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RESUMO 
 

O presente estudo avaliou por meio do ensaio de flexão rotativa estático e 

dinâmico de instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor em 

um canal artificial curvo a influência da velocidade de rotação no número de 

ciclos necessários para ocorrer a fratura (NCF). Foram empregados 36 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio ProTaper Universal S2, acionados 

à velocidade de 300 rpm no ensaio de flexão rotativa estático e 300 e 600 rpm 

no ensaio de flexão rotativa dinâmico. Foi utilizado um canal de aço inoxidável 

de 19 mm de comprimento, raio de curvatura de 6 mm e 1,40 mm de diâmetro 

interno. O comprimento do segmento curvo apresentava 9 mm de parte curva, 

correspondendo ao arco de 90º. Os instrumentos foram introduzidos no canal e 

girados até ocorrer a fratura. O tempo foi registrado e convertido em número de 

ciclos, assim como os comprimentos dos instrumentos endodônticos 

fraturados. Os resultados analisados estatisticamente (teste t de Student) 

revelaram diferença significativa entre as velocidades estudadas e entre os 

dois ensaios (estático e dinâmico a 300 rpm) dos instrumentos ensaiados. A 

velocidade de rotação exerceu influência no número de ciclos para a fratura 

que diminuiu com uma proporção inversa à velocidade. O número de ciclos 

para a fratura também sofreu influência de acordo com o tipo de ensaio 

aplicado (estático ou dinâmico). O número de ciclos para a fratura a 300 rpm 

com o ensaio dinâmico foi maior que no ensaio estático. Na análise pelo MEV 

(microscópio eletrônico de varredura), 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. 
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Palavras-chave: Instrumentos endodônticos, níquel-titânio, fratura, flexão 

rotativa, ensaio estático, ensaio dinâmico. 
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ABSTRACT 
 

The present study evaluated the static and dynamic rotating bending of 

rotary engine-driven nickel-titanium endodontic instruments in a curved 

simulated canal, as well as the influence of rotational speed on the number of 

cycles to fracture (NCF). Thirty-six S2 ProTaper Universal nickel-titanium 

endodontic instruments were used at 300 rpm on the static rotating bending test 

and 300 and 600 rpm on the dynamic rotating bending test. A stainless steel 

curved canal with 19 mm and radius of curvature of 6 mm was used. The canal 

presented 9 mm at the curved portion, corresponding to an arch of 90 degrees 

with 1.40 mm of internal diameter. The files were introduced in the canal and 

rotated until fracture occurred. This amount of time was registered – and 

converted into number of cycles, as well as the length of the fractured files. 

Statistical analysis (Student t test) revealed a significant difference between the 

rotational speed on both tests (static and dynamic at 300 rpm) of the 

instruments studied. The rotational speed had influence on the number of 

cycles to fracture, which decreased in inverse relation to the speed. The 

number of cycles to fracture had also influence according with the applied test 

(static or dynamic). The number of cycles to fracture at 300 rpm with dynamic 

test was superior to static test. On the evaluation by SEM, the flutes of the 

instruments close to the fracture point did not present plastic deformation and 

the surface of the fracture instruments exhibited morphologic characteristics of 

ductile type of fracture. 

Key words: Endodontic instruments, nickel-titanium, fracture, rotating bending, 

static test, dynamic test. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos anos, a revolucionária incorporação da liga de níquel-

titânio na fabricação de instrumentos endodônticos transformou os métodos de 

instrumentação do sistema de canais radiculares com o aperfeiçoamento das 

propriedades físicas e mecânicas desses instrumentos. (ref.) 

Suas propriedades mecânicas favoráveis permitiram a fabricação de 

instrumentos endodônticos com novos desenhos da parte de trabalho, maiores 

conicidades, sistemas alternativos de tamanho e a introdução de um 

movimento de rotação contínua para a limpeza e a modelagem dos canais 

radiculares curvos. Ela ajudou a minimizar as complicações indesejáveis 

freqüentemente encontradas durante a instrumentação em canais radiculares 

atresiados e curvos, uma vez que possuem a vantagem de não sofrerem 

deformação permanente tão facilmente quanto as limas de aço inoxidável 

(GLOSSON et al., 1995; SCHÄFER et al., 1995; THOMPSON, 2000).  

Diversos estudos vêm demonstrando o quanto a instrumentação 

mecanizada com instrumentos endodônticos de níquel-titânio pode criar um 

preparo cônico consistente de maneira rápida e eficiente, minimizando 

iatrogenias como a formação de degraus e o transporte do preparo apical 

(GAMBILL et al., 1996; THOMPSON & DUMMER, 1997).  

Introduzidas na Endodontia por WALIA et al. (1988), os instrumentos 

endodônticos de níquel-titânio criaram um novo conceito na instrumentação de 

canais radiculares, por apresentarem duas a três vezes mais elasticidade 

quando flexionados ou torcidos e maior resistência à fratura por torção que os 

instrumentos endodônticos de aço inoxidável, possibilitando, além disso, maior 



2 
 

ampliação da porção apical dos canais radiculares curvos até, por exemplo, 

instrumentos endodônticos números 35 e 40, promovendo melhor adaptação 

dos cones de guta-percha (ref.). 

De acordo com THOMPSON (2000), diversos instrumentos 

endodônticos de níquel-titânio acionados a motor foram desenvolvidos com o 

objetivo de facilitar o tratamento e diminuir o tempo consumido no processo de 

limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares, melhorando a 

qualidade final do preparo do canal radicular. O desenvolvimento de novos 

instrumentos endodônticos com diferentes conicidades, forma de pontas e 

comprimentos variados das partes de trabalho, combinados com as 

propriedades mecânicas da liga de níquel-titânio resultaram em uma nova 

geração de sistemas e novos conceitos. Devido aos formatos desses 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio, foram desenvolvidos conceitos 

modernos de preparo. A maioria dos sistemas acionados a motor de níquel-

titânio que aumentaram a sua conicidade são utilizados na seqüência coroa-

ápice. 

O instrumento endodôntico sofre ação de diversos fatores durante a 

execução do preparo químico-mecânico dos canais radiculares, onde as 

propriedades mecânicas deste assumem um papel importantíssimo, devido à 

variação de movimentos rotacionais e lineares e da possibilidade de 

travamento no canal radicular fazendo com que estes devam apresentar alta 

resistência à fratura por torção (ref.). 

ESPOSITO et al. (1995) afirmam que para uma atuação segura, 

mantendo a forma original dos canais radiculares, os instrumentos 
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endodônticos devem apresentar propriedades mecânicas como boa 

capacidade de corte, flexibilidade e resistência à fratura. 

A principal característica das ligas de níquel-titânio é a 

superelasticidade, devido ao seu baixo módulo de elasticidade, por volta de 1/4 

a 1/5 em relação às ligas de aço inoxidável. Os instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio apresentam grande elasticidade e alta resistência à deformação 

plástica e à fratura, permitindo-os acompanhar de forma segura a curvatura do 

canal radicular, evitando acidentes como desvios e alterações na sua forma 

original (LOPES & SIQUEIRA, 2004). 

SCHÄFER et al. (2003) analisaram a flexibilidade dos instrumentos 

endodônticos de níquel-titânio acionados a motor das marcas RaCe (FKG 

Dentaire, Suíça), ProFile (Dentsply Maillefer, Suíça), K3 (SybronEndo, México), 

Hero (MicroMega, França) e Flexmaster (VDW, Alemanha), encontrando uma 

correlação fortemente significante entre a área da secção transversal e a 

flexibilidade desses instrumentos. Esse resultado indica, segundo os autores, 

que a configuração da secção transversal é o principal fator que interfere na 

flexibilidade dos instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a 

motor. Além disso, os resultados mostraram que o instrumento mais flexível é o 

RaCe, seguido do ProFile, ambos diferentes estatisticamente dos demais. O K3 

se mostrou o menos flexível, diferindo dos demais. Os autores concluíram 

também que instrumentos endodônticos com conicidades maiores que 0,04 

não deveriam ser empregados para a ampliação da porção apical, por serem 

mais rígidos do que aqueles com conicidades 0,02 e 0,04. 
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A fabricação de instrumentos endodônticos de níquel-titânio, a partir de 

fios superelásticos, é mais complexa que aquela dos instrumentos 

endodônticos de aço inoxidável, devido à necessidade de usinagem. Uma vez 

que a liga tenha sido fabricada, ela sofre vários processos termomecânicos 

antes do fio ser usinado em um instrumento endodôntico. Essencialmente, o 

metal fundido sofre forjamento em uma prensa dentro de uma fôrma cilíndrica 

antes de ser enrolado sob pressão, para criar o metal que será usinado. O 

metal é então espiralado para modelar o formato cônico com a pressão 

constante de uma série de cilindros ajustados ao metal. Durante a fase de 

construção, outros processos são realizados na haste metálica incluindo o 

enroscamento do metal em um cone, recozendo o metal em seu estado 

espiralado, decapando-o e, ainda, enroscando o metal refinado seguido de 

recozimento repetido com o metal em configuração reta. Este estágio é seguido 

de trefilação da forma atual ou da forma da secção transversal do metal, 

imprimindo forma circular, quadrada ou mesmo uma forma oblonga antes dos 

processos de limpeza e condicionamento. O metal finalizado é armazenado em 

carretéis antes da usinagem (THOMPSON, 2000). 

O instrumento endodôntico de níquel-titânio acionado a motor é 

fabricado por usinagem de uma haste metálica cônica de secção reta 

transversal circular e apresenta pequeno módulo de elasticidade; em 

conseqüência disso, possui grande elasticidade, alta resistência à deformação 

plástica, à fratura e à corrosão. São oferecidos comercialmente como sistemas 

constituídos de limas e alargadores cervicais. Entretanto, os instrumentos 

endodônticos denominados de limas são na verdade alargadores helicoidais 
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cônicos, uma vez que executam o movimento de alargamento e não o 

movimento de limagem (LOPES & SIQUEIRA, 2004).  

Os instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor 

apresentam comprimento de corpo, de parte de trabalho, conicidade e diâmetro 

em D0 variáveis conforme o sistema comercial. A haste de fixação é metálica e 

tem 15 mm de comprimento na maioria dos sistemas, mas em alguns sistemas 

apresenta comprimento menor. A ponta de todos os instrumentos endodônticos 

de níquel-titânio acionados a motor, independentemente da marca comercial, 

apresenta a forma de um cone circular e não apresenta curva de transição 

(ref.).  

A forma elipsóide da ponta reduz a possibilidade de travamento do 

instrumento endodôntico no interior do canal radicular. A extremidade da ponta 

pode ser aguda, arredondada ou truncada. A haste helicoidal é cônica e a 

quantidade de hélices varia em função do comprimento, diâmetro, conicidade e 

ângulo da hélice (LOPES & SIQUEIRA, 2004).  

O ângulo de inclinação da hélice geralmente apresenta diferentes 

valores ao longo da haste helicoidal. É crescente da ponta em direção ao 

intermediário. O sentido da hélice é à esquerda, ou seja, estes instrumentos 

endodônticos são empregados com motores com giro à direita (ref.).  

O núcleo pode apresentar forma cônica com diâmetro maior voltado para 

o intermediário, ser cilíndrico ou cônico invertido com o diâmetro menor voltado 

para o intermediário. A forma e dimensão do núcleo determinam a 

profundidade do canal helicoidal presente na haste. Para núcleos cônicos a 
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profundidade é constante em toda a haste helicoidal (LOPES & SIQUEIRA, 

2004).  

Para os núcleos cilíndrico e cônico invertido, a profundidade do canal 

helicoidal aumenta em direção ao intermediário. Quanto maior a profundidade 

do canal helicoidal, maior a capacidade de transportar resíduos da 

instrumentação. Maior também o volume de solução química auxiliar que fluirá 

em direção apical entre a parede dentinária e o instrumento endodôntico. Além 

disso, quanto menor o diâmetro do núcleo, maior a flexibilidade e a resistência 

à fratura por flexão em rotação do instrumento endodôntico. Contudo, menor 

será sua resistência à fratura por torção (LOPES & SIQUEIRA, 2004). 

A maior preocupação no uso de instrumentos endodônticos de níquel-

titânio acionados a motor, independentemente da marca comercial, tem sido a 

fratura por fadiga de baixo ciclo quando submetidos à flexão rotativa (LOPES & 

ELIAS, 2001).A resistência à fratura por fadiga de baixo ciclo refere-se ao 

número de ciclos que o instrumento endodôntico é capaz de resistir em uma 

determinada condição de carregamento (COURTNEY, 1990; HAIKEL et al., 

1999; LOPES & ELIAS, 2001; MOREIRA et al., 2002). 

 Pouco se conhece a respeito dos limites de aplicação e dos riscos do 

uso da instrumentação mecanizada. Apesar dos instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio serem conhecidos como mais resistentes à fratura por fadiga 

quando comparados aos de aço inoxidável, a sua fratura no interior do canal 

radicular pode ocorrer como resultado do número de ciclos suportados. 

Durante a rotação em flexão dos instrumentos endodônticos de níquel-titânio 

no interior de canais radiculares curvos, são criadas, alternadamente, tensões 
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trativas e compressivas que provocam mudanças microestruturais cumulativas 

no instrumento, podendo levá-lo à fratura após um período de tempo (ref.). 

Quanto menor o raio do arco do canal radicular, maior o comprimento do 

arco e maior o diâmetro do instrumento endodôntico empregado, maior a 

intensidade das tensões induzidas no instrumento e menor será o número de 

ciclos que ele resistirá à fratura por fadiga (LOPES & ELIAS, 2001). 

O diâmetro e a conicidade de instrumentos endodônticos de níquel-

titânio acionados a motor quando submetidos ao ensaio de flexão rotativa têm 

influência sobre o NCF (ULLMAN & PETERS, 2005; YAO et al., 2006). 

O fenômeno de fadiga por repetição de carregamentos alternados 

ocorridos em canais radiculares curvos pode ser o fator crucial na fratura do 

instrumento endodôntico de níquel-titânio acionado a motor (SERENE et al., 

1995). A fadiga do metal, levando à fratura o instrumento endodôntico no 

interior do canal radicular, pode ocorrer sem aviso prévio, uma vez que os 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor geralmente 

fraturam antes que qualquer deformação plástica das hélices se torne evidente. 

Tem sido sugerido que a fadiga cíclica engloba 50 a 90% dos 

mecanismos de fratura (FUCHS & STEPHENS, 1980). 

O número de ciclos foi obtido pela multiplicação da velocidade de 

rotação pelo tempo decorrido até a fratura em flexão rotativa de um instrumento 

endodôntico de níquel-titânio acionado a motor (NCF). 

Para diversos autores (GABEL et al., 1999; YARED et al., 1999; DIETZ 

et al., 2000; DAUGHERTY et al., 2001), a probabilidade de ocorrer a fratura de 

um instrumento endodôntico de níquel-titânio acionado a motor é menor 
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quando acionados a velocidades mais baixas. Entretanto, para ZELADA et al. 

(2002) e KITCHENS et al. (2007), a velocidade em que os instrumentos 

endodônticos são acionados não tem efeito significativo sobre o número de 

ciclos para ocorrer a fratura do instrumento. Isso porque o aumento da 

velocidade diminui o tempo da fratura. 

Segundo PARASHOS & MESSER (2006), o efeito da velocidade 

pareceu incerto quanto ao número de ciclos até a fratura. Isto pode ser 

explicado devido a variações nas condições do ensaio, diferentes operadores e 

diferentes tipos de instrumentos endodônticos. 

