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RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar a influência dos comprimentos do arco, comprimentos do 

raio e a posição do arco ao longo de canais artificiais no número de ciclos até a 

fratura (NCF) de instrumentos endodônticos de níquel-titânio (NiTi) 

mecanizados Mtwo e BioRaCe submetidos ao ensaio mecânico de flexão 

rotativa. 

Métodos: Os instrumentos foram usados em quatro canais artificiais metálicos 

com segmentos curvos sob velocidade de 300 rpm até a fratura. Os canais 

artificiais foram confeccionados com uma largura de 1,5 mm, comprimento total 

de 20 mm, profundidade de 3,5 mm com fundo em U. Os parâmetros de 

curvatura variaram em quatro diferentes desenhos de canais: A, B, C e D para 

permitir comparações. O NCF foi registrado. As superfícies fraturadas e a haste 

helicoidal nos instrumentos fraturados foram examinadas pela microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 

Resultados: O teste t de Student no nível de significância de 5% revelou que 

houve diferença estatisticamente significativa no NCF por fadiga dos 

instrumentos quanto aos parâmetros avaliados. Na comparação dos canais A e 

B (posição do arco ao longo do canal) (P<0,005) a média do NCF foi maior no 

canal A e menor no B para os dois instrumentos. Na comparação dos canais A 

e C (comprimento do raio) (P<0,001) a média do NCF foi menor no A e maior 

no C para os dois instrumentos. Na comparação dos canais A e D 

(comprimento do arco) (P<0,001) a média do NCF foi maior no A e menor no D, 

para os dois instrumentos. 

Conclusão: O menor comprimento do raio, o maior comprimento do arco e o 

arco posicionado no meio do comprimento do canal reduziram o NCF por 

fadiga dos instrumentos empregados. Na análise no MEV, as superfícies 

fraturadas apresentaram características morfológicas do tipo dúctil. Não foi 

observada deformação plástica na haste helicoidal dos instrumentos fraturados. 

Palavras-chave: Comprimento do arco do canal; curvatura; fadiga; 

instrumentos endodônticos mecanizados; fratura; níquel-titânio; posição do 

arco do canal; raio de curvatura do canal 



xii 
 

ABSTRACT 

 

Objectives: To evaluate the influence of the lengths of the arc, the radius and 

arc position along artificial canals on the number of cycles until the fracture 

(NCF) of Mtwo and BioRaCe rotary nickel-titanium endodontic instruments 

when subjected to rotary bending test. 

Methods: The instruments were used in four metallic artificial curved canals 

under rotational speed of 300 rpm until the fracture. The artificial canals were 

made with a width of 1.5 mm, total length of 20 mm, 3.5 mm depth and U-

shaped bottom. The parameters of curvature varied in four different designs of 

canals A, B, C and D to enable comparisons. The NCF was recorded. The 

fractured surfaces and the helical shafts on the fractured instruments were 

analyzed by scanning electron microscopy (SEM). 

Results: The Student's t test at a significance level of 5% revealed that there 

were statistically significant differences in NCF by fatigue of the instruments 

according to the parameters evaluated. Comparing the canals A and B (position 

of the arc along the canal) (P <0.005) the NCF average was higher in canal A, 

lower in the B for the two instruments. In comparison of the canals A and C 

(length of the radius) (P <0.001) the NCF score was lower in the A and higher in 

the C for the two instruments. In the comparison of canals A and D (arc length) 

(P <0.001) the NCF score was higher in the A and lower in the D for the two 

instruments. 

Conclusion: The shortest length of the radius, the biggest length of the arc and 

the arc placed in the middle of the canal length reduced the NCF by fatigue of 

the instruments employed. In SEM analysis the fractured surfaces showed 

morphological characteristics of the ductile type. Plastic deformation was not 

observed in the helical shaft of the fractured instruments. 

Keywords: Canal arc length, curvature, fatigue, rotary endodontic instruments, 

fracture, nickel-titanium, position of the canal arc, radius of canal curvature 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A instrumentação mecanizada tornou-se dominante para o preparo do 

sistema de canais radiculares. Uma grande preocupação quando se emprega 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio (NiTi) mecanizados, 

independentemente do fabricante, é a fratura desses instrumentos por causa 

da fadiga cíclica quando utilizados sob carregamentos de baixo ciclo (PRUETT 

et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; ALAPATI et al., 2005; LOPES et al., 2007; 

LOPES et al., 2009). 

A fratura de instrumentos de NiTi mecanizados durante o preparo do 

canal radicular pode ocorrer devido à torção, à flexão do instrumento e por 

combinação destes carregamentos. A flexão repetida do instrumento em canais 

curvos causa a fadiga do metal e provoca a subsequente separação do 

instrumento (SERENE et al., 1995; PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; 

LOPES et al., 2000; SATTAPAN et al., 2000a, b; ZELADA et al., 2002; MARTIN 

et al., 2003; CHEUNG & DARVELL, 2007c; INAN et al., 2007; ZINELIS et al., 

2007). O fenômeno da fadiga do metal por repetidos ciclos que são causados 

pelas curvaturas do canal, pode ser o fator mais crucial na fratura do 

instrumento (SERENE et al., 1995). A curvatura do canal parece ser o fator 

mais importante que aumenta o risco da separação do instrumento (ZELADA et 

al., 2002). Os cirurgiões-dentistas precisam avaliar cuidadosamente a anatomia 

do canal radicular, bem como a extensão e a posição das curvaturas do canal 

(AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS, 2008). 

Quando um instrumento endodôntico, dentro do seu limite elástico, gira 

em um canal curvo, cada porção flexionada do instrumento está submetida a 

um carregamento mecânico representado por tensões alternadas compressivas 

e trativas. A repetição contínua de tais tensões leva à fadiga de baixo ciclo do 

instrumento. A resistência à fadiga cíclica refere-se ao número de ciclos que 

um instrumento é capaz de resistir sob uma condição de carga específica. 

Como o número de ciclos até a fratura é cumulativo, pode ser calculado 

multiplicando a velocidade de rotação pelo tempo decorrido até a fratura 

ocorrer (PRUETT et al., 1997; PARASHOS & MESSER, 2006; YAO et al., 
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2006; LOPES et al., 2007; OUNSI et al., 2007; LOPES et al., 2009). A fratura é 

definida como baixo ciclo quando ocorre em menos de 104 ciclos (PRUETT et 

al., 1997). 

O número de ciclos até a fratura de um instrumento endodôntico pode 

ser medido em um ensaio mecânico de flexão rotativa contínua (PRUETT et al., 

1997; HAIKEL et al., 1999; ZELADA et al., 2002; LOPES et al., 2007). 

A magnitude das forças de tensão e de compressão aplicadas à área de 

flexão do instrumento depende da geometria de canais curvos (PRUETT et al., 

1997; HAIKEL et al., 1999; LOPES et al.; 2007; LOPES et al., 2009; NECCHI et 

al., 2008; LOPES et al., 2011a).  

É nesta lacuna que o presente estudo visa dar a sua contribuição, para 

uma melhor compreensão da influência dos parâmetros da geometria de canais 

curvos na fratura dos instrumentos endodônticos. 

Para tal, a presente proposta sugere a investigação da influência do 

comprimento do raio de curvatura, comprimento do arco e a posição do arco ao 

longo do comprimento de canais artificiais no número de ciclos até a fratura de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados Mtwo e BioRaCe submetidos 

ao ensaio mecânico de flexão rotativa contínua. As superfícies fraturadas e a 

haste helicoidal nos instrumentos fraturados serão examinadas pela 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Ligas com memória de forma 

Denominadas em inglês Shape Memory Alloys ou SMAs, as ligas com 

memória de forma fazem parte do grupo de materiais inteligentes (Smart 

Materials) e vêm recebendo atenção especial nas últimas décadas. O estudo 

dos materiais inteligentes tem instigado várias aplicações e visam ampliar cada 

vez mais seus campos de atuação. Uma gama de fenômenos associados a 

essas ligas com memória de forma têm sido explorados a partir do efeito 

memória de forma e também de outras importantes características, que são a 

alta capacidade de amortecimento de vibrações mecânicas e grandes limites 

elásticos não lineares (KAUFFMAN & MAYO, 1996; TOBUSHI et al., 1996; 

TOBUSHI et al.,1998; DUERIG et al., 1999; WU et al., 2011; SEELECKE, 2002; 

MORGAN, 2004). 

As ligas com memória de forma possuem a propriedade de serem 

termicamente ativas, retornando ao seu estado original quando aquecidas. Elas 

constituem um grupo único de ligas que possuem a capacidade de recuperar a 

forma após sofrerem deformações. Essa característica é conhecida como efeito 

memória de forma. Em baixas temperaturas, a estrutura cristalina da liga pode 

sofrer deformação como outras ligas metálicas, mas tal deformação pode ser 

recuperada através do aquecimento acima de uma determinada temperatura 

crítica (efeito memória de forma) (SHAW & KYRIAKIDES, 1995; TEXAS A&M 

SMART LAB, 2012). 

Destarte um número de ligas com memória de forma seja conhecido, as 

que são capazes de recuperar quantidades apreciáveis de deformação ou que 

geram força significativa durante a recuperação da forma são comercialmente 

viáveis. Sob esse aspecto destaca-se a liga de NiTi, porquanto à medida que 

pesquisas mais detalhadas foram realizadas, legitimou-se a sua superioridade 

em relação ao percentual de deformação recuperável, resistência à corrosão e 

à fluência, biocompatibilidade, ductilidade, entre outras (DUERIG et al., 1999; 

HUMBEECK, 1999; HODGSON & BROWN, 2000; THOMPSON, 2000). 
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2.2. Ligas de níquel-titânio 

A liga NiTi foi desenvolvida por BUEHLER et al. em 1963 no Naval 

Ordnance Laboratory (NOL) em Silver Springs, EUA, motivo pelo qual recebeu 

o nome NiTiNOL (SERENE et al., 1995; KAUFFMAN & MAYO, 1996; 

THOMPSON, 2000). 

A liga NiTi usada na Endodontia apresenta aproximadamente 56% em 

peso de níquel e 44% em peso de titânio, o que implica em uma combinação 

aproximadamente equiatômica dos principais componentes (SERENE et al., 

1995; THOMPSON, 2000). Possuem elevada resistência à corrosão e 

biocompatibilidade (DUERIG et al., 1999; HUMBEECK, 1999; HODGSON & 

BROWN, 2000) além de duas propriedades especiais que são responsáveis 

por sua larga utilização: a superelasticidade e o efeito memória de forma 

(SERENE et al., 1995; KAUFFMAN & MAYO, 1996; OTSUKA & WAYMAN, 

1998; TOBUSHI et al., 1998; THOMPSON, 2000). 

Em uma liga com memória de forma o efeito memória de forma e a 

superelasticidade aparecem devido à transformação martensítica, que pode ser 

induzida pela aplicação de tensão ou pela redução da temperatura (SERENE et 

al., 1995; OTSUKA & WAYMAN, 1998; TOBUSHI et al., 1998; THOMPSON, 

2000). 

Dessa forma, cumpre destacar que na liga de NiTi existem duas fases 

cristalinas presentes: austenita e martensita. A austenita é a fase com estrutura 

cúbica de corpo centrado (CCC ou B2). A elasticidade nesta fase é menor do 

que na fase martensita. Já a martensita é monoclínica e demonstra distorção 

em relação à estrutura tetragonal (B19) em que o maior lado é inclinado em 

relação à base da célula. A martensita é uma fase que pode ter sua formação 

induzida tanto por tensão quanto por resfriamento. A liga NiTi na fase 

martensita é facilmente deformável, atingindo grandes percentuais de 

deformação em tensões relativamente baixas. Quando a martensita é induzida 

por temperatura ela é conhecida como martensita maclada também conhecida 

como martensita auto-acomodável. Essa martensita, ao se formar pode 

escolher 24 orientações cristalográficas diferentes em relação a um sistema de 

referência posicionado na fase original. Cada possível orientação da martensita 



5 
 

é chamada de variante. Quando a martensita é induzida por um carregamento 

(tensão), as 24 variantes da martensita maclada dão lugar a apenas uma 

variante. Neste caso, existe apenas uma orientação cristalográfica, alinhada 

com a orientação do carregamento. Esta é a martensita não-maclada (LOPES 

et al., 2010a). Outro tipo de estrutura cristalina do tipo romboédrica, a fase R, 

trigonal, aparece nas ligas ricas em níquel (Ni) e que são recozidas a baixas 

temperaturas, assim como em ligas ternárias (Níquel-Titânio-Ferro - NiTiFe e 

Níquel-Tiânio-Alumínio - NiTiAl). Essa fase R vem a ser uma etapa 

intermediária e a transformação martensítica pode ocorrer no resfriamento de 

B2 para a fase R e da fase R para a martensita B19 (OTSUKA & WAYMAN, 

1998; LOPES et al., 2010a). 

A transformação da fase R pode advir em três situações. Na primeira 

situação, quando o Ni é substituído por ferro (Fe) ou alumínio (Al) e a liga 

possui concentração de alumínio inferior a 50%; na segunda, as ligas têm teor 

de Ni acima de 50% e são envelhecidas a 400ºC para acarretar a precipitação 

da fase Ti3Ni4 e na terceira, quando elas recebem um tratamento térmico após 

trabalho a frio para instituir estruturas de discordâncias reorganizadas 

(OTSUKA & REN, 2005). 

Consequentemente fica muito clara a importância das temperaturas de 

transformação, porquanto elas determinam em que faixa de temperatura serão 

observados o efeito memória de forma e a superelasticidade (FILIP, 2001).  

Logo, o efeito memória de forma pode ser definido como uma 

capacidade que certos materiais possuem de recuperar grandes deformações 

não lineares através de um aquecimento moderado, apesar de o material ter 

sofrido uma deformação aparentemente permanente (OTSUKA & WAYMAN, 

1998; THOMPSON, 2000; LOPES et al., 2010a).  

O efeito pseudo-elástico ou superelasticidade é um caso particular do 

efeito memória de forma, onde a recuperação da forma acontece apenas com a 

retirada da tensão, sem a necessidade de aquecimento (OTSUKA & WAYMAN, 

1998; THOMPSON, 2000; LOPES et al., 2010a).  

As propriedades mecânicas das ligas de NiTi, de acordo com MIYAZAKI 

et al. (1999) e THOMPSON (2000), podem ser influenciadas pelas 
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temperaturas de transformação e, para eles, tais variações são um dos mais 

importantes fatores nessa interferência. Eles comentaram que vários 

tratamentos térmicos podem produzir ou eliminar o comportamento 

superelástico. Os outros fatores, segundo THOMPSON (2000), estão 

relacionados à composição química, quantidade de deformação e grau de 

usinagem.  

Dessa forma, nas ligas de NiTi, para melhorar as suas propriedades 

mecânicas, são executados os tratamentos térmicos de envelhecimento, 

recozimento e recristalização (CHIAVERINI, 1987; FILIP, 2001). 

O processamento das ligas com memória de forma baseadas em NiTi é 

difícil, complexo, e muitos métodos são de propriedade bem como alguns 

parâmetros (DUERIG & PELTON, 1994; THOMPSON, 2000; WEINERT & 

PETZOLDT, 2004) e as mudanças na área de fabricação podem vir a 

influenciar as propriedades da memória de forma da liga fabricada (WEINERT 

& PETZOLDT, 2004). 

 

2.3. Aplicação das ligas de NiTi na endodontia 

CIVJAN et al. (1975) publicaram um artigo sobre as ligas Niti em que 

relataram a composição dessa liga e destacaram o comportamento 

superelástico. Concluíram que a principal aplicabilidade dessa liga estava no 

campo da Medicina e Odontologia.  

WALIA et al. (1988) empregaram a liga de NiTi, até então utilizada em 

fios ortodônticos, na fabricação de instrumentos endodônticos, como alternativa 

para substituir o aço inoxidável. Constataram que os instrumentos número 15 

de NiTi apresentavam flexibilidade ao encurvamento e torção duas a três vezes 

maior do que os instrumentos de aço inoxidável de mesmo tamanho. 

Evidenciaram, ainda, superior resistência à fratura por torção em razão da 

ductilidade da liga. 

Os instrumentos endodônticos confeccionados com a liga NiTi 

despertaram considerável interesse na especialidade, em razão das suas 

superiores propriedades físicas, quando comparadas às dos de aço inoxidável, 

e dessa forma, SERENE et al. (1995) logo realizaram vários estudos pré-
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clínicos sobre os instrumentos de NiTi. Compararam o preparo manual 

executado com instrumentos convencionais de aço inoxidável e de NiTi e 

puderam verificar a ausência de desvio quando essa última foi empregada. 

Quando compararam situações em que a sobre instrumentação era realizada 

com instrumentos de aço inoxidável e de NiTi, notaram a ocorrência de 

deslocamento apenas com o uso das de aço inoxidável. Também observaram 

a morfologia do canal radicular antes e após o preparo com instrumentos de 

NiTi e puderam verificar menor transporte na área da furca e nas zonas de 

perigo. 

As propriedades biológicas, físicas e mecânicas dos instrumentos 

endodônticos fabricados com a liga NiTi prontamente foram relatadas por 

SERENE et al. (1995). Esta liga apresenta pequeno módulo de elasticidade, 

cerca de 1/4 a 1/5 em relação ao aço inoxidável e, em consequência, grande 

elasticidade, resistência à deformação plástica e à fratura. Os instrumentos 

confeccionados com tal liga apresentam flexibilidade 500% maior que os de 

aço inoxidável. A força para flexionar um instrumento de NiTi de número 45 é 

equivalente à necessária para flexionar um instrumento convencional de aço 

inoxidável de número 25. Esta propriedade faz com que estes instrumentos 

acompanhem a curvatura do canal radicular com facilidade, impedindo o 

deslocamento apical e a alteração de sua forma original. O percentual atômico 

de níquel nessas ligas está próximo de 58%. No que diz respeito à 

microdureza, uma haste de aço inoxidável apresenta microdureza Vickers 

variando de 342 a 522, ao passo que a de níquel-titânio varia no intervalo de 

303 a 362 HV.  

THOMPSON (2000) apresentou um panorama das ligas de NiTi usadas 

na Odontologia e Endodontia, e destacou as excelentes propriedades dessa 

liga e a crescente aplicação na fabricação dos instrumentos endodônticos. 

Contudo, explicou que o processo de fabricação de tais instrumentos é muito 

mais complexo do que aquele dos instrumentos de aço inoxidável, pois ocorre 

a partir de fios superelásticos. Em decorrência de sua alta flexibilidade, eles 

são produzidos pelo processo de usinagem, uma vez que a superelasticidade 

da liga torna difícil a torção da haste para a produção da hélice. Antes de o fio 
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ser usinado em instrumento endodôntico, o lingote da liga de NiTi é submetido 

a vários processos termomecânicos. Basicamente, o lingote sofre forjamento 

rotativo e, em seguida, é laminado para barras de seção circular. As barras, 

então trefiladas, recozidas, decapadas e novamente trefiladas, em fios mais 

finos. Estes fios são então recozidos novamente, decapados, e por fim 

bobinados e, na sequência usinados. 

BERGMANS et al. (2001) enfatizaram a necessidade fundamental da 

compreensão dessas diferentes propriedades inerentes à liga de NiTi, visto que 

o uso de instrumentos acionados a motor com essa liga mostra um grande 

potencial, principalmente em decorrência do crescente número de instrumentos 

que surgem com novos desenhos. Como toda inovação, elas nunca vêm sem o 

seu próprio conjunto de desafios, e para contribuir com o emprego dessa 

tecnologia de forma mais previsível em comparação aos métodos tradicionais, 

os autores produziram um relatório detalhado a partir das referências até então 

disponíveis. Apresentaram um panorama sobre a liga de NiTi na endodontia e 

o preparo dos canais radiculares com esses novos métodos. Eles também 

destacaram que apesar de sua biocompatibilidade e resistência a corrosão, a 

liga de NiTi é uma liga cara e difícil de fabricar e usinar. 

