ângulo máximo (graus) e o 

torque máximo (gfmm) para os instrumentos testados. 

A fim de comprovar a relação do ângulo máximo (em graus) com a 

flexibilidade (gf), foi construído um gráfico (Figura 15) que representa a relação 

entre os valores médios do ângulo máximo (em graus) e a flexibilidade (gf) dos 

instrumentos testados. Os valores médios do ângulo máximo em torção dos 

instrumentos RaCe, TF e ProFile Vortex foram respectivamente 578,88º, 

688,68º e 394,56º. Os valores médios da flexibilidade dos instrumentos RaCe, 

TF e ProFile Vortex foram respectivamente de 333,41 gf, 228,4 gf e 603,72 gf. 
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Figura 15. Gráfico representativo da relação entre o ângulo máximo 

(graus) e a flexibilidade (gf) para os instrumentos testados. 

7.5. Análise da secção reta transversal e da superfície de fratura dos 

tipos de instrumentos testados 

Três instrumentos novos, sendo um de cada fabricante, de mesmo 

diâmetro inicial de ponta e conicidade foram seccionados a aproximadamente 3 

mm da ponta para obtenção do desenho das secções retas transversais 

através do MEV (Figuras 16,17 e 18). 
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Figura 16. Secção reta transversal do instrumento RaCe. 

 

Figura 17. Secção reta transversal do instrumento TF. 
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Figura 18. Secção reta transversal do instrumento ProFile Vortex. 

 

Na análise no MEV, após o ensaio de flexão rotativa, observa-se a 

ausência de deformação plástica na haste de corte helicoidal cônica dos 

instrumentos. A morfologia da superfície da fratura apresentou características 

do tipo dúctil. A nucleação de trincas de fadiga sempre ocorre na superfície do 

material. Além disso, observa-se a presença de microcavidades com formas 

variadas na superfície da fratura e inúmeras trincas localizadas nas ranhuras 

mais profundas presentes na haste de corte helicoidal (Figuras 19, 20, 21, 22, 

23 e 24). 
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Figura 19. Superfície fraturada da hélice de um instrumento RaCe com 

ausência de deformação plástica (100x). 

 

Figura 20. Superfície fraturada da hélice de um instrumento RaCe com 

ausência de deformação plástica. Fratura com característica 

morfológica do tipo dúctil (500x). 
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Figura 21. Superfície da hélice de um instrumento TF fraturado, com 

ausência de deformação plástica (100x). 

 

 

Figura 22. Superfície da hélice de um instrumento TF fraturado, com 

ausência de deformação plástica. Fratura com característica     

morfológica do tipo dúctil (500x). 
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Figura 23. Superfície da hélice de um instrumento ProFile Vortex 

fraturado, com ausência de deformação plástica (100x). 

 

 

Figura 24. Superfície da hélice do instrumento ProFile Vortex fraturado, 

com ausência de deformação plástica. Fratura com característica 

morfológica do tipo dúctil (500x). 

Na análise dos instrumentos por meio do MEV, após o ensaio de 

torção, as superfícies de fratura apresentaram características morfológicas do 
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tipo dúctil. Observa-se na superfície de fratura uma região lisa periférica e uma 

área fibrosa mais central. Além disso, há presença de microcavidades com 

formas variadas na superfície da fratura. Estas apresentaram-se alongadas 

indicando o sentido das tensões impostas ao material durante a torção. Todas 

as amostras exibiram deformação plástica das hastes helicoidais, caracterizada 

pela reversão dos sentidos das hélices a partir do ponto de imobilização 

(Figuras 25, 26, 27, 28, 29 e 30). 

 

Figura 25. Superfície fraturada com reversão da hélice junto ao ponto de imobilização de um 

instrumento RaCe. Presença de deformação plástica. Fratura com característica morfológica do tipo 

dúctil (100x). 
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Figura 26. Superfície de fratura dúctil. Presença de ranhuras com trincas em diferentes 

profundidades na superfície de um instrumento RaCe (500x). 
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Figura 27. Superfície fraturada com reversão da hélice junto ao ponto de 

imobilização do instrumento TF. Presença de deformação plástica. 

Superfície fraturada com característica morfológica dúctil (100x). 

 

Figura 28. Superfície de fratura do tipo dúctil. Presença de ranhuras com 

trincas em diferentes profundidades na superfície do instrumento TF 

(500x). 
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Figura 29. Superfície fraturada com reversão da hélice junto ao ponto de 

imobilização do instrumento ProFile Vortex. Presença de deformação 

plástica. Fratura com característica morfológica do tipo dúctil (100x). 

 

 

Figura 30. Superfície de fratura do tipo dúctil. Presença de ranhuras com 

trincas em diferentes profundidades na superfície de um instrumento 

ProFile Vortex (500x) 
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8. DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de verificar discrepâncias geométricas entre os 

instrumentos deste estudo, os mesmos foram caracterizados previamente aos 

ensaios de flexibilidade, flexão rotativa e torção, conforme descrito por outros 

autores (STENMAN & SPANGBERG, 1993; RODRIGUES et al., 2011). 

Apresentaram valores compatíveis para comparação: média dos diâmetros em 

D0, D3 e D13, o comprimento da parte de trabalho e o número de hélices desta 

parte, por milímetro e conicidade. Além disso, os instrumentos analisados 

evidenciaram o desenho da secção transversal semelhante (triangular). 

8.1. O ensaio de flexão em cantilever 

De acordo com ELIAS & LOPES (2007), o ensaio de flexão consiste 

na aplicação de uma carga compressiva na direção perpendicular ao eixo do 

corpo de prova com o objetivo de avaliar sua resistência ao encurvamento 

(deformação elástica). 

Durante a instrumentação de um canal radicular, o instrumento 

endodôntico permanece submetido a um carregamento devido às forças de 

resistência das paredes dentinárias. Este carregamento provoca no 

instrumento endodôntico uma deformação elástica ou plástica (PRUETT, 1997; 

GABEL et al., 1999; LOPES & ELIAS, 2001; BERUTTI et al., 2004; BAHIA & 

BUONO, 2005). 

A flexibilidade de um instrumento endodôntico pode influenciar na 

forma final do preparo de um canal curvo e na sua resistência à fratura por 

fadiga em flexão rotativa. Vários trabalhos demonstraram que instrumentos 

mais flexíveis mantêm o preparo de canais curvos mais centrados quando 

comparados a instrumentos endodônticos mais rígidos, (CAMPS & PERTOT, 

1995; ESPOSITO & CUNNINGHAN, 1995; SCHÄFER & SCHLINGEMANN, 

2003; SCHÄFER & VLASSIS, 2004; YANG et al., 2007) apresentando maior 

resistência à fratura por fadiga em flexão rotativa (TRIP et al., 2006; KIM et al., 

2010; RODRIGUES et al., 2011). Ademais, a flexibilidade é influenciada pela 
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composição e tratamento termomecânico da liga metálica e depende das 

características geométricas dos instrumentos endodônticos como secção reta 

transversal e dimensões (SERENE et al., 1995; TURPIN et al., 2000; 

SCHÄFER & TEPEL 2001; TRIP et al., 2006). 

Os resultados da flexão em cantilever do presente estudo 

demonstraram que houve diferença estatística entre todos os instrumentos 

testados. Os ProFile Vortex fabricados por usinagem a partir de fios metálicos 

M-Wire deveriam apresentar flexibilidade em cantilever maior do que dos 

outros grupos (JOHNSON et al., 2008; GAO et al., 2010). Todavia, os 

resultados obtidos revelaram valores opostos, ou seja, os instrumentos ProFile 

Vortex se deformaram elasticamente com um maior carregamento, sendo 

assim mais rígidos do que os demais instrumentos testados. Uma das 

explicações para a menor flexibilidade dos instrumentos ProFile Vortex pode 

estar relacionada às áreas e formas das secções retas transversais dos 

instrumentos testados. A forma triangular convexa da secção do ProFile Vortex 

confere uma área maior do que a das secções retas transversais dos demais 

grupos, o que pode justificar a maior rigidez apresentada. 

De acordo com SCHÄFER & TEPEL (2001), a forma e a área da 

secção reta transversal são os principais parâmetros que influenciam as 

propriedades elásticas dos instrumentos endodônticos. A área da secção reta 

transversal é inversamente proporcional à flexibilidade dos instrumentos 

endodônticos de NiTi (THOMPSON, 2000; TURPIN et al., 2000; BERUTTI et 

al., 2003; MIYAI et al., 2006; TRIP et al., 2006; KIM et al., 2009; VIANA et al., 

2010). 

Supomos que a presença da fase R na estrutura cristalina da liga de 

NiTi, assim como a forma triangular com perfil reto da secção reta transversal e 

a fabricação do instrumento por torção, justificam a maior flexibilidade 

apresentada pelos instrumentos TF (GAMBARINI et al., 2008, KIM et al., 2010). 