Dessa forma, no presente trabalho, algumas condições de 

carregamentos clínicos foram simuladas por meio de ensaios de flexão rotativa 

estático e dinâmico com o objetivo de investigar se o número de ciclos para a 

fratura de instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor é 

influenciado pela velocidade de rotação empregada. 
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REVISÃO DA LITERATURA 
 

A aplicação do níquel-titânio na fabricação dos instrumentos 

endodônticos acionados a motor foi primeiro visionada por CIVJAN et al., em 

1975. Porém, somente após 1988, WALIA et al. viabilizaram a produção de 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio. Estes novos instrumentos 

endodônticos manuais de níquel-titânio apresentaram elasticidade e resistência 

à fratura por torção superiores quando comparados aos instrumentos 

endodônticos de aço inoxidável. WALIA et al. observarm que estas 

propriedades fazem com que o instrumento acompanhe com facilidade a 

curvatura do canal radicular, minimizando o deslocamento apical e a alteração 

de sua forma original (TEPEL et al., 1997). 

Desde então, novos instrumentos endodônticos de níquel-titânio 

acionados a motor com seções transversais e conicidades de modelos variados 

foram desenvolvidos e comercializados. O uso de instrumentos endodônticos 

de níquel-titânio acionados a motor para a instrumentação de canais 

radiculares possibilitou aos clínicos realizar um preparo mecânico cônico de 

modo previsível e consistente enquanto as complicações do procedimento são 

minimizadas, especialmente em canais radiculares curvos (PETERS, 2004). 

A memória de forma está associada à transformação martensítica 

induzida pela deformação, seguida de reversão para a austenita, após o 

descarregamento. Esta propriedade depende da temperatura em que ocorre a 

deformação. Há situações que envolvem grandes deformações plásticas e 

recuperação da forma após o descarregamento (superelasticidade). Nestes 

casos, há a transformação austenita-martensita e a reversão da transformação, 
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durante o descarregamento. Mas nos casos em que a deformação é realizada 

abaixo de uma temperatura crítica, ocorre a transformação da martensita 

induzida por deformação. Porém, após o descarregamento, a martensita não 

se transforma em austenita, não havendo recuperação da forma inicial. Neste 

caso, pode-se induzir a transformação martensita-austenita por meio do 

aquecimento, ocorrendo a recuperação da forma inicial (efeito memória de 

forma). Em ambos os casos, os átomos mudam de posição durante a 

transformação austenita-martensita, retornando à posição original, com a 

reversão da transformação (PERKINS, 1975).  

Apesar da grande resistência e flexibilidade, a fratura pode ocorrer com 

os instrumentos endodônticos de níquel-titânio, especialmente após o uso 

prolongado (YARED, 2004). Infelizmente, muitas dessas fraturas ocorrem 

inesperadamente sem nenhum sinal visível de deformação permanente. As 

fadigas cíclica, estática e dinâmica por torção são as causas mais comuns de 

fratura de instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor 

(PRUETT et al., 1997). A fadiga cíclica ocorre quando o instrumento 

endodôntico é submetido a ciclos repetidos de compressão e tensão no mesmo 

ponto, como acontece durante a instrumentação mecanizada em um canal 

radicular curvo. Quando o instrumento endodôntico é curvado, o metal no ponto 

de flexão da parte externa da curva sofre tensão enquanto o metal da parte 

interna sofre simultaneamente compressão. A fratura estática por torção ocorre 

pela rotação contínua do instrumento endodôntico em uma extremidade 

enquanto a outra pára de girar. Isto pode facilmente ocorrer se uma parte do 

instrumento for bloqueada ou rosqueada em um ponto enquanto a parte ligada 
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ao motor continua a girar. A fadiga dinâmica por torção resulta da força de 

atrito gerada pela resistência da dentina ao corte do instrumento endodôntico 

(DIETER, 1986).  

A fratura por flexão rotativa ocorre quando o instrumento de níquel-

titânio acionado a motor gira no interior de um canal curvo. Esse tipo de fratura 

é particularmente imprevisível, por acontecer sem que haja qualquer aviso 

prévio. Corresponde de 50 a 90% das fraturas mecânicas (FUCHS & 

STEPHENS, 1980). 

Estudos determinaram que o raio de curvatura é o fator mais importante 

para ocorrer a fadiga cíclica – quanto menor o raio, maior o risco do 

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

Outros fatores significativos incluem o diâmetro e a conicidade do instrumento 

endodôntico, assim como o grau de curvatura do canal radicular. Instrumentos 

endodônticos com diâmetros e graus de conicidade maiores, quando utilizados 

para instrumentar canais radiculares bastante curvos, fraturam após 

pouquíssimos ciclos de rotação. SATTAPAN et al. (2000) observaram que 

instrumentos endodônticos que sofreram fadiga por torção tenderam a 

apresentar sinais de deformação permanente adjacentes ao ponto de fratura, 

ao passo que instrumentos que falharam com fadiga cíclica geralmente não 

demonstram nenhum sinal de deformação plástica ao redor do ponto de fratura. 

O exame das superfícies fraturadas na microscopia eletrônica de varredura 

confirmou a predominância do modo de fratura dúctil, expresso pelas 

numerosas microcavidades sobre a superfície fraturada. Foi proposto que 

partículas de oxigênio produzidas durante o processo de fabricação podem 
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servir como locais de nucleação para essas microcavidades (ALAPATI et al., 

2005). 

Os metais e as ligas são submetidos a diferentes ensaios mecânicos e 

condições de carregamentos para se determinar suas propriedades mecânicas 

e permitir a previsão de seu desempenho. Ainda assim, às vezes, os materiais 

podem apresentar fratura com carregamento abaixo do seu limite de 

resistência, obtido em ensaios estáticos, isto devido à presença de defeitos nos 

materiais (BROEK, 1986). 

 A maioria dos estudos sobre fadiga cíclica até hoje foram realizados 

utilizando um modelo estático sob condições experimentais bem controladas, 

porém, diversos estudos sobre fadiga cíclica foram conduzidos utilizando um 

modelo dinâmico incorporando o movimento cíclico axial (DEDERICH & 

ZAKARIASEN, 1986; HAIKEL et al., 1999; LI et al., 2002). Isto não apenas 

proporciona melhor simulação do ambiente clínico, como também estabelecem 

que o movimento axial prolongue a vida útil dos instrumentos endodônticos 

acionados a motor (ref.). 

Para ELIAS & LOPES (2007), o ensaio de flexão rotativa pode ser 

considerado estático ou dinâmico. É considerado estático quando um 

instrumento gira no interior de um canal artificial curvo permanecendo numa 

mesma distância, ou seja, sem deslocamento longitudinal de avanço e 

retrocesso. Quando um instrumento durante o ensaio de flexão rotativa é 

movimentado longitudinalmente com avanço e retrocesso é considerado 

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

endodônticos 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 cuja 

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

tensões são melhor distribuídas em instrumentos com seção reta transversal 

em forma de tríplice hélice. 

De acordo com estudos feitos por CETLIN et al. (1988), defeitos na 

superfície e tensões localizadas reduzem a duração do estágio inicial de fadiga, 

que é a nucleação da trinca, diminuindo o número de ciclos para a fratura. A 

análise das causas de falhas pode ser feita através da interpretação e 

caracterização da superfície de fratura, que se apresenta como um mapa 

fotográfico que freqüentemente revela a história dos eventos que precederam a 

falha. Em geral o problema de fratura está ligado às tensões e deformações 

aplicadas sobre o material, quando as mesmas excedem a capacidade de 

carga que o elemento suporta. Com o objetivo de caracterizar o mecanismo e o 

aspecto da fratura, esta pode ser considerada como dúctil, frágil e sob fadiga. 

Ao investigar a influência do desenho dos instrumentos endodônticos em 

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

diferentes protótipos caracterizados por cinco seções retas transversais 

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

semelhante a lima Hedströen). Esses instrumentos apresentavam também 

diferentes números de hélices, variando entre 16, 24 e 32. Tanto a resistência à 
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flexão como à fratura foram determinadas de acordo com as normas ISO 3630-

1. Foram utilizados dez instrumentos de cada tipo com diâmetros de ponta 

equivalentes a 0,15 mm, 0,25 mm e 0,35 mm. Os resultados demonstraram 

que enquanto os instrumentos com seção transversal em formato romboidal 

apresentaram menor resistência à flexão, os de seção quadrada demonstraram 

serem os mais resistentes. De um modo geral, os protótipos em forma de “S” e 

semelhantes a lima Hedströen mostraram menor resistência à fratura, sendo 

que os de seção triangular e trinta e duas hélices foram mais resistentes. Os 

resultados indicaram ainda que haja 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. 

STENMAN & SPANGBERG (1993) realizaram um estudo onde 

relataram que os instrumentos endodônticos são pobremente padronizados. 

Examinaram nove marcas de limas Hedströen, sete marcas de limas tipo K® e 

quatro marcas de limas especiais. Foram avaliados trinta instrumentos de cada 

tipo e marca correspondendo ao número 30 (ISO - International Organization 

for Standardization) e comprimento de 25 mm. Foram medidos os diâmetros 

em D3 e D13, respectivamente a 3 e 13 mm da ponta do instrumento, uma vez 

que D0 é considerado virtual e D16 de difícil medição por ser onde as hélices 

terminam, dificultando a sua delimitação. A conicidade dos instrumentos 

também foi aferida. Os autores constataram grande variação nas dimensões 

dos instrumentos. Sugeriram uma revisão cuidadosa da normatização ISO 

atual e ainda a modificação da tolerância de fabricação adotada. 
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De acordo com SERENE et al. (1995), o percentual atômico de níquel 

nas ligas de níquel-titânio está em torno de 58,01%. Para esses autores, o 

emprego da liga de níquel-titânio na Endodontia representou um grande 

avanço, pois a partir de então seria possível fabricar instrumentos que iriam 

melhorar a velocidade, eficiência e precisão do tratamento endodôntico. 

Para comparar a capacidade de diferentes instrumentos endodônticos 

em manter a forma original do canal, ESPOSITO & CUNNINGHAM (1995) 

utilizaram quarenta dentes extraídos de humanos e instrumentos manuais de 

aço inoxidável (K-Flex®) e níquel-titânio e mecanizados (MAC). Utilizando o 

método radiográfico, concluíram que os instrumentos de níquel-titânio têm 

maior capacidade de manter a forma original quando o preparo é dilatado até o 

instrumento nº 40 na porção apical. 

Considerando a liga de níquel-titânio para preparar canais radiculares 

curvos ou severamente curvos, WEINE (1996) concorda que a flexibilidade 

desse material desempenha um papel importante no tratamento de canais com 

esse tipo de configuração. Na medida em que acompanha com mais facilidade 

a anatomia do canal radicular desde o orifício de entrada até a região apical, os 

instrumentos endodônticos confeccionados com tal liga possuem a capacidade 

de voltar à sua posição original mesmo quando mantidos por longo período de 

tempo encurvados no interior do canal radicular. Este fenômeno é denominado 

memória de forma e está associado à transformação das diferentes fases 

cristalinas da liga de níquel-titânio, dependendo da temperatura em que ocorre 

a deformação. Em razão da pouca pressão que exercem contra as paredes 

externas do canal, os instrumentos endodônticos de níquel-titânio causam 



16 
 

pequena alteração na sua configuração interna (retificação da região apical e 

degrau). 

Os instrumentos endodônticos fabricados com esta liga são 

biocompatíveis, altamente flexíveis e consideravelmente mais resistentes à 

fratura por fadiga do que os instrumentos de aço inoxidável (WALIA et al., 

1988; STOECKEL & YU, 1991). Apesar de sua resistência e flexibilidade 

elevadas, a fratura por fadiga de baixo ciclo ainda é uma preocupação com os 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor, 

independentemente da marca comercial, uma vez que fraturas inesperadas 

foram relatadas (LOPES & ELIAS, 2001; HIMEL et al., 2007). 

COLEMAN & SVEC (1997) compararam os preparos decorrentes da 

técnica escalonada usando limas tipo K® de aço inoxidável e níquel-titânio em 

canais artificiais curvos com produção de imagens computadorizadas. Os 

resultados mostraram que os instrumentos de níquel-titânio causaram 

significativamente menos transporte e deixaram o canal mais centrado na 

porção apical. Os resultados foram similares quando da utilização da mesma 

metodologia nos preparos em dentes humanos.  

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

apresentarem pequenas dimensões, forma complicada e geometria com 

variações bruscas de dimensões, são de difícil fabricação. Nas superfícies 

destes instrumentos, podemos observar, por meio da microscopia eletrônica de 

varredura, a presença de marcas de usinagem, regiões com redução abrupta 

de diâmetro, pontas com forma e diâmetro divergentes dos descritos pelos 
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fabricantes, microcavidades, rebarbas e outros defeitos que induzem a 

concentração de tensão. 

Através de imagens radiográficas, LOPES et al. (1997) avaliaram os 

deslocamentos dos preparos apicais, após a instrumentação do canal radicular, 

utilizando instrumentos manuais de aço inoxidável e de níquel-titânio e 

instrumentos acionados a motor de níquel-titânio ProFile 0,04 série 29. Os 

resultados demonstraram que os instrumentos de níquel-titânio exibiram 

menores valores em relação aos de aço inoxidável e os instrumentos de níquel-

titânio acionados a motor exibiram menores valores em relação aos de níquel-

titânio manuais. 

KUHN et al. (2001) investigaram o processo de fratura de instrumentos 

endodônticos de níquel-titânio e observaram que o seu acabamento superficial 

é um importante fator no processo de fratura. Procedimentos de tratamentos 

termomecânicos, polimentos eletrolíticos poderiam ser utilizados durante a 

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

O principal risco inerente à modelagem com instrumentos endodônticos 

de níquel-titânio acionados a motor é a sua susceptibilidade à fratura (PRUETT 

et al., 1997). Isto se deve ao pouco conhecimento a respeito dos limites de 

aplicação e dos riscos no uso da instrumentação mecanizada. Apesar de 

alguns testes mecânicos terem sido realizados com instrumentos endodônticos 

de níquel-titânio e aço inoxidável, testes de fadiga apropriados, especialmente 

testes dinâmicos, não foram desenvolvidos para testar adequadamente 

instrumentos endodônticos (HAIKEL et al., 1991; LUEBKE et al., 1995; TEPEL 

et al., 1997; DIETZ et al., 2000). O fenômeno da fadiga cíclica metálica 
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causada pelas curvaturas dos canais radiculares pode ser o principal fator na 

fratura dos instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor.  

Para estudar a fadiga de instrumentos endodônticos de níquel-titânio 

acionados a motor, PRUETT et al. (1997) avaliaram a influência do raio de 

curvatura do canal radicular e da velocidade de rotação na fratura de 

instrumentos Lightspeed (Lightspeed Technology Inc., EUA). Além disso, 

desenvolveram um novo método de avaliação da curvatura do canal radicular, 

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

simulada confeccionando 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 g.cm. 

Os instrumentos endodônticos 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 endodônticos 

fraturaram no ponto de maior flexibilidade da haste correspondendo ao ponto 

mediano da curvatura no interior do tubo-guia. O número de ciclos necessários 

para que a fratura ocorresse diminuiu significantemente com o aumento do 

diâmetro do instrumento. Em todos os raios e ângulos testados, o instrumento 

endodôntico 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 a fratura diminuía 

quando se reduzia o raio de curvatura de 5 para 2 milímetros e quando o 
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ângulo de curvatura aumentava para valores acima de 30 graus. Ao analisar-se 

a microscopia eletrônica de varredura, revelou-se fratura por fadiga. Os 

resultados indicaram que para os instrumentos endodônticos de níquel-titânio 

acionados a motor, o ângulo de curvatura e o diâmetro do instrumento são 

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

fratura. 

Ao analisarem o efeito da velocidade de rotação e da curvatura dos 

canais radiculares na fratura dos instrumentos endodônticos de níquel-titânio 

ProFile acionados a motor, ZELADA et al. (2002) utilizaram cento e vinte 

dentes humanos extraídos e dividiram em dois grupos (curvatura maior ou 

menor que 30 graus). As velocidades empregadas foram 150, 250 e 300 rpm. 