BAUMANN (2004) ao revisar a cronologia da aplicação da liga de NiTi 

na endodontia, destacou o fato de que os primeiros instrumentos foram 

originalmente indicados e projetados para instrumentação manual, entretanto o 

desenvolvimento acelerado dessa tecnologia permitiu o surgimento de 

instrumentos acionados a motor de vários tipos e marcas. Dessa forma, a 

combinação da idéia antiga de uma rotação de 360° e a aplicação da liga de 

NiTi nos instrumentos se reuniram com grande sucesso e possibilitou que nas 

últimas décadas o progresso continuasse a acontecer. 

O sucesso comercial da aplicação da liga de NiTi na fabricação de 

instrumentos endodônticos acionados a motor foi muito rápido, uma vez que tal 

tecnologia foi amplamente aceita pelos profissionais em decorrência não só da 

sua flexibilidade, mas sobretudo porque as limas surgiram com conicidades 

maiores do que o padrão ISO de conicidade 0,02 mm/mm. Ao mesmo tempo, 

novos desenhos para os instrumentos e formas diferentes para sua seção reta 
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transversal foram oferecidas para, em conjunto, criarem técnicas de preparo 

cérvico-apicais, mais rápidas, com o objetivo de obter um preparo mais cônico, 

minimizando os erros nesta etapa operatória (HIMEL et al., 1995; SHORT et 

al., 1997; PETTIETTE et al., 1999; IQBAL et al., 2003; GUELZOW et al., 2005; 

LLOYD, 2005). Reduzir fadiga do operador, diminuir o tempo de tratamento e 

minimizar os erros associados aos instrumentos de aço inoxidável (GLOSSON 

et al., 1995; PARK, 2001; PETERS, 2004), para THOMPSON & DUMMER 

(1997a, b, c, d) é extremamente relevante no preparo de canais curvos. 

Não obstante as vantagens clínicas alegadas para o emprego dos 

instrumentos fabricados com a liga de NiTi e acionados a motor, a fratura 

inesperada de tais instrumentos não é uma ocorrência incomum, notadamente 

para os profissionais com menos experiência (MANDEL et al., 1999; PETERS 

& BARBAKOW, 2002; YARED et al., 2001a; YARED et al., 2002; YARED et al., 

2003). 

Contudo, como os instrumentos para preparo de canais radiculares 

permanecem indispensáveis para o corte da dentina e ampliação do espaço do 

canal radicular e como nenhum material é infalível, CHEUNG (2009) 

apresentou uma revisão sobre as fraturas de instrumentos endodônticos. A 

ênfase é dada à fratura de instrumentos confeccionados com a liga de NiTi e 

acionados a motor. Esses instrumentos parecem ter o inconveniente de 

eventualmente quebrarem sem indicação prévia de uma falha iminente 

(SATTAPAN et al., 2000a; ANKRUN et al., 2004). 

Por essa razão, LOPES et al. (2011b) informaram que a fratura ocorre 

quando as tensões e deformações aplicadas sobre o material excedem a 

capacidade de resistência do material. Como a resistência a fratura é uma das 

principais propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos, os autores 

destacaram que ela deveria ser informada ao usuário para orientá-lo na prática 

clínica, uma vez que a fratura de instrumentos fabricados com a liga de NiTi e 

acionados a motor pode ocorrer por torção, por flexão rotativa (tensões trativas 

e compressivas) e por suas combinações (SATTAPAN et al., 2000a; LOPES et 

al., 2011b). 

A introdução da liga de NiTi na confecção de instrumentos endodônticos 
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e o progresso que isso desencadeou despertou, portanto, até a atenção da 

Associação Americana de Endodontia que, em 2008, publicou um suplemento 

especial sobre a instrumentação rotatória sob a perspectiva endodôntica. 

Afirmaram que a introdução da liga de NiTi na endodontia mudou o modo pelo 

qual o preparo do canal radicular era realizado, pois permitiu que os sistemas 

de canais radiculares complicados pudessem ser modelados com menos erros 

operatórios.  Entretanto destacaram a importância de um melhor conhecimento 

sobre a liga, discorreram sobre as propriedades mecânicas e apresentaram 

sistemas disponíveis e orientações clínicas para evitar a fratura de 

instrumentos. Concluíram que o preparo dos canais radiculares com esta 

tecnologia é eficaz e seguro, contudo requer o conhecimento da anatomia do 

canal radicular e dos princípios de uso do sistema selecionado. Salientaram 

que é necessário um treinamento do profissional para empregar esta nova 

tecnologia e ressaltaram que canais com curvaturas abruptas merecem uma 

análise muito cuidadosa antes de se usar instrumento de NiTi rotatório. 

Comentaram que tanto a extensão (comprimento do arco) quanto à posição do 

arco ao longo do comprimento do canal determinam a tensão em fadiga a que 

um instrumento rotatório é submetido (AMERICAN ASSOCIATION OF 

ENDODONTISTS, 2008). 

Dessa forma, posteriormente à investigação pioneira de WALIA et al. 

(1988), os instrumentos endodônticos acionados a motor fabricados a partir 

dessa liga de NiTi se tornaram amplamente utilizados. Consequentemente, 

diante dessa aceitação, não só surgiram novos desenhos e conicidades, mas 

também surgiram inúmeras tentativas tanto para reduzir as chances de fratura 

dos instrumentos por defeitos no acabamento superficial, como novos métodos 

e materiais para manufatura vêm sendo propostos, levando ao surgimento de 

uma nova geração de instrumentos de NiTi com uma proposta de melhor 

flexibilidade, maior resistência à fadiga cíclica e de corte mais apurado 

(GAMBARINI et al., 2008; JOHNSON et al., 2008; ALAPATI et al., 2009; 

LARSEN et al., 2009; TESTARELLI et al., 2009; WOLLE et al., 2009; GAO et 

al., 2010; GAVINI et al., 2010; LOPES et al., 2010a; PARK et al., 2010; 

BARDSLEY et al., 2011; GAMBARINI et al., 2011; HUANG et al., 2011; SHEN 
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et al., 2011; BERUTTI et al., 2012). 

LOPES et al. (2010a) esclareceram que o processo de fabricação dos 

instrumentos endodônticos é muito complexo. Contudo, eles informaram que 

recentemente, através de um processo de resfriamento e aquecimento, 

mantendo-se a estrutura da liga de NiTi na fase R (romboédrica, trigonal) as 

hastes piramidais de seções triangulares puderam ser submetidas a 

deformação plástica por torção à esquerda, dando origem, portanto, a 

instrumentos endodônticos de NiTi torcidos, os instrumentos Twisted File (TF) 

da Sybron Endo (Orange, CA, EUA). 

Conforme o fabricante, os tratamentos térmicos distintos empregados 

durante a confecção dos instrumentos TF levariam ao desenvolvimento da 

fase-R em sua estrutura, aferindo maior flexibilidade aos mesmos de tal modo, 

que um instrumento apresentando a fase-R seria mais flexível (MIYAI et al., 

2006; HAYASHI et al., 2007). Os fundamentos da concepção do novo 

processo, ou seja, a presença da fase-R, tratamento térmico, torção do metal e 

condicionamento de superfície, aumentaram significativamente a flexibilidade e 

a resistência a fadiga dos instrumentos (LARSEN et al., 2009; GERGI et al., 

2010).  

Em um processo contínuo de evolução desde que a liga foi aplicada na 

endodontia, surgiu um novo instrumento que foi produzido pela SybronEndo 

como um desenvolvimento da tecnologia TF. Tal instrumento é produzido a 

partir de um processo térmico especial, cuja patente ainda está pendente, e 

pretende conferir aos instrumentos usinados propriedades mecânicas 

melhores. O processo visa acomodar, após a usinagem, a estrutura cristalina, 

evitando inúmeras desvantagens que são oriundas do processo de fabricação 

para, dessa forma, produzir instrumentos com resistência mecânica superior. 

Resultados preliminares com o protótipo desse instrumento, denominado 

protótipo K4, quando comparado ao instrumento K3 apresentou resultados 

superiores em relação às propriedades mecânicas. Todavia, salientaram a 

necessidade de futuras pesquisas para melhor avaliação do comportamento 

desses novos instrumentos acionados a motor fabricados com essa nova liga 

de NiTi (GAMBARINI et al., 2011). 



12 
 

A liga de NiTi se tornou muito popular na Endodontia, e os instrumentos 

mecanizados fabricados com esta liga se tornaram parte dos materiais 

rotineiros. A eficiência dos referidos instrumentos tem sido avaliada, sobretudo 

em relação ao preparo do canal radicular no que diz respeito à limpeza 

promovida nas paredes dentinárias e à forma final obtida na modelagem, 

especialmente diante dos desafios que a anatomia interna dos dentes 

representa e ainda, o tempo de trabalho, protocolos para aplicação clínica, e 

um tópico de extrema importância quando se trata de instrumentos 

mecanizados: a fratura (GLOSSON et al., 1995; HIMEL et al., 1995; SHORT et 

al., 1997; PETTIETTE et al., 1999; LOPES et al., 2000; BERGMANS et al., 

2001; LOPES & ELIAS, 2001; PARK, 2001; HÜBSCHER et al., 2003; IQBAL et 

al., 2003; MARTIN et al., 2003; ANKRUN et al., 2004; FOSCHI et al., 2004; 

PETERS, 2004; BAHIA & BUONO, 2005; GUELZOW et al., 2005; SPILI et al., 

2005; VELTRI et al., 2005; SCHÄFER et al., 2006a, b; DI FIORE et al., 2007; 

BERUTTI et al., 2009; CHEUNG, 2009; DEBELIAN & SYDNEY, 2009; GERGI 

et al., 2010; PETERS & PAQUÉ, 2010; BÜRKLEIN et al., 2011; GAO et al., 

2011; BERUTTI et al., 2012). 

 

2.4. Instrumentos endodônticos especiais de NiTi mecanizados 

LOPES et al. (2010a) esclareceram que são considerados instrumentos 

de NiTi mecanizados em Endodontia, os instrumentos especiais acionados 

exclusivamente por dispositivos mecânicos com giro contínuo à direita. 

Todavia, atualmente existem no comércio alguns instrumentos ou sistemas que 

podem ser acionados por dispositivos mecânicos com giro oscilatório (parcial 

alternado).  

Os instrumentos endodônticos de NiTi são ferramentas destinadas à 

ampliação e limpeza de um canal radicular. Em razão de sua superior 

flexibilidade, são produzidos pelo processo de usinagem, que gera superfícies 

com alta concentração de defeitos, tais como ranhuras, micro cavidades, 

rebarbas e bordas cortantes embotadas. Esses defeitos podem favorecer a 

degradação por soluções cloradas, muito empregadas na Endodontia, 

acelerando um processo de corrosão química desses instrumentos, além disso, 
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eles também podem comprometer a capacidade de corte (SERENE et al., 

1995; LOPES et al., 2010a) e podem prejudicar a vida útil dos instrumentos em 

função do comprometimento das propriedades mecânicas, o que tem sido 

levado em consideração em relação às fraturas inesperadas dos instrumentos 

durante o preparo de canais curvos (KUHN et al., 2001; KUHN & JORDAN, 

2002). 

THOMPSON (2000) relatou que quando são comparados com os 

instrumentos de aço inoxidável no preparo químico-mecânico dos canais 

radiculares, os instrumentos endodônticos especiais de NiTi mecanizados os 

substituem de forma muito satisfatória o que também foi destacado por 

GUELZOW et al. (2005). 

Esse resultado está também de acordo com as conclusões de outros 

pesquisadores no que diz respeito à manutenção do formato original do canal 

curvo quando os instrumentos endodônticos especiais de NiTi mecanizados 

foram empregados neste tipo de anatomia (THOMPSON & DUMMER, 1997a, 

b, c, d; KUM et al., 2000; SCHÄFER, 2001; SCHÄFER & LOHMAN, 2002; 

SCHÄFER & FLOREK, 2003; SCHÄFER et al., 2006a, b). 

Como não existem normas de padronização para os instrumentos 

endodônticos especiais de NiTi mecanizados, um maior rigor no controle das 

dimensões nominais e no acabamento superficial certamente reduziria alguns 

aspectos indesejáveis desses instrumentos (LOPES et al., 2010a). 

Estes instrumentos especiais confeccionados com a liga de NiTi 

apresentam uma maior flexibilidade, todavia, sua fratura ainda preocupa, pois 

eles podem separar sem sinal de deformação plástica visível previamente. Por 

esse motivo, a observação visual à procura de falhas não é um procedimento 

fidedigno para avaliação dos instrumentos de NiTi usados (PRUETT et al., 

1997; SATTAPAN et al., 2000b; VARELA-PATIÑO et al., 2005). 

A fratura desses instrumentos tem sido uma das características mais 

problemáticas desde a sua introdução. Ela poderá ocorrer por torção, por 

flexão rotativa (tensões trativas e compressivas) e por suas combinações 

(KUHN et al., 2001; CHEUNG, 2009; LOPES et al., 2011b). 

Apesar de preparos mais centrados e com menor risco de acidentes, e 
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das vantagens tão divulgadas para a incorporação destes instrumentos na 

rotina da Endodontia, uma preocupação manifestada por cirurgiões-dentistas 

utilizando instrumentos rotatórios é a maior ocorrência de fraturas (SERENE et 

al., 1995; PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; LOPES et al., 2000; 

SATTAPAN et al., 2000a, b; BERGMANS et al., 2001; ZELADA et al., 2002; 

MARTIN et al., 2003; GAMBARINI, 2005; CHEUNG & DARVELL, 2007a, b, c; 

INAN et al., 2007; ZINELIS et al., 2007). 

 

 

2.4.1. Instrumentos BioRaCe 

LOPES et al. (2010a) relataram que os instrumentos BioRace são 

fabricados por usinagem de um fio metálico de NiTi. São oferecidos 

comercialmente nas conicidades 0,02; 0,04; 0,05; 0,06 e 0,08 mm/mm no 

comprimento útil de 19 mm para o instrumento BioRaCe número 0 e 25 mm 

para os demais. O comprimento mínimo da parte de trabalho é de 16 mm e a 

ponta dos instrumentos apresenta a forma de um cone circular com 

extremidade arredondada.  

Esses instrumentos, segundo os mesmos autores, apresentam em 

relação à ponta, um ângulo de 40º, valor inferior ao mínimo preconizado (60º) e 

possuem curva de transição. A partir da ponta do instrumento, as arestas de 

corte são dispostas alternadamente em relação ao eixo do instrumento na 

direção longitudinal (paralela) e na direção oblíqua (helicoidal). O ângulo da 

hélice é variável de 25 a 30 graus. A disposição das arestas de corte paralela 

ao eixo, segundo os autores, reduz a velocidade de avanço, evitando o efeito 

de roscamento (imobilização) do instrumento no interior do canal radicular. 

Consequentemente, eles informaram que isso reduz a variação do torque e 

minimiza a deformação plástica e/ou fratura do instrumento por torção. 

Também comunicaram que após a usinagem, estes instrumentos são 

submetidos a um tratamento eletroquímico, que tem por finalidade restringir as 

ranhuras advindas do processo de fabricação. Eles explicaram que a 

diminuição dessas ranhuras visa melhorar o comportamento mecânico desses 

instrumentos quando submetidos a carregamentos por torção ou flexão 

rotativa.  
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Em relação à seção reta transversal LOPES et al. (2010a), ainda 

descreveram que ela é triangular (ausência de guia radial) e apresenta três 

arestas laterais de corte na forma de filetes e três canais helicoidais. O ângulo 

da aresta lateral de corte é de 60º e o vértice do ângulo da aresta lateral de 

corte é pontiagudo e o ângulo de ataque é negativo. 

De acordo com LOPES et al. (2010a), o conjunto básico foi projetado 

para canais radiculares com diâmetros e curvaturas normais. O Quadro 1 

revela a sequência de emprego, assim como as dimensões dos instrumentos 

do conjunto básico e o Quadro 2 apresenta o conjunto especial que foi 

projetado para a complementação da instrumentação de canais com curvaturas 

severas e para canais amplos. 

 

Quadro 1 - Conjunto básico. Instrumentos BioRaCe 

Instrumento Diâmetro/conicidade 

(mm) 

Comprimento útil 

(mm) 

BR 0 25/0,08 19 

BR 1 15/0,05 25 

BR 2 25/0,04 25 

BR 3 25/0,06 25 

BR4 35/0,04 25 

BR5 40/0,04 25 

 

FONTE: Quadro reproduzido com permissão de LOPES et al. (2010a). 
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Quadro 2 - Conjunto avançado. Instrumentos BioRaCe 

Instrumento Diâmetro/conicidade 
(mm) 

Comprimento 
útil (mm) 

Canal 

BR4C 35/0,02 25 Curvatura 
severa 

BR5C 40/0,02 25 Curvatura 
severa 

BR6 50/0,04 25 Amplo 

BR7 60/0,02 25 Amplo 

 

FONTE: Quadro reproduzido com permissão de LOPES et al. (2010a). 

 

2.4.2. Instrumentos Mtwo 

MALAGNINO et al. (2006) e SCHÄFER et al. (2006a, b) informaram que 

os instrumentos Mtwo foram lançados no mercado europeu pela VDW 

(Munique, Alemanha) como uma nova geração de instrumentos mecanizados 

de NiTi. 

LOPES et al. (2010a) relataram que esses instrumentos são fabricados 

por usinagem de um fio metálico de NiTi, e que são oferecidos comercialmente, 

nas conicidades de 0,04; 0,05; 0,06 e 0,07mm/mm, nos comprimentos úteis de 

21, 25 e 31mm. A parte de trabalho com 16 ou 21mm de comprimento. Sua 

haste de fixação e acionamento apresenta anéis que identificam a conicidade 

do instrumento. As dimensões dos instrumentos endodônticos especiais Mtwo 

são mostradas nos quadros 3 e 4. 
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Quadro 3 - Valores nominais dos instrumentos Mtwo. 

Comprimentos úteis de 21 e 25mm. 
 

Nº Parte de 
trabalho 

Conicidade D0 D16 Anéis 

10 16 0,04 0,10 0,74 1 

15 16 0,05 0,15 0,95 2 

20 16 0,06 0,20 1,16 3 

25 16 0,06 0,25 1,21 3 

25 16 0,07 0,25 1,37 4 

30 16 0,05 0,30 1,10 2 

35 16 0,04 0,35 0,99 1 

40 16 0,04 0,40 1,04 1 

 

FONTE: Quadro reproduzido com permissão de LOPES et al. (2010a). 

 

 

Quadro 4 - Valores nominais dos instrumentos Mtwo. 
Comprimentos úteis de 25 e 31mm. 

 
Nº Parte de 

trabalho 
Conicidade D0 D21 Anéis 

10 21 0,04 0,10 0,94 1 

15 21 0,05 0,15 1,20 2 

20 21 0,06 0,20 1,46 3 

25 21 0,06 0,25 1,51 3 

30 21 0,05 0,30 1,35 2 

35 21 0,04 0,35 1,19 1 

40 21 0,04 0,40 1,24 1 

 

FONTE: Quadro reproduzido com permissão de LOPES et al. (2010a). 

 

Ainda conforme LOPES et al. (2010a), a ponta do instrumento apresenta 

a figura de um cone circular e sua extremidade é arredondada. Acrescentaram 

que o ângulo da ponta é em média de 60º e também destacaram que 

apresenta curva de transição, sendo a passagem da base da ponta para a 
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aresta de corte feita de modo delicado. 

