
  

i 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENATA GONÇALVES SOARES1 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ELÁSTICO DE 
INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS DE AÇO 

INOXIDÁVEL E NiTi INDICADOS NA EXPLORAÇÃO 
DE CANAIS RADICULARES ATRESIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 



  

ii 

RENATA GONÇALVES SOARES 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ELÁSTICO DE INSTRUMENTOS 
ENDODÔNTICOS DE AÇO INOXIDÁVEL E  NiTi INDICADOS NA 

EXPLORAÇÃO DE CANAIS RADICULARES ATRESIADOS 

 

 
 

 

Dissertação apresentada à 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade Estácio de Sá, 
como parte dos requisitos 
para obtenção do título de 
Mestre em Odontologia 
(Endodontia). 

 

 

 

Orientadores: 

Prof. Dr. Hélio Pereira Lopes 

Prof. Dr. Julio Cezar Machado de Oliveira  

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

RIO DE JANEIRO  

2012 



  

iii 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Ivon e Ana Célia que sempre acreditaram em mim e 

incentivaram todos os meus passos, ao meu irmão Ivon e ao Tiago... Amo 

Vocês! 

“Cada pessoa que passa na nossa vida, passa sozinha, porque cada 

pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa pela 

nossa vida passa sozinha, não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e 

leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a 

prova de que as pessoas não se encontram por acaso.” 

(Charles Chaplin) 



  

iv 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao longo da minha vida e na Endodontia me deparei com pessoas que 

foram muito importantes e fizeram com que o sonho que estou realizando hoje 

fosse possível. Encontrei pessoas sábias, amorosas, difíceis, alegres, rudes, 

amigas, sinceras, enfim... todo tipo de pessoas. Aprendi com cada uma delas e 

absorvi de tudo um pouco e selecionei o melhor para prosseguir meu caminho. 

Este caminho que eu escolhi fez abrir mão de muitas coisas! Ora, como 

podemos ter tudo!  

Mas segui em frente, mesmo em certos momentos onde minha vontade 

era largar tudo e correr para algum lugar distante. Algumas vezes 

compreendida, outras não! Mesmo sem poder provar naquele exato momento 

que estavam equivocadas quanto o que pensavam e sentiam. Muitas vezes 

chorando em silêncio sem ao menos poder dizer o que realmente é. 

Segui em frente! Pois tenho um objetivo. Construí com cada tijolo que 

me deram e hoje estou terminando meu castelo. 

Agradeço a Deus, minha família e ao Tiago sempre! Vocês são tudo de 

mais concreto em mim. 

Agradeço aos meus eternos professores aos quais eu tenho um 

carinho de filha. 

Agradeço à minha professora de Inglês Maria Tereza Pascoal, que me 

ajudou muito e me aconselhou muito também, você faz parte da minha história 

e um exemplo de determinação. 



  

v 

Professor Luiz Lyon que fez possível eu trilhar o caminho da 

Endodontia, com seriedade, firmeza e atitude, pois quem me direcionou foi 

você; onde muitas vezes foi e sempre será minha inspiração na clínica; 

obrigada pela oportunidade e amizade!  

Professor Doutor Helio Pereira Lopes que fez com que este trabalho 

fosse possível, que me ajudou e confiou em mim, obrigada pelo senhor fazer 

parte da minha história. Obrigada pela amizade e carinho, obrigada pela 

oportunidade de estar sempre ao seu lado, obrigada pelos ensinamentos. Sua 

serenidade, força e ensinamentos com certeza fazem parte da minha vida. 

Professor Doutor Arlindo Costa, agradeço pelos conselhos que o 

senhor me deu quando conversávamos na ABO, acalmando minha ansiedade 

e medo. Aprendi a refletir muito em relação a algumas situações. 

Professora Doutora Eliana pela força, determinação, carinho, amizade 

e por aprender muito com você. 

Agradeço a todos da Associação Brasileira de Odontologia (ABO)- 

Alfenas, que me acolheu como aluna e profissional.  

Agradeço aos Professores Orientadores, Doutor Julio Cezar Machado 

de Oliveira e Doutor Hélio Pereira Lopes pela determinação. 

 Ao professor Doutor José Freitas Siqueira Júnior e a todos os 

professores da Estácio de Sá, pessoas sérias e profissionais ao extremo, todo 

meu respeito a vocês! 

Ao Instituto Militar do Exército (IME). 

A todos os meus amigos do mestrado e doutorado da Estácio de Sá. 



  

vi 

Um especial agradecimento a minha amiga-irmã Cíntia Bueno, que 

sempre me ajudou e incentivou nas horas mais difíceis! 

Aos alunos da graduação e aos funcionários da Estácio de Sá. 

A Angélica Pedrosa pelo carinho e atenção. 

Valeram a pena todos os passos pelo caminho traçado. Cada momento 

vivido nessa louca correria em busca de um objetivo em comum. 

“Caminhamos”. “NAVEGAR É PRECISO”. EMBORA A ALEGRIA DO 

PRESENTE, EXISTA, O FUTURO RESERVA OUTRAS A MAIS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 

ÍNDICE 

 

 

RESUMO  

ABSTRACT  

LISTA DE ABREVIATURAS  

LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE TABELA 

1. INTRODUÇÃO 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

3. HIPÓTESE 

4. OBJETIVOS 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

7. DISCUSSÃO 

8. CONCLUSÕES 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS           

viii 

x 

xii 

xiii 

xiv 

01 

03 

25 

26 

27 

38 

43 

55 

56 

 

 

 



  

viii 

RESUMO 

 

Objetivos: O presente estudo visou avaliar a resistência à flambagem e a 

flexibilidade em cantilever de três modelos de instrumentos endodônticos 

empregados na exploração de canais radiculares atresiados.  Procurou-se 

determinar também qual dos dois instrumentos de NiTi (acionados a motor) 

apresentam a maior resistência à fratura por fadiga em flexão rotativa.  

Métodos: Foram testados os seguintes instrumentos (n=30): 10 instrumentos 

C-Pilot 10/.02 (VDW) de aço inoxidável, 10 Pathfile 13/.02 (Dentsply) de NiTi e 

10 Scout RaCe 10/.02 (FKG) de NiTi. No ensaio de resistência à flambagem, 

os instrumentos foram submetidos ao teste compressivo para se obter as 

forças máximas de cada instrumento. No ensaio de flexão em cantilever os 

instrumentos foram submetidos a uma força crescente na ponta do instrumento 

e perpendicular ao eixo longitudinal do instrumento endodôntico. Após estes 

ensaios não destrutivos, os instrumentos de NiTi foram submetidos ao ensaio 

de flexão rotativa, sendo acionados no interior de um canal artificial curvo na 

velocidade de 300 rpm até ocorrer a fratura. Após estes ensaios, os 

instrumentos foram analisados ao microscópio eletrônico de varredura (MEV).  

Resultados: Os três modelos de instrumentos testados apresentavam 25 mm 

de comprimento da haste e seção transversal quadrangular. Os instrumentos 

C-Pilot apresentaram a maior resistência à flambagem, enquanto os 

instrumentos de NiTi apresentaram menores valores quanto à resistência em 

flexão (p˂0,05). Os instrumentos Scout RaCe apresentaram o menor número 

de ciclos para a fratura, quando comparados aos Pathfile (p˂0,05). A análise 
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ao MEV mostrou que as superfícies de fratura apresentaram características 

morfológicas do tipo dúctil. 

Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem que os instrumentos de aço 

inoxidável tendem a permitir uma força axial maior no momento do cateterismo. 

Na comparação entre os dois instrumentos de NiTi os Pathfile se mostraram 

mais resistentes à fratura por fadiga cíclica. 

 

Palavras-chave: instrumentos endodônticos, cateterismo, resistência à 

flambagem, ensaio em cantilever, fadiga cíclica. 
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ABSTRACT 

 

Aims: This study aimed to evaluate the buckling resistance and the resistance 

to bending of three different brands of endodontic instruments designed to 

scout atresic canals. The two NiTi rotary instruments were also evaluated 

regarding the resistance degree to cyclic fatigue. 

Methods: Thirty instruments from three different manufactures were tested: 10 

stainless steel C-Pilot instruments 10/.02 (VDW), 10 NiTi Pathfile instruments 

13/.02 (Dentsply), and 10 NiTi Scout RaCe instruments 10/.02 (FKG). For the 

buckling test, an increasing load was applied in the axial direction of each 

instrument, and the maximum load until buckling (elastic lateral deformation) 

was recorded. The cantilever-bending test was used to evaluate the resistance 

to bending: an increasing load was applied in the tip of the instruments 

perpendicular to their longitudinal axis. After these non-destructive tests, the 

NiTi instruments were subjected to the cyclic fatigue test, through rotary 

bending inside an artificial curved canal at 300 rpm until they have been 

separated. After all tests, the instruments were analyzed by scanning electron 

microscope (SEM).  

Results: The length of all tested instruments (n=30) were 25 mm, and all of 

them presented square cross-sectional design. The VDW C-Pilot showed the 

highest buckling resistance, while both NiTi instruments showed the lowest 

values regarding the resistance to bending (p<0.05). The FKG Scout Race 

separated after fewer cycles when compared to Dentsply Pathfile (p<0.05). 

SEM analysis revealed that fractured surfaces exhibited characteristics of the 

ductile mode. 
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Conclusion: These results suggest that the stainless steel instruments tend to 

offer a greater axial resistance to bending during catheterism when compared 

to NiTi instruments. The Pathfile instrument was more resistant to cyclic fatigue 

fracture than the Scout RaCe. 

 

Key-words: endodontic instruments, catheterism, buckling resistance, 

cantilever-bending test, cyclic fatigue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração de canais atresiados é um passo importante do tratamento 

endodôntico, pois compreende o primeiro contato do profissional com a 

anatomia do canal. Durante a exploração é possível o profissional verificar o 

número de canais, o diâmetro dos canais assim como a possibilidade de 

acesso a região apical (PETERS & PETERS, 2010; SIQUEIRA & LOPES, 

2011). Os instrumentos endodônticos usados na exploração de canais 

atresiados devem possuir pequenos diâmetros, resistência à flambagem, 

flexibilidade e resistência à fratura por fadiga e por torção. 
Flambagem é a deformação lateral elástica apresentada por instrumento 

endodôntico quando submetido a um carregamento na direção de seu eixo 

(BEER, 1992; LOPES et al., 2012). 