Os autores concluíram que a curvatura dos canais radiculares parece ser o 

fator de risco mais importante na fratura dos instrumentos endodônticos. 

ROWAN et al. (1997), investigaram a resistência à torção de 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio e de aço inoxidável. Os 

instrumentos de números 15, 25, 35, 45 e 55 foram submetidos a cargas no 

sentido à direita e à esquerda. Os instrumentos foram examinados previamente 

em um aumento de 10x para assegurar a uniformidade da superfície de corte 

livre de defeitos. Os diâmetros dos instrumentos foram medidos em dois pontos 

da superfície de corte: a 1 mm e a 16 mm da ponta, com um paquímetro digital. 

Os testes de torção sem carga axial foram realizados com um aparato 

adaptado à mesa de uma máquina de ensaio universal, que imprimiu uma 

velocidade de rotação de 150 rpm. Os instrumentos foram imobilizados a 3 mm 

da ponta por meio de uma garra metálica. A força foi transformada em torque 
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mediante a expressão: torque = força x raio. Os valores médios para o torque e 

ângulo de rotação na fratura foram comparados. Os resultados demonstraram 

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

mesmo número. A rotação à direita tende inicialmente a distorcer a hélice do 

instrumento antes da falha ocorrer. 

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

instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor de mesmo 

diâmetro sob flexão em rotação é influenciado pelo comprimento do arco de um 

canal radicular de mesmo raio de curvatura. Em canais com arco menor, o 

tempo até a fratura do instrumento foi significativamente maior do que em 

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

ponto máximo de flexão do instrumento está localizado em sua parte de 

trabalho, em uma área de maior diâmetro. A separação dos instrumentos 

sempre ocorreu junto ao ponto médio do segmento curvo do canal. 

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 menor tempo de vida para o 

material. Assim, as taxas de variação de temperatura e de deformação afetam 

as propriedades superelásticas das ligas de níquel-titânio, constituindo-se, 

desse modo, em fatores muito importantes para as aplicações práticas. 

SATTAPAN et al. (2000) analisaram os tipos e a freqüência de defeitos 

observados em instrumentos endodônticos acionados a motor confeccionados 

em níquel-titânio após seu uso clínico. Foram utilizados 368 instrumentos da 

marca Quantec Series 2000 (Sybron Dental Specialties – Kerr, México) 
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descartados por endodontistas, após o uso clínico por um período de 

aproximadamente seis meses. Esses instrumentos foram retirados de uso em 

função da redução da eficiência de corte, fratura ou quaisquer defeitos 

observados ao exame visual. Não foi computado o número de vezes que esses 

instrumentos foram utilizados. Previamente à sua inspeção, todos os 

instrumentos foram limpos através da imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 

10 minutos após submetê-los à limpeza em ultra-som e, ao final, esterilizados 

em autoclave. Todos os instrumentos foram organizados de acordo com seu 

número e comprimento. O comprimento dos instrumentos foi determinado 

considerando-se a distância entre a ponta do instrumento até a base do cabo 

através de um calibrador digital eletrônico para determinar a localização de 

qualquer ponto de fratura. Foram também inspecionados através de um 

estereomicroscópio com aumento de 40 vezes com o intuito de visualizar seus 

defeitos. Produziram em laboratório testes de torção ou fadiga. Nos testes de 

fratura por flexão (fadiga), um tubo de vidro cilíndrico de diâmetro interno de 1 

milímetro foi curvado a 90º, com um raio de curvatura de 5 milímetros. Todos 

os instrumentos foram acionados livremente no interior do tubo até a fratura. A 

parte superior dos instrumentos fraturados foi inspecionada através de um 

estereomicroscópio com aumento de quarenta vezes, além de uma avaliação 

ao microscópio eletrônico de varredura. Os resultados demonstraram que antes 

dos testes de fratura, metade dos instrumentos descartados (49,2%) 

apresentou defeitos visíveis. A maioria deles relacionava-se à fratura (20,9%) e 

deformações (24,1%). A maior porcentagem de instrumentos fraturados era de 

número 2, enquanto a maior freqüência de deformações estava associada ao 
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instrumento de número 1. Demonstrou-se ainda que todos os instrumentos 

fraturados por fadiga apresentaram rompimento brusco sem qualquer defeito 

aparente, sendo que o ponto de fratura correspondia ao ponto máximo de 

curvatura do tubo de vidro. Essas características foram utilizadas para analisar 

os tipos de fratura que ocorreram nos instrumentos fraturados clinicamente. 

Através da geometria, os valores de curvaturas de canais radiculares ou 

artificiais são melhores medidos pelos seus raios ao invés de seus ângulos, 

pois o ângulo assim medido pode variar com o comprimento do segmento do 

arco da curva, sem, no entanto, ocorrer variação do raio da curva. Um exemplo 

deste método é o proposto por LOPES et al. (1998), chamado método 

geométrico, que determinou o valor do raio da curvatura pelo encontro das 

mediatrizes de duas cordas da região de maior curvatura do canal e a 

classificou como suave, quando o raio era igual ou maior que 20 mm; 

moderada, quando o valor do raio estava entre 10 e 20 mm, e severa, quando 

o raio da curvatura era menor que 10 mm. 

WALIA et al. (1988) avaliaram instrumentos endodônticos de seção 

triangular confeccionados em níquel-titânio e desenho semelhante ao dos 

instrumentos tipo K. Foram analisadas as superfícies fraturadas quanto à 

torção, no sentido horário e anti-horário, através da microscopia eletrônica de 

varredura. Os resultados sugeriram que os instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio podem ser promissores para a instrumentação de canais 

radiculares curvos, possuindo boas propriedades mecânicas de flexão e torção. 

A resistência à fratura por torção dos instrumentos endodônticos experimentais 
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de níquel-titânio para preparo de canais radiculares foi claramente superior ao 

comportamento dos de aço inoxidável. 

FERREIRA (2008) avaliou por meio do ensaio de flexão rotativa de 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio 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 a fratura (NCF). 

Foram empregados 40 instrumentos ProTaper Universal, vinte 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 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 a fratura. O tempo foi registrado e 

convertido em número de ciclos, assim como os comprimentos dos 

instrumentos fraturados. Os resultados analisados estatisticamente (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 a fratura que diminuiu com 

uma proporção inversa à 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 (microscópio eletrônico de varredura), as 

hélices dos instrumentos junto ao ponto de fratura não mostraram deformação 
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plástica e a superfície de fratura dos instrumentos exibiu características 

morfológicas de fratura do tipo dúctil. 

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 endodônticos 

de níquel-titânio testados ocorreram em tempo quatro vezes menor durante o 

uso da maior velocidade. 

DIETZ et al. (2000) concluíram que a probabilidade de ocorrer a fratura 

de instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor é menor 

quando acionados a velocidades mais baixas. 

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

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

instrumento endodôntico, maior será a tensão criada na superfície do 

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

DAUGHERTY et al. (2001) compararam os índices de fratura, 

deformação e a média de tempo de trabalho entre os instrumentos 

endodônticos de níquel-titânio acionados a motor ProFile 0,04 série 29 

(Dentsply/Tulsa Dental, EUA) utilizados com velocidade de 150 rpm e 350 rpm. 

Para tal, foram utilizados setenta molares superiores e inferiores com ápices 

completos divididos aleatoriamente em dois grupos: S (150 rpm) e F (350 rpm). 

Foi realizada exploração com auxílio de uma lima tipo K número 10 até que a 

ponta do instrumento se tornasse visível no ápice. Para cada elemento 

dentário, foram registrados o comprimento do canal radicular e o número de 

canais, a presença de dupla curvatura e o raio de curvatura. O mesmo 

operador atuou em todos os preparos e a instrumentação foi realizada de 
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acordo com a orientação do fabricante. Todos os instrumentos foram inseridos 

e removidos com ação contínua com pequena pressão apical. A remoção do 

instrumento era realizada quando sua progressão cessava ou seu limite de 

torção aproximava-se. Esse limite era determinado pela sensibilidade táctil 

desenvolvida pela prática do operador em dentes extraídos que incluía a 

utilização de instrumentos até o momento de fratura. O número de 

instrumentos fraturados e deformados e o tempo necessário para 

instrumentação foram computados para cada dente. Os resultados indicaram 

que os instrumentos ProFile 0,04 série 29 deveriam ser utilizados a 350 rpm 

para que se atingisse o dobro da eficiência com metade do índice de 

deformação encontrada em rotação de 150 rpm. Como não ocorreram fraturas 

durante o preparo dos 70 molares, ambas as velocidades poderiam ser 

consideradas seguras. 

Quando os instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a 

motor são utilizados de modo cíclico em um canal radicular curvo, são criadas, 

alternadamente, tensões trativas e compressivas, levando à fratura completa 

que ocorrerá após ciclos suficientes com variações de carga. A magnitude das 

cargas individuais pode ser tão pequena que em uma única aplicação não 

apresente nenhum dano. De fato, o dano produzido envolve mudanças 

microestruturais cumulativas que eventualmente culminam na fratura do 

instrumento (HAIKEL et al., 1999; MOREIRA et al., 2002).  

A probabilidade de ocorrer a fratura de um instrumento endodôntico é 

menor quando acionados a velocidades mais baixas (GABEL et al., 1999; 

YARED et al., 1999; DIETZ et al., 2000; DAUGHERTY et al., 2001). Entretanto, 
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para outros autores, a velocidade em que os instrumentos são acionados não 

tem efeito significativo sobre o número de ciclos para ocorrer a fratura do 

instrumento (ZELADA et al., 2002; KITCHENS et al., 2007). Isto porque o 

aumento da velocidade diminui o tempo da fratura. Sendo assim, os 

instrumentos acionados a motor devem ser fabricados em níquel-titânio e os de 

aço inoxidável devem ser apenas utilizados na porção reta dos canais 

radiculares (LOPES & SIQUEIRA, 2004). Além disso, o diâmetro e a conicidade 

dos instrumentos endodônticos têm influência sobre o número de ciclos para a 

fratura; conicidades maiores podem provocar um desgaste excessivo das 

paredes do canal radicular na região apical e induzir a fratura dos instrumentos 

por fadiga de baixo ciclo (ULLMANN et al., 2005; YAO et al., 2006). 

As falhas normalmente resultam de deficiências do projeto, 

processamento inadequado dos materiais, deterioração e uso incorreto pelo 

operador. Em geral, a fratura está ligada às tensões e deformações altas 

aplicadas sobre o material, quando as mesmas excedem a capacidade de 

resistência deste. Defeitos na superfície e tensões localizadas reduzem a 

duração do estágio inicial de fadiga, que é a nucleação da trinca, diminuindo o 

número de ciclos para a fratura (ref.).  

A análise das causas de falhas pode ser feita através da interpretação e 

caracterização da superfície de fratura, que se apresenta como um mapa 

fotográfico que freqüentemente revela a história dos eventos que precederam a 

falha. As fraturas podem ser induzidas pela aplicação de cargas lentas (tração, 

flexão, torção), pelo impacto, por carregamentos repetidos (fadiga) ou por 

cargas de baixa intensidade atuando durante muito tempo (fluência). Sabendo-
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se que não existe material sem defeito, estes são submetidos aos diferentes 

ensaios mecânicos para determinação de suas propriedades mecânicas e 

previsão de seu desempenho (LOPES & SIQUEIRA, 2004).  

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 acabamento superficial 

atuam como concentradores 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. 

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

flexão rotativa podem variar com a temperatura, a velocidade da aplicação da 

carga, os defeitos superficiais, as características microscópicas e, 

principalmente, com a geometria da seção reta transversal da amostra. 

Normalmente, aconselha-se um mínimo de seis corpos-de-prova para cada 

amostra ensaiada. 

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 endodôntico. Todavia, isso pode ser minimizado: empregando 

menor velocidade de giro; não deixando o instrumento permanecer por tempo 

prolongado girando em canais radiculares curvos; não flambando o instrumento 
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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; reduzindo o tempo de uso do 

instrumento, menor será o risco de fratura; e aumentando 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). 

Ao se classificar a fratura em função do estado de tensão aplicado ao 

material, considera-se que as tensões trativas produzem fratura por clivagem, 

ao passo que as tensões cisalhantes induzem fratura por cisalhamento. A 

fratura dos metais e ligas metálicas sob cargas não-cíclicas pode ocorrer sob 

duas formas extremas: fratura frágil e fratura dúctil. A oriunda da aplicação 

repetida de tensão (cargas cíclicas) é denominada de fratura por fadiga (ref.). 

A fratura por fadiga é um fenômeno que ocorre quando são aplicados 

carregamentos dinâmicos repetidos ou flutuantes a um material metálico e o 

mesmo rompe-se com uma carga muito menor que a equivalente à sua 

resistência estática. As tensões necessárias para propagar a trinca são 

consideravelmente inferiores à tensão capaz de provocar o crescimento da 

trinca sob carga crescente e com valores nominais inferiores ao limite de 

escoamento do material. É de natureza frágil, mesmo em metais dúcteis, no 

sentido de que existe muito pouca, se alguma, deformação plástica 

generalizada associada com a falha (LOPES & SIQUEIRA, 2004).  

As etapas de ruptura de um material sujeito à fadiga são 

essencialmente: nucleação da trinca (superfície do material, lenta e 
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microscópica e depende do acabamento superficial da peça), propagação da 

trinca (macroscópica e se dá em incrementos durante cada ciclo de 

carregamento pela abertura e fechamento consecutivos da trinca, a qual cresce 

na direção do seu eixo longitudinal com um certo incremento) e ruptura da peça 

ou corpo de prova (comprimento da trinca atinge tamanho crítico tal que a 

secção resistente fica relativamente pequena, a porção remanescente não 

resiste à carga e a ruptura dá-se repentinamente). Na Odontologia, a fratura 

por fadiga de baixos ciclos é a mais observada nos instrumentos endodônticos 

de níquel-titânio acionados a motor (ref.). 

Baseados em uma combinação de observações microestruturais e 

propriedades macroscópicas de materiais metálicos, GALL et al. (2001) 

relataram que a fratura é geralmente classificada como frágil ou dúctil. Do 

ponto de vista microscópico, a nucleação, crescimento e coalescência de 

vazios a partir de partículas de segunda fase ou outras heterogeneidades 

levam à ruptura dúctil, e a superfície de fratura é caracterizada pela presença 

de microcavidades (dimples). Por outro lado, a fratura frágil é caracterizada 

pela quebra seqüencial de ligações atômicas (clivagem) e a superfície de 

fratura apresenta planos cristalográficos facetados. Na maioria das situações, a 

fratura dúctil ocorre com maior deformação macroscópica comparada à fratura 

frágil. 

As falhas resultantes da fadiga são particularmente perigosas não 

somente por causa de sua ocorrência comum mais também por causa de sua 

natureza insidiosa. O fenômeno de fadiga por repetição de carregamentos 

alternados ocorridos em canais radiculares curvos pode ser o fator crucial na 
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fratura do instrumento endodôntico. A fadiga do metal, levando à fratura o 

instrumento no interior do canal, pode ocorrer sem aviso prévio, uma vez que 

os instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor geralmente 

fraturam antes que qualquer deformação plástica das hélices se torne evidente. 

Portanto, o uso do movimento de pincelamento (movimento de avanço – 

retrocesso com pressão lateral contra as paredes do canal de modo a induzir 

tensão de flexão rotativa no segmento reto do canal) durante a instrumentação 

por instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor promoveria 

o aumento significativo da vida útil do instrumento (DEDERICH & 

ZAKARIASEN, 1986).  