No presente estudo, os instrumentos RaCe fabricados por usinagem 

de um fio metálico de NiTi convencional funcionaram em parte como um grupo 

controle, permitindo a comparação entre tipo de liga com a liga que sofre 
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tratamento termomecânico, assim como entre os métodos de fabricação dos 

instrumentos (torção e usinagem). 

8.2. O ensaio de flexão rotativa 

Sabe-se que vários fatores têm influência na fratura dos 

instrumentos endodônticos submetidos à flexão rotativa. Dentre estes podemos 

destacar a flexibilidade, desenho, diâmetro, conicidade, comprimento da parte 

de trabalho, velocidade de rotação, raio de curvatura, comprimento/localização 

do arco, interação mecânica do instrumento com as paredes do canal, 

capacidade e o conhecimento do operador. Estas variáveis podem ser 

responsáveis por tensões no instrumento endodôntico (PRUETT et al., 1997; 

SCHÄFER & TEPEL, 2001; BERUTTI et al., 2003; LOPES et al., 2007).  

O dispositivo mecânico empregado para submeter os instrumentos 

endodônticos testados a um carregamento em flexão rotativa foi disponibilizado 

pelo Laboratório de Biomateriais do Instituto Militar de Engenharia (Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil). Este dispositivo teve como objetivo principal eliminar a 

interferência do operador na indução de tensões sobre os instrumentos 

endodônticos durante a execução do ensaio de flexão rotativa, sendo esta 

preocupação também demonstrada também por outros autores (PRUETT et 

al.,1997; GABEL et al.,1999; HAIKEL et al.,1999; DIETZ et al., 2000; BAHIA & 

BUONO, 2005; LOPES et al., 2007). O aparato permitiu que os instrumentos 

girassem livres no interior do canal simulado, estando submetido apenas ao 

carregamento de flexão (forças trativas e compressivas) sem indução de 

tensões produzidas por torção até a fratura ocorrer. 

Para avaliar o comportamento mecânico dos instrumentos 

endodônticos ensaiados em flexão rotativa sem a concomitância de outros 

fatores, optou-se pela utilização de um canal artificial confeccionado a partir da 

conformação de um tubo de aço inoxidável, conforme descrito em estudos 

prévios (PRUETT et al., 1997; SATTAPAN et al.,2000; LOPES et al., 2007; 

RODRIGUES et al., 2011).  

Com o emprego de canais artificiais é possível padronizar o 

comprimento do canal, do raio, do arco e a localização. Esta padronização do 
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canal artificial eliminou variáveis que poderiam interferir nos resultados 

referentes aos objetivos propostos neste trabalho. O tubo apresentava 

espessura de 1,3 mm e diâmetro interno de 1,4 mm, permitindo que o 

instrumento endodôntico girasse com liberdade no interior do mesmo e 

eliminando o carregamento por torção.  

Outros estudos utilizaram dentes naturais, vidro, resina ou plástico 

com a finalidade de estudar a fratura por flexão rotativa dos instrumentos 

endodônticos mecanizados (GABEL et al., 1999; SATTAPAN et al., 2000; 

SCHÄFER, & VLASSIS, 2004; YANG et al., 2007). Para LOPES et al., (2010c), 

em canais de dentes humanos é impossível controlar com segurança a 

intensidade das tensões na região de flexão rotativa do instrumento. Além 

disso, haverá sempre a combinação de tensões por flexão rotativa e por torção.  

Assim, optou-se pelo emprego de um canal artificial diante das 

dificuldades em se obter e padronizar dentes extraídos com configurações 

semelhantes para um estudo comparativo e da necessidade de aprovação do 

comitê de ética.  

Com canais artificiais podemos submeter os instrumentos 

endodônticos a um único tipo de carregamento. Todavia, a extrapolação dos 

resultados de ensaios de bancada para a clínica deve ser cautelosa. 

Embora não exista um consenso sobre o número de vezes que um 

instrumento endodôntico acionado a motor de NiTi possa ser usado antes do 

descarte, tem sido demonstrado na literatura que o constante uso clínico 

implica na diminuição significativa da resistência à fadiga em relação a 

instrumentos novos. Este fato tem sido observado tanto no preparo de canais in 

vivo como em canais simulados in vitro, evidenciando que a fadiga em flexão 

rotativa pode ser decorrente do efeito acumulativo das tensões que tornam os 

instrumentos menos resistentes após cada uso (GAMBARINI, 2001b; ALAPATI 

et al., 2005; BAHIA & BUONO, 2005; LOPES et al., 2007; VIEIRA et al., 2008). 

THOMPSON (2000), KUHN et al. (2001), JOHNSON et al. (2008) e 

GUTMANN & GAO (2012) concordam que o tratamento térmico associado com 

a configuração do instrumento interfere na propriedade mecânica do metal, 
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alterando significativamente o efeito da flexibilidade dos instrumentos. Os 

resultados do nosso estudo mostraram que os instrumentos TF 25/0,06 foram 

significativamente mais resistentes à fadiga que os instrumentos ProFile Vortex 

25/0,06 que, por sua vez, foram significativamente mais resistentes que os 

instrumentos RaCe 25/0,06. O fato dos instrumentos ProFile Vortex terem 

apresentado uma menor flexibilidade que os instrumentos RaCe e, em contra 

partida, apresentarem um maior NCF, pode estar associado ao fato do 

processo de tratamento térmico (no caso, o processo da liga M-Wire) ter 

produzido um aumento da resistência à fadiga. Este achado sugere que a liga 

M-Wire tem melhor desempenho em flexão do que a liga de NiTi convencional 

e corrobora os resultados de outros trabalhos (JOHNSON et al., 2008; 

ALAPATI et al., 2009, YAHATA et al., 2009; AL-HADLAQ et al., 2010; GAO et 

al., 2010; GAMBARINI et al., 2011).  

Por outro lado, outros estudos (GAMBARINI et al., 2008;  PEDULLÀ 

et al., 2011; AL-SUDANI et al., 2012) confirmam que instrumentos elaborados 

com fio convencional apresentam maior resistência à fadiga do que 

instrumentos produzidos com fio M-Wire. É importante ressaltar que os 

instrumentos TF, além de receberem um tratamento térmico especial, são 

produzidos por um processo de torção e foram significativamente mais 

resistentes à fadiga (tempo e NCF) do que os outros dois tipos testados. 

Provavelmente, isto pode ser atribuído tanto à presença da fase R no processo 

de tratamento térmico como ao método de fabricação por torção, o qual tem 

demonstrado menor número de defeitos em comparação aos instrumentos 

usinados, além de uma maior resistência à fadiga que os produzidos por outros 

métodos (GAMBARINI et al., 2008; KIM et al., 2010; OH et al., 2010; BOUSKA 

et al., 2012).  

Instrumentos fabricados por usinagem apresentam maior número de 

defeitos de acabamento superficial (ranhuras, rebarbas e microcavidades) do 

que os fabricados por torção. Esses defeitos funcionam como pontos 

concentradores de tensão, podendo levar os instrumentos endodônticos à falha 

prematura (fratura) com níveis tensionais abaixo dos previsíveis. De modo 

geral, as falhas se iniciam junto às maiores ranhuras e microcavidades 
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existentes na haste helicoidal do instrumento facilitando a propagação das 

trincas e, consequentemente, à fratura do instrumento (LOPES & SIQUEIRA, 

2010).  

Outra hipótese para este melhor desempenho dos instrumentos TF 

com relação aos instrumentos com liga M-Wire e liga convencional, pode estar 

associado ao desenho da secção transversal. Apesar das secções transversais 

dos instrumentos serem triangulares, os instrumentos ProFile Vortex têm um 

desenho convexo aumentando a área da secção transversal, o que 

consequentemente diminui sua flexibilidade. De acordo com SCHÄFER & 

TEPEL (2001), a forma e a área da secção reta transversal são os principais 

parâmetros influenciadores das propriedades elásticas dos instrumentos 

endodônticos. A área da secção reta transversal é inversamente proporcional à 

flexibilidade dos instrumentos endodônticos de NiTi (THOMPSON 2000; 

TURPIN et al., 2000; BERUTTI et al., 2003;  MIYAI et al., 2006; TRIP et al., 

2006; KIM et al., 2009; OH et al., 2010). 

Os ensaios laboratoriais de flexibilidade e de flexão rotativa têm sido 

apontados como os melhores testes para a avaliação do comportamento 

mecânico dos instrumentos de NiTi frente à fratura (PRUETT et al., 1997; 

ULMANN & PETERS, 2005; PARASHOS & MESSER, 2006; LOPES et al., 

2007; PLOTINO et al., 2009). O ensaio de flexão rotativa permite que o 

instrumento gire livremente na parte curva do canal sem sofrer interferência por 

torção, a qual também poderia levar à fratura (THOMPSON 2000; KIM et al., 

2010). O teste de flexão rotativa gera ciclos de tração e compressão repetitivos 

no instrumento junto ao ponto máximo de flexão da curvatura do canal, até a 

fratura ocorrer (PRUETT et al., 1997; LOPES et al., 2007).  