Flexibilidade em flexão é o encurvamento elástico apresentado por um 

instrumento endodôntico quando submetido a um carregamento localizado na 

sua extremidade e na direção perpendicular ao seu eixo (SERENE et al., 1995; 

ELIAS & LOPES, 2007) 

Durante a exploração de um canal atresiado, inicialmente o instrumento 

endodôntico deve possuir resistência a flambagem para avançar em sentido 

apical e possuir flexibilidade suficiente para poder acompanhar a curvatura 

apical sem promover iatrogenias ao canal radicular. Além dessas propriedades 

mecânicas os instrumentos durante o alargamento de um canal radicular 

devem apresentar resistência à fratura por torção e flexão rotativa (fadiga). 

Assim é necessário um equilíbrio entre as propriedades elásticas (resistência a 

flambagem, resistência em flexão e resistência a fadiga em flexão rotativa) de 
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um instrumento endodôntico para que ele possa vencer as interferências 

anatômicas de um canal radicular.  

O objetivo desse estudo foi de avaliar e comparar a resistência à 

flambagem, a flexibilidade em cantilever de instrumentos endodônticos de aço 

inoxidável e de NiTi empregados na exploração de canais radiculares 

atresiados, assim como a resistência à fratura por fadiga em flexão rotativa de 

instrumentos endodônticos de NiTi com o mesmo propósito. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para um instrumento endodôntico ser indicado na exploração de canais 

radiculares atresiados, é necessário que o mesmo instrumento apresente 

resistência a flambagem, flexibilidade e resistência à fratura por fadiga em 

flexão rotativa. Os instrumentos endodônticos empregados na exploração de 

canais radiculares atresiados devem possuir resistência à flambagem para 

poder avançar em sentido apical por meio do movimento de alargamento e 

possuir flexibilidade suficiente para acompanhar as curvaturas do canal 

radicular sem promover iatrogenias. Além dessas propriedades mecânicas, 

durante o alargamento de um canal radicular atresiado, os instrumentos devem 

apresentar resistência à fratura por fadiga em flexão rotativa, principalmente 

aqueles empregados em rotação contínua promovida mecanicamente 

(KOBAYASHI, 1997; LOPES et al., 2012) 

 

2.1. Resistência à flambagem 

A resistência à flambagem é a capacidade que um instrumento 

endodôntico apresenta de resistir a uma deformação lateral elástica quando 

submetido a um carregamento axial (ELIAS & LOPES, 2007). 

CAMPS & PERTOT (1994) correlacionaram o diâmetro com a 

resistência de três instrumentos endodônticos com diferentes seções retas 

transversais realizando um ensaio de flexão com instrumentos de diâmetro 

número 15 a 40 de cada grupo. Os resultados revelaram maior rigidez para os 

instrumentos de seção reta transversal quadrangular, seguidos para os de 

seção romboidal e por último os triangulares, variando muito conforme o 
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diâmetro. Os autores ressaltaram que não só a seção reta transversal e o 

diâmetro, mas também o tipo de metal e o procedimento de fabricação 

influenciam na rigidez. Para reduzir a rigidez é necessário um instrumento com 

pequeno diâmetro e com uma menor seção reta transversal, de uma liga com 

maior elasticidade como a NiTi  ou fabricado por torção ao invés de usinagem. 

KOBAYASHI (1997) propôs a modificação na ponta de um instrumento 

endodôntico de pequeno diâmetro a fim de facilitar a penetração canais 

atresiados ou obstruídos, cuja patência não havia sido alcançada com um 

instrumento K convencional. Uma vez diminuindo o diâmetro original da ponta 

e conferindo maior resistência e conicidade, o instrumento passaria a funcionar 

como um abridor de orifício.  

IBARROLA et al. (1997) avaliaram os fatores causadores de obstrução 

de 87 canais mesiolinguais de molares superiores in vitro. Para isto, 

penetraram um instrumento tipo K número 8 nos canais radiculares tentando 

avançar o mais apicalmente possível. Estando nesta posição, o cabo do 

instrumento era então seccionado para que os dentes fossem diafanizados e 

avaliados ao esteriomicroscópio. Dentre os diversos fatores indicados os 

autores mencionaram que raspas de dentina produzida pelo instrumento 

empregado na etapa de cateterismo, são grandes responsáveis pela obstrução 

dos canais radiculares. 

MISERENDINO (1997) abordando sobre propriedades físicas e 

mecânicas dos instrumentos endodônticos discorreu sobre um instrumento 

manual não padronizado, planejado para sondagem de canais atresiados e 

calcificados, com aparência semelhante a um instrumento tipo K, denominado 
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Pathfinder (SybronEndo). Sua conicidade é menos acentuada do que a 

convencional a fim de distribuir uniformemente a tensão axial ao longo do 

instrumento, reduzindo a tendência a dobrar na extremidade. Ao contrário da 

tendência atual a haste pode também ser fabricada em aço carbono, sugerindo 

agudeza e resistência à flambagem maiores para melhorar a capacidade de 

penetração. 

ALLEN et al. (2007) correlacionaram a geometria, dimensões, rigidez e 

propriedades físicas de dez diferentes instrumentos propostos para a 

exploração de canais atresiados com sua flexibilidade e eficiência a partir da 

observação de imagens digitais e do alcance da patência em canais curvos e 

atresiados artificiais de acrílico. O trabalho concluiu que os instrumentos C+ e 

Hi-5 foram os menos flexíveis, os Pathfinder CS e SS foram os mais flexíveis, 

os S-finder e D-finder foram os mais eficientes em alcançar a patência e que, 

para todos os grupos, a geometria do instrumento e o operador influenciaram 

nos resultados. 

LOPES et al. (2008) realizaram a morfometria de instrumentos 

endodônticos C+, K, Nitiflex (Maillefer), CCCord (Antaeos) e Hi-5 (Miltex) com 

auxilio de projetor de perfil buscando correlacionar tais informações com a sua 

resistência à flambagem, que foi quantificada pela aplicação de uma força na 

direção axial dos instrumentos em máquina de ensaio universal. Os 

instrumentos do grupo C+ apresentaram formas e dimensões diferentes dos 

demais instrumentos, bem como maior resistência a flambagem seguidos dos 

instrumentos CCCord. 
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 AMARAL (2009) avaliou a resistência a flexocompressão (flambagem) 

de instrumentos endodônticos empregados no cateterismo de canais 

radiculares atresiados e se esta varia conforme o comprimento do instrumento. 

Flambagem é a deformação lateral elástica apresentada por um instrumento 

quando submetido a uma força compressiva na direção de seu eixo. Foram 

utilizados instrumentos endodônticos C+ nº 10, K nº 10 (Dentsply/Maillefer, 

Ballaigues, Suíça); CC+ nº10 e C-Pilot nº10 (VDW, Munich, Alemanha), Hi-5 nº 

10 (Miltex, York, EUA), Pathfinder CD k2 e Pathfinder SS (SybronEndo, 

Orange, EUA), sendo dez instrumentos de cada marca comercial em diferentes 

comprimentos. As dimensões dos instrumentos tais como diâmetros, 

comprimento útil, comprimento da parte de trabalho, conicidades, ângulos de 

inclinação das hélices, ângulo da ponta, forma de seu vértice e presença de 

ângulo de transição foram determinadas por meio de um microscópio ótico com 

dispositivo micrométrico acoplado a um computador (Pantec, Panambra). 

Detalhes da forma das pontas e forma das seções retas transversais foram 

obtidos por meio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV- JEOL, JSM-

5800, Tóquio, Japão). O ensaio de flambagem em instrumentos endodônticos 

foi realizado empregando-se uma máquina de ensaio universal (EMIC, DL 

10000) e constituiu na aplicação de uma força crescente na direção axial dos 

instrumentos avaliados, sendo registrada por um softwear até o deslocamento 

lateral elástico de um milímetro. A força máxima na deformação elástica 

ocorreu em torno do deslocamento de 0,2 mm. Provavelmente a geometria, 

que se mostrou completamente distinta para cada grupo de instrumentos, 

influenciou no comportamento dos mesmos. Os resultados revelaram que o 
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comprimento dos instrumentos não interferiu na resistência a flambagem e que 

a força máxima para flambar os instrumentos foi maior para os da marca 

comercial C+, seguidos pelos da marca Hi-5 e CC+, embora sem diferença 

estatística. Ambos os instrumentos Pathfinder apresentaram os resultados 

menos favoráveis. 

LOPES et al. (2012) comparou a resistência à flambagem de 

instrumentos C-Pilot, C+ e Pathfile, empregados na exploração de canais 

radiculares atresiados. Os instrumentos foram submetidos ao teste de 

resistência em flambagem que consistiu na aplicação de uma carga crescente 

na direção axial do instrumento por meio de uma máquina de ensaio universal.  

A carga máxima requerida para a deformação lateral elástica de um milímetro 

foi registrada para cada instrumento. Os resultados indicaram que a resistência 

a flambagem diminuiu na seguinte ordem: C+ > C-Pilot  > Pathfile. A diferença 

foi estatisticamente significante (p<0,05). Os instrumentos de aço inoxidável 

(C+ e C-Pilot) foram mais resistentes à flambagem do que o instrumento de 

NiTi (PathFile). Considerando que a resistência em flambagem pode influenciar 

no desempenho do instrumento durante a exploração de canais radiculares 

atresiados, o instrumento C+ mostrou significativamente melhor resultado do 

que os demais instrumentos testados. 

 

2.2.  Flexibilidade dos instrumentos endodônticos 

Flexibilidade em flexão é a capacidade que um instrumento endodôntico 

apresenta em suportar um encurvamento elástico quando submetido a um 
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carregamento localizado na sua extremidade e na direção perpendicular ao seu 

eixo (ELIAS & LOPES, 2007). 

A exploração de canais radiculares curvos com instrumentos de aço 

inoxidável pode promover erros de procedimento, como degraus e perfurações 

devido à rigidez desses instrumentos. Os instrumentos de NiTi ao contrário, 

são cerca de duas a três vezes mais flexíveis, o que possibilita a manutenção 

do trajeto original de canais radiculares curvos (WALIA  et al., 1988; SERENE 

et al., 1995).  Além disso, a grande flexibilidade desses instrumentos permite 

uma capacidade única de modelar canais radiculares curvos com giro contínuo, 

ao contrário do que ocorreria com instrumentos de aço inoxidável (GAMBARINI 

et al., 2009; ALVES, 2011). 

A capacidade de instrumentos endodônticos de NiTi de acompanharem 

a curvatura de canais radiculares é facilitada pela flexibilidade e resistência à 

torção. Instrumentos muito flexíveis levam a menores mudanças indesejáveis 

no trajeto dos canais radiculares curvos do que aqueles que possuem maior 

rigidez (KIM et al., 2010). 

A flexibilidade de instrumentos mecanizados de NiTi é influenciada pelas 

propriedades metalúrgicas (composição e tratamento termomecânico da liga 

metálica) e pela suas características geométricas, como a seção reta 

transversal e dimensões (TURPIN et al., 2000; SCHÄFER & FLOREK, 2003). 