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

movimento de pincelamento na fadiga cíclica de instrumentos endodônticos de 

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

canais radiculares ovais deduziram que 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 usados com segurança com uma ação de 

pincelamento em condições clínicas simuladas até 10 vezes em canais ovais. 

LI et al. (2002) observaram que avanços e retrocessos maiores 

promoveram um maior tempo de vida útil do instrumento endodôntico, quando 

este era empregado à mesma velocidade de avanço e retrocesso (1 mm/s) em 

canais metálicos curvos. Segundo os autores, uma distância de avanço e 

retrocesso maior no segmento curvo do canal propiciou ao instrumento 
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endodôntico um intervalo de tempo maior antes que ele passasse novamente 

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

objetivo evitar a concentração de tensão em uma determinada área do 

instrumento. 

De acordo com DIAS & BUONO (2001), na região de flexão de um 

instrumento endodôntico são geradas tensões que variam alternadamente 

entre tração e compressão. A repetição cíclica do carregamento, mesmo com 

tensão abaixo do limite de escoamento obtida em ensaio de tração ou torção, 

induz a nucleação de trincas que crescem, coalescem e se propagam até a 

fratura do instrumento. 

BERGMANS et al. (2003) observaram que os instrumento endodônticos 

ProTaper e K3 foram capazes de preparar canais radiculares curvos em dentes 

extraídos com características morfológicas ideais. Além disso, a quantidade de 

remoção de dentina em todas as regiões estudadas foi compatível entre os 

dois grupos. Não existiu nenhuma diferença significativa no transporte entre os 

dois grupos e com relação à sua tendência de retificar o canal. 

SHAFER & FLOREK (2003) compararam instrumentos endodônticos K3 

com K-Flexofiles de aço inoxidável em canais artificiais com curvaturas de 28 e 

35º em blocos de resina. Os instrumentos K3 foram acionados com uma 

velocidade de rotação de 250 rpm com uma técnica de crown-down para um 

calibre final de preparo 0,35mm. Imagens de pré e pós-instrumentação foram 

registradas e uma avaliação com relação à remoção do material foi medida em 

20 pontos começando à 1 mm do ápice. Os autores concluíram que os 

instrumentos K3 obtiveram melhor geometria de canal e demonstraram um 
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transporte de canal significativamente menor do que K-Flexofiles acionados 

manualmente. Zips apicais e degraus foram mais observados com limas K-

FlexoFile, quando comparados à lima K3. Durante a preparação de 96 canais, 

11 instrumentos K3 fraturaram. 

SCHÄFER & SCHLINGEMANN (2003) determinaram a eficiência de 

limpeza e capacidade de modelagem em canais radiculares com curvaturas 

severas em dentes extraídos, preparados por instrumentos K3 acionados a 

motor e compararam com instrumentos manuais de aço inoxidável K-Flexofile. 

Sob as condições do estudo realizado, os instrumentos K-Flexofile promoveram 

melhora significativa na remoção de debris do que os instrumentos K3; por 

outro lado, os instrumentos K3 mantiveram melhor a curvatura original dos 

canais radiculares. 

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

no preparo de canais radiculares extremamente curvos através dos sistemas 

ProTaper, K3 Endo e ProFile. Foram utilizadas quarenta e cinco raízes de 

molares superiores e inferiores com curvaturas que variaram entre quarenta e 

setenta e cinco 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 distorcidos foi de 15,3% para o grupo ProFile, 2,4% para o grupo 

ProTaper e 8,3% para o grupo K3. Houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos ProTaper e ProFile, embora não se observasse o 

mesmo fato quando comparamos os demais grupos. A porcentagem de 

instrumentos fraturados foi de 1,7% para o grupo ProFile, 6,0% para o grupo 
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ProTaper e de 2,1% para o grupo K3 Endo. Não foi verificada diferença 

estatisticamente significante entre os três grupos. 

Segundo EGGELER et al. (2004), o efeito da velocidade de rotação na 

fratura está relacionado à produção de calor durante a formação da martensita 

induzida por deformação. Para formar martensita, a interface austenita-

martensita tem que se mover, e esse movimento dissipa energia e produz 

calor. Velocidades maiores produzem mais calor que velocidades mais baixas, 

e com isso aumentam mais rapidamente a temperatura do instrumento, que 

leva ao rápido aumento da tensão superficial, fazendo com que a fratura por 

fadiga ocorra precocemente. Informaram ainda que durante o carregamento 

cíclico das ligas de níquel-titânio superelásticas podem ser acumuladas 

tensões residuais, devido aos repetidos aparecimentos e desaparecimentos de 

martensita induzida por deformação. Este processo influencia a transformação 

martensítica induzida por deformação e o mecanismo de deformação, o que 

altera o comportamento da liga na fadiga. 

Para LOPES & SIQUEIRA (2004), o efeito memória de forma não é a 

única característica peculiar apresentada pela liga de níquel-titânio, que 

também apresenta um comportamento elástico atípico. A maior parte dos 

materiais metálicos pode ser deformada elasticamente em até 0,1 ou 0,2% de 

seu comprimento inicial (Lei de Hooke), qualquer deformação acima desse 

limite será permanente. Contudo, ligas de níquel-titânio podem ser deformadas 

em até 8%, dependendo da composição e da temperatura, sem guardar 

nenhuma deformação residual. Nestas ligas, a lei de Hooke, a partir de certo 

grau de deformação, não é mais observada e a força, em vez de aumentar na 
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medida em que o material se deforma elasticamente, permanece praticamente 

constante, num comportamento mais parecido com o de algumas borrachas do 

que com os metais. 

Tendo em vista a superelasticidade das ligas de níquel-titânio, os 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio só podem ser fabricados a partir da 

usinagem de um fio metálico de níquel-titânio de seção reta transversal circular. 

A usinagem é o trabalho de corte realizado por máquinas-ferramentas para a 

fabricação de uma peça com determinada forma, dimensão e acabamento. 

Nesse processo a haste helicoidal do instrumento é obtida por um processo 

mecânico de usinagem denominado roscamento externo e a ponta por 

torneamento cônico externo. Roscamento externo é um processo mecânico de 

usinagem destinado à obtenção de filetes (arestas laterais de corte) por meio 

da abertura de um ou mais canais helicoidais em superfícies cilíndricas ou 

cônicas. Torneamento é um processo destinado à obtenção de superfícies de 

revolução como auxílio de ferramentas de usinagem mecânica (LOPES & 

SIQUEIRA, 2004). 

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

instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor utilizando 

canais radiculares curvos de molares humanos e um dispositivo de bancada 

com canal artificial de aço 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. Além disso, o emprego 

dos instrumentos na formatação de 10 canais radiculares curvos reduz em 
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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 de níquel-

titânio. 

FIFE et al. (2004) avaliaram a fadiga cíclica de instrumentos 

endodônticos ProTaper S1, S2, F1, F2 e F3 após múltiplo uso clínico. 225 

instrumentos foram divididos em três grupos (15 de cada tamanho): A = 75 

como grupo controle, B = 75 utilizados em 2 molares (6 - 8 canais), C = 75 

usados em 4 molares (12 - 16 canais). Radiografias iniciais foram tirados 

através da técnica do paralelismo. Foram incluídos no estudo apenas dentes 

com ápices formados e no mínimo com uma raiz com curvatura de 10 graus 

(método de Schneider). Os instrumentos foram acionados nos canais 

radiculares previamente alargados no terço cervical por brocas Gates, a uma 

velocidade de rotação de 300 rpm e permitidos apenas a girar por 1 segundo 

no comprimento de trabalho (recomendação do fabricante). O preparo apical foi 

alargado até o instrumento número 20 antes da instrumentação mecanizada. 

Os canais foram irrigados com hipoclorito de sódio a 5,25% durante a limpeza 

e modelagem e foi mantida patência a cada troca de instrumento. Os canais 

foram obturados normalmente. Cada instrumento foi examinado em ambiente 
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iluminado, por meio de uma lupa com 3,5 de aumento, entre as utilizações, 

para analisar sinais de deformação plástica ou fratura. Os instrumentos com 

qualquer sinal de deformação plástica foram impedidos de continuar no estudo. 

Os instrumentos dos grupos B e C foram limpos de quaisquer debris visíveis 

com limpeza ultrassônica e autoclave entre os usos. Após completar os casos 

clínicos, os três grupos de instrumentos foram submetidos a ensaios de fadiga 

cíclica utilizando um aparato específico que permitisse o livre giro dos 

instrumentos no interior de um canal artificial metálico com 90 graus e 5 mm de 

raio de curvatura, a uma rotação de 350 rpm. Os instrumentos foram resfriados 

constantemente durante o ensaio com jato de ar para evitar superaquecimento. 

Foi registrado o número de rotações para a fratura de cada instrumento e a 

média foi calculada. Os dados coletados foram analisados estatisticamente 

pelo teste ANOVA. Três instrumentos S1 e quatro instrumentos S2 exibiram 

deformação plástica durante a parte clínica do estudo e foram descartados. 

Nenhum instrumento de acabamento (F1, F2, F3) fraturou ou deformou durante 

a parte clínica do estudo. Os resultados mostraram uma diminuição progressiva 

no número de rotações até a fratura entre os três grupos para os instrumentos 

S2, F1, F2 e F3. Entretanto, os instrumentos S1 não mostraram redução no 

número de rotações para a fratura após múltiplos usos. Foi observada 

diferença estatisticamente significante (P < 0,05) entre os grupos A (controle), 

B (2 molares) e C (4 molares) para os instrumento S2 e F2 apenas, mostrando 

que o múltiplo uso desses dois instrumentos reduz estatisticamente a sua 

resistência a fadiga cíclica. Não foi encontrada diferença estatística no número 

de rotações para a fratura com múltiplo uso dos instrumentos S1, F1 e F3. Os 
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resultados mostraram não haver mudança significativa na média dos 

comprimentos dos fragmentos fraturados após múltiplo uso. Entretanto, os 

comprimentos dos fragmentos fraturados pareceram diminuir com o aumento 

do diâmetro. Os instrumentos S1, S2 e F1 fraturaram próximo ao ponto de 

maior curvatura do canal. Os instrumentos F2 e F3 tiveram a média de 

comprimento dos fragmentos fraturados de 3,46 mm e 3,81 mm, 

respectivamente. O diâmetro dos instrumentos S1, S2 e F1, F2 e F3 na ponta 

são, respectivamente, 0,17 mm, 0,20 mm, 0,20 mm, 0,25 mm e 0,30 mm. 

Portanto, quando o diâmetro aumenta 0,20 mm, a fratura ocorre próxima à 

ponta do instrumento. A mudança de conicidade dos instrumentos ProTaper® 

permite à eles uma maior flexibilidade e maior resistência a fratura por fadiga 

no segmento mais próximo da ponta. Isso explica porque, nesse estudo, os 

instrumentos S1 pareceram mais resistentes à fratura por fadiga cíclica após 

múltiplo uso. Os autores concluíram claramente que a reutilização prolongada 

afeta fortemente a fadiga dos instrumentos ProTaper. 

PEREIRA et al. (2004) informaram que canais artificiais curvos 

confeccionados em bloco de resina epoxi transparente, foram instrumentados 

por instrumentos de níquel-titânio Nitiflex com diâmetros ISO e por 

instrumentos de níquel-titânio ProFile série 29 para avaliação do transporte 

apical e do tempo despendido durante o preparo. Os resultados revelaram que 

não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

experimentais em relação ao transporte apical, porém, o tempo médio 

dispendido no preparo foi menor quando do emprego dos instrumentos Nitiflex. 
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Para BAHIA & BUONO (2005), somente os instrumentos de níquel-

titânio possuem as propriedades mecânicas necessárias para se realizar a 

instrumentação acionada a motor em um canal radicular que apresenta uma 

geometria complexa. 

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

determinada deformação elástica de instrumentos endodônticos de níquel-

titânio acionados a motor de mesmo número (diâmetro nominal), de três 

marcas comerciais. O ensaio de flexão consistiu na aplicação de uma carga 

(força) crescente no instrumento endodôntico engastado em uma das 

extremidades (cantilever) empregando-se uma máquina de ensaio universal, 

medindo-se o valor da carga versus a deformação elástica. Os resultados 

obtidos indicaram que os instrumentos de marca comercial ProTaper são mais 

rígidos (menos flexíveis) do que os ProFile e K3 em todos os números 

(diâmetros nominais) ensaiados. 

ULLMAN & PETERS (2005) avaliaram a fratura estática de instrumentos 

endodônticos ProTaper sujeitos a vários graus de fadiga cíclica em canais 

artificiais com 90 graus e 5 mm de raio de curvatura. Os autores observaram 

que a resistência à fadiga diminuiu com o aumento do diâmetro dos 

instrumentos. Instrumentos com diâmetros maiores fraturam com mais 

facilidade devido a maior intensidade de tensões durante a fadiga cíclica no 

ponto de flexão. Clinicamente, é importante observar que um instrumento de 

maior diâmetro não deve ser considerado como mais resistente ou ter uma 

maior vida útil simplesmente por ter um tamanho maior. Os autores ainda 
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recomendam o uso cauteloso de instrumentos de maiores diâmetros, ou o 

descarte dos mesmos, quando submetidos à fadiga cíclica. 

YOSHIMINE et al. (2005) compararam a forma do preparo de canais 

artificiais em blocos de resina com dupla curvatura, empregando três tipos de 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor: ProTaper, K3 e 

RaCe. Os resultados obtidos sugeriram que os instrumentos K3 e RaCe, em 

virtude da menor conicidade e maior flexibilidade, devem ser usados no 

preparo apical de canais radiculares com curvaturas complicadas. Os 

instrumentos ProTaper devem ser usados em combinação com outros com 

menor conicidade e mais flexíveis, para evitar a transposição apical em canais 

com curvaturas severas. 

BATISTA (2005) e LOPES et al. (2006) empregaram um paquímetro 

digital na determinação das dimensões de instrumentos endodônticos. As 

medidas dos diâmetros foram realizadas em duas direções perpendiculares. A 

segunda medida foi tomada a 90o em relação à primeira. Os diâmetros 

considerados de cada instrumento foram as médias aritméticas dos valores 

obtidos. A conicidade e o diâmetro em D0 foram calculados a partir dos 

diâmetros medidos em D3 e D13. A conicidade foi calculada dividindo-se a 

diferença existente entre o diâmetro D13 e o D3 pela distância entre eles (10 

mm). O diâmetro em D0 foi calculado pela expressão: D0= D3 – C x 3. 

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

de níquel-titânio comparada a dos metais tradicionais é denominada 

superelasticidade ou pseudo-elasticidade. Esta característica, mais do que o 

próprio efeito memória de forma, é o grande diferencial das ligas de níquel-
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titânio e se refere à capacidade que certos materiais possuem de recuperar a 

forma original após serem deformados muito além do limite elástico quando a 

tensão é removida. Essa deformação recuperável pode chegar a 8% no caso 

das ligas de níquel-titânio e acontece à temperatura constante. Os autores 

afirmam também que o comportamento superelástico das ligas de níquel-titânio 

é mais fortemente sensível à temperatura do que à taxa de deformação. 