Quanto à haste de corte helicoidal, os mesmos autores ainda 

comunicaram que ela é cônica e que o ângulo da hélice em relação ao eixo do 

instrumento é imutável. Eles também destacaram a seção reta transversal, uma 

vez que apresenta forma em S com duas arestas laterais de corte e dois canais 

helicoidais. A aresta de corte na forma de filete é procedente da interseção das 

paredes de canais adjacentes. 

Com relação aos ângulos, LOPES et al. (2010a), informaram que o 

ângulo interno da aresta de corte é de aproximadamente 100º e o seu vértice é 

pontiagudo, sendo o ângulo de ataque negativo.  

Quanto aos canais helicoidais, eles apresentam paredes com perfis 

sinuosos (parede convexa e côncava), são profundos e permitem a remoção de 

resíduos oriundos do preparo dos canais radiculares (LOPES et al., 2010a). 

PLOTINO et al. (2006) estudaram os instrumentos Mtwo novos e usados 

em relação à fadiga cíclica. Os resultados mostraram que os instrumentos de 

diâmetros maiores em ambos os grupos sofreram fratura em tempo menor sob 

tensão dinâmica do que os menores nos dois grupos. Eles também 

confirmaram que o uso clínico múltiplo dos instrumentos reduziu sua 

resistência à fadiga cíclica quando compararam com os instrumentos novos, 

que não foram usados clinicamente, e acrescentaram que os instrumentos 

fraturaram no centro da curvatura ou logo abaixo deste ponto. 

 

2.5. Canais curvos 

Para a classificação do grau de curvatura dos dentes, SCHNEIDER 

(1971) introduziu o método da determinação do ângulo (Figura 1). De acordo 

com este método, mede-se na radiografia o ângulo de duas retas, uma paralela 

ao eixo do canal e outra que passa pelo forame apical, até a interseção com a 

primeira, onde a curvatura começa a ocorrer. Em função dos graus, as 

curvaturas são classificadas em suaves até 5 graus, moderadas até 20 graus e 

severas quando superiores. Este método, e as modificações a ele sugeridas 

por SOUTHARD et al. (1987) e LUITEN et al. (1995) são passíveis de diversas 

críticas, uma vez que as curvaturas são determinadas pelos ângulos e não 
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pelos raios.  

 

 

Figura 1- Representação esquemática 
do método de Schneider. FONTE: 
LOPES et al. (2010a). 

 
LIM & WEBBER (1985) apontaram duas falhas no método de Schneider, 

a primeira relaciona-se ao fato de este método não levar em consideração a 

posição da curvatura do canal e a segunda, ao fato de que ele toma como 

referencial apical o forame e não o limite apical de instrumentação. ALODEH et 

al. (1989) reconheceram um terceiro fator, que se refere ao fato de o método 

de Schneider não levar em conta o raio do arco da porção curva do canal, do 

início da curva ao limite apical de instrumentação. Portanto, determinar a 

magnitude da curvatura de um canal torna-se algo mais do que a simples 

questão de ângulo. VIEIRA (1998) concordou com ALODEH et al. (1989) 

quanto ao fato de que o raio do arco é influência adicional e deve ser 

documentado. Isto porque, na instrumentação de canais curvos, o importante é 

se observar o raio e não o ângulo de curvatura, uma vez que este não 

representa a verdadeira curvatura do canal radicular. 

Além disso, LOPES et al. (2010a) em sua apreciação crítica sobre o 

referido método, acrescentaram que o ângulo pode sofrer variação com o 

comprimento do arco do canal sem que, no entanto, ocorra a variação do 

comprimento do raio. Complementaram, informando que o ângulo pode 
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também variar em função da localização do arco em relação ao comprimento 

do canal radicular sem que ocorra variação do raio. Os autores também 

destacaram que o método não determina o comprimento do arco e que ângulos 

iguais podem apresentar raios diferentes. Além disso, registraram a dificuldade 

para se determinar com exatidão a tangente que passa pelo início da região 

curva do canal, bem como a reta que passa pela ponta do instrumento alojado 

junto ao forame apical. 

ROANE et al. (1985) salientaram a importância do preparo do canal 

radicular sobre os aspectos da modelagem e saneamento e deixaram claro que 

a presença de curvaturas representa um obstáculo a mais, entre os outros a 

serem transpostos pelo profissional. Dessa forma, apresentaram um novo 

conceito para a instrumentação de canais curvos e introduziram um novo 

desenho para os instrumentos. O novo conceito (força balanceada) foi 

desenvolvido a partir das observações dos pesquisadores sobre a influência da 

geometria do canal na forma final obtida no preparo de canais, em termos de 

ampliação e acidentes decorrentes da mesma. Apresentaram os parâmetros 

raio de curvatura, comprimento e posição do arco de curvatura como fatores 

importantes a serem compreendidos no desenvolvimento de uma estratégia 

para modelagem e limpeza dos canais. Destacaram ainda que, curvaturas 

abruptas, especialmente aquelas localizadas no segmento apical de um canal, 

representam uma dificuldade muito maior. Isto foi explicado em função de que 

elas não permitem muita alteração do raio de curvatura via ampliação do 

segmento cervical do canal, uma vez que sua influência é expressa por um 

braço de alavanca muito curto. 

De acordo com AL-OMARI et al. (1996), a variação da distância entre o 

início da curvatura e o término apical do preparo pode induzir à ocorrência de 

desvio apical, com maior influência do que o grau de curvatura. SOUTHARD et 

al. (1987) observaram que, na instrumentação dos canais, curvas com 

pequenos raios podem conduzir a maiores desgastes do que curvas com raios 

maiores. 

Ainda de acordo com esse aspecto, WILDEY et al. (1992) consideraram 

que quanto mais abrupta a curvatura, mais concentradas serão as forças 
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contra as paredes do canal durante a instrumentação, o que torna ainda mais 

relevante o aspecto da geometria do canal, uma vez que o transporte do canal 

é causado pela tendência dos instrumentos retornarem a sua forma original 

quando inseridos em um canal curvo.  

Esse tópico já havia sido abordado por ROANE et al. (1985) quando 

comunicaram que o conceito de força balanceada foi derivado da lei da física 

que diz: para cada ação existe uma reação igual e contrária. Em virtude disso, 

os autores abordaram as forças de restauração dos instrumentos quando em 

ação no preparo de canais curvos, uma vez que a curvatura radicular é uma 

ocorrência frequente na dentição humana, especialmente em molares. 

Explicaram que o transporte de canal, formação de degraus e até perfurações, 

são causados, de um modo geral, pela tendência de o instrumento voltar à sua 

forma reta original quando é inserido em um canal curvo, principalmente, por 

exemplo, devido à rigidez do aço inoxidável comumente empregado na 

fabricação de instrumentos endodônticos. 

Os mesmos autores ainda enfatizaram que, para entender o conceito de 

força balanceada, era necessário estudar o desenho dos instrumentos, e 

desenvolver um conhecimento profundo de suas características e também 

aprender a reconhecer completamente as suas potencialidades bem como o 

seu comportamento específico durante o movimento. E ainda foram além, pois 

comunicaram que ao alcançar este conhecimento, o profissional poderia 

escolher um instrumento que oferecesse variações em recursos suficientes 

para controle do instrumento quando em contato com as curvaturas dos canais. 

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

parâmetros para definir a forma da curvatura de um canal: o raio de curvatura e 

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

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

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

ângulo formado entre as linhas perpendiculares traçadas das tangentes, cuja 

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

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

do canal desvia de uma linha reta. Quanto menor o raio de curvatura, mais 
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abrupto é o desvio do canal (Figura 2). 

 

 

 

 
Figura 2 - Parâmetros para definir a geometria da curvatura 
radicular: raio (r) e ângulo (α). FONTE: PRUETT et al. (1997). 

 

De posse dessas informações, uma metodologia foi desenvolvida por 

LOPES et al. (1997) para a determinação dos raios de curvatura. O raio deve 

ser medido na região de maior curvatura, utilizando-se o método geométrico (o 

centro da curva é determinado pelo encontro das mediatrizes de duas cordas 

da região de maior curvatura) (Figura 3). Em função dos valores dos raios, as 

curvaturas dos canais radiculares foram classificadas por LOPES et al. (1997) 

em suaves ( 20mm), moderadas ( 10mm e  20mm) e severas ( 10 mm). 
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Figura 3 – Representação esquemática 
do método geométrico. FONTE: LOPES 
et al. (2010a). 

 

MARTIN et al. (2003) também destacaram que os canais com mesmo 

ângulo podem ter curvaturas dessemelhantes se os seus raios forem 

diferentes; quanto menor for o raio, mais abruptas serão as curvaturas. 

Desta forma, na prática endodôntica e principalmente em ensaios 

mecânicos é fundamental a determinação dos comprimentos do raio e do arco 

e da localização do arco de um canal curvilíneo. Isso porque a resistência à 

fratura por fadiga de um instrumento endodôntico com haste de corte helicoidal 

cônica, quando submetido a um carregamento cíclico em flexão rotativa, 

depende dos comprimentos, do raio, do arco e da localização do arco de um 

canal curvo (LOPES et al., 2010a). 

Assim, a curvatura do canal radicular representa sempre um desafio à 

complexidade na sua preparação. A perfeita compreensão da configuração dos 

canais radiculares curvos é muito importante para um preparo bem sucedido 

(CLEM, 1969; SCHILDER, 1974; ROANE et al., 1985). Portanto, na 

instrumentação do canal radicular, quanto maior o grau de complexidade 

estrutural apresentado pelo canal, menor a possibilidade de remover o 

conteúdo do seu interior e maior o risco para acidentes operatórios (CLEM, 

1969; SCHILDER, 1974; GOERIG et al., 1982; ROANE et al., 1985; WILDEY & 

SENIA, 1989) e fica claro que as curvaturas são um obstáculo à 

instrumentação (SCHÄFER et al., 1995). 



24 
 

A influência da geometria dos canais curvos na qualidade do preparo 

destes canais, na limpeza e na fratura por flexão rotativa de instrumentos 

mecanizados de NiTi tem sido estudada considerando os parâmetros raio, 

ângulo de curvatura, posição do arco e comprimento do arco (PRUETT et al., 

1997; GABEL et al., 1999; HAIKEL et al., 1999; SATTAPAN et al., 2000a,b; 

MOREIRA et al., 2002; ZELADA et al., 2002; MARTIN et al., 2003; PARASHOS 

et al., 2004; PARASHOS & MESSER, 2006; INAN et al., 2007; KITCHENS et 

al., 2007; LOPES et al., 2007; AMERICAN ASSOCIATION OF 

ENDODONTISTS, 2008; NECCHI et al., 2008; LOPES et al., 2010b). 

O efeito dos parâmetros de curvatura do canal radicular no 

comportamento dos instrumentos mecanizados de NiTi também tem sido 

estudado através da análise de elementos finitos (NECCHI et al., 2008; 

NECCHI et al., 2010; ZHANG et al., 2010; GAO et al., 2011; LEE et al., 2011). 

Esse modelo numérico, dinâmico, permite quantificar parâmetros responsáveis 

pela fratura dos instrumentos, como por exemplo, tensão e deformação 

máximas, que são difíceis de medir em estudos in vivo e in vitro. Além disso, o 

modelo numérico é útil para comparar diferentes condições de trabalho, 

simplesmente mudando os limites do modelo e removendo o fator dependência 

do operador (NECCHI et al., 2010). 

Os estudos empregando a análise de elementos finitos têm 

demonstrado, por exemplo, que o aumento da curvatura do canal radicular gera 

maiores níveis de tensão e encurtamento da vida útil dos instrumentos 

mecanizados de NiTi e que a tensão e a deformação desses instrumentos são 

afetadas pelo comprimento do arco, o grau de curvatura e a localização da 

porção curva ao longo do instrumento. Eles também têm assinalado que o 

desenho da seção transversal do instrumento tem um impacto maior do que a 

conicidade ou o diâmetro do instrumento nas tensões desenvolvidas no 

instrumento tanto sob torção ou flexão (ZHANG et al., 2010; LEE et al., 2011; 

GAO et al., 2011). 

Recentemente, LEE et al. (2011) relataram a correlação entre o estudo 

de elementos finitos e testes de fratura por fadiga e concluíram que a análise 

de elementos finitos refletiu a resistência à fratura por flexão rotativa contínua. 
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NECCHI et al. (2010) avaliaram, através da análise de elementos finitos, 

o modelo de dois instrumentos, o ProTaper e System GT (Dentsply-Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland), atuando em diferentes tipos de canais radiculares. O 

objetivo do estudo foi o de investigar o comportamento mecânico destes 

instrumentos e identificar as vantagens e limitações de geometrias diferentes 

durante a instrumentação desses canais curvos. As técnicas computacionais 

foram empregadas e a análise focou a avaliação da resistência dos 

instrumentos em flexão e torque como um resultado de condições de trabalho 

normais e auto reverso respectivamente. A condição de trabalho normal 

lembrou a situação padrão de funcionamento, ou seja, o ciclo de inserção e 

remoção do instrumento. Já a condição do instrumento submetido a um torque 

no sentido anti-horário, imitou o movimento auto reverso do instrumento 

quando a ponta está bloqueada na parede do canal. Os autores informaram 

que, para os dois instrumentos, um forte aumento no nível de tensão foi 

encontrado como consequência de uma diminuição do raio de curvatura e que 

um aumento ligeiramente menor foi encontrado mudando a posição da 

curvatura do meio para a zona apical. Eles relataram que o perigo da operação 

em condições normais é ditado primeiramente pelo raio de curvatura do canal, 

em segundo lugar pela posição da curva e por último pelo ângulo de curvatura. 

 

2.6. A fratura de materiais 

BROEK (1986) informou que não existe material sem defeito, e que por 

esse motivo tanto os metais quanto as ligas metálicas devem ser submetidos a 

diferentes ensaios mecânicos e condições de teste para que possam ser 

determinadas as suas propriedades mecânicas, pois somente agindo assim, 

poderá ser previsto o seu desempenho. O autor destacou que são as forças de 

coesão entre os átomos nas ligas metálicas e nos metais que determinam a 

sua resistência à fratura. Todavia, alertou que fundamentado nas forças de 

ligação interatômica pode-se calcular a resistência mecânica teórica, porém tal 

valor tem aplicação prática insuficiente, já que a resistência real fica de 100 a 

10.000 vezes abaixo da teórica.  

Por conseguinte, destaca-se a importância dos ensaios e testes, não 
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sem antes alertar que, às vezes, os materiais fraturam com carregamento 

abaixo de seu limite de resistência, resultante de ensaios mecânicos (BROEK, 

1986; ASKELAND & PHULÉ, 2008). 

CALLISTER (2002) comentou que o estudo da mecânica da fratura 

permite uma melhor compreensão do processo de fratura e proporciona 

projetos estruturais em que a probabilidade de falha é minimizada. A 

discrepância significativa que existe entre as resistências à fratura real e à 

teórica em materiais é explicada pela existência de pequenos defeitos, que são 

capazes de amplificar uma tensão. Para o autor, é possível a prevenção das 

falhas, porém destacou que isso é difícil de ser garantido. Entretanto, a partir 

da informação obtida pela determinação das possíveis causas estabelecidas e 

identificadas por meio de ensaios mecânicos e equações matemáticas, a 

prevenção das falhas não é de todo impossível de ser alcançada. Nesse 

aspecto, o autor salientou a responsabilidade do engenheiro em antecipar e 

planejar considerando possíveis falhas e, no caso de uma falha ocorrer, avaliar 

a sua causa e então tomar as medidas de prevenção apropriadas contra 

futuros incidentes.  

As causas usuais para a falha de materiais são a seleção e o 

processamento dos materiais de uma maneira não apropriada, o projeto 

inadequado do componente, ou a sua má utilização (CALLISTER, 2002; 

ASKELAND & PHULÉ, 2008). 

De acordo com CALLISTER (2002) a fratura dos materiais incide na 

separação de um corpo em dois ou mais pedaços em resposta a uma tensão 

imposta que possua natureza estática (isto é, constante ou que se modifica 

lentamente ao longo do tempo) e a temperaturas que são baixas quando 

comparadas à temperatura de fusão do material. A tensão aplicada pode ser de 

tração, compressão, cisalhamento ou torção. 

CETLIN et al. (1988) e CALLISTER (2002) esclareceram que a fratura 

de um material quando submetido a um carregamento inicia-se em trincas. 

Explicaram que as trincas são descontinuidades abertas tanto na superfície 

quanto no interior do material, originadas de tensões localizadas, cujos valores 

excedem o limite de ruptura do material.  
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Entretanto, BROEK (1986) comentou que ainda não estão corretamente 

instituídas as condições em que as tensões e deformações podem acarretar 

alastramento da trinca dos materiais. O que tem sido aceito comumente é que 

há propagação de uma trinca no material quando a tensão na sua ponta 

suplanta a resistência de união dos átomos naquela região, ou seja, a tensão 

aplicada extrapola um valor decisivo. Na prática, é adotado o critério de 

predição da força que deve ser aplicada ao material para realizar o 

alastramento de uma trinca preexistente, uma vez que é difícil determinar a 

tensão de resistência do material na ponta da trinca. Dessa forma, nos ensaios 

em laboratório é possível analisar a possibilidade da ocorrência de uma fratura 

baseada em modelos físicos estabelecidos nos diferentes micro mecanismos 

de fratura ao longo dos testes. 

Em resposta à imposição de uma tensão, qualquer processo de fratura 

envolve duas etapas, a formação (nucleação) e a propagação de trincas 

(CETLIN et al., 1988; CALLISTER, 2002; ELIAS & LOPES, 2007). 

A fratura dos materiais cristalinos pode ser classificada em relação à 

direção de propagação das trincas, em transgranular e intergranular. Quando a 

trinca se propaga pelo interior dos grãos, ela é denominada transgranular, já 

quando a trajetória da trinca é ao longo dos contornos de grão, apresentando 

elevada tortuosidade, ela é denominada intergranular. Nessa última, o material 

absorve baixa quantidade de energia e a fratura ocorre quando os contornos de 

grão são mais frágeis do que a rede cristalina (LOPES et al., 2000; 

CALLISTER, 2002).  

A fratura dos materiais também pode ser classificada em função do 

estado de tensão aplicado ao material. Dessa forma, considera-se que as 

tensões trativas causam fratura por clivagem, enquanto que as tensões 

cisalhantes induzem fratura por cisalhamento. Já a tensão compressiva pode 

levar à nucleação de trincas, mas não ao crescimento das mesmas para 

acarretar fratura (CETLIN et al., 1988; LOPES et al., 2000; CALLISTER, 2002). 

As características morfológicas da superfície de fratura dos materiais 

possibilitam classificar as fraturas no tipo dúctil ou frágil, ambas as quais 

envolvem a formação e a propagação de trincas (CETLIN et al., 1988; 
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CALLISTER, 2002). 

 

2.6.1. Fratura dúctil 

Neste tipo de fratura, CALLISTER (2002) esclareceu que existirá uma 

evidência de deformação plástica generalizada na superfície de fratura. Metais 

altamente dúcteis irão empescoçar até essencialmente uma fratura pontual, em 

tração. Em casos de ductilidade moderada, resultam superfícies de fratura 

casadas do tipo taça e cone. Microscopicamente, são produzidas micro 

cavidades (esféricas e parabólicas). 