O aumento da flexibilidade dos instrumentos é alcançado tanto por 

alterações nas características do desenho, por exemplo, diferentes variações 

da forma de seções retas transversais dos mesmos, como pelo uso da liga de 

NiTi (SCHÄFER & TEPEL, 2001; SHÄFER & FLOREK, 2003). Segundo 
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MISERENDINO (1991) pequenas variações de desenhos dos instrumentos 

endodônticos têm um efeito significativo nas suas propriedades mecânicas, tais 

como eficiência de corte, resistência em torção e resistência em flexão. 

A seção reta transversal de um instrumento endodôntico é um parâmetro 

importante, uma vez que determina suas propriedades em torção e em flexão 

(BERUTTI et al., 2003). A área da seção reta transversal de um instrumento, é 

na realidade, inversamente proporcional a flexibilidade dos instrumentos de 

NiTi (TRIPI et al., 2006). De acordo SCHÄFER & TEPEL (2001) a forma da 

seção reta transversal é proporcional à flexibilidade, parâmetro este que pode 

influenciar as propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos. 

Foi verificado por SCHÄFER & FLOREK (2003) uma grande 

correspondência entre a área da seção reta transversal e a rigidez dos 

instrumentos, o que pode ratificar a forma da seção reta transversal como um 

fator importante a afetar a resistência em flexão dos instrumentos 

endodônticos. É possível supor que, quanto maior o diâmetro, a área e a forma 

da seção reta transversal ou a conicidade dos instrumentos, maior será a 

rigidez dos mesmos (MIYAI et.al., 2006). 

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

instrumentos de NiTi, com seção reta transversal de base retangular foi menor 

do que os instrumentos que possuíam a geometria de base triangular. 

Entretanto, um tratamento térmico adicional foi efetivo em diminuir o 

carregamento em flexão de instrumentos com seção reta transversal de base 

retangular, os quais normalmente exibem propriedades de flexão superiores.  
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Em um recente estudo YAHATA et al. (2009) analisaram o efeito de 

tratamento térmico na flexibilidade de instrumentos endodônticos de NiTi 

verificando que o tratamento térmico a 440ºC foi efetivo para elevar a 

flexibilidade de instrumentos de NiTi. 

 

2.3. Fratura por flexão rotativa em giro contínuo  

A resistência à fadiga em flexão rotativa que um instrumento 

endodôntico deve apresentar é a capacidade de resistir a carregamentos 

cíclicos trativos e compressivos antes de ocorrer à falha do instrumento 

endodôntico (ELIAS & LOPES, 2007).  

Para estudar a fadiga de instrumentos mecanizados de NiTi, PRUETT et 

al. (1997) avaliaram a influência do raio de curvatura do canal e da velocidade 

de rotação na fratura de instrumentos Lightspeed. Além disso, desenvolveu-se 

um novo método de avaliação da curvatura do canal, associando-se raio e 

ângulo de curvatura. A curvatura do canal foi simulada pela confecção de seis 

tubos-guia de aço inoxidável com ângulos de curvatura de 30, 45 e 60 graus e 

raios de curvatura de 2 e 5 milímetros. Instrumentos Lightspeed, números 30 e 

40, foram inseridos nesses tubos e conectados a um dinamômetro sendo então 

aplicada uma força de 10 gramas. Os instrumentos foram girados livremente no 

aparato desenvolvido para o teste nas velocidades de 750, 1300 e 2000 rpm 

até que a fratura ocorresse. Os autores concluíram que o número de ciclos 

para a fratura não foi afetado pela velocidade de rotação. Os instrumentos 

fraturaram no ponto de maior flexibilidade da haste correspondendo ao ponto 

mediano da curvatura do tubo-guia. O número de ciclos necessários para que a 



  

11 

fratura ocorresse diminuiu significantemente com o aumento do diâmetro do 

instrumento. Em todos os raios e ângulos testados, o instrumento mais 

calibroso (número 40) falhou significantemente com menor número de ciclos 

que os instrumentos número 30, independente do número de rotações por 

minuto. O número de ciclos para que ocorresse fratura diminuía quando se 

reduzia o raio de curvatura de 5 para 2 milímetros e quando o ângulo de 

curvatura aumentava para valores acima de 30 graus. A análise por MEV 

revelou a fratura por fadiga. Os resultados indicaram que, para os instrumentos 

de NiTi mecanizados, o ângulo de curvatura e o diâmetro do instrumento são 

mais importantes que a velocidade de rotação no que tange a predisposição à 

fratura.  

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

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

testados ocorre em um tempo quatro vezes menor durante o uso da maior 

velocidade. 

HAÏKEL et al. (1999) afirmaram que ao manter a velocidade de rotação 

constante, quanto menor o raio do canal e maior o diâmetro do instrumento, 

maior será a tensão criada na superfície do instrumento, o que aumenta a 

possibilidade de sua fratura com menor número de ciclos.  

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

apresentarem pequenas dimensões, forma complicada e geometria com 

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

superfícies destes instrumentos, podemos observar, por meio do MEV, a 
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presença de marcas de usinagem, cavacos se soltando, regiões com redução 

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

TURPIN et al. (2000) analisaram as seções transversais de instrumentos 

em tríplice U e tríplice hélice, quando submetidas a tensões. Para os de tríplice 

hélice, a tensão é progressivamente distribuída entre o ângulo da hélice e o 

canal helicoidal do instrumento, onde a tensão é mais pronunciada.  Para os de 

tríplice U, toda a tensão é concentrada no canal helicoidal do instrumento cuja 

profundidade fica próxima do centro do instrumento. Para os autores, as 

tensões são melhores distribuídas em instrumentos com seção reta transversal 

em forma de tríplice hélice.  

Para GARCIA et al. (2000) os resultados fornecidos pelo ensaio de 

flexão podem variar com a temperatura, a velocidade da aplicação da carga, os 

defeitos superficiais, as características microscópicas e, principalmente, com a 

geometria da secção reta transversal da amostra. Normalmente, aconselha-se 

um mínimo de seis corpos-de-prova para cada amostra ensaiada. 

Ao investigar a influência do desenho dos instrumentos endodônticos em 

relação à fratura e a flexão, SHÄFER & TEPEL (2001) desenvolveram 

diferentes protótipos caracterizados por cinco seções retas transversais 

diferentes (quadrada, triangular, romboidal, formato em “S” e com formato 

semelhante às limas tipo Hedströem). Esses instrumentos apresentavam 

também diferentes números de hélices, variando entre 16, 24 e 32. Tanto a 

resistência à flexão como à fratura foram determinadas de acordo com a norma 

ISO3630-1 Foram utilizados dez instrumentos de cada tipo com diâmetros de 

ponta equivalentes a 0,15 mm, 0,25 mm e 0,35 mm. Os resultados 
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demonstraram que enquanto os instrumentos com secção transversal em 

formato rombóide apresentaram menor resistência à flexão, os de secção 

quadrada demonstraram serem os mais resistentes. De um modo geral, os 

protótipos, em forma de “S” e semelhantes às limas Hedströem, mostraram 

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

foram mais resistentes. Os resultados indicaram ainda que há uma grande 

influência do desenho com relação à resistência à fratura e flexão. Entretanto, 

essas propriedades podem ser influenciadas pelo número de hélices e pelo 

processo de fabricação dos instrumentos endodônticos. 

KUHN et al. (2001) e LOPES et al. (2010b) investigaram o processo de 

fratura de instrumentos endodônticos de NiTi e observaram que o seu 

acabamento superficial é um importante fator no processo de fratura.  

Procedimentos de polimentos elétricos podem ser utilizados durante a 

fabricação para reduzir os defeitos advindos da usinagem do fio metálico. 

LOPES & ELIAS (2001) afirmaram que os defeitos do processo de 

fabricação dos instrumentos endodônticos podem atuar como concentradores 

de tensão. Durante as operações de usinagem, pequenas marcas e 

ondulações são introduzidas na superfície de instrumentos endodônticos pela 

ferramenta de corte. A presença destes defeitos de acabamentos superficiais 

atua como concentrador de tensões e induzem a fratura do instrumento 

durante o uso clínico em carregamentos inferiores aos esperados e obtidos em 

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

Quanto maior o número de defeitos, menor será a tensão necessária para 

determinar a fratura do instrumento. 



  

14 

Durante o uso clínico, é impossível controlar com segurança o número 

de ciclos de carregamento e a intensidade das tensões na região de flexão de 

um instrumento. Todavia, isso pode ser minimizado com as seguintes medidas: 

empregar menor velocidade de giro, não deixar o instrumento permanecer por 

tempo prolongado girando em canais curvos, não flambar o instrumento no 

interior do canal radicular (isto ocorre quando se aumenta o carregamento de 

tal modo que, a velocidade de avanço imposta ao instrumento é maior do que a 

sua velocidade de corte na direção apical), reduzir o tempo de uso (quanto 

menor o tempo de uso do instrumento, menor será o risco de fratura), e 

aumentar a distância de avanço e retrocesso do instrumento no interior de um 

segmento curvo de canal radicular, mantendo a velocidade de avanço e giro 

constantes (LOPES & ELIAS, 2001). 

ANKRUM et al. (2004) analisaram a incidência de fraturas e distorções 

das hélices no preparo de canais radiculares extremamente curvos através dos 

sistemas ProTaper, K³ Endo e ProFile. Foram utilizadas 45 raízes de molares 

superiores e inferiores com curvaturas que variaram entre 40 e 75 graus. Os 

canais foram divididos em três grupos, sendo que em cada um foi aplicado um 

sistema diferente e os canais preparados tecnicamente de acordo com a 

orientação do fabricante. A proporção de instrumentos com hélices distorcidas 

foi de 15,3% para o grupo ProFile, 2,4% para o grupo ProTaper e 8,3% para o 

grupo K³, sendo a diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

ProTaper e ProFile, embora não se tenha observado o mesmo fato quando 

comparados aos demais grupos. A porcentagem de instrumentos fraturados foi 

de 1,7% para o grupo ProFile, 6,0% para o grupo ProTaper e de 2,1% para o 
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grupo K3 Endo, mas não foi verificada diferença estatisticamente significativa 

entre os três grupos de instrumentos testados.   

BAHIA (2004) realizou um estudo da resistência à fadiga de 

instrumentos endodônticos de NiTi acionados a motor utilizando canais 

radiculares curvos de molares humanos e um dispositivo de bancada com 

canal artificial de aço ferramenta temperado, com raio de curvatura de 5 mm e 

ângulo de curvatura de 45°. A análise dos resultados mostrou que a resistência 

à fadiga dos instrumentos, medida pelo número de ciclos até a fratura, varia 

inversamente com a amplitude máxima de deformação elástica do instrumento. 