SPANAKI-VOREADI et al. (2006) avaliaram o mecanismo de fratura dos 

instrumentos endodônticos ProTaper sob condições clínicas de uso. Foi 

coletado de vários dentistas um total de 46 instrumentos ProTaper que 

apresentaram alguma deformação ou fratura após uso clínico. Os instrumentos 

trabalharam em conjunto com irrigação de hipoclorito de sódio a 2,5% e 

lubrificação com RCPrep. Os instrumentos foram esterilizados com calor (1 

hora a 180oC) ou autoclave (20 minutos a 120oC). O tempo de uso de cada 

instrumento não foi registrado. Um sistema novo (não utilizado) foi usado como 

controle (Lote No 3613400). Todos os instrumentos usados clinicamente 

tiveram limpeza ultrassônica em EDTA a 17% e solução aquosa de 3NaOH por 

9 minutos, inspecionados por um estereomicroscópio (Elvar Leitz, Weltzar, 

Alemanha) com aumento de cinco vezes e classificados em três categorias: (I) 

plasticamente deformado e não fraturado, (II) fraturado com deformação 

plástica e (III) fraturado sem deformação plástica. Os instrumentos então foram 

observados no MEV (Quanta 200; FEI Hillsboro, OR, EUA). Dos instrumentos 

descartados, 8 apresentaram deformação plástica (grupo A: 17,4%), 4 

fraturaram com deformação plástica (grupo B: 8,7%) e a grande maioria (34) 

faturou sem deformação plástica microscópica (grupo C: 73,9%). A análise dos 
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instrumentos no MEV mostrou que alguns instrumentos deformados 

clinicamente apresentaram trincas na superfície originadas da área de corte. 

Entretanto, a maioria dos instrumentos descartados e todos os instrumentos do 

grupo controle não apresentaram trincas. A análise no MEV mostrou a 

presença de microcavidades, característica de fratura do tipo dúctil. Os 

resultados sugeriram esse tipo de fratura como o mecanismo mais comumente 

encontrado sobre as condições clínicas de uso. 

MOREIRA (2006) avaliou a influência da esterilização e da temperatura 

da solução irrigadora na resistência à fratura dos instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio acionados a motor em flexão rotativa. Foram confeccionados dois 

canais com 20 mm de comprimento e raio de curvatura de 6 mm, pela 

conformação de um tubo de aço inoxidável medindo 1,5 mm de diâmetro 

interno. Um dos canais foi feito com 9,5 mm de parte curva, correspondendo ao 

arco de 90º e o outro com 14 mm de parte curva relativa ao arco de 135º. 

Durante os ensaios os instrumentos foram refrigerados com solução de 

hipoclorito de sódio a 5,25% nas temperaturas de 10ºC e 25ºC. A velocidade 

de rotação foi de 200 rpm. Os instrumentos foram inicialmente esterilizados em 

autoclave e divididos em três conjuntos. No primeiro, eles foram ensaiados até 

a fratura; no segundo, o ensaio foi interrompido na metade da vida em fadiga, 

sendo os instrumentos esterilizados e em seguida girados até a fratura. No 

terceiro, o ensaio foi interrompido duas vezes para esterilizações em 1/3 e 2/3 

da vida em fadiga, quando então os instrumentos voltaram a serem ensaiados 

até a fratura. Os resultados obtidos permitiram concluir que o aumento do 

número de ciclos de esterilização aumenta a resistência à fratura dos 
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instrumentos independente da marca. Os instrumentos apresentaram maior 

resistência à fratura quando os ensaios foram realizados com a irrigação a 

10ºC. A análise por microscopia eletrônica de varredura de todos os 

instrumentos não revelou deformações plásticas na haste helicoidal, nem 

diferenças na superfície de fratura, que foi caracterizada como do tipo dúctil. 

Além disso, foi proposto um modelo estatístico para a previsão da vida em 

fadiga dos instrumentos endodônticos de níquel-titânio ensaiados em flexão 

rotativa. 

YAO et al. (2006) compararam a resistência à fadiga cíclica de três 

instrumentos endodônticos: ProFile, K3, e RaCe. Cada instrumento girou 

livremente dentro de um tubo de aço inoxidável com 60 graus e 5 mm de raio 

de curvatura, a uma velocidade de 300 rpm e amplitude de 3 mm por segundo 

(movimento axial contínuo, avanço e retrocesso – “pecking motion”). Os 

instrumentos foram girados até ocorrer a fratura. O tempo decorrido até a 

detecção da fratura foi registrado por um cronômetro digital. Os fragmentos 

fraturados foram analisados por um microscópio eletrônico. O número de ciclos 

para a fratura foi determinado através da conversão do tempo requerido para a 

fratura em unidade decimal e da sua multiplicação pela velocidade de rotação. 

Os resultados mostraram que a seção reta transversal, diâmetro e conicidade 

dos instrumentos contribuem para a vulnerabilidade à fratura por fadiga cíclica. 

A análise no microscópio eletrônico de varredura revelou que a superfície de 

fratura apresentou característica dúctil para todos os instrumentos ensaiados. 

O instrumento K3, apesar de ser o instrumento com maior área da seção reta 

transversal desse estudo, foi o que demonstrou ter maior resistência à fratura 
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por flexão rotativa. A explicação para esse achado pode estar relacionada ao 

desenho do instrumento. Segundo o fabricante, o canal helicoidal do 

instrumento K3 passa a ficar mais profundo de D0 a D16. O diâmetro do núcleo 

do instrumento K3 não aumenta na mesma proporção que a conicidade e, por 

isso, a flexibilidade é aumentada ao longo do comprimento do instrumento. Os 

instrumentos RaCe fraturaram entre D5 e D7. Todos os instrumentos ProFile e 

K3 40/.06 fraturaram num ponto próximo a D13 e D16. A conicidade do 

instrumento RaCe só aumenta nos 8 mm finais de todo o comprimento da 

haste helicoidal, diferente dos 16 mm dos instrumentos ProFile e K3. Essa 

característica parece sustentar a hipótese de a área da seção reta transversal 

desempenhar um papel chave na fratura cíclica. Entretanto, a área da seção 

reta transversal não foi o único fator determinante para a fratura nesse estudo, 

uma vez que o ponto de fratura dos instrumentos ProFile e K3 de conicidade 

.04 variou de D4 a D15. Esses resultados indicam que a fratura dos 

instrumentos com menor conicidade pode ter ocorrido por outros fatores. Os 

instrumentos K3 25/.04 foram significativamente os mais resistentes à fratura 

quando comparados ao ProFile e RaCe. Na categoria 25/.06, os instrumentos 

K3 e ProFile foram significativamente mais resistentes à fratura do que os 

instrumentos RaCe. Nas categorias 40/.04 e 40/.06, K3 foram significativamente 

mais resistentes à fratura do que ProFile. No geral, os resultados desse estudo 

sugerem que a área da seção reta transversal parece ser mais um fator 

importante na contribuição para a fratura cíclica, assim como o diâmetro e a 

conicidade dos instrumentos. 
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Segundo PARASHOS & MESSER (2006), na fratura por fadiga cíclica de 

instrumentos endodônticos, a velocidade a qual os instrumentos são operados 

parece não ter efeito no número de ciclos até a fratura, mas velocidades 

maiores reduzem o período de tempo requerido para alcançar o número 

máximo de ciclos até a fratura. Alguns autores têm reportado que a velocidade 

de rotação dos instrumentos endodônticos não parece influenciar na freqüência 

de fratura do instrumento, o que não está em acordo com outros estudos, mas 

isto pode ser explicado devido a variações nas condições de ensaios, 

diferentes operadores e diferentes tipos de instrumentos. Por isso, o efeito da 

velocidade pareceu incerto nesse estudo. 

Atualmente são encontrados diferentes sistemas acionados a motor no 

mercado nacional, entre eles o sistema ProTaper Universal. Estes sistemas 

apresentam instrumentos endodônticos que, além das alterações na 

configuração da sua parte de trabalho, oferecem também variações de 

conicidades para cada instrumento, atuando com intensidade variada em cada 

parte do canal radicular. Estes detalhes tecnológicos permitem a realização de 

uma Endodontia com segurança e menor incidência de desvio apical (ref.). 

O sistema ProTaper é fabricado pela Dentsply Maillefer Instruments 

(Suíça), sendo constituído por dois tipos de instrumentos denominados: 

modeladores (Shaping Files) e de acabamento (Finishing Files). Seus 

instrumentos apresentam conicidades variadas ao longo da haste helicoidal, 

permitindo que o instrumento trabalhe em uma área específica do canal 

radicular durante o preparo coroa-ápice, reduzindo o efeito roscamento do 

instrumento no interior de um canal radicular e permite o aumento da 
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conicidade do segmento apical durante o preparo do canal radicular, obtendo 

uma adequada modelagem do canal com poucos instrumentos. Possuem 

secção reta transversal cordiforme (triangular convexa), com três arestas de 

corte até o instrumento F2; os instrumentos de acabamento F3, F4 e F5 

apresentam secção reta transversal sinuosa. O ângulo interno da aresta lateral 

de corte é de aproximadamente 60º. O vértice do ângulo da aresta lateral de 

corte é agudo, o que aumenta sua capacidade de corte. Não apresenta guia 

radial e apresenta em média 10 hélices na haste helicoidal. O ângulo agudo de 

inclinação da hélice é variável de 30 a 35º. O ângulo de ataque é negativo, ou 

seja, o ponto de referência da aresta lateral de corte está aquém em relação à 

superfície de ataque do instrumento. A ponta apresenta figura de um cone 

circular e sua extremidade é truncada, sendo o ângulo da ponta menor do que 

60º (30º). A profundidade do canal helicoidal aumenta de D0 para D16; o núcleo 

é cilíndrico. Todos os instrumentos ProTaper Universal têm haste de 

acionamento de 13 mm de comprimento. A haste de fixação é dourada e seu 

comprimento é menor em relação aos demais sistemas. Nela, existem anéis 

coloridos, dentro do esquema de cor padronizado pelo sistema ISO, que 

identificam o instrumento e direcionam o operador a utilizá-los na seqüência 

proposta pelo fabricante. O sistema ProTaper Universal é constituído de 

instrumentos modeladores e de acabamento. Os instrumentos modeladores 

são empregados para modelar o corpo do canal (terços cervical e médio). 

Apresentam conicidade crescente no sentido de D16, permitindo o preparo de 

uma área específica do canal. Esses instrumentos se apresentam no 

comprimento de 19 mm e são denominados de: SX, S1 e S2. Os Instrumentos 
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de acabamento são empregados durante o preparo para alargar o diâmetro do 

segmento apical e para obter uma conicidade adequada e progressiva do canal 

radicular. Apresentam conicidade constante nos três milímetros apicais e a 

seguir decrescente no sentido de D16. Essa característica possibilita alargar o 

segmento apical e aumentar a flexibilidade (reduz a rigidez) do instrumento no 

segmento coronário. Todos os instrumentos de acabamento apresentam ponta 

circular e vértice arredondado. A passagem da base para a aresta de corte 

ocorre por meio de uma forma elipsóide. As seções retas transversais dos 

instrumentos ProTaper Universal de acabamento apresentam três arestas ou 

fios de corte e três canais. As arestas de corte apresentam perfil (desenho) na 

forma de filetes oriundos da interseção das paredes dos canais. Os canais 

helicoidais apresentam paredes com perfis convexos para os instrumentos F1 e 

F2 (seção reta transversal convexa). Os instrumentos F3, F4 e F5 apresentam 

seções retas transversais com duas formas diferentes ao longo de suas hastes 

de corte. Até 12 mm a partir da ponta, o perfil da parede dos canais é côncavo 

e a seguir até D16 convexo. O perfil côncavo determina redução da área do 

núcleo e da seção reta transversal (menos massa) o que confere a estes 

instrumentos uma maior flexibilidade. A seção reta longitudinal da parte de 

trabalho revela núcleo cilíndrico e canais helicoidais com profundidade 

crescente de D1 para D16. Os instrumentos F3, F4 e F5 apresentam canais 

helicoidais mais profundos nos segmentos das hastes de corte que possuem 

perfil côncavo (LOPES & SIQUEIRA, 2004).  

A conicidade variada dos instrumentos ProTaper tem como objetivo 

combinar a modelagem coroa-ápice e a manutenção da patência do canal com 
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uma seqüência reduzida e simples de instrumentos. Esta é a característica 

marcante destes instrumentos (LOPES & SIQUEIRA, 2004). 

Os instrumentos do sistema ProTaper, mesmo sendo confeccionados 

em níquel-titânio, tornam-se menos flexíveis à medida que seu diâmetro 

aumenta, por esta razão, o fabricante fez modificações significantes na secção 

reta transversal dos instrumentos F3, F4 e F5, passando a ser sinuosa, 

conferindo mais flexibilidade à estes instrumentos (ref.). 

Os instrumentos ProTaper foram analisados por diversos autores os 

quais relataram que, por causa da aresta de corte presente, estes instrumentos 

cortam mais as paredes do canal e têm melhor distribuição da tensão que os 

instrumentos ProFile, porém apresentando propriedades mecânicas 

insatisfatórias que limitam seu uso, como baixa flexibilidade, tendência a 

transportar o canal na região da curvatura e por fraturarem mais, quando 

comparado a outros sistemas (ANKRUM et al., 2004; CALBERSON et al., 

2004; SCHÄFER & VLASSIS, 2004; GUELZOW et al., 2005). 

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

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

fratura dos instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor. 

Foram utilizados instrumentos ProTaper F3 de 25 mm na velocidade de 250 

rpm em dois canais artificiais de aço inoxidável com 1,04 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 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 
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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. 

KITCHENS et al. (2007) compararam o número de rotações para a 

fratura de instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor em 

velocidades diferentes (350 e 600 rpm) em canais com diferentes ângulos (25, 

28 e 33,5 graus). Uma diferença significativa foi encontrada no número de 

ciclos para a fatura de acordo com a conicidade e o ângulo. Os Instrumentos 

de conicidade maior fraturaram mais rapidamente independentemente do 

ângulo e da velocidade empregados. Quando o ângulo aumentou, os 

instrumentos fraturaram mais rapidamente. Instrumentos de conicidades 

maiores fraturam com menor número de ciclos. Quanto maior o ângulo do 

canal, menor o número de ciclos para a fratura; este não foi relacionado à 

velocidade de giro. 

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

endodônticos ProTaper acionados a motor após uso clínico e compararam 

estereomicroscopia com microscopia eletrônica de varredura 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 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 por meio do 
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microscópio eletrônico de varredura é o melhor método para analisar o tipo de 

fratura de instrumentos rotatórios de níquel-titânio. 

CHEUNG & DARVELL (2007) compararam o comportamento em fadiga 

de baixo ciclo de 286 instrumentos endodônticos de níquel-titânio 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 em uma velocidade de 250 rpm em água deionizada à 23 ± 2oC até 

fraturarem. Os resultados mostraram que a 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. 

HANI et al. (2007) compararam a resistência dos instrumentos 

endodônticos ProTaper à fratura por fadiga em duas condições clínicas 

diferentes. Sessenta sistemas ProTaper foram divididos em três grupos: 20 

para instrumentação de canais radiculares retos, de incisivos centrais ou 

caninos superiores; 20 em canais curvos, de mesio-vestibulares de primeiros 

ou segundos molares superiores; e 20 instrumentos para controle. Os dentes 

foram selecionados por possuírem grau e raio de curvatura similares. O grau 

de curvatura dos canais retos foi 3,3° + 1,7° e dos canais curvos foi de 23,6° + 

2,6°. Os canais foram instrumentados em todo comprimento de trabalho até o 

instrumento F3, à velocidade de 240 rpm. Os instrumentos foram então 

analisados no microscópio cirúrgico. Os que apresentaram algum sinal de 

deformação plástica foram descartados do estudo. Os instrumentos foram 

então limpos em banho ultrassônico por 15 segundos e depois esterilizados em 
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autoclave, para então serem utilizados por uma segunda vez nos canais 

designados para os diferentes grupos. Após a segunda utilização, os 

instrumentos foram novamente observados no microscópio e esterilizados. 