Nas ligas metálicas comerciais estão presentes partículas de segunda 

fase, as inclusões, que estão profundamente relacionadas com o processo de 

fratura dúctil. O cristal da matriz possui propriedades elásticas diferentes das 

propriedades elásticas das inclusões, dessa forma, elas não acompanham a 

deformação do cristal da matriz. Importante destacar que, por sua vez, como a 

matriz não possui habilidade de escoar completamente ao redor destas 

partículas, o processo de falha da interface partícula-matriz é iniciado por meio 

da nucleação de micro cavidades ao redor das partículas de segunda fase. Na 

persistência do carregamento, ocorre o crescimento das micro cavidades e, em 

um dado momento a coalescência tem início. A partir daí, ocorre a redução da 

área resistente do material, que culmina na fratura. Na avaliação no 

microscópio eletrônico de varredura, a forma observada irá depender do estado 

de tensão que foi imposto ao material durante o carregamento, forma esférica 

ou alongada das cavidades. As propriedades mecânicas do material e suas 

características micro estruturais é que vão determinar o tamanho dessas 

cavidades. Na observação com pequenos aumentos, a superfície se apresenta 

rugosa e cinza (CETLIN et al., 1988; LOPES et al., 2000; CALLISTER, 2002). 

CETLIN et al. (1988) esclareceram que a presença de micro cavidades não 

exclui a possibilidade de a fratura ter ocorrido sem deformação plástica 

microscópica, ou seja, ser frágil. 

LOPES et al. (2010b) informaram que esse tipo de fratura pode ser 

observado nos instrumentos endodônticos, fios ortodônticos e restaurações de 

ouro e ainda explicaram que, nesse tipo de fratura, o material absorve uma 
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grande quantidade de energia e, após a falha, apresenta então, a deformação 

plástica macroscópica. 

 

2.6.2. Fratura frágil 

Esse tipo de fratura ocorre sem qualquer deformação apreciável e 

através de rápida propagação da trinca. A direção do movimento da trinca está 

muito próxima de ser perpendicular à direção da tensão de tração aplicada e 

produz uma superfície de fratura relativamente plana, portanto, geralmente a 

fratura frágil é por clivagem, apresentando baixa movimentação das 

discordâncias (CALLISTER, 2002). 

BROEK (1986) esclareceu que a fratura transgranular por clivagem 

ocorre em alguns planos preferenciais dos materiais cristalinos. Uma aparência 

plana com alta reflexibilidade e brilho estão presentes na superfície da fratura. 

Acrescentou que ela é a forma mais frágil de fratura apresentada pelos 

materiais.  

É também denominada fratura catastrófica e pode ocorrer sob tensão 

inferior à correspondente tensão de escoamento do material. Ela é controlada 

pela tensão de tração aplicada perpendicularmente ao plano de fratura, com 

baixa movimentação das discordâncias. Nos metais e nas ligas metálicas, a 

fragilidade está associada à distância de deslizamento das discordâncias: 

quanto menor o deslizamento, maior será a fragilidade. Assim, a região de 

deformação plástica, na ponta da trinca, é inexistente no processo de fratura 

por clivagem. Após a falha não é notada deformação plástica macroscópica. 

Dessa forma, a quantidade de energia requerida para o alastramento do defeito 

é muito pequena, todavia, através de uma observação no microscópio 

eletrônico de varredura, é possível observar uma pequena área do metal ou da 

liga metálica com deformação (BROEK, 1986; CEITLIN et al., 1988; 

CALLISTER, 2002). 

Microscopicamente, os aspectos da superfície de fratura de materiais 

que falharam em modo frágil poderão ter os seus próprios padrões de 

distinção; quaisquer sinais de deformação plástica generalizada estarão 

ausentes. Um dos aspectos microscópios é uma série de “marcas de sargento” 
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com formato em “V” que podem se formar próximo ao centro da seção reta da 

fratura, apontando para trás em direção ao ponto de iniciação da trinca. Já 

outras superfícies de fratura frágil podem apresentar linhas ou nervuras que se 

irradiam a partir do ponto de origem da trinca de acordo com um padrão em 

forma de leque (CALLISTER, 2002). 

LOPES et al. (2010b) informaram que esse tipo de fratura pode ser 

observado nas lâminas de bisturis, nos grampos de próteses removíveis e nas 

próteses cerâmicas. 

 

2.7. Fratura dos instrumentos endodônticos 

LOPES et al. (2010b) explicaram que os instrumentos endodônticos são 

muito difíceis para fabricação, em decorrência de suas pequenas dimensões, 

forma muito complicada e variações bruscas de tamanho. A superfície desses 

instrumentos, quando analisada no microscópio eletrônico de varredura, pode 

apresentar a presença de marcas de usinagem, cavacos se desprendendo, 

áreas com mudanças súbitas de diâmetro e outros defeitos que são áreas 

concentradoras de tensão. Dessa forma, quando eles são submetidos a um 

estado de tensão e deformação que muda de acordo com a anatomia do canal 

e a destreza do operador, isso é acrescentado aos locais de defeitos 

presentes. Os instrumentos sofrem, então, carregamentos adversos que vão 

continuamente modificar o seu encruamento, sua resistência à tração, à 

compressão, à torção e à flexão. Por conseguinte, em alguns casos observa-se 

a falha prematura do instrumento, principalmente nos de menores diâmetros. 

Durante o preparo químico-mecânico de um canal radicular, tensões 

muito desfavoráveis são impostas aos instrumentos endodônticos. Essas 

tensões variam com a anatomia do canal, com as dimensões dos instrumentos 

e com a destreza do profissional. Tanto a resistência à torção quanto à flexão 

rotativa desses instrumentos é modificada continuamente ao longo da 

modelagem dos canais radiculares em decorrência das tensões adversas 

(SATTAPAN et al., 2000b; ALAPATI et al., 2005; SPILI et al., 2005; SPANAKIE-

VOREADI et al., 2006; WOLCOTT et al., 2006; WEI et al., 2007). 

A fratura desses instrumentos poderá ocorrer por torção, por flexão 
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rotativa (tensões trativas e compressivas) e por suas combinações (KUHN et 

al., 2001; CHEUNG, 2009; LOPES et al., 2011b). Ela pode ser avaliada e 

analisada por meio de ensaios mecânicos ou durante o uso clínico (SETO et 

al., 1990; ROWAN et al., 1996; SAMYM et al., 1996; GABEL et al., 1999; SVEC 

& POWERS, 1999; SHEN et al., 2006; CHEUNG, 2009; LOPES et al., 2009; 

SHEN et al., 2009a, b). 

LOPES et al. (2010b) relataram que, para estudar a resistência à fratura 

de instrumentos endodônticos e analisar a superfície de fratura, devem-se 

evitar os estudos clínicos e priorizar os ensaios mecânicos. Isso porque nos 

estudos clínicos, não são quantificadas variáveis advindas das condições 

anatômicas dos canais radiculares tais como o comprimento do canal, o raio de 

curvatura do canal, o comprimento e localização do arco do canal, a dureza da 

dentina e também a proficiência do operador. Os autores consideraram uma 

imprudência querer comparar, por meio de estudos clínicos, os limites de 

resistência à fratura por torção ou por flexão rotativa dos instrumentos 

endodônticos de diferentes geometrias e fabricantes. Consideraram ainda que, 

nos estudos clínicos, é muito difícil classificar e explicar o tipo de fratura dos 

instrumentos endodônticos, em virtude das combinações de tensões. 

Portanto, os estudos clínicos necessitam apresentar os procedimentos 

técnicos para redução das fraturas e também propor condutas clínicas diante 

de casos com fragmento de instrumento endodôntico retido no interior de um 

canal radicular (SHEN et al., 2004; SPILI et al., 2005; DI FIORE et al., 2006; 

CHEUNG & LIU, 2009). 

 

2.8. Fratura por flexão rotativa 

O estudo clássico de PRUETT et al. (1997) informou que o fator mais 

importante que leva à separação do instrumento é a fadiga do metal. Isso é 

especialmente importante no preparo de canais curvos, onde são geradas 

tensões no instrumento que variam alternadamente em tração e compressão. 

Essas tensões, portanto, produzem mudanças acumulativas na microestrutura 

que podem levar o instrumento à fadiga. Os autores submeteram instrumentos 

endodônticos de NiTi ao teste de fadiga e relataram que a intensidade das 
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tensões trativas e compressivas impostas na região de flexão do instrumento 

dependem do raio de curvatura do canal. Concluíram que, quanto menor o raio 

de curvatura de um canal, menor era o tempo de vida útil do instrumento. 

Assim, a fratura por flexão rotativa acontece quando um instrumento 

endodôntico gira no interior de um canal radicular curvo, estando ele dentro do 

regime elástico do material. As tensões alternadas trativas e compressivas são 

induzidas durante a rotação do instrumento endodôntico na sua região de 

flexão. Em decorrência da repetição dessas tensões, ocorrem modificações 

micro estruturais cumulativas que levam a nucleação, crescimento e o 

coalescimento de trincas, que se alastram até a fratura por fadiga do 

instrumento endodôntico (PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; YARED et 

al., 1999; SATTAPAN et al., 2000b; YARED et al., 2000; LOPES et al., 2001; LI 

et al., 2002; FIFE et al., 2004; PARASHOS et al., 2004; CHEUNG, et al., 2005; 

SPANAKIE-VOREADI et al., 2006; LOPES et al., 2007; CHEUNG, 2009). 

O termo fadiga dos materiais refere-se a um fenômeno que acontece 

quando um material metálico é submetido a carregamentos dinâmicos 

repetidos ou flutuantes e, em decorrência disso, o material rompe-se com uma 

carga muito menor do que a equivalente à sua resistência estática. Portanto, 

fadiga é o termo utilizado para se referir à fratura de materiais submetidos a 

tensões cíclicas (FUCHS & STEPHENS, 1980; DUERIG & PELTON, 1994; 

TOBUSHI et al., 1996; TOBUSHI et al., 1998; CALLISTER, 2002). 

O estudo da fadiga é muito relevante, principalmente nas aplicações de 

dispositivos que utilizam partes rotatórias. FUCHS & STEPHENS (1980) e 

CALLISTER (2002) informaram que existe a estimativa de que ela represente 

aproximadamente 90% de todas as falhas metálicas, logo, parece ser a maior 

causa individual de falhas em metais. 

EGGELER et al. (2004) revisaram a fadiga estrutural e funcional das 

ligas com memória de forma de NiTi e informaram que, antes mesmo do 

sucesso comercial das ligas com memória de forma, a pesquisa da fadiga  já 

havia atingido um nível elevado em meados do século dezenove. Foram 

iniciadas, portanto, as pesquisas para estudar as etapas de ruptura de um 

material e uma melhor compreensão da deformação plástica e crescimento das 
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trincas e proporcionar uma base sólida para compreensão da fadiga estrutural. 

Também informaram que o comportamento de diferentes materiais de 

engenharia sob carregamento cíclico é geralmente complexo e depende da 

resistência dos materiais, de sua microestrutura, da qualidade de sua superfície 

e do tipo de carregamento. Também alertaram que os engenheiros e cientistas 

preocupados com a fadiga precisam discutir os dados referentes à fadiga em 

uma base probabilística e eles devem, por conseguinte, usar fatores de 

segurança nos seus procedimentos de projeto. 

Três estágios estão envolvidos na fratura por fadiga dos metais: a 

nucleação de trincas, seu crescimento lento e progressivo e a fratura final 

rápida. As trincas, geralmente, se iniciam na região submetida à máxima 

tração, em imperfeições dos metais posicionadas na superfície da peça ou 

próximas a ela. Essas imperfeições superficiais e subsuperficiais agem como 

concentradores de tensão e provocam a deformação plástica localizada 

(FUCHS & STEPHENS, 1980; COURTNEY, 1990; CALLISTER, 2002). 

Segundo o número de ciclos até a fratura (NCF), a fadiga pode ser 

dividida em fadiga de alto ciclo (NCF > 104) e fadiga de baixo ciclo (NCF < 104) 

(COURTNEY, 1990; ELIAS & LOPES, 2007). 

LOPES et al. (2010b) informaram que a vida em fadiga de um 

instrumento endodôntico está relacionada ao número de ciclos que são 

necessários para acarretar a falha (fratura) em um nível de tensão específico. 

Uma vez que o número de ciclos até a fratura é cumulativo, ele pode ser 

calculado pela multiplicação da velocidade de rotação pelo tempo decorrido até 

a fratura (FIFE et al., 2004; YAO et al., 2006; OUNSI et al., 2007). 

Dessa forma, COURTNEY (1990) esclareceu que durante a fadiga de 

alto ciclo, o nível de tensão gera apenas deformação elástica no material. Já na 

faixa de fadiga de baixo ciclo ocorre uma deformação plástica, tanto 

microscópica quanto macroscópica. Dessa forma, os materiais para serem 

empregados em situações que envolvem a fadiga de baixo ciclo devem 

apresentar alta ductilidade porque as trincas de fadiga são nucleadas 

precocemente e o avanço lento da trinca é inibido em um material que encrua 

adequadamente e manifesta maleabilidade. Inversamente, materiais altamente 
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resistentes possuem melhor desempenho em aplicações de fadiga de alto 

ciclo, em que a nucleação de trincas é mais difícil e o processo de nucleação 

consome a maior parte da vida em fadiga. Para que os materiais possam 

proporcionar resistência ideal à fadiga, eles necessitam ter resistência e 

ductilidade altas. 

CHEUNG et al. (2005) informaram que a fadiga parece ser um motivo 

importante para a fratura dos instrumentos endodônticos mecanizados durante 

o uso clínico. Em relação a esse aspecto, de acordo com alguns autores 

(SATTAPAN et al., 2000a, b; SPANAKI-VOREADI et al., 2006; WEI et al., 

2007) a fratura por flexão rotativa de instrumentos endodônticos especiais de 

NiTi mecanizados ocorre entre 44 a 91% dos casos de falha durante o uso na 

clínica. 

Portanto, é fácil entender a imprevisibilidade da fratura por fadiga, pois 

que ela acontece sem que haja qualquer aviso prévio. A vida em fadiga não 

depende do torque aplicado ao instrumento endodôntico, mas do número de 

ciclos e da intensidade das tensões trativas e compressivas aplicadas na área 

flexionada de um instrumento endodôntico (SERENE et al., 1995; PRUETT et 

al., 1997; HAIKEL et al., 1999; SATTAPAN et al., 2000b; CHEUNG et al., 2005; 

CHEUNG, 2009; LOPES & SIQUEIRA, 2010b). 

PRUETT et al. (1997) e LOPES et al. (2009) informaram que a 

localização da fratura de um instrumento endodôntico por flexão rotativa no 

interior de um canal radicular curvo acontece no ponto máximo de flexão da 

haste helicoidal cônica do instrumento situado próximo ao ponto médio do arco. 

O comportamento mecânico de um instrumento endodôntico especial de 

NiTi mecanizado pode ser avaliado e analisado por meio de ensaio mecânico, 

sob condições laboratoriais controladas, principalmente no estudo da fratura 

por flexão rotativa (PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; LI et al., 2002; 

LOPES et al., 2007, 2009, 2010d, 2010e, 2011a). 

Dispositivos específicos são essenciais para a concretização de um 

ensaio mecânico de flexão rotativa de um instrumento endodôntico (PRUETT et 

al., 1997; HAIKEL et al., 1999; LI et al., 2002; ELIAS & LOPES, 2007; LOPES 

et al., 2009; LOPES et al., 2010e). Nesse ensaio mecânico, o instrumento 
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endodôntico gira no interior de um canal artificial curvo com raio de curvatura, 

comprimento do arco e posição do arco pré-determinados. O canal artificial 

deve possuir diâmetro maior do que o do instrumento a ser ensaiado. Algumas 

propostas para canais artificiais curvos têm sido apresentadas na literatura, 

desde canais com formas diferentes, materiais diversos e até diâmetros 

distintos. Alguns estudos empregaram tubo metálico (SERENE, 1995; PRUETT 

et al., 1997; YARED et al., 1999; YARED et al., 2000; YARED et al., 2001b; 

LOPES et al., 2007; OUNSI et al., 2007; LOPES et al., 2009) e outros usaram 

tubo de vidro (ANDERSON et al., 2007; BARBOSA et al., 2008). Outros 

pesquisadores utilizaram canal sulcado em bloco metálico (HAIKEL et al., 

1991; HAIKEL et al., 1999; PETERS et al., 2002; FIFE et al., 2004; ULLMANN 

& PETERS, 2005; GRANDE et al., 2006; PLOTINO et al., 2006; VIANA et al., 

2006), plano inclinado (LI et al., 2002) e curvatura de três pontos (CHEUNG & 

DARVELL, 2007a, 2007c, 2008). 

O ensaio mecânico de flexão rotativa de um instrumento endodôntico é 

considerado um ensaio destrutivo, porquanto ele é efetivado até ocorrer a 

fratura do instrumento. Para o desempenho do ensaio, o instrumento 

endodôntico é ativado a uma velocidade determinada previamente, 

empregando-se um contra-ângulo acoplado a um motor elétrico. Um dispositivo 

suporte para ancoragem do conjunto canal artificial, contra-ângulo/motor 

elétrico serve para suprimir a intromissão do operador na inferência de tensões 

sobre os instrumentos endodônticos durante o ensaio de flexão rotativa 

(FUCHS & STEPHENS, 1980; PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; 

CALLISTER, 2002; LI et al., 2002; ELIAS & LOPES, 2007; LOPES et al., 2009). 

Quando um instrumento endodôntico gira no interior de um canal 

artificial curvo, continuando na mesma posição longitudinal, portanto, sem 

deslocamento de avanço e retrocesso ao longo do canal durante um ensaio de 

flexão rotativa, diz-se que o ensaio é estático (PRUETT et al., 1997; HAIKEL et 

al., 1999; LOPES et al., 2007, 2009). Já quando o instrumento é movimentado 

longitudinalmente com avanços e retrocessos, o ensaio de flexão rotativa é 

considerado dinâmico (LI et al., 2002; YAO et al., 2006; LOPES et al., 2010d). 

Assim, alguns autores informaram em relação à geometria dos canais, 
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que ela está relacionada ao raio de curvatura, ao comprimento do arco e à 

posição do arco ao longo do canal e também com a forma do canal. Já, quanto 

à geometria dos instrumentos endodônticos, esclareceram que ela está 

relacionada com o diâmetro em D0, com a conicidade, com a extensão da parte 

de trabalho e também com a rigidez do instrumento. Eles ainda explicaram que 

quanto menor o raio de curvatura de um canal radicular, maiores o 

comprimento do arco, o diâmetro em D0, a conicidade e a rigidez dos 

instrumentos utilizados, menor será o número de ciclos suportado pelo 

instrumento endodôntico ensaiado até a fratura (PRUETT et al., 1997; HAIKEL 

et al., 1999; ULLMANN & PETERS, 2005; YAO et al., 2006; INAN et al., 2007; 

LOPES et al., 2007; OUNSI et al., 2007; PETERS & PAQUÉ, 2010; INAN et al., 

2011). Outros autores relataram que em relação à posição do arco ao longo do 

canal, quanto mais próximo do segmento cervical menor será o número de 

ciclos até a fratura (AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS, 2008; 

NECCHI et al., 2008). 

Para determinação do comportamento em fadiga dos instrumentos 

endodônticos de NiTi, TOBUSHI et al. (1998) afiançaram que o ensaio de 

flexão rotativa é um método simples e eficaz. Todavia, eles relataram que 

nesse tipo de ensaio sob condições constantes de tensão, a temperatura 

aumenta proporcionalmente à velocidade de rotação, o que resulta num menor 

número de ciclos até a fratura por fadiga. Isto é imputável ao comportamento 

termomecânico atípico da liga de NiTi, em comparação com outras ligas 

metálicas (TOBUSHI et al., 1998; EGGELER et al., 2004). 