Além disso, o emprego dos instrumentos na formatação de 10 canais 

radiculares curvos reduz em mais de 50% sua vida em fadiga. A análise das 

superfícies de fratura mostrou características de fratura dúctil, com a região 

fibrosa abrangendo quase toda a superfície de fratura, e pequenas áreas lisas, 

restritas à periferia, com estrias de fadiga. Observou-se ainda a presença de 

múltiplas trincas secundárias, cuja nucleação, provavelmente associada à alta 

densidade de interfaces e imperfeições estruturais da martensita, pôde 

proporcionar um modo eficiente de dissipação de energia, constituindo assim, o 

principal mecanismo responsável pela lenta propagação de trincas de fadiga 

nas ligas níquel-titânio. 

De acordo com NASSER & GUO (2006) a grande elasticidade da liga de 

NiTi comparada à dos metais tradicionais é denominada superelasticidade ou 

pseudoelasticidade. Esta característica, mais do que o próprio efeito memória 

de forma é o grande diferencial das ligas de NiTi e se refere à capacidade que 

certos materiais possuem de recuperar a forma original após serem 



  

16 

deformados muito além do limite elástico quando a tensão é removida.  Essa 

deformação recuperável pode chegar a 8% no caso das ligas de NiTi e 

acontece à temperatura constante. Os autores afirmam também que o 

comportamento superelástico das ligas de NiTi é mais fortemente sensível à 

temperatura do que à taxa de deformação. 

LOPES et al. (2007) avaliaram a influência do comprimento do segmento 

curvo dos canais (arco) e do número de ciclos necessários para a fratura dos 

instrumentos de NiTi acionados a motor. Foram utilizados instrumentos 

ProTaper F3 de 25 mm na velocidade de 250 rpm em dois canais artificiais de 

aço inoxidável com 1.4 mm de diâmetro interno, 20 mm de comprimento e raio 

do arco de 6 mm. O arco do primeiro tubo com 9,4 mm de comprimento e a 

parte reta com 10,6 mm e o arco do segundo tubo com 14,1 mm de 

comprimento e 5,9 mm de parte reta. Os resultados indicaram que o 

comprimento do arco do canal influencia o número de ciclos necessários para 

causar a fratura dos instrumentos. Quanto maior o arco, menores são o tempo 

e o número de ciclos necessários para ocasionar a fratura. Esse estudo 

também pôde verificar, através de microscopia eletrônica de varredura, que a 

morfologia das superfícies de fratura apresentou características do tipo dúctil e 

nenhuma deformação plástica. 

WEI et al. (2007) investigaram o tipo de fratura dos instrumentos 

mecanizados ProTaper® após uso clínico e compararam esteriomicroscopia 

com MEV para determinar qual é o melhor método para estabelecer o tipo de 

fratura do material. Em 100 instrumentos fraturados, a análise estereoscópica 

revelou 88 casos de fratura por flexão e 12 por torção.  Por meio do 
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microscópio eletrônico de varredura, em 91 casos a fratura foi por flexão, 3 

casos por torção e 6 casos mostraram combinação de tensão (flexão e torção). 

Concluíram que o microscópio eletrônico de varredura é o melhor método para 

analisar o tipo de fratura de instrumentos mecanizados de níquel-titânio. 

CHEUNG & DARVELL (2007) compararam o comportamento em fadiga 

de baixo ciclo de 286 instrumentos de NiTi acionados a motor de 4 marcas 

comerciais (ProFile, K³, Hero e FlexMaster). Os instrumentos foram mantidos 

curvos através de três pinos de aço inoxidável, girando a uma velocidade de 

250rpm em água deionizada a 23 ± 2ºC até fraturarem. Os resultados 

mostraram que seção reta transversal dos instrumentos não exerce influência 

na vida em fadiga de baixo ciclo. E que a água parece aumentar a propagação 

da origem de trincas para várias amplitudes de tensão, favorecendo a ruptura. 

INAN et al. (2007) compararam a resistência à fadiga de instrumentos 

ProTaper® em canais artificiais metálicos com raios de curvatura de 5 e 10 

mm. Os autores concluíram que, quanto menor o raio de curvatura do canal, 

menor o número de ciclos para a fratura para todos os diâmetros de 

instrumentos. Instrumentos de maior diâmetro devem ser utilizados com maior 

cautela em canais curvos. 

LI et al. (2002) investigaram a técnica de aplicação de íons por imersão 

de plasma (PIII) para a modificação da superfície dos instrumentos ProTaper®. 

Esse método padrão promete o desenvolvimento de uma modificação na 

superfície dos instrumentos para melhorar a qualidade e o resultado clínico. As 

amostras receberam íons de nitrogênio ou íons de nitrogênio mais argônio. Foi 

feita análise radiográfica de espectroscopia fotoeletrônica (XPS) nas amostras 
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com e sem íons argônio. Em seguida foi feita análise através de um scanner 

diferencial de calorimetria (DSC) para investigar o comportamento de 

transformação de fase do material. Os resultados mostraram um grande 

sucesso na modificação da superfície dos instrumentos com nitrogênio com a 

formação de uma fina camada dourada de TiN4. A técnica PIII não alterou a 

característica de superelasticidade da liga de NiTi, pois esta foi mantida em 

temperatura ambiente. Os autores concluíram que a técnica de aplicação de 

íons nitrogênio por imersão de plasma, é uma técnica de modificação de 

superfície promissora, para melhorar as características dos instrumentos 

mecanizados de NiTi. 

Para TOBUSHI et al. (1998) em um ensaio de flexão rotativa com 

amplitude de deformação constante, a temperatura aumenta 

proporcionalmente com a velocidade de rotação, resultando em um menor 

tempo de vida para o material. Assim, as taxas de variação de temperatura e 

de deformação afetam as propriedades superelásticas das ligas de NiTi, 

constituindo-se, desse modo, em fatores muito importantes para as aplicações 

práticas. 

LOPES et al. (2009) avaliaram por meio de flexão rotativa de 

instrumentos de NiTi acionados a motor em um canal artificial curvo, a 

influência da velocidade de rotação, do diâmetro e da flexibilidade no número 

de ciclos necessários para ocorrer à fratura (NCF). Foram empregados 40 

instrumentos ProTaper Universal, 20 instrumentos F3 e vinte F4 acionados às 

velocidades de 300 e 600 rpm. Foi utilizado um canal de aço inoxidável de 20 

mm de comprimento, raio de curvatura de 6 mm e 1,50 mm de diâmetro 
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interno. O comprimento do segmento curvo apresentava 9,42 mm de parte 

curva, correspondendo ao arco de 90º. Os instrumentos foram introduzidos no 

canal e girados até ocorrer à fratura. O tempo foi registrado e convertido em 

número de ciclos, assim como os comprimentos dos instrumentos fraturados. 

Os resultados analisados estatisticamente (teste Mann-Whitney) revelaram 

diferença significativa entre as velocidades estudadas, os diâmetros e as 

flexibilidades dos instrumentos ensaiados. A velocidade de rotação exerceu 

influência no número de ciclos para fratura que diminuiu com uma proporção 

inversa a velocidade. O diâmetro e a flexibilidade dos instrumentos ProTaper 

F3 e F4 também exerceram influência no número de ciclos para a fratura. O 

número de ciclos para a fratura diminuiu com o aumento do diâmetro e com o 

aumento da rigidez (menor flexibilidade) dos instrumentos ensaiados. Na 

análise pelo MEV, as hélices dos instrumentos junto ao ponto de fratura não 

mostraram deformação plástica e a superfície de fratura dos instrumentos 

exibiu características morfológicas de fratura do tipo dúctil.  

PLOTINO et al. (2007) em seus estudos sobre a influência do 

movimento de pincelamento na fadiga dos instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio MTwo (Sweden & Martina, Padova, Itália) acionados a motor em 

canais radiculares ovais, deduziram que a resistência a fadiga dos 

instrumentos de diâmetros maiores poderia ser reduzida pelo uso de uma 

pressão lateral ou movimento de pincelamento. Entretanto, cada instrumento 

foi utilizado com sucesso sem que ocorresse a fratura dentro do canal, 

demonstrando que os instrumentos MTwo acionados a motor podem ser 
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usados com segurança com uma ação de pincelamento em condições clínicas 

simuladas até 10 vezes em canais ovais. 

LOPES et al. (2007) avaliaram a influência do comprimento do arco de 

um canal curvo na resistência à fratura por flexão rotativa de instrumentos 

endodônticos de NiTi ProTaper F3. Os resultados indicaram o número de ciclos 

para causar a fratura por fadiga foi influenciada pelo comprimento do arco de 

um canal artificial. O número de ciclos à fratura por flexão rotativa contínua foi 

maior para o canal de menor arco. 

A fim de melhorar a resistência à fratura e a flexibilidade de instrumentos 

de NiTi, pesquisadores e fabricantes desenvolveram novos métodos de 

fabricação de instrumentos de NiTi. Em um desses métodos, foi produzido o fio 

M-Wire que é obtido por um processo termomecânico especial (BERENDT, 

2007). Já existem estudos avaliando a resistência à fadiga em flexão de 

instrumentos GTX, feitos com esse tipo de fio, comparando-os com 

instrumentos K3, que são produzidos com liga NiTi convencional. Os autores 

não observaram diferença na resistência à fadiga entre os dois tipos de 

instrumentos (GAMBARINI et al., 2008). Entretanto, JOHNSON et al. (2008), 

LARSEN et al. (2009), GAO et al. (2010) e AL-HADLAQ et al. (2010) observam 

superior resistência à fadiga por flexão rotativa dos instrumentos fabricados 

com o fio M-Wire, se comparados com instrumentos produzidos com fio NiTi 

convencional. 

Segundo ALAPATI et al. (2009) o tratamento termomecânico empregado 

no fio M-Wire faz com que a martensita esteja presente na microestrutura da 

liga, estas e outras características provenientes do tratamento seriam itens 
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relevantes no aperfeiçoamento das propriedades mecânicas do fio M-Wire. 

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

resistência a torção dos instrumentos GT com os GTX, verificaram superior 

resistência à fadiga dos últimos. Isso se deve possivelmente ao tratamento 

termomecânico que aumentou a resistência ao escorregamento do material. 

Entretanto, a resistência a torção dos instrumentos GTX foi inferior a dos GT, 

provavelmente devido ao comprimento superior de seus passos.  