Após a fase clínica, os instrumentos foram girados em um canal artificial de aço 

inoxidável, com 80 graus de curvatura e 5 mm de raio, a uma velocidade de 

240 rpm, até que fosse constatada a fratura. O tempo requerido para a fratura 

foi registrado para cada instrumento e usado para calcular o número de ciclos 

para a fratura (RTF= 240 x tempo requerido para a fratura / 60). Os fragmentos 

fraturados foram medidos. Os resultados mostraram a não ocorrência de 

fratura de instrumentos durante a fase clínica, entretanto, dois instrumentos S1 

e um S2 deformaram plasticamente por torção durante o pré-alargamento 

cervical. De todos os instrumentos utilizados, os do grupo controle 

apresentaram um número de ciclos significativamente maior para a fratura (p < 

0,05). Os instrumentos S1, S2 e F2 utilizados no grupo de canais retos tiveram 

um número de ciclos para a fratura maior do que os trabalhados em canais 

curvos. Não houve diferença entre os instrumentos F1 e F2 utilizados tanto em 

canais retos como curvos (p > 0,05). Para o comprimento dos fragmentos 

fraturados, não houve diferença entre os grupos (p > 0,05). As fraturas 

ocorreram predominantemente de D10 a D12. Foi observada correlação negativa 

(p < 0,05) para os instrumentos da série F, entre o número de ciclos para a 

fratura e o diâmetro correspondente dos instrumentos no ponto de fratura. Na 

análise no MEV, pôde-se observar, nos instrumentos utilizados clinicamente 

em canais curvos, uma área grande e localizada de sobrecarga, com a 

presença de trincas e microcavidades. Os autores concluíram que o aumento 
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do diâmetro do instrumento está relacionado com a diminuição do número de 

ciclos para a fratura. O instrumento ProTaper F3 se mostrou altamente 

susceptível a fratura por fadiga cíclica e, portanto, deve ser reutilizado com 

cautela, principalmente se fora inicialmente utilizado em canal curvo. 

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

endodônticos 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. (2007) investigaram a técnica de aplicação de íons por imersão 

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

endodônticos 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 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 

TiN. A técnica PIII não alterou a característica de superelasticidade da liga de 

níquel-titânio, pois esta foi mantida em temperatura ambiente. Os autores 

concluíram que a técnica de aplicação de íons nitrogênio por imersão de 
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plasma, é uma técnica de modificação de superfície promissora para melhorar 

as características dos instrumentos mecanizados de níquel-titânio. 

ELIAS & LOPES (2007) informaram que os ensaios mecânicos podem 

ser realizados empregando-se corpos-de-prova padronizados ou instrumentos 

endodônticos acabados. Os corpos-de-prova padronizados apresentam rigor 

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

acabados apresentam defeitos de acabamento superficial e grandes variações 

dimensionais que podem interferir nos resultados obtidos durante o ensaio 

mecânico. Os autores afirmaram ainda que de um modo geral, para se obter 

um resultado confiável no comportamento dos materiais, deve-se realizar o 

ensaio com o mínimo de cinco corpos-de-prova e apresentar a média e o 

desvio padrão dos valores obtidos. Todavia, para se determinar o 

comportamento mecânico de instrumentos endodônticos como corpo-de-prova, 

deve-se utilizar no mínimo 10 amostras de cada uma das dimensões do 

instrumento. 

Segundo LOPES & SIQUEIRA (2004) os instrumentos modeladores do 

sistema ProTaper apresentam conicidade crescente no sentido D0 para D16, o 

que permite que o instrumento prepare uma área específica do canal. São 

empregados para modelar o corpo do canal (terço cervical e médio). Todos os 

instrumentos modeladores têm haste de fixação de 13 mm, parte de trabalho 

de 16 mm e são disponíveis no comprimento de 19 mm. Os instrumentos S1, 

S2 e SX são indicados pelo fabricante para serem utilizados em movimento de 

pincelamento para um melhor resultado. 
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Os instrumentos de acabamento são empregados para dilatar o diâmetro 

do preparo apical e para obter uma conicidade adequada e progressiva do 

terço apical e médio do canal radicular. Apresentam conicidade crescente no 

sentido D0 para D16. A conicidade crescente destes instrumentos de D0 para D16 

aumenta a flexibilidade e reduz a possibilidade de travamento do instrumento 

no interior do canal radicular. Todos os instrumentos de acabamento têm haste 

de fixação de 13 mm, parte de trabalho de 16 mm e são disponíveis nos 

comprimentos de 21 e 25 mm (LOPES & SIQUEIRA, 2004). 

O instrumento S2 ProTaper Universal que será utilizado neste estudo 

possui: anel branco, diâmetro em D0 = 0,20 mm, lâmina ativa de 16 mm, 

diâmetro em D16 de 1,2 mm e conicidade crescente de 0,04 (D1) a 0,115 

mm/mm (D13) e, a seguir, conicidade constante de 0,115 mm/mm até D16. É 

usado para modelar o terço médio do canal e aumentar o volume da região 

apical com o objetivo de favorecer a utilização do instrumento F1 em posição 

mais apical (ref.). 

 
 



54 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Este trabalho, empregando instrumentos endodônticos de níquel-titânio 

acionados a motor ProTaper Universal S2 (Maillefer SA, Ballaigues, Suíça), 

tem como objetivos: 

1. Avaliar em ensaio de flexão rotativa estático a influência da 

velocidade de rotação no número de ciclos para a fratura dos instrumentos 

endodônticos ensaiados; 

2. Avaliar por meio de ensaio de flexão rotativa estático e dinâmico o 

número de ciclos para ocorrer a fratura dos instrumentos endodônticos 

ensaiados; 

3. Analisar, por meio de microscópio eletrônico de varredura, a 

superfície de fratura e a configuração das hélices das hastes de corte 

helicoidais dos instrumentos; 

4. Avaliar o comprimento do segmento fraturado dos instrumentos 

submetidos aos ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para este estudo foram utilizados 36 instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio S2 do Sistema ProTaper Universal (Maillefer SA, Ballaigues, 

Suíça), com diâmetro D0 ISO 0,20 mm, de 25 mm de comprimento. Os 

instrumentos foram divididos em 3 grupos, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Disposição dos grupos. 

GRUPO NÚMERO DE 

INSTRUMENTOS 

ENSAIO DE FLEXÃO ROTATIVA 

I 12 Estático – 300 rpm 

II 12 Estático – 600 rpm 

III 12 Dinâmico (movimento de avanço e 

retrocesso) – 300 rpm 

 

Para a realização da avaliação do comprimento (mm) dos instrumentos 

endodônticos S2 ProTaper Universal, foram aleatoriamente escolhidos dez. Os 

comprimentos totais e das hastes de fixação foram medidos com o auxílio de 

um paquímetro digital com resolução de 0,01 mm (Mitutoyo Sul-Americana 

Ltda., Suzano, SP). Todas as medidas foram realizadas duas vezes. 

As medidas referentes aos comprimentos dos instrumentos foram 

realizadas por meio das faces de medição externas do paquímetro. Os 

comprimentos consideradas de cada instrumento foram as médias aritméticas 

dos valores obtidos. 
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O comprimento útil (L), em milímetros dos instrumentos foi obtido por 

meio da expressão: 

L = Comprimento total – Comprimento da haste de fixação 

 

Ensaio de flexão rotativa estático 

O número de ciclos suportados pelos instrumentos até a fratura foi 

avaliado por meio do ensaio em flexão rotativa estático. Foram utilizados 24 

instrumentos S2 ProTaper Universal acionados nas velocidades de 300 e 600 

rpm.  

O ensaio de flexão rotativa consiste em um instrumento endodôntico 

girar no interior de um canal artificial curvo, acompanhando a sua trajetória 

dentro do limite elástico do material. O canal artificial deve possuir diâmetro 

maior do que o do instrumento a ser ensaiado. 

Foi utilizado um canal metálico (Figuras 1 e 2), obtido a partir da 

conformação de um tubo cilíndrico de aço inoxidável com diâmetro externo de 

4 mm, 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 parte reta maior com 

7 mm, a parte curva de 9 mm (arco), a parte reta menor com 3 mm e o raio de 

curvatura de 6 mm na parede externa do canal cilíndrico do tubo, 

correspondendo a um arco de 90º. O canal foi planejado de forma que a 

amplitude da deformação máxima trativa e compressiva estivesse relacionada 

ao ponto médio do segmento curvo do mesmo, ou seja, a 7,5 mm da 

extremidade do instrumento endodôntico. 
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. 

 

Figura 1. Desenho esquemático do canal cilíndrico em tubo de aço 

inoxidável com arco correspondente a 90º. 

 

A manutenção do tubo em posição fixa durante o experimento estático 

foi garantida pelo dispositivo proposto por MOREIRA et al. (2002), que permitiu 

a realização do experimento sem a interferência do operador. O aparelho é 

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.  

O suporte é dotado de um mecanismo regulável, com parafusos que 

permitem movimentos ao conjunto, facilitando a inserção do instrumento no 
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canal artificial, tendo em vista que a trajetória vertical do instrumento instalado 

na peça de mão 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 2. Corpo de prova posicionado para o ensaio. 

 

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 em um contra-ângulo com redução de 16:1 

(Nouvag AG/AS/LTD, Suíça) e introduzido no canal a partir do segmento reto 
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até a ponta tocar em um anteparo posicionado na extremidade do segmento 

curvo do canal. Este anteparo era a seguir removido e tinha como objetivo 

apenas 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 e 600 rpm por meio de um motor elétrico 

TCMotor 3000 (Nouvag AG/AS/LTD, Suíça), até ocorrer a fratura dos 

instrumentos. O tempo para ocorrer a fratura foi cronometrado por um mesmo 

operador (cronômetro digital Herweg) e determinado por meio da constatação 

visual da ocorrência da ruptura do instrumento. A seguir, o segmento fraturado 

foi medido com o 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.  

 

Ensaio de flexão rotativa dinâmico 

No ensaio dinâmico os instrumentos foram submetidos aos mesmos 

procedimentos do ensaio estático com a diferença que um operador 

previamente calibrado promoveu o movimento de avanço e retrocesso, com 

amplitude de 2-3 mm e de aproximadamente uma oscilação por segundo, até 

que ocorresse a fratura. Os dois grupos submetidos ao ensaio dinâmico foram 

operados na velocidade de 300 rpm.   

O número de ciclos foi obtido pela multiplicação da velocidade de 

rotação pelo tempo decorrido, em segundos, até a fratura em flexão rotativa 

estática ou dinâmica de cada instrumento (300/60 e 600/60).  
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Os valores obtidos quanto ao número de ciclos até a fratura dos 

instrumentos foram submetidos à análise estatística por meio do teste t de 

Student.  

Após a fratura, os segmentos maiores dos instrumentos foram 

acondicionados em frascos contendo acetona, aguardando o momento 

oportuno para análise por meio do microscópio eletrônico de varredura.  

Três segmentos fraturados de cada grupo, selecionados aleatoriamente, 

foram submetidos à limpeza em unidade ultra-sônica. O instrumento 

selecionado foi acondicionado em frascos de Becker contendo acetona e em 

seguida depositada no cesto da unidade ultra-sônica contendo água, operando 

em 40 kHz a um tempo de ação de 12 minutos.  

A seguir o instrumento de cada grupo foi fixado em um porta-amostra e 

observado no microscópio eletrônico de varredura (JEOL, modelo ISM 5800IV) 

por meio da análise da superfície de fratura e a configuração das hastes de 

corte helicoidais adjacentes ao ponto de imobilização (fratura). 

O instrumento foi fotomicrografado e gravado em disquete para posterior 

análise. 

Durante a obtenção das fotomicrografias adotaram-se aumentos 

diferenciados para a observação da superfície de fratura e da configuração das 

hastes de corte helicoidais junto ao ponto de fratura. 
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RESULTADOS 
 

Ensaio de flexão rotativa estático 

Os dados relativos ao ensaio de flexão rotativa estático usando-se o 

instrumento S2 ProTaper Universal são apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2. Tempo em segundos, número de ciclos para a fratura (NCF), média 

e desvio padrão ( ) dos dados obtidos nos ensaios de flexão rotativa estático a 

300 e 600 rpm com o instrumento S2. 

VELOCIDADE N° DE INSTRUMENTOS TEMPO (s) NCF 

300 rpm 12 69,6 (16,19) 348 (80,94) 

600 rpm 12 29,6 (9,84) 148 (49,19) 

 

Para a comparação do número de ciclos para a fratura (NCF) entre as 

duas velocidades ensaiadas com o instrumento S2, foi empregado o teste t de 

Student (paramétrico) com o nível de significância de 5%, que revelou que o 

NCF foi maior quando se empregou a velocidade de 300 rpm no ensaio (P < 

0,001). 

Os resultados obtidos no ensaio de flexão rotativa estático mostraram 

que os instrumentos S2 ProTaper Universal fraturaram com valor médio de 

ciclos maior quando acionados com menor velocidade do que quando 

acionados a uma velocidade maior. 

 

 

Ensaio de flexão rotativa dinâmico 
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Os dados relativos ao ensaio estático e dinâmico usando-se o 

instrumento S2 ProTaper Universal na velocidade de 300 rpm são 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Tempo em segundos, número de ciclos para a fratura (NCF), média 

e desvio padrão ( ) dos dados obtidos nos ensaios estático e dinâmico a 300 

rpm com o instrumento S2. 

ENSAIO N° DE INSTRUMENTOS TEMPO (s) NCF 

Estático 12 69,6 (16,19) 348 (80,94) 

Dinâmico 12 125,1 (13,44) 625 (67,21) 

 

Para a comparação do número de ciclos para a fratura (NCF) entre as 

duas formas ensaiadas (ensaio estático e dinâmico) com o instrumento S2 

ProTaper Universal, foi empregado o teste t de Student (paramétrico) com o 

nível de significância de 5%, que revelou que o NCF foi maior quando se 

empregou o ensaio dinâmico à velocidade de 300 rpm (P < 0,001). 

No ensaio de flexão rotativa dinâmico os resultados obtidos mostraram 

que os instrumentos S2 ProTaper Universal fraturaram com valor médio de 

ciclos maior quando utilizados no ensaio dinâmico do que no ensaio estático. 

 

Comprimentos dos instrumentos 

A média do comprimento dos instrumentos mecanizados S2 ProTaper 

Universal avaliados foi de 15 mm. 
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Os comprimentos médios dos segmentos fraturados a partir das 

extremidades dos instrumentos ensaiados estão representados nas tabelas 4 e 

5. 

 

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

(ensaio estático). 

VELOCIDADE COMPRIMENTO (mm) 

300 rpm 8,87 

600 rpm 8,98 

 

 

Tabela 5. Comprimento médio (mm) do segmento fraturado dos instrumentos 

(ensaio estático e dinâmico) à 300 rpm. 

ENSAIO COMPRIMENTO (mm) 

Estático 8,87 

Dinâmico 8,97 

 

 

O comprimento médio dos segmentos fraturados no ensaio de flexão 

rotativa estático não foi influenciado pela velocidade de rotação e também não 

foi influenciado quanto ao ensaio de flexão rotativa ser realizado na forma 

dinâmica ou estática. 

Quanto à análise no MEV, não ocorreu deformação plástica na haste 

helicoidal do instrumento fraturado (Fig.). 
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A morfologia da superfície de fratura apresentou característica do tipo 

dúctil (Fig. ). A morfologia da superfície de fratura foi plana, quando a trinca se 

propagou ao longo de um plano (Fig. ) ou apresentou degraus, quando a trinca 

se propagou simultaneamente em planos diferentes devido a múltiplos locais 

de origem (Fig. ). A haste de corte helicoidal apresentou ranhuras com 

diferentes profundidades advindas do processo de usinagem (Fig. ). Junto a 

superfície de fratura observaram-se inúmeras trincas localizadas na 

profundidade (depressão) das ranhuras presentes na superfície da haste de 

corte helicoidal (Fig. ). 