Ao realizar a comparação dos resultados de flexibilidade e flexão 

rotativa neste estudo, foi possível verificar que os instrumentos TF 

necessitaram de menor força para deformar elasticamente que os outros 

grupos. Como a tensão na superfície do instrumento TF é menor, a tensão 

gerada para induzir o crescimento e a propagação da trinca também é menor. 

Por conseguinte, ocorreu um aumento do tempo para o crescimento da trinca 
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no instrumento TF em relação aos instrumentos RaCe e ProFile Vortex. Isto é 

justificado partindo do pressuposto que na fadiga a relação entre tensão e o 

tamanho da trinca é dada por: 

                                          T= √2Eγ /πa 

onde, (T) é a tensão na ponta da trinca, (E) o módulo de 

elasticidade, (γ) energia de superfície e (a) metade do tamanho da trinca. 

Outro fator que tem sido atribuído para explicar o melhor 

desempenho dos instrumentos quanto à resistência à fadiga é o tratamento de 

superfície (ANDERSON et al., 2007; BARBOSA et al., 2008; LOPES et al., 

2010b). Neste estudo, todos os instrumentos testados foram submetidos a um 

eletropolimento, conforme informação descrita pelos fabricantes. Deste modo, 

é pouco provável que este processo tenha interferido positiva ou 

negativamente nos resultados dos testes. 

Na análise no MEV, não se observou deformação plástica nas 

hastes de corte helicoidais dos instrumentos que foram submetidos ao ensaio 

de flexão rotativa, devido a SE da liga de NiTi, ao diâmetro do canal artificial e 

ao uso de solução lubrificante (glicerina). A SE da Liga de NiTi aumenta o limite 

de deformação elástica do instrumento, enquanto que o maior diâmetro do 

canal e o uso da solução lubrificante reduzem a resistência ao giro do 

instrumento no interior do canal metálico durante o ensaio.  

A análise da superfície de fratura de todos os instrumentos testados 

não revelou diferenças quanto às características morfológicas. As superfícies 

de fratura apresentaram-nas do tipo dúctil. A presença de microcavidades 

(dimples) geralmente arredondadas indicou ruptura causada por tensão trativa. 

Durante o ensaio mecânico por flexão rotativa, são induzidas tensões trativas 

na superfície externa da região flexionada do instrumento, enquanto que na 

superfície interna as tensões são compressivas. As repetições cíclicas destas 

tensões alternadas induzem à fratura por fadiga de baixo ciclo, caracterizando-

se a partir da aplicação de uma tensão elevada para um número baixo de 

ciclos (HAIKEL et al.,1999; LOPES & ELIAS, 2001; PARASHOS & MESSER, 

2006; LOPES et al., 2007; RODRIGUES et al., 2011). 
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As imagens obtidas no MEV indicaram que a fratura por flexão 

rotativa quando oriunda da propagação de uma única trinca, apresentou-se 

plana e perpendicular ao eixo do instrumento em sua superfície. Quando 

originada de mais de uma trinca, a superfície da fratura apresentou degraus 

(vários planos). Neste, as linhas de propagação seguiram sentidos opostos e 

foram separadas por pequenas distâncias.  

As trincas estavam presentes na superfície das hastes de cortes 

helicoidais dos instrumentos junto ao ponto de fratura, correspondendo ao 

ponto de maior concentração de tensão. Embora os fabricantes aleguem que 

os instrumentos tenham sido submetidos ao tratamento de superfície, a análise 

revelou a presença de defeitos nas hastes de cortes helicoidais.  

São considerados defeitos de acabamento superficial as ranhuras, 

rebarbas e microcavidades oriundas do processo de usinagem dos 

instrumentos endodônticos. Para LOPES et al. (2000), durante as operações 

de usinagem, pequenas marcas e ondulações são produzidas na superfície do 

instrumento endodôntico pelas ferramentas de corte. Estes defeitos atuam 

como pontos concentradores de tensão e induzem a fratura dos instrumentos, 

durante os ensaios mecânicos ou durante o uso clínico, com carregamentos 

inferiores aos esperados. Quanto maior o número e o tamanho dos defeitos 

nas hastes de corte helicoidais de um instrumento, menor será a tensão 

necessária para determinar a fratura do mesmo. No presente estudo, não 

observamos deformações das hélices das hastes helicoidais, o que caracteriza 

a fratura por flexão rotativa. 

8.3. O ensaio de torção 

O dispositivo utilizado para o ensaio de torção neste estudo foi 

baseado na metodologia de SETO et al. (1990) com modificações propostas 

por ELIAS & LOPES (2007). Quando a máquina de ensaio era acionada, 

ocorria a tração do fio, induzindo um giro à direita do eixo de rotação do 

dispositivo de ensaio. Com a rotação à direita, ocorre um aumento do 

comprimento do instrumento devido à distorção de suas hélices. Então devido 

à imobilidade do instrumento nas duas extremidades, o aumento do seu 
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comprimento induz tensões compressivas combinadas com tensões 

cisalhantes oriundas da torção. Estas podem interferir nos resultados obtidos 

nos ensaios de torção. Com a finalidade de impedir estas tensões, o dispositivo 

empregado possuía uma peça em forma de “U” que permitiu o deslocamento 

da morsa que fixou os 3 mm da ponta do instrumento. Este também foi o 

dispositivo utilizado em estudos prévios (SETO et al., 1990; LOPES et al., 

2000; CARMO, 2001; BATISTA 2005; LOPES et al., 2011). 

Para a execução do teste de torção, fixou-se a extremidade (ponta) 

do instrumento e aplicou-se um momento (torque) na extremidade oposta. 

Durante o ensaio, o movimento de rotação foi de 2 rpm até a fratura do 

instrumento, sendo assim, o mesmo pode ser considerado estático e destrutivo. 

Isto está de acordo com o proposto por YARED (2004), BATISTA (2005) e 

ELIAS & LOPES (2007). 

A montagem do equipamento para realização do ensaio de torção 

possuía um dispositivo (morsa de alumínio) que se fixou a 3 mm da ponta do 

instrumento. Com a finalidade de evitar a deformação da ponta dos 

instrumentos, as garras da morsa foram recobertas com lâminas de cobre. A 

lâmina possuía 0,3 mm de espessura e, por ser um material de baixa dureza 

permitiu que o instrumento fosse convenientemente adaptado ao rebaixo da 

morsa após o parafuso desta ter sido apertado. Com isso, as lâminas de cobre 

que exibiam marcas do formato da parte de trabalho (ponta e haste helicoidal), 

impediram o movimento rotacional da extremidade imobilizada, prevenindo a 

deformação plástica na superfície do instrumento pelos batentes da morsa. 

Esta deformação na ausência das lâminas de cobre poderia funcionar como 

zona de fragilidade na superfície do instrumento, reduzindo a resistência do 

mesmo durante o ensaio de torção e alterando o resultado do estudo. Com a 

finalidade de prevenir esta situação, a cada três ensaios ou nos casos em que 

as lâminas de cobre foram extremamente alteradas, estas foram trocadas. Na 

outra extremidade do instrumento, a haste de fixação foi presa em um mandril 

tipo Jacob, o qual foi fixado no eixo do dispositivo do ensaio, que permaneceu 

acoplado à máquina universal. Embora ROWAN et al. (1997) não tenham 

utilizado nenhuma proteção entre a ponta do instrumento e os batentes da 
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morsa, outros autores (SETO et al., 1990; LOPES et al., 2000;  BATISTA et al., 

2005; LOPES et al., 2011) fizeram uso de finas lâminas de cobre recozido de 

0,3 mm de espessura para prevenir essa deformação. 

Conforme sugerido por ELIAS & LOPES (2007), neste estudo foram 

utilizados 10 instrumentos para cada marca comercial testada. Justifica-se o 

quantitativo pelo fato de que instrumentos endodônticos (produto acabado) 

apresentam dimensões com limites de tolerâncias altos e acabamento 

superficial com grande número de defeitos, oriundos do processo de 

fabricação, atuando como pontos de concentração de tensão. Portanto, um 

menor número de instrumentos poderia mascarar os resultados (LOPES et al., 

2000; KUHN et al., 2001; BERUTTI et al., 2003; PARK et al., 2010). 