ZINELIS et al. (2007) determinaram o efeito do tratamento térmico na 

resistência à fadiga dos instrumentos NiTi. Realizaram tratamento térmico em 

temperaturas diferentes para 14 grupos de 5 instrumentos cada, comparados 

ao grupo controle. Os autores identificaram que as temperaturas de 430ºC e 

440ºC apresentaram os melhores resultados no tratamento térmico a que os 

instrumentos foram submetidos, aumentando a resistência à fadiga quando 

comparado aos demais grupos. 

GAMBARINI et al. (2008) investigaram a influência de novos processos 

de tratamento do fio de NiTi na resistência à fadiga de instrumentos 

endodônticos. Compararam instrumentos Twitesd File (TF 25//. 06), produzidos 

através de tratamentos térmicos especiais e torção do fio, instrumentos GTX 

(20//. 06), que utilizaram o fio M-Wire e instrumentos K3 (20//. 06), produzidos 

através do processo de usinagem tradicional do fio de NiTi. Verificaram que os 

instrumentos TF apresentaram número de ciclos até a fratura significantemente 

maior quando comparados aos instrumentos K3. Contudo, os instrumentos K3 

não apresentaram diferenças significativas na resistência à fadiga de 

instrumentos GTX. Concluíram que o novo processo de fabricação dos 
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instrumentos rotatórios TF proporcionou um aumento significativo na 

resistência à fadiga do que o processo de usinagem tradicional. 

JOHNSON et al. (2008) avaliaram o comportamento em fadiga de 

instrumentos ProFile fabricados com três variantes de Nitinol, os resultados 

apontaram uma resistência à fadiga 390% maior nos instrumentos 

confeccionados com o fio M-Wire, que receberam tratamento termomecânico, 

quando comparados aos demais instrumentos produzidos com outras variantes 

de Nitinol. 

KRAMKOWSKI & BAHCALL (2009) investigaram a resistência à fadiga 

de instrumentos GT, produzidos com fios de NiTi convencionais, e instrumentos 

GTX, produzidos com o fio M-Wire. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os instrumentos nos canais com ângulo de curvatura de 45º. 

Entretanto, em canais com curvatura de 60º, os instrumentos GT apresentaram 

maior resistência à fadiga que os instrumentos GTX 30//. 06, 30//. 04 e 20/.06, 

não sendo observadas diferenças para os instrumentos 20/.04. 

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

mecanizados de NiTi Twisted File, RaCe, Helix, com diâmetro 25//. 06 e 

ProTaper Universal F1. Os resultados mostraram que os instrumentos TF 

fabricados por torção do fio e submetidos a tratamentos térmicos especiais, 

apresentaram resistência à fadiga significantemente superior à dos outros 

instrumentos fabricados por usinagem. 

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

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

convencional, em duas velocidades de rotação diferentes. Os instrumentos que 
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utilizaram o fio M-Wire apresentaram uma resistência à fadiga superior 

(aproximadamente 150% maior) do que os instrumentos ProFile, entretanto, 

não foram observados diferença na resistência à fadiga com a variação nas 

velocidades de rotação. 

  LOPES et al. (2010 a) avaliaram o número de ciclos à fratura por fadiga 

de instrumento endodôntico de NiTi ProTaper Universal S2 quando submetidos 

a ensaio de flexão rotativa estático e dinâmico. O número de ciclos à fratura por 

fadiga de instrumento endodôntico de NiTi ProTaper Universal S2 foi maior 

com o uso do instrumento em ensaio dinâmico comparado com o ensaio 

estático. 

 LOPES et al. (2010b) avaliaram o efeito do tratamento da superfície de 

instrumentos endodônticos de NiTi mecanizados BioRace (FKG) no número de 

ciclos à fratura quando submetidos ao ensaio de flexão rotativa. Os resultados 

obtidos revelaram que os instrumentos polidos apresentam maior número de 

ciclos a fratura por fadiga quando comparados aos instrumentos não polidos  

GAMBARINI et al. (2011) avaliaram a flexibilidade e a resistência à 

fadiga de instrumentos K3 convencionais e instrumentos que receberam 

tratamento térmico foi significantemente maior do que os instrumentos K3 

produzidos de forma convencional. 

 RODRIGUES et al., (2011) avaliaram o número de ciclos a fratura por 

fadiga de instrumentos endodônticos de NiTi Twisted (SybronEndo) fabricados 

por torção e RaCe (FKG) fabricados por usinagem. Os instrumentos foram 

submetidos ao ensaio de flexão rotativa estático e dinâmico. Os instrumentos 

TF fabricados por torção apresentaram maior resistência à fratura por fadiga 
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em flexão rotativa quando comparados aos instrumentos RaCe fabricados por 

usinagem. A resistência a fratura por fadiga em flexão rotativa, também foi 

menor para os instrumentos (TF e RaCe) quando submetidos ao ensaio 

estático comparado ao estático dinâmico. 
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3. HIPÓTESES 

 

 

 Os instrumentos de aço inoxidável, por apresentarem um módulo 

de elasticidade maior, devem oferecer maior resistência à flambagem e à 

flexão em cantilever, tendendo a facilitar a introdução do instrumento no canal 

radicular atrésico com maior pressão axial.  

 Os dois instrumentos de NiTi disponíveis no mercado possuem, 

de acordo com o fabricante, seção transversal quadrangular, mas o 

instrumento Pathfile apresenta um diâmetro ligeiramente superior ao 

instrumento Scout RaCe, sugerindo que o instrumento Pathfile deve apresentar 

uma menor resistência à fratura cíclica quando submetido à flexão rotativa em 

canais curvos. 
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4. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho foi de avaliar e comparar a resistência à 

flambagem, a flexibilidade em cantilever de instrumentos endodônticos de aço 

inoxidável e de NiTi empregados na exploração de canais radiculares 

atresiados, para identificar o instrumento que melhor resiste à pressão axial 

durante o cateterismo; 

 Avaliar a resistência à fratura por fadiga dos dois instrumentos 

disponíveis no mercado para a realização do cateterismo do canal com o uso 

mecanizado (rotação contínua), através da determinação no número médio de 

ciclos para a fratura em flexão rotativa dos instrumentos; 

 Após a fratura foram avaliadas as superfícies de fratura dos 

segmentos dos instrumentos fraturados e a configuração das hastes helicoidais 

cônicas por meio do MEV, com vistas a caracterizar o tipo de fratura 

acontecido.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Instrumentos 

Os seguintes instrumentos endodônticos foram avaliados e analisados 

nesse estudo: 

- C-Pilot (VDW, Munich, Alemanha), instrumento de aço inoxidável 

fabricado por torção com dimensões nominais de diâmetro em D0 de 0,10 mm 

e comprimento de 25 mm. A conicidade do instrumento é de 0,02 mm/mm ao 

longo da haste helicoidal cônica. 

 

 

                   

Figura 1: Instrumento C-Pilot (Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes) 
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- Pathfile (Maillefer/Dentsply, Ballaigues, SUÍÇA), instrumento de NiTi, 

fabricado por usinagem com dimensões nominais de diâmetro em D0 de 0,13 

mm e comprimento de 25 mm. A conicidade do instrumento é de 0,02 mm/mm 

ao longo da haste helicoidal cônica. 

 

 

 

                              

                                

                               

Figura 2: Instrumento Pathfile ((Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes) 
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- Scout RaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) instrumento 

fabricado por usinagem e com polimento eletroquímico da superfície da haste, 

com dimensões nominais de diâmetro em D0 de 0,10 mm e comprimento de 25 

mm. A conicidade dos instrumentos é de 0,02 mm/mm ao longo da haste 

helicoidal cônica. 

 

 

                             

                                                                

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Instrumento Scout RaCe (Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes) 

 

 

Todos os três instrumentos endodônticos testados, de acordo com os 

fabricantes, devem ter seções retas transversais quadrangulares. Para aferir 

esta informação, dois instrumentos de cada uma das marcas comerciais foram 

embutidos em resina acrílica e submetidos à preparação metalográfica para 
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análise de confirmação das formas das seções retas transversais por meio do 

MEV.  

 

5.2. Ensaio de Resistência em flambagem 

Dez instrumentos de cada marca comercial foram utilizados nos ensaios 

de flambagem. O teste de flambagem consistiu na aplicação de uma carga 

crescente na direção axial (teste compressivo) dos instrumentos endodônticos 

empregando-se uma máquina de ensaios universal EMIC DL 10000 (EMIC, 

Paraná, Brasil). A célula de carga empregada foi de 20 N e o cabo da cada 

instrumento foi fixado na cabeça da máquina de ensaio universal.  A ponta do 

instrumento foi apoiada no fundo de uma pequena cavidade existente em uma 

placa de alumínio. A cavidade com 1 mm de diâmetro e 0,5 mm de 

profundidade foi usinada por meio de uma broca esférica. A carga foi aplicada 

no instrumento no sentido do cabo para a ponta, com velocidade 1 mm/min até 

um deslocamento lateral elástico de 1 mm (Figura 4). Durante os testes de 

flambagem foi possível obter para cada instrumento o diagrama força (N) x 

deformação (mm). A força máxima obtida no deslocamento elástico de cada 

instrumento até o início da deformação elástica lateral foi considerada como a 

resistência à flambagem do instrumento. 

Os dados obtidos foram tratados estatisticamente e pelo teste ANOVA e 

pelo teste de comparação múltipla SNK com nível de significância estabelecida 

em 5%. 
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Figura 4: Desenho esquemático do teste de flambagem de instrumentos endodônticos. 

(Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes) 

 

 

5.3. Ensaio de flexão em cantilever  

A flexibilidade de dez instrumentos endodônticos de cada marca 

comercial foi avaliada por meio de ensaio de flexão em cantilever conforme 

metodologia proposta por SERENE et al. (1995) com algumas modificações 

sugeridas por LOPES et al. (2010). O ensaio de flexão utilizou-se de uma 

máquina de ensaio universal (EMIC DL 10000, Paraná, Brasil) e consistiu na 

aplicação de uma força crescente na ponta do instrumento e perpendicular ao 

eixo longitudinal do instrumento endodôntico engastado (cantilever) e na 

determinação dos valores da força x a deformação elástica (resistência ao 

encurvamento).  

  Os instrumentos endodônticos foram fixados por meio de sua haste de 

fixação ou cabo em um mandril tipo Jacob, que, por sua vez, estava 

imobilizado por meio de um torno de bancada. O conjunto mandril de Jacob e 

instrumento foram fixados com uma inclinação de 45 graus para baixo em 

relação ao plano horizontal representado pelo mordente do torno de bancada. 