A velocidade de rotação, o diâmetro em D0 e a flexibilidade dos 

instrumentos ensaiados não foram relacionados com os resultados obtidos na 

análise por meio do MEV. 
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DISCUSSÃO 
 

Considerações gerais 

Este estudo buscou avaliar a influência da velocidade de rotação no 

número de ciclos necessários para ocorrer a fratura dos instrumentos ProTaper 

S2 em um canal artificial curvo em carregamento por flexão rotativa estático e 

dinâmico. Também analisou por meio de microscopia eletrônica de varredura 

as superfícies de fraturas ocorridas nos ensaios de flexão rotativa, assim como 

a configuração das hastes de corte helicoidais dos instrumentos fraturados. 

Com o objetivo de facilitar a instrumentação de canais curvos, a liga de 

níquel-titânio, devido à superelasticidade apresentada, passou a ser 

empregada na fabricação de instrumentos endodônticos acionados a motor 

(mecanizados) (SERENE et al., 1995; WALIA et al., 1988; SATTAPAN et al., 

2000; DAUGHERTY et al., 2001). De acordo com LOPES et al. (1998), esses 

instrumentos endodônticos são fabricados por usinagem e possuem 

características únicas quanto ao desenho e conicidade da parte de trabalho. 

Segundo BAHIA (2004), a fabricação dos instrumentos endodônticos com a liga 

de níquel-titânio é mais complexa do que as de aço inoxidável. 

ESPOSITO & CUNNINGHAM (1995), COLEMAN & SVEC (1997), 

LOPES et al. (1997), SCHÄFER & FLOREK (2003), SCHÄFER & 

SCHLINGEMANN (2003) e YOSHIMINE et al. (2005) demonstraram que esses 

instrumentos endodônticos, sendo mais flexíveis do que os de aço inoxidável, 

geram menos desvios apicais por manterem o preparo mais centrado no canal 

radicular. De acordo com SERENE et al. (1995), a força necessária para 

flexionar um instrumento endodôntico de níquel-titânio de número 45 é 
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equivalente à necessária para flexionar um instrumento endodôntico 

convencional de aço inoxidável de número 25. 

SERENE et al. (1995) e LOPES & ELIAS (2001) relataram que o 

principal questionamento quanto à utilização de instrumentos endodônticos de 

níquel-titânio acionados a motor está relacionado à fratura. A fratura do 

instrumento endodôntico de níquel-titânio acionado a motor ocorre por um 

carregamento em torção, por um carregamento em flexão rotativa ou pela 

combinação destes. Estes autores acrescentaram que a fratura por torção 

acontece quando, durante o avanço do instrumento no interior do canal 

radicular, sua ponta fica imobilizada total ou parcialmente e na outra 

extremidade é aplicado um torque superior ao limite de resistência à fratura do 

material. A fratura por flexão rotativa ocorre quando o instrumento no interior de 

um canal radicular curvo fica submetido à uma deformação elástica devido às 

forças de resistência das paredes do canal e, com o giro do instrumento, na 

área flexionada surgem tensões que alternam entre tração e compressão. 

PRUETT et al. (1997) acrescentaram que a fratura por fadiga pode ocorrer 

abaixo do seu limite elástico, sem quaisquer sinais visíveis de deformação 

plástica prévia em instrumentos usados. 

De acordo com SATTAPAN et al. (2000), durante o uso clínico dos 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor no preparo de 

canais radiculares curvos, a fratura por torção ocorreu em 55,7% dos 

instrumentos e por flexão rotativa em 44,3%. Entretanto, WEI et al. (2007) 

observaram em um estudo clínico que a fratura de instrumentos endodônticos 

de níquel-titânio acionados a motor por fadiga ocorreu em 91% dos casos, por 
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torção em apenas 3% e por combinação de tensões (torção e flexão) em 6% 

dos casos. 

Segundo LOPES et al. (2000), a resistência à fratura dos metais e ligas 

metálicas é proporcional às forças de coesão entre seus átomos. Apesar de ser 

possível calcular-se a resistência mecânica teórica com base nas forças de 

ligações interatômicas, esse valor tem pouca aplicação prática, uma vez que a 

resistência real é da ordem de 100 a 10.000 vezes inferior à teórica calculada. 

A razão dessa diferença está associada à presença de defeitos nos materiais. 

BROEK (1986) acrescenta ainda que não existe material sem defeito. 

Os ensaios mecânicos são feitos com corpos-de-prova padronizados 

regidos por normas e especificações, com o próprio instrumento ou com o 

produto acabado. Os corpos-de-prova padronizados devem ter, além de rigor 

quanto às dimensões, uma superfície livre de microcavidades, riscos e 

ranhuras que atuam como concentradores de tensão. Estes defeitos podem 

causar a fratura prematura do corpo-de-prova como mencionado por ELIAS & 

LOPES (2007). 

LOPES et al. (2000) e LOPES & ELIAS (2001) relataram que os 

instrumentos endodônticos, por apresentarem geometrias complicadas com 

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

sendo, possuem um grande número de defeitos superficiais advindos das 

ferramentas de usinagem que funcionam como pontos concentradores de 

tensão. Além disso, durante a instrumentação de um canal radicular, os 

instrumentos endodônticos são submetidos a um severo estado de tensão e de 

deformação que varia com a anatomia do canal e com o conhecimento e 
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habilidade do profissional. Nessa fase, os instrumentos sofrem carregamentos 

extremamente adversos que modificam continuamente sua resistência à torção 

e à flexão. Portanto, devemos buscar o máximo de uniformização em relação à 

geometria (forma e dimensões) das amostras quando do uso de instrumentos 

endodônticos em ensaios mecânicos. GALL et al. (2001) mencionam que a 

fratura pode ocorrer após uma deformação relativamente pequena em 

materiais com geometrias complicadas onde ocorre severa concentração de 

tensão. LOPES et al. (2000), analisando por meio da microscopia eletrônica de 

varredura a superfície de instrumentos endodônticos, observaram a presença 

de marcas de usinagem, rebarbas e regiões com redução abrupta de diâmetros 

e outros defeitos que funcionam como pontos concentradores de tensão 

induzindo a falha destes instrumentos com níveis de tensão abaixo do 

esperado. KUHN et al. (2001) citaram que o acabamento superficial dos 

instrumentos endodônticos é um importante fator na fratura dos instrumentos. 

Aconselharam ainda que o polimento eletrolítico poderia reduzir os defeitos 

advindos do processo de fabricação e melhorar o comportamento mecânico 

dos instrumentos, quando submetidos a carregamentos durante o uso clínico. 

Na realização de ensaios mecânicos, principalmente quando do 

emprego de instrumentos ou produtos acabados, torna-se necessário o uso de 

dispositivos específicos para a realização do ensaio proposto. É importante 

ressaltar que esses dispositivos não devem incorporar variáveis durante a 

realização do ensaio que possam influenciar a interpretação dos resultados 

obtidos. 
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O uso clínico para o estudo da fratura de instrumentos endodônticos em 

dentes humanos permite a combinação de tensões por torção e flexão rotativa, 

além de acrescentar inúmeras variáveis em relação à anatomia do canal 

radicular (raio do arco, comprimento do arco, posição do arco, dupla curvatura, 

dureza da dentina) e em relação ao conhecimento, experiência e habilidade do 

profissional. Assim sendo, optamos para o estudo da fratura dos instrumentos 

endodônticos o ensaio mecânico de flexão rotativa estático e dinâmico, que 

permite a padronização dos carregamentos para todos os grupos ensaiados. 

Os ensaios mecânicos de bancada não retratam os carregamentos reais 

dos instrumentos endodônticos durante a instrumentação de canais radiculares 

de dentes humanos, entretanto, são empregados nos ensaios por flexão 

rotativa para avaliação do número de ciclos suportado pelo instrumento 

endodôntico até a fratura. Estes valores são fundamentais no estudo 

comparativo das propriedades mecânicas e da resistência à fratura entre os 

diversos instrumentos, na seleção da liga metálica usada na fabricação do 

instrumento e para o ajuste de motores elétricos quanto ao torque e a 

velocidade de giro. Além disso, podemos afirmar que os ensaios mecânicos de 

bancada fornecem valores e comparações entre os instrumentos endodônticos 

avaliados que podem ser aplicados durante a instrumentação de canais 

radiculares. 

 

Instrumentos ProTaper Universal 

Os instrumentos endodônticos de níquel-titânio acionados a motor 

selecionados para este trabalho foram os alargadores (limas endodônticas) 
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ProTaper Universal S2 de valores nominais de 25 mm de comprimento e de 

0,20 mm de diâmetro em D0. 

Outros autores também utilizaram os instrumentos ProTaper em seus 

estudos (BERGMANS et al., 2003; ANKRUM et al., 2004; FIFE et al., 2004; 

LOPES et al., 2005; ULLMAN & PETERS, 2005; SPANAKI-VOREADI et al., 

2006; LOPES et al., 2007; WEI et al., 2007; HANI et al., 2007; INAN et al., 

2007; LI et al., 2007). 

Os instrumentos endodônticos empregados nesse estudo não foram 

previamente analisados por microscopia eletrônica de varredura quanto à 

presença de possíveis defeitos acentuados nas partes de trabalho (ponta e 

haste helicoidal), oriundos do processo de fabricação (usinagem), porque, 

segundo LOPES et al. (2000) e KUHN et al. (2001), sabe-se que os 

instrumentos endodônticos apresentam complexidade de forma e acabamento 

superficial com grande número de defeitos que atuam como pontos 

concentradores de tensão. 

Os comprimentos dos instrumentos endodônticos foram obtidos com o 

emprego de um paquímetro digital com resolução de 0,01 mm. 

Avaliando os comprimentos dos instrumentos endodônticos estudados, 

foi possível observar que todos apresentaram valores dentro da especificação 

com tolerância de +/- 0,5 mm (International Standard Organization: ISO 3630-1, 

1992). A mesma norma cita que o comprimento mínimo do segmento cônico da 

haste metálica de um instrumento endodôntico é de 16 mm sem um valor 

máximo especificado. Os resultados deste estudo mostraram que todos os 

instrumentos endodônticos selecionados apresentaram valores dentro da 
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especificação. Os instrumentos que apresentaram medidas discrepantes das 

especificadas pela norma, com relação à tolerância, foram descartados. Este 

procedimento permitiu o emprego de instrumentos com maior homogeneidade, 

fato esse que se torna relevante a partir do momento em que a discrepância 

entre as dimensões de instrumentos de uma mesma numeração pode interferir 

diretamente nos resultados obtidos por meio de ensaios mecânicos. 

Segundo GARCIA et al. (2000) e ELIAS & LOPES (2007), o número de 

amostras aconselhável quando se usa corpos-de-prova padronizados é de um 

mínimo de seis. Mesmo tendo os instrumentos endodônticos selecionados 

valores dimensionais dentro da especificação, isso se justifica, pelo fato das 

normas vigentes na odontologia permitirem limites de tolerância altos, além 

disso, os instrumentos endodônticos apresentam acabamento superficial com 

grande número de defeitos oriundos do processo de fabricação (usinagem) que 

atuam como pontos concentradores de tensão, os quais podem influenciar os 

resultados obtidos, de acordo com LOPES et al. (2000) e KUHN et al. (2001). 

Em função disso é aconselhável o uso de uma amostragem maior, de um 

mínimo de dez amostras. 

 

Ensaio de flexão rotativa estático e dinâmico 

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

considerado estático quando um instrumento endodôntico gira no interior de um 

canal artificial curvo permanecendo numa mesma distância, ou seja, sem 

deslocamento longitudinal de avanço e retrocesso, de acordo com PRUETT et 

al. (1997), HAIKEL et al. (1999) e LOPES et al. (2007). Quando o instrumento 
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endodôntico, durante o ensaio, é movimentado longitudinalmente, é 

considerado dinâmico, de acordo com LI et al. (2002) e YAO et al. (2006). 

Como o objetivo do trabalho foi o de avaliar a influência da velocidade no 

número de ciclos necessários para ocorrer a fratura dos instrumentos ProTaper 

Universal S2, buscamos com o ensaio de flexão rotativa estático eliminar 

variáveis (avanço e retrocesso do instrumento) de difíceis padronizações 

advindas do ensaio dinâmico que poderiam interferir nos resultados obtidos. 

Porém, no segundo ensaio (dinâmico) avaliamos a influência do ensaio 

estático e do dinâmico no número de ciclos para ocorrer a fratura do 

instrumento numa mesma velocidade. 

O ensaio de flexão rotativa estático consistiu em submeter os 

instrumentos endodônticos empregados neste estudo a girar no interior de um 

canal artificial curvo até a fratura, sendo assim considerado um ensaio estático 

destrutivo. Vários fatores têm influência na fratura dos instrumentos 

endodônticos submetidos à flexão rotativa, dentre os quais podemos destacar a 

capacidade e o conhecimento do operador; o desenho, o diâmetro, a 

conicidade e o comprimento do instrumento, a velocidade de giro e tempo 

aplicados, a anatomia do canal radicular - levando-se em consideração o raio 

de curvatura, o comprimento e a localização do arco e a interação mecânica do 

instrumento com as paredes do canal que podem induzir tensões no 

instrumento endodôntico. Assim sendo, planejamos a realização do ensaio de 

flexão rotativa estático de modo a eliminar a interferência do operador, manter 

constante as velocidades de rotação, padronizar a geometria do canal artificial 

quanto ao comprimento total do canal, comprimento do raio de curvatura e 
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comprimento do arco e padronizar as dimensões dos instrumentos 

endodônticos. 

O segundo ensaio (flexão rotativa dinâmico) foi realizado com o auxílio 

de um operador previamente calibrado, promovendo o movimento de avanço e 

retrocesso de 2-3 mm. 

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

método simples e eficaz para determinar o comportamento em fadiga dos 

instrumentos endodônticos de níquel-titânio. 

O dispositivo usado para o ensaio de flexão rotativa estático foi o 

descrito por MOREIRA et al. (2002). Este dispositivo teve como objetivo 

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

instrumentos endodônticos durante a execução do ensaio. Esta preocupação 

foi demonstrada também por outros autores, tais como: PRUETT et al. (1997), 

HAIKEL et al. (1999), GABEL et al. (1999), DIETZ et al. (2000), LI et al. (2002), 

BAHIA (2004) e KITCHENS et al. (2007). 

Para avaliar o comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos 

ensaiados, em condições de flexão rotativa sem a concomitância de outros 

fatores, optamos pela utilização de um canal artificial confeccionado pela 

conformação de um tubo de aço inoxidável, conforme PRUETT et al. (1997), 

BAHIA (2004), INAN et al. (2007) e HANI et al. (2007). 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 trabalho. 
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O canal artificial de aço inoxidável tinha diâmetro interno de 1,4 mm que 

permitiu ao instrumento endodôntico girar com liberdade no interior do tubo, 

eliminando assim o carregamento por torção. Na seqüência dos ensaios, o 

canal era preenchido com uma solução química lubrificante, glicerina líquida. 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 a 

geração de calor. O uso de soluções químicas com atividade solvente e 

antimicrobiana não foi indicado pelo fato de termos trabalhado em um canal 

artificial de aço inoxidável. 

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

(2001) e WEI et al. (2007) com a finalidade de estudar a fratura de 

instrumentos endodônticos acionados a motor, utilizaram dentes naturais 

humanos e não canais artificiais. 

Segundo PEREIRA et al. (2004), ao utilizarmos canais radiculares de 

dentes humanos verifica-se a enorme diversidade de forma, extensão, volume 

e direção dos mesmos, o que dificulta o controle e representa variáveis que 

podem influenciar a interpretação dos resultados. 

Para LOPES & SIQUEIRA (2004), em canais radiculares 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. 