Os resultados de torção revelaram que o valor do torque máximo 

para os instrumentos ProFile Vortex fabricados por usinagem com fio M-Wire, 

foi estatisticamente maior do que para os instrumentos TF, que são produzidos 

por processo de torção (tratamento térmico com a presença da fase R) e para 

os instrumentos RaCe, produzidos por processo de usinagem do fio de NiTi 

convencional (grupo controle). A provável justificativa desta diferença pode 

estar associada a alguns fatores como a forma geométrica da secção reta 

transversal dos instrumentos TF e RaCe serem um triângulo eqüilátero. Então, 

é esperado que os valores de força máxima e, consequentemente de torque 

máximo, sejam inferiores aos dos instrumentos ProFile Vortex que possuem a 

secção reta transversal em forma de um triângulo com paredes convexas. Este 

resultado corrobora com estudos prévios da literatura, que confirmam a 

correlação diretamente proporcional entre o diâmetro (da circunferência inscrita 

em um triângulo, no caso dos instrumentos testados) e a área da secção reta 

transversal do instrumento com o torque máximo (CAMPS & PERTOT, 1995; 

WOLCOTT & HIMEL, 1997; SVEC & POWERS, 1999; TURPIN et al., 2000; 

PETERS et al., 2003; SCHÄFER & VLASSIS 2004; PARK et al., 2010; YUM et 

al., 2011). No entanto, estes estudos não analisaram a área da seção 

transversal que depende tanto do diâmetro quanto da forma. Em outras 

palavras, a resistência à fratura por torção dos instrumentos de NiTi acionados 

a motor é aumentada pelo aumento da área da secção transversal. O 
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instrumento Profile Votex tem maior secção transversal. 

Os outros fatores que podem ter influenciado o resultado do torque 

máximo neste estudo são o método de fabricação dos instrumentos e o 

tratamento termomecânico da liga. A variação do estado termomecânico final 

do instrumento determina a estrutura cristalina presente (austenita, martensita 

ou fase R) que possui propriedades mecânicas diferentes. Isto pode justificar o 

fato dos instrumentos TF apresentarem valores de torque máximo 

significativamente inferior aos instrumentos RaCe, apesar dos mesmos terem 

secções transversais iguais.  

O instrumento TF é produzido por um fio de NiTi que apresenta a 

fase R durante o processo de fabricação, tornando-o mais flexível e com 

módulo de elasticidade menor do que os produzidos com fio austenítico 

convencional (MIYAI et al., 2006; HAYASHI et al., 2007). Assim, poderíamos 

dizer que um instrumento que é elaborado com fio que apresenta a fase R 

tende a ser mais flexível, permitindo uma maior quantidade de deformação 

elástica e plástica quando submetido a um torque similar, em comparação a um 

instrumento produzido por fio de NiTi convencional. Este fato é corroborado 

pelos resultados de outros autores (ALLAFI et al., 2002; GAMBARINI et al., 

2008; GAMBARINI et al., 2009; PARK et al., 2010).  

Adicionalmente, o fato dos instrumentos TF serem produzidos pelo 

método de torção os diferencia dos outros tipos de instrumentos testados 

produzidos por usinagem. Nestes, além da dificuldade de fabricação, existem 

defeitos de acabamento superficial, a saber: ranhuras, microcavidades e 

rebarbas. Estas imperfeições são advindas da ferramenta de corte utilizada 

durante o processo de usinagem.  

A presença dos defeitos altera a capacidade de corte e o 

comportamento mecânico dos instrumentos em relação à fratura por torção. 

Outro aspecto a ser considerado é que na fabricação por este método, os 

cristais alinhados (fibras) na direção da trefilação do fio metálico são cortados 

com redução significativa da resistência à fratura por torção e flambagem do 

instrumento. Ao contrário da fabricação por torção em que a integridade dos 



106 

cristais é preservada. Assim, instrumentos torcidos apresentam um número 

significativamente menor de defeitos de acabamento superficial que os 

usinados (GAMBARINI et al., 2008; KIM et al., 2010; LOPES; BOUSKA et al., 

2012) 

Com relação aos ângulos de torção, os resultados deste estudo 

evidenciaram que os instrumentos TF apresentaram-nos significativamente 

maiores que os instrumentos ProFile Vortex. Em contrapartida, não existiu uma 

diferença estatisticamente significativa entre os instrumentos TF e RaCe. 

Muitos sugerem que a resistência à torção deve ser avaliada pelo ângulo de 

torção e não pelo torque máximo (SETO et al.,1990; WOLCOTT & HIMEL 

1997; ELIAS & LOPES 2007; KELL et al., 2009). Isto ocorre porque durante o 

uso clínico, o ângulo de torção (medida em graus ou em número de voltas) 

pode servir como um fator de segurança no que diz respeito à fratura. Todavia, 

é preciso ressaltar que o ângulo de torção funciona como fator de segurança 

quando o instrumento é acionado manualmente. Nesta condição, ocorrendo a 

imobilização da ponta do instrumento endodôntico no interior de um canal 

radicular, o profissional possui condição técnica de aplicar no cabo do mesmo, 

um torque com ângulo de rotação menor que o valor do ângulo máximo em 

torção, impedindo assim a fratura por torção. Considerando o mesmo 

procedimento para instrumentos acionados a motor com giro contínuo, torna-se 

impossível o controle, sendo o valor do torque máximo o principal fator de 

segurança adotado pelos fabricantes para evitar a fratura. Os motores 

estabelecem o valor do torque máximo a fim de evitar a fratura e não o ângulo 

de torção (PETERS et al., 2003; BERUTTI et al., 2004; ULLMANN & PETERS 

2005; MIYAI et al., 2006;  PARK et al., 2010).  

Outro parâmetro que deve ser considerado e que explica o maior 

ângulo para a fratura do instrumento TF está relacionado ao processo de 

fabricação e ao acabamento superficial do instrumento. Apesar do instrumento 

TF possuir pior acabamento superficial, os defeitos de fabricação são 

longitudinais e perpendiculares ao plano de fratura. As trincas de fratura são 

nucleadas e crescem com maior facilidade na direção dos defeitos longitudinais 

sem formar o plano de fratura. Após o ensaio de torção são observadas várias 
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trincas na superfície do instrumento TF. Nos demais instrumentos em que os 

defeitos de fabricação são circunferenciais, a trinca formada cresce com maior 

facilidade ao longo das marcas de usinagem (grooves) e formam planos de 

fratura com menor ângulo de torção. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que existe 

uma relação entre a resistência à torção, à flexibilidade e ao ângulo máximo de 

torção até a fratura. Esta pode ser explicada devido à diferença na geometria, 

área da secção transversal e o momento de inércia dos instrumentos. O 

desenho da secção transversal desempenha um importante papel no processo 

de fratura do instrumento, pois está relacionado ao fato da tensão máxima 

(Tmax) ser proporcional ao raio e ao torque (Mt), e inversamente proporcional ao 

momento de inércia (I), como pode ser verificado na equação  a seguir:        

Tmax = Mt R/ I 

A diferença na resistência ao torque não pode ser associada aos 

diâmetros iniciais de ponta (padronizados em 0,25 mm), ao diâmetro em D3 

(aproximadamente iguais) e nem à conicidade (padronizada em 0,06 mm). 

Neste estudo, o instrumento ProFile Vortex apresentou maior resistência à 

torção, menor flexibilidade e menor ângulo de torção. Por outro lado, o 

instrumento TF evidenciou menor resistência à torção, maior flexibilidade e 

maior ângulo de torção. Este resultado corrobora com os de outros autores que 

comprovaram que a área da secção reta transversal é inversamente 

proporcional à flexibilidade dos instrumentos endodônticos (THOMPSON 2000; 

TURPIN et al., 2000; BERUTTI et al., 2003;  MIYAI et al., 2006; TRIP et al., 

2006; KIM et al., 2009; OH et al.,2010). Cumpre salientar que as áreas podem 

ser iguais, mas os momentos de inércia podem ser diferentes. Deste modo, é 

possível compreender que quanto mais flexível for o instrumento, maior é o 

ângulo de torção que o mesmo é capaz de suportar antes da fratura. 

Na análise no MEV com pequenos aumentos, observou-se que as 

superfícies de fratura dos instrumentos foram planas e perpendiculares ao eixo 

da haste helicoidal. Isto ocorreu devido ao carregamento cisalhante aplicado ao 

instrumento durante o ensaio de torção. A deformação plástica na haste 
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helicoidal próxima ao ponto de imobilização do instrumento, representado pela 

reversão do sentido original das hélices, ocorreu devido à aplicação da força à 

direita durante a realização do ensaio. A morfologia das superfícies de fratura 

dos instrumentos apresentou características do tipo dúctil. Resultados 

semelhantes foram observados por outros estudos (LOPES et al., 2000; 

CARMO, 2001; BATISTA,  2005; ALAPATI et al., 2005; WEI et al., 2007; 

LOPES et al., 2011). 

Baseado nos resultados apresentados a hipótese nula foi rejeitada. 