Consequentemente, os defeitos são locais favoráveis para a formação e 

propagação de trincas, porém se nenhum defeito estiver presente, a resistência 

à fratura teórica será igual à resistência à tração do material (CALLISTER, 

2002). 

KOSTI et al. (2011) realizaram um estudo para avaliar o efeito da 

curvatura do canal radicular na incidência de falhas e mecanismo da fratura de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados ProFile. Concluíram que, sob 

as condições em que o estudo foi realizado, o tipo de curvatura provou ser um 

fator decisivo envolvido na longevidade de instrumentos de NiTi. As fraturas 
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foram mais frequentes em canais radiculares com curvaturas severas e 

abruptas e, dessa forma, os autores destacaram que a geometria do canal 

afetou negativamente o instrumento. 

GUTMANN & GAO (2012), realizaram uma revisão centrada nas 

modificações pelas quais os instrumentos endodônticos especiais de NiTi 

mecanizados estão sendo submetidos em relação ao acabamento superficial e 

alterações na microestrutura da liga metálica nas últimas décadas. Revisaram 

o impacto que essas modificações apresentam na flexibilidade do instrumento, 

resistência à fadiga cíclica e eficiência de corte, com o objetivo de esclarecer o 

cirurgião-dentista sobre os aspectos relacionados à durabilidade, segurança e 

comportamento desses instrumentos. Justificaram essa necessidade em 

função de que, com a ampliação do uso desses instrumentos no preparo de 

canais radiculares, ocorreu um grande desenvolvimento e uma grande 

variedade de formas, desenhos e aplicações. No entanto, os autores 

destacaram que a anatomia do canal radicular ainda é um obstáculo. Dessa 

forma, os mesmos desafios existem para o tratamento inicial ou para as 

revisões de tratamentos inaceitáveis. Eles também destacaram os parâmetros 

relacionados à geometria do canal e sua correlação com a fratura por fadiga, e 

sob este aspecto concluíram que uma padronização internacional para testar a 

fadiga cíclica de instrumentos endodônticos especiais de NiTi mecanizados é 

necessária para garantir uniformidade de metodologias para permitir 

comparação dos dados, o que também é uma posição compartilhada por 

PLOTINO et al. (2009) e TESTARELLI et al. (2009). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Como a fratura por flexão rotativa parece ser o principal mecanismo que 

leva à fratura do instrumento no interior de um canal curvo, o ensaio de flexão 

rotativa contínua é uma ferramenta útil para compreender a influência dos 

parâmetros relacionados à geometria do canal no número de ciclos à fratura 

por fadiga de um instrumento endodôntico de NiTi mecanizado. 

Com a ampliação do uso de instrumentos endodônticos especiais de 

NiTi mecanizados, há a necessidade de esclarecimentos de aspectos 

relacionados à sua durabilidade, segurança e comportamento mecânico, uma 

vez que ocorreu um grande desenvolvimento e uma grande variedade de 

formas, desenhos e aplicações. Entretanto, cumpre destacar que a anatomia 

dos canais radiculares é um grande empecilho na manutenção da forma 

original do canal radicular e na manutenção da integridade dos instrumentos 

endodônticos. A fratura desses instrumentos tem sido mais frequente em 

canais radiculares com curvaturas severas e abruptas onde há correlação com 

a fratura por fadiga. 
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4. HIPÓTESE 

 

Os resultados esperados devem respaldar a hipótese de que a posição 

do arco, os comprimentos do arco e dos raios de um canal artificial curvo 

influenciam no número de ciclos até a fratura por fadiga do instrumento 

endodôntico de NiTi mecanizado. 
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5. PROPOSIÇÃO 

 

5.1. Objetivo Geral 

Avaliar a influência da geometria (forma e dimensões) de um canal 

artificial curvo na fratura por flexão rotativa contínua de dois tipos de 

instrumentos endodônticos especiais de NiTi mecanizados. 

 

5.2. Objetivo específico 

Avaliar a influência da posição do arco, do comprimento do arco e do 

raio de um canal curvo artificial no número de ciclos até a fratura por flexão 

rotativa contínua de instrumentos endodônticos especiais de NiTi mecanizados 

Mtwo (VDW, Munique, Alemanha) e BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-

Fonds, Suíça). 

Analisar as superfícies fraturadas e examinar a haste helicoidal nos 

instrumentos fraturados pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 

determinar o tipo de fratura e a presença de deformação plástica na haste 

helicoidal. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Instrumentos empregados 

Para o experimento realizado neste trabalho foram selecionados os 

instrumentos BioRaCe do tipo BR4C (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Suíça). Estes instrumentos foram selecionados para este estudo em virtude de 

serem citados em vários trabalhos, por apresentarem tratamento da superfície 

e exibirem seção transversal triangular (DEBELIAN & TROPE, 2008; 

DEBELIAN & SYDNEY, 2009; LOPES et al., 2010c; LOPES et al., 2010e; 

TASDEMIR et al., 2010; YAMASAKI-ARASAKI et al., 2012). 

Também foram selecionados os instrumentos do tipo Mtwo (VDW, 

Munique, Alemanha) de diâmetro em D0 de 0,35mm e conicidade de 0,04 

mm/mm. Estes instrumentos foram selecionados para este estudo em virtude 

de serem diferentes do BioRaCe e por serem citados em vários trabalhos 

(FOSCHI et al., 2004; MALAGNINO et al., 2004; VELTRI et al., 2005; 

SCHÄFER et al., 2006a,b; TRIPI et al., 2006; SONNTAG et al., 2007; INAN et 

al., 2011; LOPES et al., 2011a). 

Portanto, neste estudo foram empregados 80 instrumentos de NiTi de 

dois diferentes fabricantes: 40 Mtwo (VDW, Munique, Alemanha) e 40 BioRaCe 

(FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) (Figura 4 A e B). Os instrumentos, 

de acordo com os fabricantes, apresentam dimensões nominais de diâmetro 

em D0 de 0,35 mm, conicidade de 0,04 mm/mm para o Mtwo e de 0,02 mm/mm 

para o BioRaCe (BR4C), comprimento útil de 25 mm e comprimento da parte 

de trabalho de 16 mm. A seção transversal dos instrumentos Mtwo é de um S 

itálico com dois fios de cortes e dois canais helicoidais. A seção transversal dos 

instrumentos BioRaCe é triangular com 3 fios de cortes e 3 canais helicoidais. 
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Figura 4 – Instrumentos empregados no estudo. (A) 
BioRaCe (BR4C). (B) Mtwo. 

 

Para observação dos instrumentos empregados no estudo em termos de 

padronização, dez instrumentos foram inspecionados quanto à sua geometria, 

sendo cinco de cada fabricante. Os instrumentos foram inspecionados no 

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

RJ, Brasil). Para essa finalidade foi empregado um microscópio estereoscópico 

(Stemi 2000 – C, Carl Zeiss do Brasil Ltda., Brasil) com câmera acoplada para 

aquisição de imagem Megapixel Firewire Câmera, modelo número PL-A662, 

(Pixelink, Ottawa, Canadá) e o programa AxioVision Rel 4.4 (Carl Zeiss). 

Durante essa inspeção foi empregado um suporte de resina acrílica (Figura 5), 

onde os instrumentos foram inseridos, e o conjunto posicionado no campo focal 

do aparelho para permitir a observação do aspecto da geometria dos 

instrumentos em termos de padronização e os valores referentes à observação 

foram registrados (Figura 6). Essa parte do estudo teve como objetivo avaliar e 

registrar em planilhas as características dimensionais dos instrumentos 

empregados quanto: ao comprimento total, número de hélices, ângulo da 

ponta, passo inicial, ângulo de inclinação da hélice na ponta, em D8 e em D16, 

diâmetro em D3, diâmetro em D13, passo final, comprimento do intermediário e 

comprimento da haste de fixação (Figuras 7, 8 e 9) (Anexos 1, 2, 3 e 4). Esse 

procedimento foi adotado para que os instrumentos empregados no 

experimento apresentassem dimensões semelhantes, com o intuito de eliminar 
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variáveis que poderiam interferir nos resultados obtidos. 

 

 

 

Figura 5 – Suporte de resina acrílica para adaptação dos instrumentos inspecionados 
no estudo. 
 

 
 
 

 
 

 

 

Figura 6 – Microscópio estereoscópico Stemi 2000 – C ligado para inspeção de um 
dos instrumentos do estudo. Laboratório de Biomateriais do Instituto Militar de 
Engenharia, Rio de Janeiro, RJ. 
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Figura 7 – Exemplo de obtenção das medidas para caracterização dos 
instrumentos do estudo (no exemplo é o Mtwo). (A) Comprimento total. (B) 
Medidas na ponta do instrumento. 

 
 

 
 
Figura 8 - Exemplo de obtenção das medidas para caracterização dos 
instrumentos do estudo (no exemplo é o Mtwo). (A) Ângulo. (B) Diâmetros. 
(C) Passo final e ângulo de inclinação das hélices. 
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Figura 9 - Exemplo de obtenção das medidas para caracterização dos 
instrumentos do estudo (no exemplo é o Mtwo). (A) Haste de fixação. (B) 
Intermediário. 

 

De acordo com STENMAN & SPANGBERG (1993) a conicidade da 

parte de trabalho foi calculada pela subtração dos diâmetros D3 e D13 usando a 

seguinte equação: 

Conicidade (C) = D13-D3/10 

O diâmetro em D0 foi calculado baseado nos valores de D3 e C usando a 

seguinte equação: 

D0 = D3 – C x 3 

O ângulo da hélice é o ângulo agudo formado pela hélice (espiral) e o 

eixo do instrumento. Ele foi obtido traçando uma linha tangente às espirais; 

essa linha forma um ângulo agudo com o plano contendo o eixo do 

instrumento. O número de hélices por milímetro foi obtido pela divisão do 

número de hélices pelo comprimento da parte de trabalho (Anexos 1, 2, 3, 4, 

19, 20 e 21). 

Para observação dos instrumentos empregados no estudo em termos de 

acabamento superficial (presença e ausência de ranhuras) e a forma da seção 

transversal, três instrumentos de cada fabricante foram inspecionados no 

microscópio eletrônico de varredura (JEOL, modelo JSM 5800LV, Tóquio, 
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Japão) do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do Instituto 

Militar de Engenharia (Rio de Janeiro, RJ, Brasil).  

 

6.2. Canais artificiais metálicos 

Foram utilizados quatro canais artificiais com segmentos curvos a partir 

de blocos metálicos de aço inoxidável AISI – 316 L. Os canais foram 

confeccionados por fresagem computadorizada (Fresa Computadorizada CNC 

TRAVIS - DMCJ Inspeções Ltda., Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

possuindo uma largura de 1,5 mm, profundidade de 3,5 mm com o fundo em U 

e comprimento de 20 mm (Figura 10). Uma placa metálica de aço inoxidável 

AISI – 316 L de 1 mm de espessura foi confeccionada e parafusada em frente 

a cada canal com a finalidade de prevenir que o instrumento deslocasse para 

fora (Figura 11). 

 

 
 

Figura 10 – Canais artificiais empregados no estudo. 
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Figura 11 – Apresentação de um canal artificial do estudo. (A) Tampa e parafuso para 
ajuste da tampa no bloco metálico que contém o canal. (B) Detalhe do fundo em U. (C) 
Tampa adaptada. 
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Canal A: segmento reto cervical de 10,58 mm, arco de 9,42 mm e raio 

do arco de 6 mm. Arco localizado na extremidade apical do canal (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12 – Canal artificial A. (Esquerda) Desenho esquemático. (Direita) Canal artificial no 
bloco metálico. 
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Canal B: segmento reto cervical de 5,29 mm, arco de 9,42 mm, raio do 

arco de 6 mm e segmento reto apical de 5,29 mm. Arco localizado no meio do 

canal (Figura 13). 

 

 

 
 

Figura 13 - Canal artificial B. (Esquerda) Desenho esquemático. (Direita) Canal artificial no 
bloco metálico. 
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Canal C: segmento reto de 10,58 mm, arco de 9,42 e raio do arco de 9 

mm. Arco localizado no segmento apical do canal (Figura 14). 

 

 

 
 

Figura 14 - Canal artificial C. (Esquerda) Desenho esquemático. (Direita) Canal artificial no 
bloco metálico. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Canal D: segmento reto cervical de 7,44 mm, arco de 12,56 mm e raio 

do arco de 6 mm. Arco localizado no segmento apical do canal (Figura 15). 

 

 

 
 

Figura 15 - Canal artificial D. (Esquerda) Desenho esquemático. (Direita) Canal artificial no 
bloco metálico. 

 

O raio do arco foi medido levando-se em consideração a superfície 

côncava do interior da canaleta. 

Com a combinação dos canais A e B, foi avaliada a influência da 

posição do arco (apical ou meio do canal) no número de ciclos à fratura por 

fadiga dos instrumentos endodônticos empregados (Figura 16). 

Com a combinação dos canais A e C, foi avaliada a influência dos 

comprimentos dos raios dos arcos no número de ciclos à fratura por fadiga dos 

instrumentos endodônticos empregados (Figura 17). 
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Com a combinação dos canais A e D, foi avaliada a influência dos 

comprimentos dos arcos no número de ciclos à fratura por fadiga dos 

instrumentos endodônticos empregados (Figura 18). 

 

 

Figura 16 – Desenhos esquemáticos dos canais artificiais A e B que permitem avaliar a 
influência da posição do arco (apical ou meio do canal) no número de ciclos à fratura por 
fadiga de instrumentos de NiTi mecanizados. 
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Figura 17 - Desenhos esquemáticos dos canais artificiais A e C que permitem avaliar a 
influência dos comprimentos dos raios no número de ciclos à fratura por fadiga de instrumentos 
de NiTi mecanizados. 
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Figura 18 - Desenhos esquemáticos dos canais artificiais A e D que permitem avaliar a 
influência dos comprimentos dos arcos no número de ciclos à fratura por fadiga de 
instrumentos de NiTi mecanizados. 

 

O método foi adaptado dos estudos de PRUETT et al. (1997), HAIKEL et 

al. (1999), LOPES et al. (2007), LOPES et al. (2010b) e LOPES et al. (2011a). 

 

6.3. Ensaio de flexão rotativa 

O número de ciclos suportados pelos instrumentos até a fratura foi 

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

acionados na velocidade de 300 rpm à direita.  

O ensaio de flexão rotativa de instrumentos endodônticos consiste em 

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

sua trajetória dentro do limite elástico do material. 

O 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 
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Janeiro, RJ, Brasil) (Figura 19). 

A posição fixa dos canais artificiais metálicos durante o experimento foi 

garantida por um dispositivo mecânico de bancada que possui uma base 

quadrada e um eixo vertical. O eixo vertical permite a fixação do conjunto motor 

e contra-ângulo, enquanto na base, uma morsa admite a apreensão dos canais 

artificiais metálicos. Um rasgo na base do aparelho deixa mover a morsa 

horizontalmente para garantir a coincidência de eixos entre o instrumento e o 

canal artificial. Isso é muito importante, tendo em vista que a trajetória vertical 

do instrumento instalado na peça de mão deve coincidir com o eixo da parte 

reta dos canais artificiais. Desta forma, foi possível definir a altura do motor na 

haste do aparelho e a posição da morsa, que permaneceram fixas durante todo 

o experimento. 

Dez instrumentos foram submetidos ao teste de flexão rotativa em cada 

canal artificial empregado neste estudo (canal A, B, C e D).  

Durante o teste, os canais artificiais metálicos foram lubrificados com 

glicerina líquida (VETEC Química Fina Ltda. Rio de Janeiro, RJ, Brasil) por 

meio de uma agulha NaviTips 29 gauge, 17 mm (Ultradent Products Inc. Utah, 

EUA)  acoplada a uma seringa plástica de 5ml (Ultradent Products Inc. Utah, 

EUA) para reduzir o atrito entre o instrumento e a parede do canal, diminuindo 

assim a liberação do calor (Figura 20). Cada instrumento foi colocado em um 

contra-ângulo com redução de velocidade de 1:1 (VK Driller Equipamentos 

Elétricos Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e introduzidos no canal metálico artificial 

até a ponta tocar um anteparo posicionado na outra extremidade. Este 

anteparo foi posteriormente removido porque o seu principal objetivo foi 

padronizar a distância que o instrumento penetrou no canal artificial.  

Os instrumentos de cada grupo foram ensaiados em rotação no sentido 

horário na velocidade de 300 rpm utilizando um motor elétrico (EndoPro 

Torque, VK Driller Equipamentos Elétricos Ltda., São Paulo, SP, Brasil) até a 

fratura (Figura 21). 
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Figura 19 – Dispositivo mecânico para ensaio de flexão rotativa 
contínua. (A) Detalhe da base. (B) Detalhe para fixação do contra-
ângulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 20 – Lubrificação dos canais artificiais durante o ensaio de flexão 
rotativa contínua. 
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Figura 21 – Ensaio mecânico de flexão rotativa contínua. (A) Motor 
elétrico, contra-ângulo fixado no dispositivo mecânico e instrumento 
posicionado no canal artificial. (B) Detalhe do posicionamento do 
contra-ângulo com o instrumento no interior do canal artificial. 

 

O tempo decorrido entre o acionamento do motor até a fratura do 

instrumento foi medido em segundos pelo mesmo operador usando um 

cronômetro digital (Technos, Indústria Brasileira, Manaus, AM, Brasil) e foi 

estabelecido quando havia a observação visual da separação do instrumento. 

O número de ciclos foi obtido pela multiplicação da velocidade de 

rotação pelo tempo decorrido, em segundos, até a fratura em flexão rotativa de 

cada instrumento e os valores registrados. Os valores obtidos quanto ao 

número de ciclos até a fratura do instrumento testado para cada combinação 

dos canais empregados (Anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10) foram submetidos à análise 

estatística por meio de teste t – Student. 

Os segmentos maiores dos instrumentos fraturados foram 

acondicionados em frascos de vidro, com tampa, identificados com o grupo a 

que pertenciam. Tomou-se o cuidado de não tocar com a ponta do instrumento 

no fundo do frasco para evitar deformações de sua extremidade fraturada. 

Assim, todos os instrumentos foram introduzidos no frasco com a haste de 

fixação voltada para o fundo. Todos os vidros foram guardados na posição 

vertical em potes plásticos com tampa e identificados por grupo. 
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6.4. Segmentos fraturados 

Os segmentos maiores dos instrumentos fraturados foram medidos com 

o auxílio de um microscópio estereoscópico Stemi 2000 - C (Carl Zeiss do 

Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil) com câmera acoplada para aquisição de 

imagem Megapixel Firewire Câmera, modelo número PL-A662 (Pixelink, 

Ottawa, Canada) e o programa AxioVision Rel 4.4 (Carl Zeiss) com a finalidade 

de determinar o comprimento da parte de trabalho fraturada (Figuras 22 e 23). 

Com estas medidas registradas foi somado a todas elas o valor médio do 

intermediário de cada um dos instrumentos para registro do valor 

correspondente ao comprimento da parte de trabalho fraturada. O comprimento 

total dos instrumentos foi obtido da soma da média do comprimento total da 

parte de trabalho e da média do comprimento do intermediário. As distâncias 

da extremidade do instrumento ao ponto onde ocorreu a fratura foram obtidas 

por subtração do comprimento total do instrumento. Subtraiu-se o valor 

referente ao comprimento total da parte de trabalho fraturada do valor referente 

ao comprimento total do instrumento e as medidas foram então registradas 

(Anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

 

 
 

Figura 22 – Exemplos de obtenção das medidas dos segmentos maiores 
dos instrumentos BioRaCe (BR4C) fraturados. 
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Figura 23 - Exemplos de obtenção das medidas dos segmentos maiores 
dos instrumentos Mtwo fraturados. 