O ponto de aplicação da força foi obtido fixando uma pequena peça metálica 
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(morsa de alumínio) a 3 mm da ponta de cada instrumento. A distância entre o 

ponto de fixação do instrumento no mandril e o ponto de aplicação da força foi 

de 22 mm (comprimento útil do corpo-de-prova). A força foi aplicada por meio 

de um fio de aço inoxidável com comprimento de 30 cm e diâmetro de 0,34 

mm, tendo uma das extremidades presa à cabeça da máquina de ensaio e a 

outra a 3 mm da ponta do instrumento. A extremidade de cada instrumento foi 

submetida a um deslocamento de 45 graus permanecendo no limite de 

elasticidade em flexão da liga metálica. A velocidade do ensaio foi de 15 

mm/min. A célula de carga empregada foi de 20N. 

Durante os ensaios de flexão em cantilever foi possível obter o diagrama 

força (gf) x deslocamento (mm). Para determinação do valor da força fornecida 

pelo dispositivo, foi subtraído o peso da morsa de alumínio 5,6 (gf) usada na 

ponta do instrumento para delimitar o ponto de aplicação da força (figura 5). 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ensaio em cantilever (Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes) 
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Os dados obtidos foram tratados estatisticamente pelo teste ANOVA e 

pelo teste de comparações múltiplas SNK, com nível de significância 

estabelecido em 5%. 

 

54.  Ensaio de flexão rotativa 

O número de ciclos suportado até a fratura de um instrumento 

endodôntico foi avaliado por meio do ensaio em flexão rotativa. Foram 

utilizados 10 instrumentos de cada uma das marcas Dentsply e FKG, 

acionados na velocidade de 300 rpm. Neste ensaio não foram avaliados os 

instrumentos da VDW, por serem instrumentos fabricados para uso manual. 

O ensaio de flexão rotativa consistiu em levar um instrumento 

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

sua trajetória dentro do limite elástico do material. O canal artificial possuía 

diâmetro maior do que o do instrumento a ser testado. 

Foi utilizado um canal metálico, obtido a partir da conformação de um 

tubo cilíndrico de aço inoxidável de paredes com espessura de 1,3 mm e 

diâmetro interno de 1,4 mm. O canal foi feito com 19 mm de comprimento total, 

sendo a haste reta maior com 7 mm e a parte curva 9 mm (arco) com a parte 

reta menor com 3 mm e o raio de curvatura de 6 mm na parede externa do 

canal do tubo cilíndrico (Figura 6). 

A manutenção do tubo em posição fixa durante o ensaio em flexão 

rotativa foi garantida pelo dispositivo proposto por MOREIRA (2002), que 

permitiu a realização do experimento sem a interferência do operador. 



  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Desenho esquemático do canal cilíndrico em um tubo de aço inoxidável com arco   

correspondente a 90º (Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes). 

 

 

O aparelho era composto de uma base quadrada de aço inoxidável com 

espessura de 6 mm e lados de 35 cm. Nessa base foram instalados 4 pilares 

de borracha para evitar a vibração durante o acionamento do motor. 

Perpendicular à base, foi fixada uma haste cilíndrica com 30 cm de altura e 15 

mm de diâmetro, na qual foi fixado o suporte do conjunto micromotor/contra-

ângulo através de um parafuso com ajuste manual (MOREIRA, 2002). 
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 O suporte era dotado de um mecanismo regulável com parafusos que 

permitiam movimentos ao conjunto, facilitando na inserção do instrumento no 

canal artificial, tendo em vista que a trajetória vertical do instrumento instalado 

no contra-ângulo coincidisse com o eixo longitudinal da parte reta do canal 

artificial. Na base também foi fixada uma morsa para a apreensão do canal 

artificial. A morsa pode ser movimentada em um rasgo feito na base e fixada 

com um parafuso de aperto manual, para permitir a coincidência de eixos entre 

o instrumento e o canal artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Aparato empregado no ensaio de flexão rotativa (Gentileza Prof. Hélio Pereira 

Lopes). 

 



  

36 

 Durante o ensaio o canal de aço inoxidável foi preenchido com glicerina 

líquida através de uma agulha acoplada a uma seringa de 10 cc com o objetivo 

de reduzir o atrito do instrumento com a parede do canal e a liberação de calor. 

Cada instrumento foi posicionado no contra-ângulo com redução de 16:1 

(Nouvag AG/AS/LTD, Suíça) e introduzido no canal a partir do segmento reto 

até a ponta tocar em um anteparo posicionado na extremidade do canal. Este 

anteparo era a seguir removido e tinha como objetivo padronizar a distância de 

penetração do instrumento no interior do canal. 

 A seguir os instrumentos eram acionados com rotação à direita na 

velocidade nominal de 300 rpm por meio de um motor elétrico TC- Motor 3000 

(Nouvag AG/AS/ LTD, Suíça) até ocorrer à fratura dos instrumentos. O tempo 

para ocorrer à fratura foi cronometrado por um mesmo operador (Technos, 

Manaus, Amazônia, Brasil), e determinado por meio da constatação visual da 

ocorrência da ruptura do instrumento. A seguir o segmento fraturado foi medido 

com paquímetro digital a fim de determinar a distância do topo da haste de 

fixação até o traço de fratura. As distâncias da extremidade do instrumento ao 

ponto em que ocorreu a fratura foram obtidas por subtração do comprimento 

total 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. 

Os dados obtidos do número de ciclos até a fratura dos instrumentos 

endodônticos Pathfile e Scout RaCe foram analisados estatisticamente pelo 

teste de t de Student, com significância em nível de 5%. 
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5.5. Análise no MEV 

Após a fratura, os segmentos maiores dos instrumentos fraturados foram 

acondicionados em frascos contendo acetona, aguardando o momento 

oportuno para análise por meio do microscópio eletrônico de varredura. 

Três instrumentos de cada marca comercial selecionados 

aleatoriamente foram submetidos à limpeza em unidade ultrassônica. Os 

instrumentos selecionados foram acondicionados em frascos Becker contendo 

acetona e em seguida depositados no cesto da unidade ultrassônica contendo 

água, operando em 40 kHz em um tempo de ação de 12mim. 

A seguir os instrumentos de cada marca comercial foram fixados em um 

porta-amostras e observados no microscópio eletrônico de varredura (JEOL, 

modelo JSM 5800IV, Tóquio, Japão), para a análise da superfície de fratura e a 

configuração das hastes de corte helicoidais cônicas adjacentes ao ponto de 

fratura. 

Os instrumentos das marcas comerciais selecionados embutidos em 

resina acrílica e submetidos à preparação metalográfica foram analisados pelo 

MEV quanto à forma das seções retas transversais.  

Os instrumentos foram fotomicrografados e gravados em pendrive para 

posterior análise. Durante a obtenção das fotomicrografias adotou-se aumentos 

diferenciados para observação da superfície de fratura e da configuração das 

hastes de corte helicoidais cônicas junto ao traço de fratura. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resistência a flambagem 

Os resultados do ensaio de flambagem estão descritos na Tabela 1. A 

análise estatística mostrou diferença significante na carga máxima necessária 

para flambar os três instrumentos testados (p<0.05). O maior valor foi 

observado para o instrumento de aço inoxidável C-Pilot e o menor valor foi 

observado para o instrumento de NiTi Scout RaCe. 

 

Tabela 1: Médias (e desvio padrão) dos valores de resistência à flambagem dos instrumentos 

endodônticos testados 

 
Modelo do instrumento 

 
Número do instrumento 

 
Força máxima  
(grama–força) 

 

Scout RaCe 

 

10/.02 

 

16 (2,07) 

Pathfile 13/.02 39 (3,36) 

C-Pilot 10/.02 82 (11,00) 

 

 

6.2. Resistência em flexão 

Os resultados do ensaio em flexão em cantilever estão descritos na 

Tabela 2. A análise estatística mostrou diferença significante na carga máxima 

necessária para flexionar os instrumentos C-Pilot de aço inoxidável quando 

comparado aos demais instrumentos de NiTi testados (p ˂ 0,05). Não ocorreu 

diferença significante na comparação entre os dois instrumentos de NiTi, Scout 

RaCe e Pathfile (p  > 0,05). 
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Tabela 2: Médias (e desvio padrão) dos valores de resistência em flexão e dos instrumentos 

endodônticos testados 

 
 
Modelo do instrumento 
(n=10) 
 

 
 
Número do instrumento 

 
Força máxima  
(força x deslocamento - 
gf/mm) 
 

 

Scout RaCe 

 

10/.02 

 

44,5 (3,13) 

Pathfile 13/.02 47,5 (3,83) 

C-Pilot 10/.02 175 (15,82) 

 

 

6.3. Resistência em fadiga 

Os resultados da fadiga em flexão rotativa são descritos na Tabela 3. Os 

instrumentos Pathfile de NiTi mostrou significativamente maior número de 

ciclos a fratura quando comparados com os instrumentos Scout RaCe (p˂0,05). 

 

Tabela 3: Médias (e desvio padrão) dos valores de resistência à fadiga em flexão rotativa dos 

instrumentos endodônticos testados (número de ciclos para a fratura - NCF). 

 
Modelo do instrumento 
(n=10) 
 

 
Número do instrumento NCF 

 

Scout RaCe 

 

10/.02 

 

451,5 (9,52) 

Pathfile 13/.02 645 (28,87) 
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Os instrumentos endodônticos C-Pilot não foram avaliados quanto à 

resistência em fadiga, pelo fato de seu uso clínico não ser indicado por meio de 

alargamento com giro contínuo. 

 

6.4. Análise do MEV 

A análise por meio do MEV mostrou que a seção reta transversal dos 

instrumentos testados eram quadrangulares, confirmando as informações do 

fabricante (figura 8). Quanto aos instrumentos fraturados não ocorreu 

deformação plástica na haste helicoidal cônica dos instrumentos testados. Isto 

ocorreu devido à superelasticidade da liga de NiTi, ao diâmetro do canal 

artificial e ao uso de solução lubrificante (glicerina). A superelasticidade da liga 

de NiTi aumenta o patamar de deformação elástica do instrumento, enquanto o 

maior diâmetro do canal e o uso da solução lubrificante reduzem a resistência 

ao giro do instrumento no interior do canal metálico durante o ensaio de flexão 

rotativa.  

 

 

Figura 8: Seção reta transversal dos instrumentos a) C-Pilot b) Pathfile c) Scout Race 

(Gentileza Prof. Hélio Pereira Lopes) 
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As morfologias das superfícies de fratura apresentaram características 

do tipo dúctil para todos os instrumentos analisados (figuras 8 e 9). 