Os instrumentos TF que possuem a fase R e são produzidos por torção, 

apresentaram maior flexibilidade, maior resistência mecânica ao ensaio de 

flexão rotativa e maior ângulo de rotação, quando comparado aos grupos 

ProFile Vortex e RaCe. Por outro lado, em relação ao torque máximo, os 

instrumentos ProFile Vortex que são produzidos com liga M-Wire e usinados, 

apresentaram maior resistência ao carregamento em torção que os 

instrumentos RaCe e TF. Em contrapartida, a hipótese nula foi aceita na 

comparação do ângulo máximo em torção entre os o grupo TF e RaCe. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo suportam as conclusões a 

seguir. 

Nos ensaios de flexão, os instrumentos ProFile Vortex suportaram 

maiores carregamentos para deformarem elasticamente em relação aos RaCe 

e TF. 

Os instrumentos TF foram significativamente mais resistentes à 

fadiga que os instrumentos ProFile Vortex que, por sua vez, foram 

significativamente mais resistentes do que os instrumentos RaCe. 

Os instrumentos ProFile Vortex apresentaram valores de torque 

máximo em torção superiores aos instrumentos RaCe e TF. 

Com relação ao ângulo de torção, os instrumentos TF apresentaram, 

maiores ângulos de torção que os instrumentos ProFile Vortex. Em 

contrapartida, não existiu diferença significante entre os instrumentos TF e 

RaCe. 

Foi estabelecida uma relação da flexibilidade com o torque máximo 

para os instrumentos testados. Os instrumentos ProFile Vortex apresentaram 

maior resistência a torção que os instrumentos RaCe e TF, mas com relação a 

flexibilidade, foram menos flexíveis do que os instrumentos RaCe e TF, nesta 

respectiva ordem. 

Com relação à análise no MEV dos instrumentos submetidos ao 

ensaio de flexão rotativa, não ocorreram deformações plásticas visíveis nos 

instrumentos fraturados. Por outro lado, no ensaio de torção ocorreu a reversão 

do sentido das hélices junto ao ponto de imobilização dos instrumentos. As 

superfícies de fratura dos instrumentos, em todas as condições ensaiadas, 

apresentaram características morfológicas do tipo dúctil. 
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11. ANEXOS 
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11.1. ANEXO A - Resultados dos ensaios de flexão em cantilever 

Resultados dos ensaios de flexão em cantilever  

(45 graus / força máxima em gf) 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento RaCe 25/0,06 TF 25/0,06 ProFile Vortex 25/0,06 

1 348,53 240,93 585,19 

2 332,72 220,43 621,72 

3 325,95 231,70 602,04 

4 335,96 235,27 553,9 

5 369,62 255,24 636,26 

6 330,42 238,72 598,67 

7 338,34 223,21 592,24 

8 320,93 207,39 643,99 

9 320,19 224,28 630,96 

10 311,44 206,41 572,28 

Média 333,41 228,4 603,72 

Mediana 331,57 227,99 600,35 

Desvio padrão 16,49 15,18 29,29 
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11.2. ANEXO B - Ensaios de flexão  rotativa: tempo (s) e número de ciclos 

para fratura (NCF) dos intrumentos  

             Ensaios de flexão  rotativa: tempo (s) e número de ciclos para 

fratura (NCF) dos intrumentos RaCe 25/0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

RaCe 25/0,06 

 

Tempo (s) 

 

NCF 

1 21 108,36 

2 34 175,44 

3 20 103,2 

4 24 123,84 

5 32 165,12 

6 32 165,12 

7 27 139,32 

8 30 154,80 

9 26 134,16 

10 22 113,52 

Média 26,8 138,3 

Mediana 26,5 136,74 

Desvio padrão 5,03 25,95 
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Ensaios de flexão  rotativa: tempo (s) e número de ciclos 

para fratura (NCF) dos intrumentos TF 25/0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

TF 25/0,06 

 

Tempo (s) 

 

NCF 

1 82 423,12 

2 78 402,48 

3 77 397,32 

4 79 407,64 

5 83 428,28 

6 84 433,44 

7 77 397,32 

8 85 438,6 

9 90 464,4 

10 86 443,76 

Média 82,1 423,64 

Mediana 82,5 425,7 

Desvio padrão 4,33 22,35 
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Ensaios de flexão  rotativa: tempo (s) e número de ciclos 

para fratura (NCF) dos intrumentos ProFile Vortex 25/0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

ProFile Vortex 

25/0,06 

 

Tempo (s) 

 

NCF 

1 38 196,08 

2 32 165,12 

3 31 159,96 

4 41 211,56 

5 38 196,08 

6 47 242,52 

7 39 201,24 

8 36 185,76 

9 27 139,32 

10 41 211,56 

Média 37 190,92 

Mediana 38 196,08 

Desvio padrão 5,77 29,79 
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11.3. ANEXO C - Ensaios de torção: torque máximo (gfmm) e ângulo de 

torção (graus) dos instrumentos  

Ensaios de torção: torque máximo (gfmm) e ângulo de 

torção (graus) dos instrumentos RaCe 25/0,06 

 
 

Instrumento 

RaCe 25/0,06 

 

Torque máximo 

(gfmm) 

 

Ângulo de torção 

(graus) 

1 805,80 583,2 

2 774,80 586,8 

3 798,50 522 

4 797,63 579,6 

5 738,53 482,4 

6 768,08 637,2 

7 738,53 594 

8 726,54 633,6 

9 785,35 630 

10 723,34 540 

Média 765,71 578,88 

Mediana 771,44 585 

Desvio padrão 31,59 50,96 
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Ensaios de torção: torque máximo (gfmm) e ângulo de 

torção (graus) dos instrumentos TF 25/0,06 

 

Instrumento 

TF 25/0,06 

 

Torque máximo 

(gfmm) 

 

Ângulo de torção 

(graus) 

1 481,44 831,6 

2 444,01 572,4 

3 467,99 637,2 

4 392,51 889,2 

5 449,28 680,4 

6 476,46 914,4 

7 452,18 576 

8 448,07 414 

9 466,21 687,6 

10 373,79 684 

Média 445,19 688,68 

Mediana 450,73 682,2 

Desvio padrão 35,28 154,92 
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Ensaios de torção: torque máximo (gfmm) e ângulo de 

torção (graus) dos instrumentos ProFile Vortex 25/0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

ProFile Vortex 

25/0,06 

 

Torque máximo 

(gfmm) 

 

Ângulo de torção 

(graus) 

1 921,09 529,2 

2 1081,53 316,8 

3 975,54 442,8 

4 1126,31 446,4 

5 1008,32 309,6 

6 893,58 435,6 

7 1066,30 331,2 

8 918,44 334,8 

9 1096,76 421,2 

10 1326,01 378 

Média 1041,39 394,56 

Mediana 1037,31 399,6 

Desvio padrão 129,26 72,00 
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11.4. ANEXO D – Artigos publicados (ou aceitos para publicação) 

relacionados à área de pesquisa 
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11.5. ANEXO E – Artigos publicados (ou aceitos para publicação) 

relacionados a outras áreas de pesquisa  
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11.6.  ANEXO F –  Artigos elaborados da tese 
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ABSTRACT 

Objective: This study compared the flexibility and torsional 

resistance of two types of instruments manufactured from special NiTi alloys 

and one from conventional NiTi. Methods:Twisted File (TF), manufactured from 

the R-phase of NiTi (SybronEndo, Orange, CA), and ProFile Vortex
 (Dentsply 

Tulsa Dental, Tulsa, OK), made of M-Wire NiTi were compared with RaCe (FKG 

Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), made of conventional NiTi. 

Flexibility and torsion assays were carried out using twenty 25/0.06 instruments 

from each manufacturer. Statistical analysis was performed by ANOVA. 

Results: The mechanical resistance of the instruments tested was significantly 

different. TF were the most flexible instruments, followed by RaCe and ProFile 

Vortex (p < 0.01). In the torsion assay, ProFile Vortex instruments endured the 

greatest maximum load and maximum torque values prior to fracture, followed 

by RaCe and TF (p < 0.01). The torsional resistance values of RaCe and TF 

were not significantly different (p = 0.061). Conclusion: Our observed a 

relationship between flexibility and torsional resistance (maximum torque and 

maximum angular deflection in torsion). The most flexible instrument (TF) was 

the least resistant to torsion, while the the least flexible (ProFile Vortex) was the 

most resistant to torsion. RaCe presented intermediate results for both flexibility 

and torsional resistance.  

 

Keywords: Angular deflection. Flexibility. Torsional fracture. M-Wire. Nickel-

titanium. Maximum torque. 
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INTRODUCTION 

Since the introduction of NiTi in Endodontics by Walia et al. (1998) 

(1),   technological evolution has resulted in production of more flexible and 

resistant instruments (2,3), revolutionizing the process of root canal shaping. 