 

 

6.5. Microscopia eletrônica de varredura 

Os segmentos maiores dos instrumentos fraturados foram submetidos a 

limpeza em unidade ultrassônica no laboratório do Instituto Militar de 

Engenharia (Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Foram selecionados, 

aleatoriamente, três instrumentos de cada grupo de dez utilizados no 

experimento. Os instrumentos foram mergulhados em um frasco de Becker 

(VIDROQUÍMICA, Rio Grande, RS, Brasil) contendo acetona (ISOFAR 

Indústria e Comércio Ltda., Duque de Caxias, RJ, Brasil) e em seguida 

depositados no cesto da unidade ultrassônica (THORTON MOD T14C/Timer P 

110 v – 60 Hz, Belo Horizonte, MG, Brasil) contendo água, operando em 40 

Khz em um tempo de ação de 10 minutos (Figura 24). 

Após secagem, os instrumentos foram fixados em um porta amostra 

(Figura 25) e observados no microscópio eletrônico de varredura (JEOL, 

modelo JSM 5800LV, Tóquio, Japão) (Figura 26) localizado no Instituto Militar 

de Engenharia (Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). As superfícies 

fraturadas e as hastes helicoidais dos instrumentos fraturados foram analisadas 

para determinar o tipo de fratura e a presença de deformação plástica na haste 
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helicoidal. Foram adotados aumentos diferenciados para obtenção das 

fotomicrografias e as imagens foram gravadas para permitir a apreciação 

posterior.  

 

 

Figura 24 - Laboratório do Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ. 
Limpeza em unidade ultrassônica dos segmentos maiores dos instrumentos 
fraturados. (A) Unidade ultrassônica. (B) Interior do equipamento. (C) Detalhe do 
frasco de Becker com os instrumentos mergulhados em acetona. 
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Figura 25 – Porta amostras com segmentos maiores dos instrumentos 
fraturados fixados para observação no microscópio eletrônico de varredura 
no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto Militar de 
Engenharia, Rio de Janeiro, RJ. Exemplo de uma montagem para os 
instrumentos Mtwo (A) e BioRaCe (B). 
 
 
 
 

 
 

Figura 26 – Microscópio eletrônico de varredura JEOL, modelo JSM 
5800LV, Tóquio, Japão. Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto 
Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ. 
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6.6. Análise estatística 

 

Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste t de Student no 

nível de significância de 5%. 
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7. RESULTADOS 

 

Os dados relativos às dimensões dos instrumentos que foram 

examinados para serem empregados nesse estudo encontram-se nos anexos 

1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21. 

As médias e desvios padrão das características dimensionais dos 

instrumentos que foram examinados para serem empregados nesse estudo, 

encontram-se nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das características dimensionais dos instrumentos BioRaCe 
empregados no estudo. Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

 
Instrumento 

BR4C 
 
 

Comprimento 
Total da 
Parte de 
Trabalho 

(mm) 

Ângulo 
1ª hélice 

(°) 
 

Ângulo da 
hélice em 

D8 (°) 
 

Ângulo da 
hélice em 
D16 (°) 

 

Diâmetro 
D3  

(mm) 
 

Diâmetro 
D13  
(mm) 

 

Média 17,34 27,42 24,81 32,23 0,39 0,64 
Desvio 
Padrão 0,34 1,01 1,04 2,13 0,02 0,02 

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão das características dimensionais dos instrumentos BioRaCe 
empregados no estudo. Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

 
Instrumento 

BR4C 
 

Número de 
Hélices 

 

Passo 
Inicial 
(mm) 

Passo 
Final 
(mm) 

Comprimento 
Intermediário 

(mm) 

Ângulo 
Ponta  

(°) 

Haste 
Fixação 

(mm) 

Média 12,00 2,22 3,07 7,71 54,31 12,01 
Desvio 
Padrão 0,00 0,02 0,10 0,10 8,42 0,07 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão das características dimensionais dos instrumentos Mtwo 
empregados no estudo. Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

Instrumento 
Mtwo 

 
 

Comprimento 
Total da 
Parte de 
Trabalho 

(mm) 

Ângulo 
1ª hélice 

(°) 
 

Ângulo da 
hélice em 

D8 (°) 
 

Ângulo da 
hélice em 
D16 (°) 

 

Diâmetro 
D3 

(mm) 
 

Diâmetro 
D13 
(mm) 

 

Média 16,89 31,85 27,93 26,70 0,44 0,89 
Desvio 
Padrão 0,12 1,03 0,86 1,26 0,03 0,03 
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Tabela 4 – Média e desvio padrão das características dimensionais dos instrumentos Mtwo 
empregados no estudo. Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

Instrumento 
Mtwo 

Número de 
Hélices 

Passo 
Inicial 
(mm) 

Passo 
Final 
(mm) 

Comprimento 
Intermediário 

(mm) 

Ângulo 
Ponta 

(°) 

Haste 
Fixação 

(mm) 

Média 7,00 3,09 5,41 8,08 67,04 10,92 
Desvio 
Padrão 0,00 0,21 0,10 0,07 4,26 0,08 

 

Quanto à observação dos instrumentos empregados no estudo em 

termos de acabamento superficial (presença e ausência de ranhuras) e da 

forma da seção transversal, três instrumentos de cada fabricante foram 

inspecionados no microscópio eletrônico de varredura (MEV) (JEOL, modelo 

JSM 5800LV, Tóquio, Japão) do Laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura do Instituto Militar de Engenharia (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). O 

resultado dessa análise com aumento de 100 vezes para o instrumento 

BioRace demonstrou uma seção transversal triangular (Figura 27) e para o 

instrumento Mtwo a seção transversal apresentou a forma de um S itálico 

(Figura 28).  

Em relação ao acabamento superficial desses instrumentos, a análise no 

MEV foi executada com aumentos de 60 vezes e 250 vezes. As figuras 29 e 30 

são amostras representativas da superfície dos instrumentos BioRaCe (BR4C) 

e Mtwo respectivamente. A presença de ranhuras transversais proeminentes foi 

evidenciada nos instrumentos Mtwo. Os instrumentos BioRaCe, de acordo com 

o fabricante, apresentam acabamento superficial por serem submetidos a um 

tratamento eletroquímico que tem por finalidade reduzir as ranhuras advindas 

do processo de usinagem, e isso foi constatado na análise de microscopia 

eletrônica de varredura, uma vez que a superfície dos instrumentos 

examinados não apresentou as ranhuras transversais proeminentes (Figura 

31). 
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Figura 27 – Figura representativa da seção transversal triangular do 
instrumento BioRaCe (BR4C) (100X). 

  

 

 

Figura 28 – Figura representativa da seção transversal do instrumento 
Mtwo na forma de um S itálico (100X). 
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Figura 29 – Figura representativa da característica da superfície (sem 
ranhuras proeminentes) do instrumento BioRaCe (BR4C) (60X). 

 

 

 

Figura 30 – Figura representativa da característica da superfície (com 
ranhuras proeminentes) do instrumento Mtwo (60X). 
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Figura 31 – Figura representativa da característica da superfície dos 
instrumentos empregados no estudo. (A) Mtwo (com ranhuras). (B) BioRaCe 
(BR4C) (sem ranhuras) (250X). 

 

Os instrumentos empregados no estudo, embora com variações 

dimensionais em relação à seção transversal com área e desenho distintos, 

conicidades diferentes, acabamento superficial diferente e características 

morfométricas diferentes, apresentaram comportamento mecânico semelhante 

nos parâmetros da geometria dos canais avaliados (comprimento do raio, 

comprimento do arco e posição do arco ao longo do canal). 

As médias e desvios padrão dos números de ciclos até a fratura dos 

instrumentos endodônticos testados em função das posições dos arcos, dos 

comprimentos dos raios e dos comprimentos dos arcos são apresentados nas 

Tabelas 5, 6 e 7. 

Na combinação dos canais A e B, variou-se a posição do arco ao longo 

do canal, mantendo-se constante o comprimento do raio e o comprimento do 

arco (Tabela 5). 
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Tabela 5. Média e desvio padrão do NCF dos instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados 
Mtwo e BioRaCe em função da posição do arco ao longo do canal. 

 

 
Canal 

 
Posição 
do arco 

 
Comprimento  

do raio 

 
Comprimento  

do arco 

 
NCF 

Mtwo BioRaCe 

A Apical 
 

6 mm 9,42 mm 475 (66,04) 406,5 (89,07) 

B Meio do 
canal 

6 mm 9,42 mm 354,5 (39,75) 288,5 (46,25) 

 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste t de 

Student no nível de significância de 5% revelando que existe diferença 

estatisticamente significativa no NCF quando se compara os ensaios nos 

canais A e B (P<0,005) para ambos os instrumentos. Dessa forma, pode-se 

dizer que a posição do arco influenciou no NCF.  

Na combinação dos canais A e C, variou-se o comprimento do raio, 

mantendo-se constante o comprimento do arco e a posição do arco ao longo 

do canal (Tabela 6). 

Tabela 6. Média e desvio padrão do NCF dos instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados 
Mtwo e BioRaCe em função do comprimento do raio. 

 

 
Canal 

 
Comprimento 

do raio 

 
Comprimento 

do arco 

 
Posição  
do arco 

 
NCF 

Mtwo BioRaCe 

A 
 

6 mm 9,42 mm Apical 475 (66,04) 406,5 (89,07) 

C 
 

9 mm 9,42 mm Apical 2466 (258,50) 2678 (368,62) 

 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste t de 

Student no nível de significância de 5% revelando que existe diferença 

estatisticamente significativa no NCF quando se compara os ensaios nos 

canais A e C (P<0,001) para ambos os instrumentos. Dessa forma, pode-se 

dizer que o comprimento do raio do arco do canal artificial influenciou no NCF.  

Na combinação dos canais A e D, variou-se o comprimento do arco, 

mantendo-se constante o comprimento do raio e a posição do arco ao longo do 

canal (Tabela 7). 
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Tabela 7. Média e desvio padrão do NCF dos instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados 
Mtwo e BioRaCe em função do comprimento do arco. 

 

 
Canal 

 
Comprimento 

 do arco 

 
Comprimento 

do raio 

 
Posição  
do arco 

 
NCF 

Mtwo BioRaCe 
 

A 
 

9,42 mm 6 mm Apical 475 (66,04) 406,5 (89,07) 

D 
 

12,56 mm 6 mm Apical 286 (50,87) 165,5 (22,54) 

 

Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste t de Student no 

nível de significância de 5% revelando que existe diferença estatisticamente 

significativa no NCF quando se compara os ensaios nos canais A e D 

(P<0,001) para ambos os instrumentos. Dessa forma, pode-se dizer que o 

comprimento do arco influenciou no NCF.  

Na avaliação do MEV, com aumentos de 60, 250 e 1.000 vezes, as 

superfícies fraturadas, independentemente dos parâmetros dos canais 

artificiais avaliados (posição do arco, comprimento do raio e comprimento do 

arco) e das marcas comerciais dos instrumentos testados, apresentaram 

características morfológicas do tipo dúctil. Deformação plástica não foi 

observada na haste helicoidal dos instrumentos fraturados (Figuras 32 a 45). 

 



70 
 

 

Figura 32 – Canal A (posição do arco no segmento apical). Instrumento BR4C, figura 
representativa. Superior. Ausência de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). 
Inferior. Superfície de fratura mostra característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 33 – Canal B (posição do arco no segmento médio). Instrumento BR4C, figura 
representativa. Superior. Ausência de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). 
Inferior. Superfície de fratura mostra característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 34 – Canal A (raio menor). Instrumento BR4C, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 35 – Canal C (raio maior). Instrumento BR4C, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 36 – Canal A (arco menor). Instrumento BR4C, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 37 – Canal D (arco maior). Instrumento BR4C, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 38 – Canal A (posição do arco no segmento apical). Instrumento Mtwo, figura 
representativa. Superior. Ausência de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). 
Inferior. Superfície de fratura mostra característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 39 – Canal B (posição do arco no segmento médio). Instrumento Mtwo, figura 
representativa. Superior. Ausência de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). 
Inferior. Superfície de fratura mostra característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 40 – Canal A (raio menor). Instrumento Mtwo, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 41 – Canal C (raio maior). Instrumento Mtwo, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 42 – Canal A (arco menor). Instrumento Mtwo, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 43 – Canal D (arco maior). Instrumento Mtwo, figura representativa. Superior. Ausência 
de deformação plástica na haste helicoidal cônica (60X). Inferior. Superfície de fratura mostra 
característica morfológica do tipo dúctil (250X). 
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Figura 44 – Instrumento BR4C, figura representativa. Superfície de 
fratura mostra característica morfológica do tipo dúctil (1.000X). 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Instrumento Mtwo, figura representativa. Superfície de 
fratura mostra característica morfológica do tipo dúctil (1.000X). 
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8. DISCUSSÃO 

 

Os instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados utilizados neste 

estudo foram o Mtwo (VDW, Munique, Alemanha) e o BioRaCe (FKG Dentaire, 

La Chaux-de-Fonds, Suíça). Os instrumentos tinham dimensões nominais de 

diâmetro em D0 de 0,35 mm, conicidade de 0,04 mm/mm para o Mtwo e de 

0,02 mm/mm para o BioRaCe (BR4C), desenhos de haste helicoidal e da 

seção transversal diferentes e acabamento superficial também diferente. O 

objetivo da escolha desses instrumentos foi o de verificar se essas diferenças 

poderiam interferir nos resultados dos parâmetros avaliados (comprimento do 

raio, comprimento do arco e posição do arco ao longo do canal) dos canais 

artificiais, porém os dois instrumentos apresentaram comportamento mecânico 

semelhante nos parâmetros geométricos avaliados. Foi possível observar que 

o comprimento do raio, o comprimento do arco e a posição do arco ao longo do 

canal influenciaram no número de ciclos à fratura por fadiga dos dois 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados submetidos a um 

carregamento em flexão rotativa. Nas comparações dos parâmetros avaliados, 

houve diferença estatística entre eles para os dois instrumentos utilizados no 

experimento. Embora com algumas diferenças morfométricas, os instrumentos 

foram utilizados nesse estudo em decorrência de não se encontrarem 

instrumentos com características morfométricas iguais e de diferentes 

fabricantes. Apesar dos instrumentos selecionados serem de fabricantes 

diferentes e apresentarem seções retas transversais com formas e áreas 

diferentes, além de conicidades diferentes, eles são recomendados para o 

mesmo uso clínico. Por esta razão os dois instrumentos foram empregados 

com a finalidade de avaliar a influência dos parâmetros e não para avaliar os 

instrumentos entre si. 

Nos ensaios mecânicos, são testados instrumentos endodônticos 

comerciais e não corpos-de-prova padronizados da mesma matéria prima. Os 

instrumentos possuem diferentes formas, dimensões, acabamentos e 

morfologias; estas variações, mesmo pequenas, interferem nos valores dos 

resultados e no comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos 
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(PRUETT et al.,1997; HAIKEL et al., 1999; GRANDE et al., 2006; TRIPI et al., 

2006). A impossibilidade de padronização dos instrumentos endodônticos de 

um mesmo fabricante ou entre fabricantes, justifica os resultados discordantes 

encontrados em trabalhos científicos existentes na literatura. 

A quantificação das dimensões do comprimento total, número de hélices, 

ângulo da ponta, passo inicial, ângulo de inclinação da hélice na ponta, em D8 

e em D16, diâmetro em D3, diâmetro em D13, passo final, comprimento do 

intermediário e comprimento da haste de fixação dos instrumentos teve como 

objetivo o emprego de instrumentos que não apresentassem dimensões 

discordantes. Todavia, cumpre destacar que LOPES et al. (2010a) 

comunicaram que não existem normas de padronização dos instrumentos 

endodônticos de NiTi mecanizados e sugeriram um maior rigor no controle das 

dimensões nominais e no acabamento superficial, o que para os autores, 

certamente reduz alguns aspectos indesejáveis destes instrumentos. 

Como os instrumentos empregados no estudo apresentaram seções 

transversais com formas e áreas diferentes, acabamentos superficiais 

diferentes, assim como variações dimensionais e no número de hélices, esses 

parâmetros influenciaram nos resultados obtidos (TURPIN et al., 2000; 

SCHÄFER & TEPEL, 2001; TRIPI et al., 2006; XU et al., 2006; ANDERSON et 

al., 2010; KIM et al., 2010; LOPES et al., 2010e; ZHANG et al., 2010). 

Foram utilizados dez instrumentos de cada marca comercial para cada 

canal artificial empregado no estudo. Esta decisão está fundamentada em 

vários artigos que usaram o mesmo número de instrumentos para cada grupo 

experimental (HAIKEL et al., 1999; PLOTINO et al., 2006; INAN et al., 2007; 

PLOTINO et al., 2007; GAMBARINI et al., 2008; LOPES et al., 2009; 

TESTARELLI et al., 2009; LOPES et al., 2010e; PLOTINO et al., 2010; 

GAMBARINI et al., 2011; LOPES et al.; 2011a; RODRIGUES et al., 2011).  

O ensaio de flexão rotativa é um método eficaz para determinar o 

comportamento em fadiga dos instrumentos endodônticos de NiTi (TOBUSHI et 

al., 1998). A resistência à fadiga é quantificada por meio do número de ciclos 

que um instrumento suporta durante o teste de flexão rotativa. O número de 

ciclos é cumulativo e está relacionado à intensidade das tensões trativas e 
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compressivas induzidas no instrumento endodôntico, que por sua vez estão 

relacionadas ao raio de curvatura, ao comprimento do arco, à posição do arco 

e às dimensões dos instrumentos (PRUETT et al., 1997; YAO et al., 2006; 

LOPES et al., 2007; LOPES et al., 2009). Os testes dos instrumentos em 

diferentes curvaturas permite a análise do comportamento em fadiga do 

instrumento endodôntico submetido a diferentes estados de tensão (PLOTINO 

et al., 2009; TESTARELLI et al., 2009). 

Consoante com outros autores (PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 

1999; LOPES et al., 2007; LOPES et al., 2009; LOPES et al., 2011a), neste 

estudo foi usado um dispositivo mecânico para apreensão do contra-ângulo; 

dessa forma eliminando a indução de tensões no instrumento pelo operador 

durante o teste de flexão rotativa. Embora o dispositivo mecânico utilizado 

neste estudo permita operar os modos estático e dinâmico, a estrutura estática 

foi preferida para o teste de flexão rotativa para que o instrumento a ser testado 

pudesse ser restringido em uma trajetória precisa (TRIPI et al., 2006; LOPES et 

al., 2007; TESTARELLI et al., 2009; PLOTINO et al., 2010; BHAGABATI et al., 

2012). De acordo com LI et al. (2002), o teste de flexão rotativa dinâmico 

apesar de se aproximar da situação clínica, apresenta limitações para restringir 

o instrumento a ser testado em uma trajetória precisa durante o movimento de 

avanço e retrocesso. 

Um canal artificial foi usado nesse experimento para padronizar o 

comprimento total do canal, o comprimento do raio de curvatura, o 

comprimento do arco e a posição do arco (PRUETT et al., 1997; LOPES et al., 

2007; LOPES et al., 2011a). De acordo com YAO et al. (2006), o uso de canais 

artificiais padronizados em experimentos de flexão rotativa minimizam a 

influência de outras constantes. Apesar do emprego de um sistema de 

montagem em que houve pouca interferência do operador, a posição dos 

instrumentos, o comprimento do arco e o raio dos canais curvos não são os 

mesmos dos canais reais. Igualmente, os instrumentos não ficam exatamente 

com a forma dos canais simulados, existe uma pequena discrepância na 

acomodação do instrumento no interior do canal (PLOTINO et al., 2010).  