  

                    

Figura 9: Morfologia da superfície de fratura do instrumento Pathfile (500X) 

 

 

 

                

Figura 10: Morfologia da superfície de fratura do instrumento Scout RaCe (1000 X) 
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6.5. Comprimentos dos segmentos fraturados 

Os comprimentos médios dos segmentos fraturados a partir das 

extremidades dos instrumentos ensaiados estão representados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Comprimento médio (mm) do segmento fraturado dos instrumentos 

Instrumentos (n=10) Comprimento (mm) 

 

Scout RaCe 

 

7,56 

Pathfile 6,53 

 

A fratura dos instrumentos testados ocorreu próximo ao meio do 

comprimento do arco, situado a 7,5 mm a partir da extremidade (ponta) do 

canal cilíndrico artificial. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1. Considerações gerais 

Este estudo buscou avaliar e analisar a resistência em flambagem, a 

resistência em flexão (flexibilidade) e o número de ciclos necessários para 

ocorrer a fratura por fadiga dos instrumentos endodônticos de NiTi 

mecanizados empregados na instrumentação de canais atresiados. Também 

analisou por meio do microscópio eletrônico de varredura as formas das 

seções retas transversais dos instrumentos testados, assim como a superfícies 

de fraturas ocorridas nos ensaios de flexão rotativa e a configuração das 

hastes helicoidais cônicas dos instrumentos fraturados.  

Nesse trabalho foram avaliados 3 instrumentos endodônticos indicados 

no cateterismo (exploração) de canais atresiados. Os instrumentos C-Pilot são 

fabricados por torção de hastes metálicas de aço inoxidável enquanto os dois 

instrumentos de NiTi (Scout RaCe e Pathfile) são fabricados por usinagem da 

haste metálica. Os instrumentos Pathfile apresentam diâmetro em D0 igual a 

0,13 mm, enquanto os demais instrumentos apresentaram diâmetros iguais a 

0,10 mm. Os instrumentos C-Pilot de aço inoxidável são movimentados 

manualmente por meio do movimento parcial unidirecional ou movimento de 

alargamento alternado. Os instrumentos de NiTi são acionados com o 

movimento de alargamento contínuo e obtidos por meio de dispositivo 

mecânico. 
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7.2. Resistência à flambagem 

A exploração de um canal radicular atresiado é considerada um 

verdadeiro desafio para o endodontista. Nessa situação o alcance da patência 

do forame apical torna-se uma tarefa árdua, estressante e muitas vezes 

impossível de ser obtida (STEWART et al., 1995; SJöGREM et al. 1990; 

IBARROLA et al., 1997; KOBAYASHI, 1997; AMARAL, 2009). 

Para PLOTINO et al. (2007), por não existir um instrumento que reúna o 

pequeno diâmetro com a resistência ao avanço de forma segura e eficaz, 

acidentes como desvios e perfurações radiculares não são raros de ocorrer 

durante a tentativa de exploração de um canal atresiado. 

A utilização de instrumento tipo K números 6, 8 e 10 em função de uma 

reduzida resistência à flambagem tornam-se inadequados na exploração de um 

canal radicular atresiado, mesmo apresentando diâmetros reduzidos (ALLEN et 

al. 2007; LOPES et al., 2008; LOPES et al., 2012). 

Os instrumentos testados nesse estudo foram selecionados pelo fato de 

os fabricantes indicarem seu uso na exploração de canais atresiados. Porém, 

estes fabricantes não fornecem quaisquer informações técnicas e mecânicas á 

respeito do produto. Os instrumentos selecionados apresentaram diferentes 

diâmetros em D0 impossibilitando assim a padronização dos mesmos. Porém, 

são indicados para uma mesma função, ou seja, na exploração de canais 

atresiados. 

O emprego de dentes humanos como corpo-de-prova para avaliar a 

resistência mecânica à flambagem de instrumentos endodônticos deve ser 

evitado devido à dificuldade em controlar a variáveis advindas das condições 
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anatômicas dos canais radiculares. Assim é impossível ou até mesmo 

imprudente, querer comparar com segurança os limites de resistência à 

flambagem de instrumentos endodônticos indicados para a exploração de 

canais atresiados ao se empregar dentes humanos como corpo-de-prova. 

O teste de flambagem de instrumentos endodônticos empregados nesse 

estudo foi conduzido segundo o proposto por LOPES et al. (2008) e LOPES et 

al. (2012). Vale ressaltar que ALLEN et al. (2007) também descreveram um 

teste para avaliar a resistência à flambagem de instrumentos endodônticos 

empregados na exploração de canais atresiados. Todavia, o teste descrito por 

ALLEN et al. (2007) não era de flambagem, mas sim, de flexibilidade, uma vez 

que a força aplicada incidia no sentido perpendicular e não no eixo axial do 

instrumento endodôntico. 

O teste de flambagem proposto neste estudo permitiu uma confiável 

comparação entre os instrumentos testados. Além, disso, os resultados 

obtidos, podem ser justificados levando-se em consideração o comportamento 

mecânico das ligas metálicas (aço inoxidável e NiTi) usadas na fabricação dos 

instrumentos. 

Comparando-se a composição química da liga empregada na fabricação 

dos instrumentos testados observamos que os instrumentos Pathfile e Scout 

RaCe (NiTi) ofereceram menor resistência à flambagem em relação aos 

instrumentos C-Pilot (aço inoxidável). Esta menor resistência à flambagem 

deve-se ao menor módulo de elasticidade da liga de NiTi em relação à de aço 

inoxidável. O módulo de elasticidade mede a rigidez do material, ou seja, a 

capacidade do material resistir à deformação elástica provocada por tensões 
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aplicadas na região elástica do material (ELIAS & LOPES, 2007).  O módulo de 

elasticidade é o quociente entre a tensão aplicada a um corpo e a deformação 

elástica que ela provoca (WALLIA et al., 1988; SERENE et al., 1995; BRAU et 

al., 1996). 

A análise estatística mostrou que a média da resistência à flambagem foi 

maior para o instrumento C-Pilot e menor para o instrumento Scout RaCe. Em 

ordem decrescente têm-se: C-Pilot maior que Pathfile que foi maior que Scout 

RaCe. 

Para flambar os instrumentos C-Pilot, foi necessário uma força média 

maior que aplicada nos demais instrumentos desse estudo, ou seja, foram mais 

resistentes à flambagem. 

Levando-se em consideração que a resistência à flambagem é uma 

propriedade mecânica fundamental para que um instrumento possa ser 

empregado nos canais atresiados, podemos afirmar que os instrumentos 

Pathifile e Scout RaCe (NiTi) são os menos indicados para tal procedimento. 

Assim, pode-se afirmar que esses instrumentos de NiTi devem ser usados 

após o uso inicial de um instrumento endodôntico de aço inoxidável na 

exploração de canais atresiados. 

 

7.3.  Resistência em Flexão  

A instrumentação de canais radiculares com segmentos curvos com 

instrumentos de aço inoxidável geralmente promove iatrogenias como 

deslocamento apical e degraus, devido à rigidez desses instrumentos 

(THOMPSON, 2000). Os instrumentos de NiTi devido à maior flexibilidade da 
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liga metálica mantêm a trajetória de canais curvos (ESPOSITO & 

CUNNINGHAN, 1995; CAMPS et al., 1995).  

Vários estudos prévios demonstraram que os instrumentos mais flexíveis 

mantêm o preparo dos canais radiculares curvos mais centrados quando 

comparados aos instrumentos endodônticos mais rígidos (CAMPS et al.,1995; 

ESPOXITO & CUNNINGHAN, 1995; COLEMAN & SVEC 1997). Também foi 

demonstrado que os instrumentos com maior flexibilidade apresentam maior 

resistência à fratura por fadiga (ZINELLIS et al., 2007; GAO et al., 2010). 

Para avaliar a resistência em flexão de instrumentos endodônticos 

empregou-se o ensaio mecânico proposto por SERENE et al. (1995), com 

modificações propostas por LOPES et al. (2010a).  

Segundo ELIAS & LOPES (2007) por meio do ensaio de flexão de 

corpo-de-prova é possível determinar o limite de resistência à flexão, módulo 

de elasticidade, módulo de resistência e a variação da flecha com a carga 

aplicada. Todos os materias submetidos à ativação em que existe 

carregamento em balanço (cantilever), ou outros esforços de flexão, 

necessitam ser avaliados em ensaios de flexão.  

Na Endodontia, os resultados dos ensaios de flexão em cantilever são 

importantes para a predição do desempenho e comportamento mecânicos de 

instrumentos endodônticos na instrumentação de canais radiculares curvos.  

 Os resultados encontrados nesse estudo revelaram que houve 

diferença estatística na força máxima necessária para flexionar em 45 graus os 

instrumentos C-Pilot de aço inoxidável, quando comparado aos demais 

instrumentos de NiTi testados. Sendo assim podemos afirmar que os 
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instrumentos C-Pilot são mais rígidos e menos flexíveis do que os instrumentos 

endodônticos Scout RaCe e Pathfile. Os termos rígidos e flexíveis são 

antagônicos, qualitativos e dependem da situação que está sendo avaliado. 

Quanto mais flexível, maior será o deslocamento elástico (deflexão elástica) da 

ponta do instrumento endodônticos com a força aplicada. Estes resultados são 

compatíveis com o esperado pela composição das ligas empregadas na 

fabricação dos instrumentos testados. 

A resistência em flexão dos instrumentos endodônticos depende do 

módulo de elasticidade e do momento de inércia da liga metálica conforme 

contatado na equação:  
EI

PL
f

3

4

  

    Nesta equação a flexão da barra, medida pela flecha (f), com 

carregamento em cantilever, aumenta com a carga aplicada (P) e com o 

comprimento do instrumento (L), e diminui com o aumento do módulo de 

elasticidade do material (E) e com o momento de inércia (I). Módulo de 

elasticidade é o quociente entre a tensão de tração aplicada a um corpo e a 

deformação elástica que ela provoca. Quanto menor o módulo de elasticidade 

maior será a flexibilidade do metal ou liga metálica. O momento de inércia é o 

produto da massa de uma partícula pelo quadrado da distância desta a um 

eixo. O momento de inércia depende da geometria da seção reta transversal 

do instrumento.  

A flexibilidade de instrumentos endodônticos mecanizados de NiTi é 

influenciada pelas propriedades metalúrgicas (composição e tratamento 

termomecânico da liga) e pelas suas características geométricas como forma e 

área da seção reta transversal (TURPIN et al., 2000; SHÄFER & FLOREK, 



  

49 

2003). A área da seção reta transversal é inversamente proporcional à 

flexibilidade dos instrumentos endodônticos de NiTi (TRIPI et al., 2006). 

De acordo com SHÄFER & TEPEL (2001), a forma e a área da seção 

reta transversal é o principal parâmetro a influenciar o comportamento em 

flexão dos instrumentos endodônticos.  