The ability to widen the apical diameter of a curved canal, the availability of 

instruments with different tapers and cross-sections, the achievement of more 

centered preparations, and the reduction in the learning curve of endodontic 

systems are among the evidences of this paradigm shift (4,5). The 

superelasticity and shape memory effect of NiTi are recognized as properties 

that allowed this revolution to take place (6). 

More recently, advances in the development of endodontic 

instruments reflect improvements in the thermal treatment of NiTi, culminating in 

the emergence of two special nitinol alloys: R-phase and M-Wire. Twisted Files 

(TF - SybronEndo, Orange, CA) are manufactured by twisting a superelastic R-

phase NiTi wire, as opposed to grinding or machining (7-9). ProFile Vortex 

instruments (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, USA) represent the new 

generation of ProFile and are produced from machined M-Wire, a NiTi alloy 

obtained by a proprietary process. In this manufacturing process, the alloy is 

subjected to a special thermomechanical treatment during the cooling and 

heating cycles (8-11). 

The present study aimed to compare the mechanical behavior, more 

specifically the bending and torsional resistance of two types of endodontic 

instrument fabricated from special NiTi alloys (TF and ProFile Vortex) and one 

instrument manufactured from conventional alloy (RaCe, FKG Dentaire, La 

Chaux-de-Fonds, Switzerland). 
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MATERIAL AND METHODS 

Sixty rotary NiTi endodontic files were used in this study: 20 size 

25/0.06 RaCe files (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland), 

measuring 25 mm in nominal length, 20 size 25/0.06 Twisted Files (TF) 

(SybronEndo, Orange, CA), measuring 27 mm in nominal length, and 20 size 

25/0.06 ProFile Vortex (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK), with nominal length 

of 25 mm.  

Characterization of instrument geometry  

Ten instruments of each brand were analyzed considering the 

following parameters: taper; length of the working portion; diameter at D0, D3, 

and D13; total number of flutes; and number of flutes per millimeter. These data 

were obtained with the aid of a Zeiss® optical microscope (Carl Zeiss do Brasil 

LTDA, Cambuci, SP, Brazil) attached to a PixeLINK model PL-A662 camera 

(PixeLINK, Ottawa, Canada). All dimensions were obtained under 6.5X 

magnification except for taper, which was calculated according to the 

methodology described by STENMAN & SPANGBERG, 1993 (12). The 

AxioVision 4.4® imaging software (Carl Zeiss MicroImaging, Thornwood, NY) 

was also used to aid with the measurements.  

Flexibility assay 

The bending resistance was assessed by the cantilever bending test 

using a universal testing machine (Emic, DL10000) as described in previous 

studies (13,14), with a downward incline of 45° in relation to the horizontal 

plane. A 20 N load  was applied by means of a stainless steel wire measuring 

30 cm in length and 0.3 mm in diameter, with one end attached to the cross 

head and the other 3 mm from the instrument tip (load application point). 

Testing was conducted at a speed of 15 mm/min.  

Torsional assay 

The instruments were subjected to clockwise rotation with no axial 

load, by using an apparatus attached to the universal testing machine, as 

described in a previous study (15). The apparatus monitored the rotation and 
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the load applied to the instrument. The file was held by a vise placed at 3 mm 

from the instrument's tip, and the other end of the file was attached to a mandrel 

connected to the rotating shaft of the apparatus.  

Torsion was achieved by twisting a braided nylon string measuring 

0.3 in diameter around the rotating shaft, which measured 8 mm in diameter. 

This nylon thread connected the rotating shaft to a 20 N load attached to the 

testing machine cross head, causing the shaft to rotate at 2 rpm. The load 

applied and the displacement of the nylon string until instrument failure were 

continuously monitored by a computer attached to the testing machine. The 

maximum angular deflection and maximum torque to fracture were assessed 

with the aid of the M Test 1.01 software (Emic DL 10000).  

The fracture surfaces were analyzed under SEM to determine the 

fracture mode and presence of plastic deformation on the instrument shafts. 

The values obtained in the bending and torsional assays were 

subjected to ANOVA. 
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RESULTS 

Characterization of instrument geometry 

The mean diameters at D0, D3, and D13; the taper; the length of the 

working portion; the total number of flutes; and the number of flutes per 

millimeter are shown in table 1. 

Bending assay 

The mean and the standard deviation for the maximum load to bend 

each instrument are presented on table 2. Statistically significant difference was 

observed between the maximum load to bend the instruments. TF were the 

most flexible among the instruments tested, followed by RaCe and ProFile 

Vortex (p < 0.01). 

Torsional assay 

The means and the standard deviations for the maximum load and 

maximum torque until fracture are shown in table 3. Significant difference was 

observed between the three types of instruments. ProFile Vortex had the 

greatest maximum load and maximum torque values until fracture, followed by 

RaCe and TF (p < 0.01). 

Table 4 shows the means and standard deviations for the maximum 

angular deflection before torsional failure and number of turns to fracture. TF 

and RaCe instruments did not show significant difference among each other (p 

= 0.061), but both presented greater angular deflection values and number of 

turns until fracture than ProFile Vortex (p < 0.01). 

In order to confirm the association between flexibility and maximum 

torsional torque, a graph presenting the relationship between these parameters 

was constructed (Figure 1). Another graph shows the relationship between the 

maximum angular deflection in torsion and flexibility (Figure 2). Finally, a third 

graph was constructed to show the association of the mean maximum angular 

deflection and the maximum torsional torque (Figure 3). 
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SEM showed that all instruments tested displayed features of ductile 

mode fracture. Plastic deformation was observed in the helical shaft of all 

instruments (Figure 4). 
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DISCUSSION 

Although the instruments selected for the present study were made 

of different types of NiTi, all had similar cross-sectional designs (triangular), 

since this variable is known to influence the performance of instruments in 

mechanical assays (16).  

In the present study, TF instruments required the smallest load to 

deflect  45o below the horizontal plane. Clinically, the greater an instrument's 

flexibility, the less likely it is to produce apical deviation during root canal 

instrumentation (17). Based on our results, we expect TF to present more 

satisfactory clinical performance. 

The greater flexibility of TF may be due to the fact that these files are 

made of R-phase NiTi, which provides greater flexibility, lower elasticity 

modulus, and less rigidity in comparison with conventional austenite NiTi 

(18,19). Thus, instruments fabricated from this special alloy are able to 

withstand greater elastic and plastic deformation than conventional alloy, when 

subjected to similar torque. Our results corroborate previous studies (7,20-22). 

Moreover, TF instruments are manufactured by twisting NiTi wires, which 

distinguishes these instruments from the two other groups manufactured by 

grinding. Twisted instruments present significantly less surface flaws than 

ground files (7,9,21-24). 

The results from the torsional assay demonstrated that ProFile 

Vortex instruments are able to withstand significantly greater maximum torque 

than RaCe and TF. Some factors may explain this difference: 

a) the cross-sections of TF and RaCe are equilateral triangles, while 

the cross-section of ProFile Vortex is a convex triangle. 

b) the resistance to torsional fracture of engine-driven NiTi 

instruments increases with the cross-sectional area and the moment of inertia. 

Profile Vortex files possess larger cross-sectional areas. 

c) previous studies have demonstrated a direct correlation between 

the diameter and the cross-sectional area. However, these studies do not 
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analyze the cross-sectional area, which is dependent on both instrument 

diameter and shape (22,23,25-30).  

d) the manufacturing process/thermomechanical treatment of the 

alloy may also have influenced the maximum torque values. Variations in the 

final thermomechanical state of the alloy (austenite, martensite, or R-phase) 

lead to different mechanical properties.  

Regarding the maximum angular deflection before torsional failure, 

our results show significantly higher values for TF in comparison with ProFile 

Vortex. Conversely, no statistically significant difference was observed between 

TF and RaCe. Several authors suggest that resistance to torsion should be 

evaluated by the angular deflection, not by the maximum torque (26,31,32). 

This is justified by the fact that control of the torsional deflection (measured 

either in degrees or number of turns) may represent a safety factor when hand-

operated instruments are used in clinical settings. In the event that a hand-

operated instrument may become lodged inside the canal, the clinician can 

apply torque while staying within the torsional deflection limits, thus preventing 

instrument fracture. In engine-driven rotary instruments, however, it is not 

possible to control the angular deflection in torsion. Instead, these engines 

prevent instrument failure by controlling the maximum torque (18,22,30,33). 

Another important parameter that should be taken into account in 

order to explain the higher maximum angular deflection values of TF relates to 

the manufacturing process and the resulting surface finish of these instruments. 

Although TF instruments display rougher surface, these manufacturing 

imperfections are longitudinal and perpendicular to the fracture plane. The 

nucleated cracks develop along the longitudinal imperfections, and do not 

contribute for formation of the fracture plane. After the torsion test, several 

cracks were observed on the surface of TF. In the remaining instruments, which 

present circumferential manufacturing imperfections, the cracks tend to develop 

along these defects, leading to instrument failure under smaller angular 

deflection (figure 4). 