Diante das dificuldades de se obter e padronizar dentes extraídos com 

configurações semelhantes para um estudo comparativo, além da necessidade 

da aprovação do comitê de ética para trabalharmos com estes dentes, optamos 
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pelo emprego de um canal artificial. Com canais artificiais, durante os ensaios 

de bancada, podemos submeter os instrumentos endodônticos a um único tipo 

de carregamento, eliminando a combinação de tensões que ocorrem com o 

emprego de canais radiculares de dentes humanos. Todavia, os resultados 

obtidos de ensaios de bancada devem ser criteriosamente interpretados, sendo 

que a extrapolação para o emprego clínico deve ser cautelosa e com ressalvas. 

Segundo ELIAS & LOPES (2007), para ensaios mecânicos quando se 

utiliza instrumentos endodônticos (produto acabado), o número mínimo de 

amostras 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, de acordo com LOPES et al. (2000) e 

KUHN et al. (2001). 

Com o objetivo de eliminar variáveis que poderiam interferir nos 

resultados obtidos durante o ensaio de flexão rotativa, os comprimentos dos 

instrumentos foram determinados. Os instrumentos endodônticos apresentaram 

comprimentos semelhantes, isso permitiu o máximo de uniformização em 

relação às amostras. 

A resistência à fratura de um instrumento endodôntico de níquel-titânio 

acionado a motor, quando submetido a um carregamento por flexão rotativa, 

tem sido quantificada pelo tempo decorrido até a falha (HAIKEL et al., 1999). 

Para outros autores, o tempo decorrido até a falha está relacionado à 

velocidade de rotação imposta no instrumento, sendo que a probabilidade de 
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ocorrer a fratura é menor quando os instrumentos endodônticos são acionados 

à velocidades mais baixas (GABEL et al., 1999; DIETZ et al., 2000; 

DAUGHERTY et al., 2001; YARED et al., 2001). 

Entretanto, a resistência à fratura por fadiga é quantificada pelo número 

de ciclos que um instrumento endodôntico é capaz de resistir em uma 

determinada condição de carregamento. O número de ciclos é obtido pela 

multiplicação do tempo para ocorrer a fratura pela velocidade de rotação 

empregada no ensaio (FIFE et al., 2004; YAO et al., 2006; HANI et al., 2007). O 

número de ciclos é cumulativo 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 radicular, ao comprimento do arco e ao diâmetro do 

instrumento empregado (PRUET et al., 1999; ELIAS & LOPES, 2007). 

Para ensaios realizados dentro de uma mesma condição de 

carregamento, a velocidade de rotação não tem influência significativa sobre o 

número de ciclos para a fratura do instrumento endodôntico. Isto porque 

velocidades maiores reduzem o tempo requerido para alcançar o número de 

ciclos até a fratura (CETLIN et al., 1988; COURTNEY et al., 1990; PRUETT et 

al., 1997; ZELADA et al., 2002; PARASHOS & MESSER, 2006; KITCHENS et 

al., 2007). 

Os resultados obtidos no ensaio de flexão rotativa estático mostraram 

que o número de ciclos até a fratura dos instrumentos endodônticos ProTaper 

Universal S2, nas condições de carregamentos utilizados, diminuiu com o 

aumento da velocidade de rotação empregada. 
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Quanto à influência da velocidade de rotação, os resultados obtidos para 

os instrumentos endodônticos ensaiados mostraram claramente que o aumento 

da velocidade reduziu significativamente o número de ciclos para a fratura dos 

instrumentos. 

Em relação à influência do ensaio estático ou dinâmico para o número 

de ciclos até a fratura do instrumento, os resultados mostraram que no ensaio 

dinâmico o número de ciclos foi maior do que no estático para a ocorrência de 

fratura como também demonstraram LI et al. (2002).  

FERREIRA (2008) demonstrou que o aumento da velocidade de rotação 

influencia na diminuição do número de ciclos para a fratura do instrumento de 

níquel-titânio acionado a motor. 

Para EGGELER et al. (2004), o efeito da velocidade de rotação na 

fratura de um corpo-de-prova de níquel-titânio está relacionado à produção de 

calor durante a formação da martensita induzida por tensão. Para formar 

martensita, a interface austenita-martensita tem que se mover e esse 

movimento dissipa energia e produz calor. Velocidades maiores produzem 

mais calor que velocidades mais baixas e com isso aumentam mais 

rapidamente a temperatura do corpo-de-prova, que leva ao rápido aumento de 

tensão na superfície fazendo com que a fratura por fadiga ocorra 

precocemente. 

Para NASSER & GUO (2006), a movimentação da interface austenita-

martensita é de fundamental importância para a nucleação e o crescimento da 

trinca (fratura) por fadiga. 
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Todavia, para PRUETT et al. (1997), ZELADA et al. (2002), PARASHOS 

& MESSER (2006) e KITCHENS et al. (2007), para ensaios realizados dentro 

de uma mesma condição, a velocidade de rotação não tem influência 

significativa sobre o número de ciclos para a fratura de um instrumento 

endodôntico. Isto porque velocidades maiores reduzem o tempo requerido para 

alcançar o número de ciclos até a fratura. 

Estes resultados conflitantes, além das diferenças existentes nas 

metodologias empregadas podem estar relacionados ao comportamento atípico 

da liga de níquel-titânio e ao uso de instrumentos endodônticos (instrumentos 

acabados) como corpos-de-prova. 

É sabido que as dimensões dos instrumentos endodônticos não são 

precisas e, ainda mais, os limites de tolerância permitidos são altos (LOPES & 

SIQUEIRA, 2000 e ELIAS & LOPES, 2007). Além disso, trabalhos existentes 

na literatura relatam a presença de defeitos de acabamento superficial 

existentes em instrumentos endodônticos (LOPES & SIQUEIRA, 2000; KUHN 

et al., 2001; ALAPATI et al., 2005). 

A falta de precisão e a presença de defeitos de acabamento superficial, 

certamente interferem nos resultados obtidos durante a realização de ensaios 

mecânicos. 

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. 
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Na análise por microscopia eletrônica de varredura não se observou 

deformação plástica macroscópica nas hastes de corte helicoidais de todos os 

instrumentos ensaiados. Isto ocorreu devido à superelasticidade da liga de 

níquel-titânio, ao diâmetro do canal artificial e ao uso de solução lubrificante 

(glicerina). 

A superelasticidade da liga de níquel-titânio aumenta o patamar de 

deformação elástica do instrumento endodôntico, 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. 

Por meio da análise por microscopia eletrônica de varredura verificou-se 

que na fratura por flexão rotativa, quando ela foi oriunda da propagação de 

uma única trinca, a superfície da fratura com pequenos aumentos foi plana e 

perpendicular ao eixo do instrumento. Quando oriunda da propagação de mais 

de uma trinca, a superfície da fratura apresentou degraus (vários planos). 

Nestes casos, as linhas de propagação das trincas seguiram sentidos opostos 

e foram separadas por pequenas distâncias. As trincas estavam presentes na 

superfície das hastes de corte helicoidais dos instrumentos junto ao ponto de 

fratura que correspondeu ao ponto de maior concentração de tensão durante o 

ensaio de flexão rotativa. 

As trincas sempre tiveram início nas depressões das ranhuras advindas 

do processo de usinagem por roscamento das hastes de corte helicoidais dos 

instrumentos ensaiados, conforme CETLIN et al. (1988), LOPES et al. (2000) e 

YAO et al. (2006). 
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A análise da superfície de fratura de todos os instrumentos endodônticos 

ensaiados não revelou diferenças quanto às características morfológicas. As 

superfícies de fratura apresentaram características morfológicas de fratura tipo 

dúctil. Nela, identificou-se a presença de microcavidades (dimples) geralmente 

arredondadas que indicaram ruptura causada por tensão trativa. Durante o 

ensaio mecânico por flexão rotativa, na superfície externa da região flexionada 

do instrumento são induzidas tensões trativas e na superfície interna são 

induzidas tensões compressivas. A repetição cíclica destas tensões alternadas, 

mesmo estando elas abaixo do limite de escoamento do material (níquel-

titânio), induz a nucleação de trincas que crescem, coalescem e se propagam 

até ocorrer a fratura do instrumento por fadiga de baixo ciclo. Esta fratura se 

caracteriza pela aplicação de uma tensão elevada para um número baixo de 

ciclos, de acordo com HAIKEL et al. (1999), LOPES & ELIAS (2001), 

PARASHOS & MESSER (2006) e LOPES et al. (2007). 

A análise dos instrumentos endodônticos fraturados por meio da 

microscopia eletrônica de varredura revelou a presença de defeitos nas suas 

hastes de corte helicoidais. São considerados defeitos de acabamento 

superficial as ranhuras, rebarbas e microcavidades oriundas do processo de 

usinagem dos instrumentos endodônticos. Para LOPES et al. (2000), durante 

as operações de usinagem, pequenas marcas e ondulações são introduzidas 

na superfície do instrumento endodôntico pelas ferramentas de corte. Estes 

defeitos de acabamento superficial atuam como pontos concentradores de 

tensão e induzem a fratura dos instrumentos durante os ensaios mecânicos ou 

durante o uso clínico com carregamentos inferiores aos esperados. Quanto 



81 
 

maior o número e o tamanho de defeitos na haste de corte helicoidal de um 

instrumento, menor será a tensão necessária para determinar a fratura do 

mesmo. 

A padronização dos dispositivos empregados nos ensaios mecânicos 

(flexão rotativa estático e dinâmico), do canal artificial, das características 

geométricas dos instrumentos endodônticos e da liga metálica empregada na 

fabricação dos instrumentos endodônticos teve como objetivo eliminar o 

máximo de variáveis que poderiam interferir nos resultados desse estudo. 

Assim sendo, essa padronização permitiu a comparação do comportamento 

mecânico de instrumentos endodônticos de níquel-titânio de um mesmo 

fabricante quando submetidos aos ensaios mecânicos de flexão rotativa 

estático e dinâmico. Todavia, é possível que os resultados obtidos tenham sido 

influenciados pelos defeitos de acabamento presentes nas hastes de corte 

helicoidais dos instrumentos ensaiados. 

Para a redução do número de fraturas dos instrumentos endodônticos é 

 necessário que haja 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 acionados a motor. Além disso, são fundamentais novos estudos para 

avaliar e analisar o comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos 

durante ensaios de bancada e durante o emprego clínico. 
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CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos no presente experimento foi possível 

concluir que: 

 

1. Quanto ao número de ciclos para a fratura no ensaio de flexão rotativa 

estático: 

O número de ciclos para a fratura em flexão rotativa diminuiu com 

o aumento da velocidade de rotação dos instrumentos endodônticos 

ensaiados; 

 

2. Quanto ao número de ciclos para a fratura no ensaio de flexão rotativa 

dinâmico: 

O número de ciclos para a fratura em flexão rotativa diminuiu com 

o uso do instrumento endodôntico no ensaio de flexão rotativa estático 

em comparação com o dinâmico; 

 

3. Quanto à análise por meio do MEV: 

Não ocorreu deformação plástica visível nas hastes de corte 

helicoidais dos instrumentos endodônticos ensaiados; 

A superfície de fratura dos instrumentos endodônticos em todas 

as condições ensaiadas apresentou características morfológicas do tipo 

dúctil. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Ensaio de flexão rotativa estático a 300 e 600 rpm. 

 

 T (s) 300 rpm NCF 300 rpm T (s) 600 rpm NCF 600 rpm 

1 49,8 249 20,2 101 

2 50 250 21,5 107,5 

3 50,5 252,5 21,6 108 

4 62,4 312 23,2 116 

5 62,5 312,5 23,6 118 

6 63 315 24,7 123,5 

7 67,9 339,5 25 125 

8 75,6 378 26,6 133 

9 78,1 390,5 37,6 188 

10 90,1 450,5 40,7 203,5 

11 91,7 458,5 41,1 205,5 

12 93,6 468 49,5 247,5 

Média 69,6 348 29,6 148 

DP 16,2 80,9 9,8 49,2 
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Anexo 2. Ensaio de flexão rotativa estático e dinâmico a 300 rpm. 

 

 ESTÁTICO ESTÁTICO DINÂMICO DINÂMICO 

 T (s) 300 rpm NCF 300 rpm T (s) 300 rpm NCF 300 rpm 

1 49,8 249 105,3 526,5 

2 50 250 113,9 569,5 

3 50,5 252,5 113,9 569,5 

4 62,4 312 115,6 578 

5 62,5 312,5 119,7 598,5 

6 63 315 120,8 604 

7 67,9 339,5 121 605 

8 75,6 378 125,1 625,5 

9 78,1 390,5 132,5 662,5 

10 90,1 450,5 142 710 

11 91,7 458,5 143 715 

12 93,6 468 148,1 740,5 

Média 69,6 348 125,1 625,4 

DP 16,2 80,9 13,4 67,2 
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Anexo 3. Comprimentos dos instrumentos ProTaper S2 (mm). 

 

 TOTAL HASTE DE 

FIXAÇÃO 

PARTE DE TRABALHO + 

INTERMEDIÁRIO 

1 37,93 12,99 24,94 

2 38,09 12,95 25,14 

3 37,97 13,01 24,96 

4 37,98 12,96 25,02 

5 37,96 13,00 24,96 

6 37,91 12,93 24,98 

7 37,92 13,00 24,92 

8 38,16 12,97 25,19 

9 37,91 12,93 24,98 

10 37,93 12,98 24,95 

Média 37,98 12,97 25,00 

Valor 

Nominal 

38,00 13,00 25,00 
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Anexo 4. Comprimentos dos instrumentos fraturados (mm) no ensaio de flexão 

rotativa estático a 300 rpm. 

 

 TOTAL HASTE DE 

FIXAÇÃO 

COMPRIMENTO DO SEGMENTO 

FRATURADO MAIOR 

1 29,15 12,92 16,24 

2 28,98 13,00 15,98 

3 29,55 12,97 16,58 

4 29,47 12,98 16,49 

5 28,62 12,94 15,68 

6 29,66 12,96 16,70 

7 29,01 12,96 16,05 

8 28,97 12,96 16,01 

9 28,63 12,98 15,65 

10 28,91 12,96 15,95 

Média 29,10 12,96 16,13 

 

Diferença: 25,00 – 16,13 = 8,87 mm (média do segmento fraturado menor). 
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Anexo 5. Comprimentos dos instrumentos fraturados (mm) no ensaio de flexão 

rotativa estático a 600 rpm. 

 

 TOTAL HASTE DE 

FIXAÇÃO 

COMPRIMENTO DO SEGMENTO 

FRATURADO MAIOR 

1 29,11 12,98 16,13 

2 29,29 12,97 16,32 

3 28,88 13,01 15,87 

4 28,74 13,00 15,14 

5 28,75 12,96 15,79 

6 29,58 13,00 16,58 

7 29,11 12,95 16,16 

8 29,30 12,99 16,30 

9 28,90 12,99 15,91 

10 29,02 12,97 16,05 

Média 29,07 12,98 16,02 

 

Diferença: 25,00 – 16,02 = 8,98 mm (média do segmento fraturado menor). 
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Anexo 6. Comprimentos dos instrumentos fraturados (mm) no ensaio de flexão 

rotativa dinâmico a 300 rpm. 

 

 TOTAL HASTE DE 

FIXAÇÃO 

COMPRIMENTO DO SEGMENTO 

FRATURADO MAIOR 

1 28,70 13,02 15,68 

2 29,18 13,00 16,18 

3 29,19 13,01 16,08 

4 28,56 12,91 15,65 

5 28,66 13,00 15,66 

6 28,92 13,01 15,91 

7 29,91 13,02 16,21 

8 29,07 13,01 16,06 

9 29,27 12,98 16,19 

10 29,74 12,97 16,70 

Média 29,12 12,99 16,03 

 

Diferença: 25,00 – 16,03 = 8,97 mm (média do segmento fraturado menor). 

 

 