Para SCHÄFER & FLOREK (2003) há uma grande correspondência 

entre a área da seção reta transversal e a rigidez dos instrumentos. Assim, 

podemos supor que, quanto maior o diâmetro da área e a forma da seção reta 

transversal ou a conicidade dos instrumentos endodônticos maior será a rigidez 

dos mesmos (MIYAI et al., 2000). 

 

7.4. Resistência a fadiga em flexão rotativa 

O ensaio de flexão rotativa pode ser considerado estático ou dinâmico. É 

considerado estático quando um instrumento endodôntico gira em um canal 

curvo permanecendo numa mesma distância, ou seja, sem deslocamento 

longitudinal de avanço e retrocesso (PRUETT et al., 1997; HAÏKEL et al., 1999; 

LOPES et al., 2007). Quando o instrumento é movimentado longitudinalmente 

durante o ensaio, este ensaio é considerado dinâmico (LI et al., 2002; YAO et 

al., 2006; LOPES et al., 2010). 

O ensaio de flexão rotativa consistiu em submeter os instrumentos 

endodônticos empregados nesse estudo a girar no interior de um canal artificial 

curvo até a fratura, sendo assim considerado um ensaio estático destrutível. 

Vários fatores têm influência nos instrumentos endodônticos submetidos à 

flexão rotativa, dentre os quais podemos destacar a capacidade e a 
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experiência do operador, o desenho, o diâmetro, a conicidade e o comprimento 

do instrumento, a velocidade de giro e o tempo aplicado, a anatomia do canal, 

levando-se em consideração o raio de curvatura, o comprimento e localização 

do arco e a interação mecânica do instrumento com as paredes do canal que 

podem induzir tensões nos instrumentos endodônticos. Assim sendo, 

planejamos a realização do ensaio de flexão rotativa de modo a eliminar a 

interferência do operador, manter constantes as velocidades de rotação, 

padronizar a geometria do canal artificial, quanto ao comprimento total do 

canal, comprimento do raio de curvatura e comprimento do arco e padronizar 

as dimensões dos instrumentos endodônticos. 

De acordo com TOBUSHI et al. (1998) o ensaio de flexão rotativa é um 

método simples e eficaz para determinar o comportamento em fadiga de 

instrumentos endodônticos de NiTi. 

O dispositivo usado para o ensaio de flexão rotativa neste estudo foi 

descrito por MOREIRA et al. (2006). Este dispositivo teve como objetivo 

principal eliminar a interferência do operador na indução de tensões sobre os 

instrumentos endodônticos durante a execução do ensaio de flexão rotativa. 

Esta preocupação foi demonstrada também por outros autores, tais como: 

PRUETT et al. (1997), HAÏKEL et al. (1999), GABEL et al. (1999), DIETZ et al. 

(2000), LI et al. (2002), BAHIA (2004), KITCHENS et al. (2007), os quais 

realizaram seus experimentos submetendo os instrumentos endodônticos a 

tensões por meio de flexão rotativa com o auxílio de dispositivos-suportes. 

Para avaliar o comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos 

ensaiados, em condições de flexão rotativa sem a concomitância de outros 
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fatores optamos pela utilização de um canal artificial cilíndrico confeccionado 

pela conformação de um tubo de aço inoxidável conforme PRUETT et al. 

(1997), BAHIA (2004), INAN et al. (2007), LOPES et al. (2010). Com o emprego 

de canais artificiais é possível padronizar o comprimento do canal, o 

comprimento do raio, e a localização e o comprimento do arco. Esta 

padronização do canal artificial eliminou variáveis que poderiam interferir nos 

resultados referentes aos objetivos propostos neste estudo.  

Devemos levar em consideração que o comprimento do arco e do raio 

de um canal artificial cilíndrico curvo, não são os mesmos de um instrumento 

posicionando no interior desse canal. A diferença será tanto maior quanto 

maior for a diferença existente entre o diâmetro interno do canal e as 

dimensões (diâmetro em D0 e conicidade da haste de corte helicoidal do 

instrumento testado). Como se usou o mesmo  canal artificial curvo para todos 

os instrumentos testados neste estudo, pode-se admitir que as pequenas 

diferenças dimensionais existentes entre o canal e o instrumento endodôntico 

não influenciaram nos resultados obtidos  (PLOTINO et al., 2007; LOPES et al., 

2010b). 

O canal artificial de aço inoxidável tem diâmetro interno de 1,4 mm que 

permitiu o instrumento endodôntico girar com liberdade no interior do tubo 

eliminando assim o carregamento do instrumento por torção. Na sequência dos 

ensaios, o canal era preenchido com uma solução química lubrificante 

(glicerina).  A glicerina, por ser facilmente hidrossolúvel, foi a solução química 

de escolha, com a finalidade de lubrificar o canal artificial para amenizar o atrito 

e geração de calor. O uso de soluções químicas com atividade solvente e 
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antimicrobiana não foi indicado pelo fato do estudo ter sido realizado em um 

canal artificial de aço inoxidável. Mas pode-se questionar a influência de 

substâncias cáusticas empregadas na irrigação do canal radicular como fator 

de interferência no desempenho dos instrumentos. 

GABEL et al. (1999), SATTAPAN et al. (2000), DAUGHERTY et al. 

(2001), WEI et al. (2007), não utilizaram canal artificiais para estudar a fratura 

de instrumentos endodônticos mecanizados. Segundo PEREIRA et al. (2004), 

ao utilizar canal de dentes humanos verifica-se a enorme diversidade de forma, 

extensão, volume e direção dos mesmos, o que dificulta o controle do estudo e 

representa variáveis que podem influenciar a interpretação dos resultados. 

Para LOPES & SIQUEIRA (2004), em canais de dentes humanos é 

impossível controlar com segurança a intensidade das tensões na região de 

flexão rotativa do instrumento. Além do mais, haverá sempre a combinação de 

tensões por flexão rotativa e por torção. Assim, diante das dificuldades de se 

obter e padronizar dentes extraídos com configurações semelhantes a um 

estudo comparativo, optou-se pelo emprego de um canal artificial. Durante os 

ensaios com canais artificiais podemos submeter os instrumentos endodônticos 

a um único tipo de carregamento, eliminando a combinação de tensões que 

ocorrem com o emprego de canais de dentes humanos. Todavia, os resultados 

obtidos de ensaios mecânicos em laboratório devem ser criteriosamente 

interpretados, sendo que a extrapolação para o emprego clínico deve ser 

cautelosa e com ressalvas. 

Segundo ELIAS & LOPES (2007), quando se utiliza instrumentos 

endodônticos para ensaios mecânicos (produto acabado), o número mínimo de 
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instrumentos deve ser de dez para cada grupo. Isto se justifica pelo fato dos 

instrumentos apresentarem dimensões com limites de tolerância altos e 

acabamento superficial com grande número de defeitos oriundos do processo 

de fabricação que atuam como pontos concentradores de tensão, os quais 

podem influenciar os resultados obtidos (LOPES et al., 2000; KUHN et al., 

2001). 

A fratura dos instrumentos endodônticos testados em flexão rotativa, 

ocorreu no ponto máximo de concentração de tensão trativa e compressiva 

presentes na haste de corte helicoidal cônico do instrumento. No canal artificial 

curvo empregado, este ponto está localizado no meio do arco, ou seja a 7, 5 

mm a partir da extremidade do canal artificial curvo. Em função dos resultados 

obtidos observamos que as fraturas dos instrumentos testados ocorreram 

próximo ao ponto máximo de concentração de tensão. 

A resistência à fratura por fadiga é quantificada pelo número de ciclos 

que um instrumento é capaz de resistir em uma determinada condição de 

carregamento. O número de ciclos é obtido pela multiplicação do tempo para 

ocorrer à fratura pela velocidade de rotação empregada no ensaio (FIFE et al., 

2004; YAO et al., 2006; HANI et al., 2007; LOPES et al., 2010a). 

O número de ciclos é acumulativo e está relacionado à intensidade das 

tensões trativas e compressivas impostas na região de flexão de um 

instrumento. A intensidade das tensões é um parâmetro específico e está 

relacionado ao raio de curvatura do canal, ao comprimento do arco, a posição 

do arco e ao diâmetro do instrumento empregado (PREUTT et al., 1999; ELIAS 

& LOPES, 2007). 
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Os resultados obtidos no ensaio de flexão rotativa mostraram que o 

número de ciclos para a fratura dos instrumentos endodônticos Pathfile foi 

maior quando comparado com o número de ciclos dos instrumentos Scout 

RaCe (p<0,05). A falta de precisão e a presença de defeitos superficiais, 

interferem nos resultados obtidos durante a realização de ensaios mecânicos, 

mas parodoxalmente, neste estudo os instrumentos Scout RaCe que 

apresentam um acabamento de superfície de qualidade superior aos 

instrumentos Pathfile, por serem instrumentos que receberam polimento 

eletroquímico durante o processo de fabricação da haste, obtiveram um 

resultado inferior no ensaio de fadiga cíclica (LOPES  et al., 2010b). 

 Em função do exposto é provável que os resultados conflitantes 

existentes na literatura sejam oriundos de inúmeras variáveis existentes quanto 

às metodologias empregadas e ao uso de instrumentos acabados de diferentes 

geometrias e marcas comerciais como corpos-de-prova. 

Para a redução do número de fraturas dos instrumentos endodônticos, é 

necessário que haja uma maior informação por parte dos fabricantes sobre a 

geometria e as propriedades mecânicas além de um melhor acabamento 

superficial dos instrumentos endodônticos, principalmente dos classificados 

como mecanizados. Além disso, são fundamentais novos estudos para avaliar 

e analisar o comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos durante 

ensaios de laboratório e durante o emprego clínico. 
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8. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos no presente experimento foi possível 

concluir que: 

1. Quanto à resistência em flambagem 

Os instrumentos C-Pilot de aço inoxidável apresentaram maior 

resistência a flambagem. Assim pode-se afirmar que os instrumentos 

Pathifile e Scout RaCe (NiTi) são os menos indicados para tal 

procedimento. 

2. Quanto à resistência em flexão 

Os instrumentos endodônticos de NiTi apresentaram menor resistência 

em flexão em cantilever, ou seja, são mais flexíveis do que os de aço 

inoxidável. Esta característica facilita o acompanhamento pelo 

instrumento do trajeto original do canal radicular.  

3. Quanto ao número de ciclos para a fratura em flexão rotativa 

Os instrumentos endodônticos Pathfile, resistiram maior número de 

ciclos à fratura por fadiga que os instrumentos Scout RaCe. 

4. Quanto à análise por meio do MEV 

 Não ocorreu deformação plástica visível nas hastes helicoidais 

cônicas dos instrumentos fraturados; 

 As superfícies de fraturas apresentaram características 

morfológicas do tipo dúctil. 
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