Também é importante chamar a atenção para o fato de que o diâmetro 
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interno do canal artificial era maior do que o instrumento endodôntico e que um 

lubrificante foi usado durante o experimento. Esta montagem permitiu que o 

instrumento girasse no interior do canal sem resistência significante durante o 

teste de flexão rotativa (PRUETT et al., 1997; INAN et al., 2007; LOPES et al., 

2007; LOPES et al., 2009; PLOTINO et al., 2009; ULLMAN & PETERS, 2005). 

Vários estudos usaram dentes no modelo experimental (FIFE et al., 

2004; INAN & GONULOL, 2009). Contudo é difícil realizar o controle da 

intensidade de tensões trativas e compressivas na área em flexão do 

instrumento quando usados em canais radiculares de dentes humanos. A 

diferença na curvatura entre os dentes é uma variável que influencia no 

resultado. Além disso, sempre haverá uma combinação de tensão em torção e 

em flexão rotativa quando canais radiculares de dentes humanos são usados. 

Para evitar estas predisposições e para melhor controle das variáveis, um 

canal metálico artificial foi usado nesse estudo. 

A proposta deste experimento atendeu ao princípio sugerido por LOPES 

et al. (2010a), os quais destacaram que tanto na prática endodôntica e 

principalmente em ensaios mecânicos é fundamental a determinação dos 

comprimentos do raio e do arco e a localização do arco de um canal curvilíneo. 

Isso se justifica porque a resistência à fratura por flexão rotativa (fadiga) de um 

instrumento endodôntico com haste de corte helicoidal cônica, quando 

submetido a um carregamento cíclico em flexão rotativa, depende da 

padronização dos comprimentos do raio e do arco e da localização do arco do 

canal curvo. Os três parâmetros da geometria dos canais que definem as 

curvaturas influenciam no comportamento mecânico dos instrumentos.  

Estudos prévios definem as curvaturas matematicamente, com base nos 

raios e nos ângulos de curvaturas (SCHNEIDER, 1971; PRUETT et al., 1997). 

Esses estudos relataram que a resistência à fadiga de instrumentos 

endodônticos de NiTi mecanizados está relacionada ao ângulo de curvatura 

(ZELADA et al., 2002; MARTIN et al., 2003; KITCHENS et al., 2007; KOSTI et 

al., 2011; PIRANI et al., 2011) e ao raio de curvatura, sendo este último 

parâmetro apontado por alguns autores como o fator que exerce maior 

influência na fratura por fadiga (PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; 
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GRANDE et al., 2006; INAN et al., 2007).  

Em relação ao ângulo de curvatura, é importante esclarecer que esse 

parâmetro corresponde ao comprimento do arco. O ângulo de curvatura é 

quantificado em graus enquanto o comprimento do arco é quantificado em 

milímetros.  

Alguns trabalhos (PRUETT et al, 1997; CHAVES CRAVEIRO DE MELO 

et al., 2002; ULLMANN & PETERS, 2005; PLOTINO et al., 2006; TRIPI et al., 

2006; VIANA et al., 2006; YAO et al., 2006; OUNSI et al., 2007; PLOTINO et 

al., 2007; GAMBARINI et al., 2008; JOHNSON et al., 2008; TESTARELLI et al., 

2009; INAN et al., 2011) compararam a influência do comprimento do raio e do 

ângulo de curvatura de um canal no número de ciclos até a fratura por fadiga 

que um instrumento endodôntico resiste quando submetido ao ensaio de flexão 

rotativa.  

Essa comparação é questionável, uma vez que, além das variações nos 

comprimentos dos raios, mantendo-se constantes os ângulos de curvaturas, 

ocorrerão também variações nos comprimentos dos arcos. Quanto maior o 

comprimento do raio, maior será o número de ciclos até a fratura por fadiga que 

um instrumento endodôntico resiste quando submetido ao ensaio de flexão 

rotativa. Ao contrário, quanto maior o comprimento do arco, menor será o 

número de ciclos a fratura por fadiga suportado pelo instrumento endodôntico. 

Assim, teremos a interferência dos dois parâmetros nos resultados obtidos. 

Consequentemente, é impossível afirmar qual parâmetro (raio de curvatura ou 

arco de curvatura) é o fator preponderante na fratura por flexão rotativa de um 

instrumento endodôntico.  

O ângulo interno de curvatura é útil para se avaliar o comprimento do 

raio e o comprimento do arco de uma circunferência e não como parâmetro na 

avaliação da resistência a fratura por flexão rotativa de um instrumento 

endodôntico. 

A literatura também não está clara se o ângulo de curvatura que os 

trabalhos mencionam se refere ao ângulo interno de um círculo (PRUETT et al., 

1997) ou se está relacionado ao que é descrito no método de Schneider 

(SCHNEIDER, 1971). Este método da determinação do ângulo de curvatura foi 
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originalmente proposto para a classificação do grau de curvatura dos dentes. 

Ele tem sido empregado equivocadamente nos ensaios mecânicos de flexão 

rotativa quando se pretende avaliar a resistência a fratura de instrumentos 

endodônticos de NiTi mecanizados. O método é falho para esta finalidade, uma 

vez que não menciona o comprimento do raio e nem o comprimento do arco de 

uma curvatura e, por esta razão, não deveria ser indicado para os ensaios de 

flexão rotativa. 

Entretanto, ainda hoje, alguns trabalhos (ZHANG et al., 2010; LEE et al, 

2011; KIM et al., 2012) que avaliam o comportamento mecânico e a resistência 

à fratura por fadiga de instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados usam o 

método de Schneider (SCHNEIDER, 1971). 

Desta forma, fica claro que, quando se pretende avaliar a influência de 

um dos três parâmetros da geometria dos canais artificiais (comprimento do 

arco, posição do arco ao longo do canal e comprimento do raio), os demais 

parâmetros deveriam estar padronizados para permitir a análise da influência 

de cada um deles nas comparações que serão feitas quanto à resistência dos 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados submetidos ao ensaio de 

flexão rotativa. 

NECCHI et al. (2008) avaliaram o comportamento mecânico de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados através da análise de 

elementos finitos. Os autores combinaram três parâmetros de curvatura para 

estudar a influência da geometria do canal no desempenho dos instrumentos. 

Nos modelos geométricos dos canais, combinaram a variação do raio de 

curvatura, do ângulo de curvatura e da posição da curvatura. Em cada análise 

dois parâmetros foram mantidos constantes e variaram o terceiro. Os 

resultados indicaram que a variação dos três parâmetros influenciou na 

resistência à fadiga.  

Da mesma forma, NECCHI et al. (2010) quando avaliaram o 

comportamento mecânico de dois instrumentos endodônticos de NiTi 

mecanizados em uma análise comparativa computacional, empregaram oito 

geometrias de canais curvos combinando novamente os três parâmetros. O 

procedimento foi semelhante ao trabalho de 2008. 
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Estudos precedentes se propuseram a avaliar a influência destes 

parâmetros geométricos da curvatura no comportamento mecânico dos 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados. Para isso, eles avaliaram 

esses parâmetros em diferentes combinações ou isoladamente. Na literatura 

não existe uma metodologia padronizada para caracterizar a curvatura de 

canais artificiais. Para fins didáticos, quanto à análise das metodologias usadas 

para análise da influência destes parâmetros da geometria da curvatura no 

comportamento mecânico dos instrumentos de NiTi mecanizados em estudos 

anteriores, destacam-se: 

a) a influência do comprimento do raio (HAIKEL et al., 1999; INAN et al., 

2007). 

b) o ângulo de curvatura (YARED et al., 2000; KITCHENS et al., 2007) 

c) o comprimento do arco (ZINELIS et al., 2007) 

d) o comprimento do arco e do raio (LOPES et al., 2007, 2010e) 

e) comprimento do raio e ângulo de curvatura (PRUETT et al, 1997; 

CHAVES CRAVEIRO DE MELO et al., 2002; SCHÄFER & VLASSIS, 2004; 

BAHIA et al., 2005; GUILFORD et al., 2005; ULLMANN & PETERS, 2005; 

BAHIA et al., 2006; GRANDE et al., 2006; PLOTINO et al., 2006; TRIPI et al., 

2006; VIANA et al., 2006; YAO et al., 2006; OUNSI et al., 2007; PLOTINO et 

al., 2007; GAMBARINI et al., 2008; JOHNSON et al., 2008; TESTARELLI et al., 

2009; GAVINI et al., 2010; KIM et al., 2010; GAMBARINI et al., 2011; INAN et 

al., 2011; PIRANI et al., 2011; SHEN et al., 2011). Todavia, foi possível 

observar que os parâmetros comprimento do raio e ângulo de curvatura foram 

a combinação mais empregada pelos autores acima citados. Nas avaliações do 

comportamento mecânico de vários instrumentos nos últimos anos, estes 

autores empregaram raios de curvatura que variaram de dois milímetros até 

dez milímetros, e ângulos de curvatura que variaram de 28 a 90 graus. 

A posição do arco como um parâmetro da geometria de canais curvos é 

um fator extremamente relevante e são raríssimas as citações sobre a sua 

importância (MALAGNINO et al., 1999; AMERICAN ASSOCIATION OF 

ENDODONTISTS, 2008). O arco nem sempre está localizado na extremidade 

do canal. Segundo a AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS (2008) 
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a localização do arco quanto mais cervical é mais perigosa do que a apical em 

termos de risco para a fratura dos instrumentos. Quanto aos trabalhos com 

ensaios mecânicos de laboratório, o efeito da localização do arco ao longo do 

comprimento de um canal artificial em instrumentos endodônticos de NiTi 

mecanizados foi examinado por LOPES et al. (2011). NECCHI et al. (2008) 

empregaram a análise de elementos finitos e também investigaram o efeito da 

posição da curvatura no comportamento mecânico de instrumentos 

endodônticos de NiTi mecanizados.  

No presente estudo, os ensaios de flexão rotativa contínua de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados foram realizados em canais 

artificiais com valores definidos que permitiram avaliar a influência de cada 

parâmetro geométrico (raio de curvatura, comprimento do arco e posição do 

arco ao longo do canal) individualmente em comparação aos demais 

parâmetros, que obrigatoriamente permaneceram com valores fixos. Assim, por 

exemplo, para se avaliar a influência de raios com comprimentos diferentes na 

vida em fadiga de um instrumento endodôntico de NiTi mecanizado, é 

necessário manter constante os valores dos demais parâmetros (comprimento 

do arco e posição do arco ao longo do canal) (LOPES et al., 2010a).  

Na combinação dos canais A e B, os parâmetros comprimentos dos 

raios e dos arcos foram iguais para os dois canais, variando apenas as 

posições dos arcos (apical e meio ao longo do comprimento do canal). Em 

função dos resultados obtidos, podemos afirmar que as posições dos arcos ao 

longo do canal exerceram influência no número de ciclos até a fratura por 

flexão rotativa de um instrumento endodôntico de NiTi mecanizado. Estando o 

arco no meio ao longo do comprimento do canal, menor será o número de 

ciclos a fratura suportado pelo instrumento endodôntico de NiTi mecanizado. 

Esse achado mostra que a vida em fadiga de um instrumento endodôntico de 

NiTi mecanizado é menor quando o arco está situado no meio de um canal 

radicular. Isto pode ser explicado porque o diâmetro da haste helicoidal cônica 

do instrumento é maior junto ao ponto crítico de concentração de tensão do 

que no canal onde o arco está situado na extremidade apical. 

Consequentemente, quanto maior o diâmetro da haste helicoidal cônica no 
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ponto crítico de concentração de tensão, maior será a intensidade das tensões 

trativa e compressiva e menor será o número de ciclos até a falha do 

instrumento. Houve diferença estatisticamente significativa no NCF dos 

instrumentos quando se comparou a posição dos arcos dos canais A e B 

(P<0,005), independentemente da marca comercial do instrumento empregado 

no estudo. Os resultados obtidos estão de acordo com os descritos por 

NECCHI et al. (2008) e LOPES et al. (2011a) e a citação da AMERICAN 

ASSOCIATION OF ENDODONTISTS (2008). 

Na combinação dos canais A e C, os parâmetros comprimentos dos 

arcos e posições dos arcos foram iguais para os dois canais, variando apenas 

os comprimentos dos raios. Em função dos resultados obtidos, podemos 

afirmar que os comprimentos dos raios exerceram influência no número de 

ciclos à fratura por flexão rotativa de um instrumento endodôntico de NiTi 

mecanizado. Quanto menor o raio, menor será o número de ciclos à fratura por 

flexão rotativa suportado pelo instrumento endodôntico de NiTi mecanizado. 

Esse achado mostra que a vida em fadiga de um instrumento endodôntico de 

NiTi mecanizado é menor quanto menor for o raio. Quanto menor o raio, maior 

será a intensidade das tensões trativas e compressivas junto aos pontos 

críticos de concentrações de tensões. Houve diferença estatisticamente 

significativa no NCF dos instrumentos quando se comparou os comprimentos 

dos raios dos canais A e C (P<0,001), independentemente da marca comercial 

do instrumento empregado no estudo. Os resultados obtidos estão de acordo 

com os descritos por PRUETT et al., 1997, HAIKEL et al., 1999, GRANDE et 

al., 2006, INAN et al., 2007, NECCHI et al., 2008, INAN et al., 2011 e LEE et 

al., 2011. 

Na combinação dos canais A e D, os parâmetros comprimentos dos 

raios e posições dos arcos são iguais para os dois canais, variando apenas os 

comprimentos dos arcos. Em função dos resultados obtidos podemos afirmar 

que os comprimentos dos arcos exerceram influência no número de ciclos à 

fratura por flexão rotativa de um instrumento endodôntico de NiTi mecanizado. 

Quanto maior o comprimento do arco, menor será o número de ciclos à fratura 

por flexão rotativa de um instrumento endodôntico de NiTi mecanizado. Esse 
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achado mostra que a vida em fadiga de um instrumento endodôntico de NiTi 

mecanizado é menor quanto maior for o comprimento do arco. Isto pode ser 

explicado porque a posição do ponto crítico de maior concentração de tensão 

varia em função do comprimento do arco. Assim, em canais com arcos maiores 

o ponto crítico de concentração de tensão ficará situado em uma região de 

maior diâmetro da haste helicoidal cônica de um instrumento do que nos canais 

com arcos menores. Consequentemente, o número de ciclos até a falha do 

instrumento diminuiu com o aumento do diâmetro no ponto crítico de 

concentração de tensão. Houve diferença estatisticamente significativa no NCF 

dos instrumentos quando se comparou os comprimentos dos arcos dos canais 

A e D (P<0,001), independentemente da marca comercial do instrumento 

empregado no estudo. Os resultados obtidos estão de acordo com os descritos 

por ZELADA et al., 2002, MARTIN et al., 2003, ULLMANN & PETERS, 2005, 

KITCHENS et al., 2007, LOPES et al., 2007, LEE et al., 2011 e PIRANI et al., 

2011. 

Os resultados deste experimento são consistentes com aqueles 

relatados por testes laboratoriais (PRUETT et al., 1997; HAIKEL et al., 1999; LI 

et al., 2002; ZELADA et al., 2002; MARTIN et al., 2003; LOPES et al., 2007; 

PIRANI et al., 2011; RODRIGUES et al., 2011) e um estudo utilizando um 

modelo de computador (NECCHI et al., 2008), que reforçaram a influência de 

parâmetros da geometria dos canais na falha por fadiga do instrumento. Os 

resultados deste experimento também reforçaram as afirmações de 

PARASHOS & MESSER (2006), que destacaram que os aspectos relacionados 

à anatomia dos canais influenciaram na fratura por flexão rotativa e por essa 

razão, listaram a configuração do canal como um dos fatores predisponentes 

para a fratura de instrumentos de NiTi acionados a motor.  

Portanto, os resultados deste experimento reafirmaram a proposta de se 

considerar os três parâmetros que foram investigados neste estudo quando se 

pretende examinar a influência destes no comportamento mecânico de 

instrumentos de NiTi mecanizados. 

Os resultados reunidos a partir deste estudo claramente mostraram que 

a geometria do canal influenciou a intensidade das tensões trativas e 
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compressivas durante o teste de flexão rotativa induzindo a falha por fadiga dos 

instrumentos testados. Este resultado é semelhante àqueles reportados por 

outros autores (NECCHI et al., 2008; LOPES et al., 2011a). 

Os resultados do presente estudo contribuíram para preencher, em 

parte, a lacuna sobre o conhecimento da interferência dos parâmetros de 

curvatura na fratura em flexão rotativa. Portanto, somam-se aos estudos que 

procuraram avaliar a influência do raio de curvatura (PRUETT et al., 1997; 

INAN et al., 2007; CHEUNG, 2009), do comprimento do arco (LOPES et al., 

2007; LOPES et al., 2009), da forma e diâmetro do canal artificial (PLOTINO et 

al., 2009; PLOTINO et al., 2010) e da posição do arco (NECCHI et al., 2008; 

LOPES et al., 2011a) na fratura em flexão rotativa. 

Além disso, os resultados desse estudo estão de acordo com os 

resultados recentes oriundos de alguns trabalhos que propõem um método de 

investigação da influência de parâmetros da geometria dos canais 

(comprimento do raio, comprimento do arco e posição do arco ao longo do 

canal) através da análise de elementos finitos, no comportamento mecânico de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados (NECCHI et al., 2008; 

NECCHI et al., 2010; ZHANG et al., 2010; GAO et al., 2011; LEE et al., 2011).  

Assim, baseados na análise de elementos finitos, GAO et al. (2011) 

declararam a importância da curvatura do canal na endodontia e o potencial da 

análise de elementos finitos para examinar os padrões de tensões e 

deformações nos instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados sob 

diferentes condições de curvatura. Concluíram que a tensão e a deformação 

desses instrumentos são afetadas pelo comprimento do arco (curva abrupta), o 

grau de curvatura e a localização da posição do arco ao longo do canal. Os 

autores demonstraram que a vida em fadiga é negativamente afetada com um 

menor comprimento do raio, um maior comprimento do arco e mudando a 

posição da curva de apical para o meio ao longo do comprimento do canal. 

Essa conclusão, portanto, está de acordo com os resultados desse 

experimento.  

Considerando-se a fadiga por flexão rotativa como um fator contribuinte 

para a falha do instrumento, GAO et al. (2011), por meio da análise de 
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elementos finitos, explicaram que em relação à mudança da posição do arco de 

apical para o meio ao longo do canal, os instrumentos estarão em uma posição 

vulnerável nessa situação, uma vez que detectaram um aumento pronunciado 

na tensão e deformação mesmo com os parâmetros comprimento do raio e 

comprimento do arco, iguais. Esse aspecto também já havia sido discutido por 

NECCHI et al. (2008), por meio da análise de elementos finitos, quando 

consideraram a mudança da posição da curvatura de apical para a posição 

mediana ao longo do canal como um parâmetro de curvatura importante na 

determinação dos níveis de tensão no instrumento. Os autores alertaram para 

a necessidade do descarte dos instrumentos usados em canais com esse tipo 

de curvatura abrupta, para prevenir que o seu dano estrutural não causasse 

falhas clínicas, pois eles representariam uma condição de trabalho das mais 

exigentes para os instrumentos em termos de tensão e deformação. O 

resultado deste experimento está de acordo com o dos autores citados, uma 

vez que foi possível identificar neste estudo, que estando o arco no meio ao 

longo do comprimento do canal, o número de ciclos até a fratura suportado 

pelos instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados testados foi menor. 