The results obtained in the present work showed relationship 
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between the maximum torque, bending resistance, and maximum angular 

deflection until torsional failure. This may be explained by differences in 

instrument geometry, cross-sectional area, and moment of inertia. The cross-

section shape plays an important role in the process of instrument fracture, 

since the maximum load (Lmax) is directly proportional to the radius (R) and to 

the maximum torque (Mt), and inversely proportional to the moment of inertia (I), 

as demonstrated by the following equation: Lmax = Mt R/ I. 

The differences in torque resistance verified in the present study 

cannot be associated with the initial diameter at the instrument tips 

(standardized at 0.25 mm) or to the diameter at D3, (approximately the same for 

all instruments), nor to the taper (standardized at 0.06 mm). ProFile Vortex 

presented the greatest torsional resistance among the instruments tested. On 

the other hand, TF, the instrument with the lowest resistance to torsion, 

presented the greatest flexibility and the highest angular deflection before 

torsional failure. This result corroborates observations of other authors, who 

reported that the cross-sectional area is inversely proportional to the flexibility of 

endodontic files (6,16,18,28,34-37). It is important to mention that instruments 

with the same cross-sectional area may present different moments of inertia. 

Based on the findings of the present study, it was possible to 

establish a relationship between flexibility and maximum torque, as well as 

between flexibility and maximum angular deflection until failure in the 

instruments tested. The most flexible instrument (TF) was the least resistant to 

torsion, while the most resistant to torsion (ProFile Vortex) was the least 

flexible. TF, the most flexible, was also able to withstand the highest angular 

deflection until torsional failure, and ProFile Vortex, the least flexible, had the 

lowest angular deflection values. RaCe had intermediate results for both 

flexibility and angular deflection.  
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Table 1. Mean values for diameters at D0, D3, and D13; taper; length of the 

working portion; number of flutes; and number of flutes per millimeter. 

Instruments n Diameter (mm) T WL NF F/mm 

  D0 D3 D13     

RaCe 10 0.28 0.47 1.10 0.06 17.56 7 0,4 

TF 10 0.23 0.41 0.97 0.06 15.53 11 0,7 

ProFile Vortex 10 0.24 0.42 1.00 0.06 16.75 10 0,6 

D0, diameter at D0; D3, diameter at D3; D13, diameter at D13; T, taper; WL, length of the 
working portion; NF, number of flutes; F/mm, flutes per millimeter. 

 

 

Table 2. Means (± standard deviation) of the maximum loads (gf) to bend the 
instruments tested. 

Instrument Number of instruments Maximum load (gf) 

RaCe  10 333.4 (16.5) 

TF 10 228.4 (15.18) 

ProFile Vortex 10 603.7 (29.3) 

 

Table 3. Means (± standard deviation) for the maximum loads and 
maximum torque until fracture of the instruments tested. 

 

 

 

Instrument 
Number of 
instruments 

Maximum load 
(gf) 

Maximum torque 
(gf mm) 

RaCe  10 184.5 (7.61) 
 
765.71 (31.59) 

TF  10 107.27 (8.50) 445.19 (35.28) 

ProFile Vortex  10 250.93 (31.15) 1041.39 (129.26) 
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Table 4. Means (± standard deviation) for the maximum angular deflection 
until torsional failure and number of turns until fracture in the torsional 
assay for instruments RaCe, TF , and ProFile Vortex 

 

 

 

 

 

Figure 1. Graphic representation of the relationship 
between flexibility (gf) and maximum torque (gf 
mm). 

 

 

 

Instrument 
Number of 
instruments 

Maximum 
deflection 
(degrees) 

Number of turns 

RaCe  10 578.88 (50.96) 
 

1.61 (0.14) 

TF  10 688 (154.92) 1.91 (0.43) 

ProFile Vortex  10 394.56 (72.0) 1.10 (0.20) 
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Figure 2. Graphic representation of the 
relationship between the maximum angular 
deflection until torsional failure (degrees) and 
flexibility (gf). 

 

Figure 3. Graphic representation of the 
relationship between the maximum angular 
deflection until torsional failure (degrees) and 
the maximum torque (gf mm). 
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Figure 4: Appearance of the fracture surfaces, showing reversed flutes near the tip, 

where the instruments were held by the vise. Instruments: RaCe (A and B), TF (C 

and D), and ProFile Vortex (E and F). Presence of plastic deformation, grooves, and 

cracks of varying depths (A, C, and E under 100x magnification; B, D, and F under 

500x magnification). 
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ABSTRACT 

Objective: This study compared the mechanical behaviour of nickel-

titanium instruments with similar geometry, but manufactured by different 

methods. Materials and Methods: 20 size 25/0.06 RaCe files (FKG Dentaire, 

La Chaux-de-Fonds, Switzerland) measuring 25 mm in length, manufactured by 

grinding conventional NiTi wires; 20 size 25/0.06 Twisted File instruments (TF) 

(SybronEndo, Orange, CA, USA) measuring 27 mm in length, manufactured by 

twisting special NiTi wires (R-phase); and 20 size 25/0.06 ProFile Vortex files 

(Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, USA) measuring 25 mm in length and 

manufactured from M-Wire were subjected to flexibility and cyclic fatigue tests. 

In both tests, each group was comprised of 10 instruments from each 

manufacturer. Results: Parametric ANOVA showed significant difference 

between the maximum load to bend the instruments tested, which decreased in 

the following sequence: ProFile Vortex > RaCe > TF (p<0.01).  The rotating-

bending test assessed the cyclic fatigue by measuring the time and number of 

cycles to fracture (NCF). Parametric ANOVA with significance level set at 1% 

showed that RaCe files had significantly lower resistance than ProFile Vortex, 

which in turn had lower values for time and NCF than TF (p<0.01). Conclusion: 

TF were more flexible than RaCe, which in turn presented lower resistance to 

bending than ProFile Vortex. Regarding the cyclic fatigue test, TF had 

significantly better performance than the other two instruments tested, 

according to the time and NCF values obtained.  

Key words: M-Wire. Nickel-titanium alloy. File fracture. Rotating-bending test. 

Flexibility.  
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INTRODUCTION 

Root canal anatomy has always presented great challenges for 

endodontic shaping, from a mechanical standpoint (1,2,3). The introduction of 

nickel-titanium (NiTi) instruments for use in Endodontics by Walia et al. in 1988 

(4) represented a breakthrough in root canal preparation, thanks to two inherent 

features of NiTi alloys: shape memory effect (SME) and superelasticity (SE), 

allied to high resistance to corrosion and biocompatibility (5,6). According to 

Thompson (2000) (6), SME and SE are related to martensitic transformation 

(MT), a phase change of the NiTi alloy in solid state. MT may be induced by 

high pressure or low temperature and occurs when austenite, with a high-

symmetry structure, changes into a low-symmetry phase, martensite. Austenite 

is stable in high temperatures and low pressure. Phase transformation from 

austenite to martensite is key to explain SME and SE (6,7).  

This behaviour allowed development of engine-driven NiTi 

endodontic instruments, resulting in more efficient and safe root canal 

preparation with better preservation of the original canal shape (8-10). Despite 

these favourable features, NiTi instruments are still susceptible to fracture 

during use. This type of failure may occur unexpectedly, with no visual 

indication of plastic deformation on the instrument's blades (11,12).  

More recently, Twisted File instruments (TF; SybronEndo, Orange, 

CA, USA) have been produced by twisting NiTi wires made of a crystal structure 

known as R-phase  (13,14,15). Yet another generation of endodontic files, 

Profile Vortex (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, USA), has been manufactured 

from a new NiTi alloy known as M-Wire (16). This alloy is produced by 

subjecting NiTi to a proprietary thermomechanical process (16,17). These new 

manufacturing processes aim to reduce the occurrence of instrument fracture 

and to improve the mechanical properties of endodontic files, in comparison 

with those produced by grinding conventional NiTi alloy. (9,16,18). 

The aim of the present study was to evaluate the mechanical 

behaviour of three brands of NiTi endodontic instruments with similar geometric 

characteristics, but produced by different manufacturing methods.  
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MATERIALS AND METHODS 

Sixty engine-driven NiTi endodontic instruments were used in the 

present study: 20 size 25/0.06 RaCe files (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Switzerland) measuring 25 mm in length, produced by ground (machined) 

conventional NiTi wires; 20 size 25/0.06 Twisted File instruments (TF) 

(SybronEndo, Orange, CA, USA) measuring 27 mm in length and made of 

twisted special NiTi wires (R-phase); and 20 size 25/0.06 ProFile Vortex files 

(Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK, USA) measuring 25 mm in length and made 

of a special NiTi alloy (M-Wire).  