Recentemente, LEE et al. (2011) informaram a correlação entre o estudo 

da análise de elementos finitos e testes de fratura por flexão rotativa de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados e concluíram que a análise de 

elementos finitos refletiu a resistência à fratura por fadiga. Eles observaram a 

diminuição no número de ciclos até a fratura com o aumento da curvatura do 

canal (arco), o que foi acompanhado por um aumento nos níveis de tensão 

máxima nos instrumentos indicando que o aumento nos níveis de tensão nos 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados acelera o processo de fadiga. 

Isso está de acordo com os resultados desse experimento, em que o menor 

comprimento do raio, o maior comprimento do arco e o arco posicionado no 

meio do comprimento do canal reduziram o número de ciclos até a falha em 

fadiga nos instrumentos testados. Isto se justifica em função da intensidade das 

tensões trativas e compressivas junto aos pontos críticos de concentrações de 

tensões nos respectivos parâmetros das geometrias que foram citados. 

A influência de parâmetros da geometria dos canais também foi 
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considerada no estudo de NECCHI et al. (2010), que compararam o 

comportamento mecânico de dois instrumentos endodônticos de NiTi 

mecanizados durante a instrumentação de vários canais radiculares usando a 

análise de elementos finitos. Os seus resultados estão de acordo com os 

resultados deste experimento, uma vez que o pior comportamento mecânico 

dos instrumentos foi relacionado ao menor comprimento do raio, o arco 

posicionado no meio do comprimento do canal e o maior comprimento do arco. 

No microscópio eletrônico de varredura, a observação da superfície 

fraturada de um instrumento endodôntico especial de NiTi mecanizado, após 

fratura por flexão rotativa, pode apresentar uma superfície plana, quando 

proveniente do alastramento de uma única trinca, ou apresentar múltiplos 

planos, quando a ruptura é proveniente do alastramento de mais de uma trinca, 

e nesse caso em particular, o alastramento das trincas acontece em sentidos 

opostos e separados por pequenas distâncias. Além disso, não há deformação 

plástica aparente na haste de corte helicoidal cônica do instrumento 

endodôntico especial de NiTi mecanizado nesse tipo de fratura e a sua 

morfologia na superfície fraturada apresenta características do tipo dúctil. São 

identificadas também, formas variadas de micro cavidades (PRUETT et al., 

1997; HAIKEL et al., 1999; PARASHOS & MESSER, 2006; YAO et al., 2006; 

LOPES et al., 2007; CHEUNG, 2009; LOPES et al., 2009; LOPES et al., 2010d, 

2010e; KIM et al., 2010). Assim, nossos resultados estão de acordo com esses 

que foram apresentados pelos autores citados acima, pois a análise das 

superfícies fraturadas dos instrumentos empregados no estudo, 

independentemente dos parâmetros dos canais artificiais avaliados (posição do 

arco, comprimento do raio e comprimento do arco) e das marcas comerciais 

dos instrumentos testados, apresentaram características morfológicas do tipo 

dúctil. Deformação plástica não foi observada na haste helicoidal dos 

instrumentos fraturados. 
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9. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo foi possível concluir que:  

 

1. O comprimento do raio, o comprimento do arco e a posição do arco ao 

longo do canal influenciaram no número de ciclos à fratura por fadiga 

dos instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados submetidos a um 

carregamento em flexão rotativa. 

2. O menor comprimento do raio, o maior comprimento do arco e o arco 

posicionado no meio do comprimento do canal reduziram o número de 

ciclos até a falha por fadiga dos instrumentos endodônticos de NiTi 

mecanizados empregados. 

3. Para avaliar a influência de um dos três parâmetros da geometria dos 

canais artificiais (comprimento do arco, posição do arco ao longo do 

canal e comprimento do raio) os demais parâmetros devem estar 

padronizados. 

4. A análise no MEV demonstrou que as superfícies fraturadas 

apresentaram características morfológicas do tipo dúctil. Não foi 

observada deformação plástica na haste helicoidal dos instrumentos 

fraturados. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Características dimensionais dos instrumentos BioRaCe empregados no estudo.  
Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

 
Instrumento 

Comprimento 
Total da 
Parte de 
Trabalho 

(mm) 

Ângulo 
1ª hélice 

(°) 

Ângulo da 
hélice em 

D8 (°) 

Ângulo da 
hélice em 

D16 (°) 

Diâmetro 
D3  

(mm) 

Diâmetro 
D13  

(mm) 

BR4C 01 16,82 26,06 25,40 28,64 0,42 0,64 

BR4C 02 17,42 27,81 24,66 33,29 0,37 0,64 

BR4C 03 17,32 27,11 23,87 34,23 0,41 0,66 

BR4C 04 17,35 27,31 23,84 32,59 0,38 0,60 

BR4C 05 17,79 28,81 26,28 32,41 0,37 0,65 

Média 17,34 27,42 24,81 32,23 0,39 0,64 
Desvio 
Padrão 0,34 1,01 1,04 2,13 0,02 0,02 

 

 

Anexo 2 - Características dimensionais dos instrumentos BioRaCe empregados no estudo. 
Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

 
Instrumento 

Número de 
Hélices 

Passo 
Inicial 
(mm) 

Passo 
Final 
(mm) 

Comprimento 
Intermediário 

(mm) 

Ângulo 
Ponta  

(°) 

Haste 
Fixação 

(mm) 

BR4C 01 12,00 2,24 3,21 7,62 52,80 11,95 

BR4C 02 12,00 2,23 3,01 7,85 69,01 12,05 

BR4C 03 12,00 2,20 2,96 7,65 49,45 11,94 

BR4C 04 12,00 2,20 3,07 7,77 52,00 12,01 

BR4C 05 12,00 2,25 3,10 7,68 48,30 12,11 

Média 12,00 2,22 3,07 7,71 54,31 12,01 
Desvio 
Padrão 0,00 0,02 0,10 0,10 8,42 0,07 
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Anexo 3 - Características dimensionais dos instrumentos Mtwo empregados no estudo. 
Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

Instrumento 

Comprimento 
Total da 
Parte de 
Trabalho 

(mm) 

Ângulo 
1ª hélice 

(°) 

Ângulo da 
hélice em 

D8 (°) 

Ângulo da 
hélice em 

D16 (°) 

Diâmetro 
D3 

(mm) 

Diâmetro 
D13 

(mm) 

Mtwo 01 16,83 32,32 27,04 24,52 0,42 0,94 

Mtwo 02 17,08 31,49 29,10 27,38 0,48 0,89 

Mtwo 03 16,85 31,50 27,93 27,28 0,40 0,87 

Mtwo 04 16,78 30,59 27,17 26,72 0,43 0,86 

Mtwo 05 16,92 33,34 28,39 27,59 0,46 0,89 

Média 16,89 31,85 27,93 26,70 0,44 0,89 
Desvio 
Padrão 0,12 1,03 0,86 1,26 0,03 0,03 

 

 

Anexo 4 - Características dimensionais dos instrumentos Mtwo empregados no estudo. 
Medidas (milímetros) e ângulos (graus). 

 

Instrumento 
Número de 

Hélices 

Passo 
Inicial 
(mm) 

Passo 
Final 
(mm) 

Comprimento 
Intermediário 

(mm) 

Ângulo 
Ponta 

(°) 

Haste 
Fixação 

(mm) 

Mtwo 01 7,00 3,36 5,37 8,04 68,73 10,96 

Mtwo 02 7,00 3,23 5,25 8,11 63,78 10,99 

Mtwo 03 7,00 2,95 5,49 8,18 61,89 10,99 

Mtwo 04 7,00 3,09 5,48 8,04 68,18 10,82 

Mtwo 05 7,00 2,83 5,48 8,01 72,62 10,85 

Média 7,00 3,09 5,41 8,08 67,04 10,92 
Desvio 
Padrão 0,00 0,21 0,10 0,07 4,26 0,08 

 

 

 



119 
 

Anexo 5 - Resultados do número de ciclos até a fratura (NCF) para o instrumento Mtwo na 
combinação dos canais artificiais A e B. 

  

 

Anexo 6 - Resultados do número de ciclos até a fratura (NCF) para o instrumento Mtwo na 
combinação dos canais artificiais A e C. 

MTWO 
NCF 

CANAL A CANAL C 

505 2600 
480 2155 
455 2365 
540 2115 
490 2550 
400 2180 
540 2435 
525 2690 
330 2855 
485 2715 

Média 475 Média 2466 
Desvio padrão 66,04 Desvio padrão 258,50 

 

 

 

 

 

 

MTWO 
NCF 

CANAL A CANAL B 

505 360 
480 420 
455 385 
540 355 
490 295 
400 340 
540 315 
525 400 
330 360 
485 315 

Média 475 Média 354,5 
Desvio padrão 66,04  Desvio padrão 39,75 
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Anexo 7 - Resultados do número de ciclos até a fratura (NCF) para o instrumento Mtwo na 
combinação dos canais artificiais A e D. 

MTWO 
NCF 

CANAL A CANAL D 

505 320 
480 260 
455 260 
540 240 
490 370 
400 280 
540 230 
525 240 
330 365 
485 295 

Média 475 Média 286 
Desvio padrão 66,04 Desvio padrão 50,87 

 

 

Anexo 8 - Resultados do número de ciclos até a fratura (NCF) para o instrumento BioRaCe na 
combinação dos canais artificiais A e B. 

BR4C 
NCF 

CANAL A CANAL B 

465 240 
475 215 
285 345 
460 310 
335 250 
540 260 
480 330 
330 295 
300 350 
395 290 

Média 406,5  Média 288,5  
Desvio padrão 89,07 Desvio padrão 46,25 
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Anexo 9 - Resultados do número de ciclos até a fratura (NCF) para o instrumento BioRaCe na 
combinação dos canais artificiais A e C. 

BR4C 
NCF 

CANAL A CANAL C 

465 2665 
475 3170 
285 2830 
460 2260 
335 2230 
540 2580 
480 2980 
330 2125 
300 3020 
395 2920 

Média 406,5  Média 2678  
Desvio padrão 89,07  Desvio padrão 368,62  

 

 

Anexo 10 - Resultados do número de ciclos até a fratura (NCF) para o instrumento BioRaCe na 

combinação dos canais artificiais A e D. 

BR4C 
NCF 

CANAL A CANAL D 

465 165 
475 160 
285 210 
460 135 
335 160 
540 175 
480 130 
330 170 
300 180 
395 170 

Média 406,5 Média 165,5 
Desvio padrão 89,07 Desvio padrão 22,54  
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Anexo 11 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 

ponto onde ocorreu a fratura, de acordo com o canal artificial A empregado para 
os instrumentos BioRaCe com média e desvio padrão. 

INSTRUMENTOS CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 
fraturada 

(mm) 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

BR4C 
01 A 11,39 19,10 5,90 

BR4C  
02 A 11,22 18,93 6,07 

BR4C  
03 A 9,24 16,95 8,05 

BR4C  
04 A 11,35 19,06 5,94 

BR4C 
05 A 11,51 19,22 5,78 

BR4C  
06 A 11,42 19,13 5,87 

BR4C  
07 A 11,49 19,20 5,80 

BR4C  
08 A 11,42 19,13 5,87 

BR4C  
09 A 11,30 19,01 5,99 

BR4C  
10 A 11,49 19,20 5,80 
 

Média A 11,18 18,89 6,11 
 

Desvio Padrão A 0,69 0,69 0,69 
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Anexo 12 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 
ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial B empregado para 

os instrumentos BioRaCe com média e desvio padrão. 
 

INSTRUMENTO CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 
fraturada 

(mm) 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

BR4C 
 11 B 9,16 16,87 8,13 

BR4C  
 12 B 8,91 16,62 8,38 

BR4C  
 13 B 9,20 16,91 8,09 

BR4C  
 14 B 9,04 16,75 8,25 

BR4C  
 15 B 6,12 13,83 11,17 

BR4C  
16 B 8,73 16,44 8,56 

BR4C  
 17 B 6,26 13,97 11,03 

BR4C  
18 B 8,77 16,48 8,52 

BR4C  
19 B 8,74 16,45 8,55 

BR4C  
 20 B 6,35 14,06 10,94 

 
Média B 8,13 15,84 9,16 

 
Desvio Padrão B 1,31 1,31 1,31 
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Anexo 13 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 

ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial C empregado para 
os instrumentos BioRaCe com média e desvio padrão. 

 

INSTRUMENTO CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 
fraturada 

(mm) 

CPAF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

BR4C  
21 C 9,20 16,91 8,09 

BR4C  
22 C 8,77 16,48 8,52 

BR 35.02 
 23 C 9,39 17,10 7,90 

BR4C  
24 C 9,64 17,35 7,65 

BR4C  
 25 C 9,11 16,82 8,18 

BR 35.02  
 26 C 9,64 17,35 7,65 

BR4C  
 27 C 10,00 17,71 7,29 

BR4C  
28 C 9,24 16,95 8,05 

BR4C  
29 C 9,34 17,05 7,95 

BR4C  
30 C 8,80 16,51 8,49 
 

Média C 9,31 17,02 7,98 
 

Desvio Padrão C 0,38 0,38 0,38 
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Anexo 14 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 

ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial D empregado para 
os instrumentos BioRaCe com média e desvio padrão. 

 

INSTRUMENTO CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 
fraturada 

(mm) 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

BR4C 
 31 D 6,19 13,90 11,10 

BR4C  
 32 D 6,43 14,14 10,86 

BR4C  
 33 D 3,18 10,89 14,11 

BR4C  
 34 D 6,03 13,74 11,26 

BR4C 
 35 D 8,84 16,55 8,45 

BR4C 
36 D 8,93 16,64 8,36 

BR4C  
 37 D 9,16 16,87 8,13 

BR4C 
 38 D 9,20 16,91 8,09 

BR4C 
 39 D 9,20 16,91 8,09 

BR4C  
40 D 8,91 16,62 8,38 
 

Média D 7,61 15,32 9,68 
 

Desvio Padrão D 2,05 2,05 2,05 
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Anexo 15 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 
ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial A empregado para 

os instrumentos Mtwo com média e desvio padrão. 
 

INSTRUMENTO CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 

fraturada mm 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

MTWO 35.04 
01 A 10,99 18,99 6,01 

MTWO 35.04 
02 A 12,35 20,35 4,65 

MTWO 35.04 
03 A 13,21 21,21 3,79 

MTWO 35.04 
04 A 12,28 20,28 4,72 

MTWO 35.04 
05 A 12,26 20,26 4,74 

MTWO 35.04 
06 A 12,24 20,24 4,76 

MTWO 35.04 
07 A 10,89 18,89 6,11 

MTWO 35.04 
08 A 12,27 20,27 4,73 

MTWO 35.04 
09 A 12,42 20,42 4,58 

MTWO 35.04  
10 A 12,22 20,22 4,78 
 

Média A 12,11 20,11 4,89 
 

Desvio Padrão A 0,68 0,68 0,68 
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Anexo 16 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 
ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial B empregado para 

os instrumentos Mtwo com média e desvio padrão. 
 

INSTRUMENTO CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 

fraturada mm 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

MTWO 35.04 
11 B 6,85 14,85 10,15 

MTWO 35.04 
12 B 6,95 14,95 10,05 

MTWO 35.04 
13 B 6,78 14,78 10,22 

MTWO 35.04 
14 B 8,47 16,47 8,53 

MTWO 35.04 
15 B 8,41 16,41 8,59 

MTWO 35.04 
16 B 7,08 15,08 9,92 

MTWO 35.04 
17 B 6,89 14,89 10,11 

MTWO 35.04 
18 B 8,31 16,31 8,69 

MTWO 35.04 
19 B 7,35 15,35 9,65 

MTWO 35.04 
20 B 8,31 16,31 8,69 
 

Média B 7,54 15,54 9,46 
 

Desvio Padrão B 0,74 0,74 0,74 
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Anexo 17 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 

ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial C empregado para 
os instrumentos Mtwo com média e desvio padrão. 

 

INSTRUMENTOS CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 

fraturada mm 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

MTWO 35.04  
 21 C 10,76 18,76 6,24 

MTWO 35.04  
22 C 10,73 18,73 6,27 

MTWO 35.04  
23 C 10,46 18,46 6,54 

MTWO 35.04  
24 C 10,82 18,82 6,18 

MTWO 35.04  
25 C 10,69 18,69 6,31 

MTWO 35.04  
26 C 10,59 18,59 6,41 

MTWO 35.04  
27 C 11,58 19,58 5,42 

MTWO 35.04  
28 C 10,66 18,66 6,34 

MTWO 35.04  
29 C 10,26 18,26 6,74 

MTWO 35.04  
30 C 10,66 18,66 6,34 
 

Média C 10,72 18,72 6,28 
 

Desvio Padrão C 0,34 0,34 0,34 
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Anexo 18 – Comprimento da parte de trabalho fraturada (CPTF). CPTF somado 
ao comprimento do intermediário. Distância da extremidade do instrumento ao 

ponto onde ocorreu a fratura de acordo com o canal artificial D empregado para 
os instrumentos Mtwo com média e desvio padrão. 

 

INSTRUMENTO CANAL 

Comprimento 
parte de 
trabalho 

fraturada mm 

CPTF + 
Intermediário 

em mm 
Extremidade 

fraturada 

MTWO 35.04 
31 D 9,24 17,24 7,76 

MTWO 35.04 
32 D 9,00 17,00 8,00 

MTWO 35.04 
33 D 9,20 17,20 7,80 

MTWO 35.04 
34 D 9,23 17,23 7,77 

MTWO 35.04 
35 D 9,20 17,20 7,80 

MTWO 35.04 
36 D 8,95 16,95 8,05 

MTWO 35.04 
37 D 9,20 17,20 7,80 

MTWO 35.04 
38 D 9,23 17,23 7,77 

MTWO 35.04 
39 D 10,16 18,16 6,84 

MTWO 35.04 
40 D 9,00 17,00 8,00 
 

Média D 9,24 17,24 7,76 
 

Desvio Padrão D 0,34 0,34 0,34 
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Anexo 19 - Características dimensionais dos 
instrumentos BioRaCe empregados no estudo. 

Conicidade (mm/mm) e D0 (mm). 

 
Instrumento Conicidade 

mm/mm 
D0 

mm 

BR4C  
01 

0,022 0,354 

BR4C 
02 

0,027 0,289 

BR4C 
 03 

0,027 0,329 

BR4C 
 04 

0,022 0,314 

BR4C 
05 

0,028 0,286 

Média 0,0252 0,3144 

Desvio padrão 0,00295 0,028431 

 

 

 

Anexo 20 - Características dimensionais dos 
instrumentos Mtwo empregados no estudo. 

Conicidade (mm/mm) e D0 (mm). 
 

Instrumento Conicidade 
mm/mm 

D0 
mm 

Mtwo 35.04   
01 

0,052 0,264 

Mtwo 35.04   
02 

0,041 0,357 

Mtwo 35.04   
03 

0,047 0,259 

Mtwo 35.04   
04 

0,043 0,301 

Mtwo 35.04   
05 

0,043 0,331 

Média 0,0452 0,3024 

Desvio padrão 0,004382 0,042306 
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Anexo 21 – Médias das características dimensionais dos instrumentos BioRaCe e Mtwo 
empregados no estudo.  

 

 
 

Instrumento 
 
 
 

 
 

D0 
 (mm) 

 
 

Conicidade 
(mm/mm) 

 
 

Comprimento 
Total da 
Parte de 
Trabalho 

(mm) 

Número 
de hélices 

 
 

Número 
de hélices 

por mm 
 

 
BR4C 

 
0,31 0,02 17,34 12 0,69 

 
Mtwo 

 
0,30 0,04 16,89 7 0,41 

 