 

Instrument geometry 

In order to standardise the samples tested, 10 instruments of each 

commercial brand were assessed for the following parameters: diameter at D0, 

taper, length of the working portion, total number of flutes, and number of flutes 

per millimetre, according to the methodology described in a previous study (19). 

Data were collected with the aid of a Zeiss® optical microscope (Carl Zeiss do 

Brasil LTDA, Cambuci, SP, Brazil), a PixeLINK camera model PL-A662 

(PixeLINK, Ottawa, Canada), and a Zeiss® 1500LCD light source. All 

dimensions were quantified under 6.5X magnification except for taper, which 

was calculated according to the methodology described by Stenman and 

Spangberg (20). The AxioVision 4.4® imaging software (Carl Zeiss 

MicroImaging, New York, USA) was also used to aid with the measurements.  

 

Flexibility (cantilever bending test) 

In order to determine flexibility, the instruments were subjected to the 

cantilever bending resistance test at 45° below the horizontal plane using a 

universal testing machine (Emic, DL10000, Paraná – Brazil), as described in 

previous studies (5, 21). Briefly, a 20 N load was applied by means of a 

stainless steel wire measuring 30 cm in length and 0.3 mm in diameter, which 

had one end attached to the cross head and the other end secured at 3 mm 
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from the instrument tip (load application point). The tips of the instruments 

tested were subjected to a 15 mm displacement, within the elastic limit of the 

alloy. Testing was conducted at a speed of 15 mm/min. Data were subjected to 

statistical analysis using parametric ANOVA with the significance level set at 

0.01%. 

 

Cyclic fatigue (rotating-bending test) 

To test the instruments for cyclic fatigue, an artificial canal measuring 

1.4 mm in diameter and 19 mm in total length was fabricated from a stainless 

steel tube. A 9-mm-long curved segment with 6 mm curvature radius (measured 

at the internal concave surface of the tube and corresponding to a 86º arc) was 

created between two straight segments that measured 7 mm and 3 mm (Fig. 1). 

The apparatus used for the rotating-bending assay was previously 

described in a previous study (19). The instruments were allowed to rotate 

clockwise within the artificial canal under constant 3 N torque and 310 rpm, until 

fracture was visually detected. The time when fracture occurred was recorded 

using a digital chronometer (Herweg). To determine the number of cycles to 

fracture (NCF), the time required for fracture was multiplied by the number of 

revolutions per minute. This test was conducted using ten instruments of each 

brand. The time and NCF values were subjected to statistical analysis by 

parametric ANOVA. 
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RESULTS 

Instrument geometry 

The mean diameters at D0, the taper, the length of the working 

portion, the total number of flutes, and the number of flutes per millimetre are 

shown in table 1.  

 

Flexibility 

The mean maximum loads to bend the instruments in the cantilever 

bending test are listed in table 2. 

 

Resistance to cyclic fatigue 

The means and standard deviations (in seconds) for time to fracture 

and NCF are shown in table 3. 
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DISCUSSION 

The impact of thermal treatment and the different manufacturing 

methods of NiTi alloys have been the aim of several recent studies 

(6,13,16,17,22-26).  

The present work compared three different types of NiTi endodontic 

instruments: TF, manufactured by twisting and made of a special (R-phase) NiTi 

alloy; ProFile Vortex, produced by grinding and made of M-Wire, a special NiTi 

alloy produced by a proprietary thermal treatment; and RaCe, produced by 

grinding and made of conventional NiTi alloy. In order to prevent discrepancies 

in instrument geometry, the instruments to be tested were assessed as 

described in previous studies (19,20). The mean diameter at D0, the length of 

the working portion, the total number of flutes, the number of flute per 

millimetre, and the taper of all instruments presented compatible values for 

comparison. Moreover, all instruments had similar cross-sectional designs. 

Thompson 2000 (6), Kuhn et al. 2001 (22), Johnson et al. 2008 (26), 

Gutmann & Gao 2012 (27) reported that the thermal treatment to which 

instruments are subjected during the manufacturing process may affect the 

mechanical properties of the alloy and significantly alter the resulting instrument 

flexibility. The results of the present study show that TF instruments size 

25/0.06 were significantly more resistant to cyclic fatigue than ProFile Vortex 

files size 25/0.06, which in turn were significantly more resistant than RaCe files 

size 25/0.06. ProFile Vortex files were less flexible than RaCe. Moreover, 

ProFile Vortex had higher NCF values than RaCe. The thermal treatment to 

which the alloy was subjected during the manufacturing process of M-Wire may 

have improved the instruments' resistance to cyclic fatigue. This finding 

demonstrates that M-Wire performs better than conventional NiTi, corroborating 

results from previous studies (16, 22, 24-26). It is important to mention that the 

TF instruments, in addition to being made of a special NiTi alloy (R-phase), are 

produced by twisting (as opposed to grinding). TF were also significantly more 

resistant to cyclic fatigue (time and NCF) than the other two instrument brands 

tested. This may be attributed both to the presence of the R-phase of NiTi and 
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to the manufacturing method of TF (twisting, as opposed to grinding), which has 

been shown to promote greater resistance to fatigue than other manufacturing 

methods (13-15). Another hypothesis to explain the better performance of TF in 

comparison with ProFile Vortex instruments may be related to their cross-

sectional design. Although all instruments tested had triangular cross-sections, 

ProFile Vortex files present convex triangle cross-sectional design, which 

increases the cross-sectional area, thereby decreasing their flexibility. 

According to Schäfer & Tepel 2001 (28), cross-sectional shape and area are the 

main parameters that influence the elastic properties of NiTi endodontic 

instruments: the cross-sectional area of a given file is inversely proportional to 

its flexibility (29).  

Flexibility and rotating-bending tests have been conducted by several 

authors to assess the mechanical behaviour of NiTi instruments and determine 

their resistance to fracture (30-34). The rotating-bending test allows the 

instrument to freely rotate within curved segments of the canal with no 

interference of torsional loads, which could also induce fracture (5,6,11). This 

test generates continuous alternating traction and compression stresses at the 

point of greatest deflection within the canal, until instrument fracture occurs (30, 

33, 35). In the present study, comparison between the results from the flexibility 

and rotating-bending assays showed that TF required smaller loads to undergo 

elastic deflection in comparison to the other instruments tested. Since in this 

situation the stress on the instrument's surface is smaller, the generated stress, 

which could induce propagation and development of cracks, is also smaller. 

Consequently, the amount of time required for crack propagation in TF was 

significantly greater than that of RaCe and ProFile Vortex. These findings are 

justified by the principle that in materials under fatigue, the relationship between 

stress and the size of a crack can be calculated by the following equation: 

T = √2Eγ /πa 

, where T is the stress at the far end of the crack causing its 

development, E is the elastic modulus, γ is the surface energy, and a is half of 

the crack length. 
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Based on the results of this study, we concluded that TF instruments 

were more flexible than RaCe, which, in turn, were less resistant to 45º bending 

than ProFile Vortex. In the rotating-bending test, TF had significantly better 

performance in terms of the time and number of cycles to fracture compared 

with the other two brands of instrument tested.  
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Figure 1 - Schematic representation of the artificial canal used in the 

present study. 
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Table 1 – Mean diameter at D0, taper, length of the working portion, total 

number of flutes, and number of flutes per millimetre. 

Instrument N D0 T WPL  NF NF /mm 

RaCe 10 0.28 0.06 17.56 7 0.4 
TF 10 0.23 0.06 15.53 11 0.7 

ProFile Vortex 10 0.24 0.06 16.75 10 0.6 

N, number of instruments; D0, initial diameter T, taper; WPL, working portion length; 
NF, number of flutes; NF/mm, number of flutes per millimetre. 

 

 

Table 2 - Mean (± standard deviation) for the maximum bending load (gf) 

of RaCe, TF, and ProFile Vortex instruments. 

Instrument Number of instruments Maximum load (gf) 

RaCe  10 333.4 (16.5) 

TF 10 228.4 (15.18) 

ProFile Vortex 10 603.7 (29.3) 

 

Parametric ANOVA showed significant difference in the maximum 

bending load values among the instruments tested (p < 0.01). 
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Table 3 - Mean (± standard deviation) time and number of cycles 

to fracture of RaCe, TF, and ProFile Vortex. 

 

 

Parametric ANOVA with the significance set at 1% showed that 

RaCe files had significantly lower values than ProFile Vortex, which in turn had 

significantly lower values than TF regarding the time and number of cycles to 

fracture (p < 0.01).  

 

Instrument Number of instruments Time (s) NCF 

RaCe  10 26.8 (5.03) 
 

138.3 (25.95) 

TF  10 82.4 (4.33) 423.64 (22.35) 

ProFile Vortex 10 37 (5.77) 190.92 (29.79) 

  


