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RESUMO

Com a introdução da liga de NiTi na fabricação de instrumentos endodônticos veio a sua utilização com motores pneumáticos ou elétricos em 
rotação contínua ou alternada (SIQUEIRA & LOPES, 2011). As propriedades mecânicas da liga de NiTi combinadas com desenhos inovadores 
proporcionados por diferentes fabricantes levaram a um mais efetivo e seguro alargamento de canais curvos sem desviar de seu trajeto original 
(YOSHOMINE et al., 2005). Entretanto, instrumentos rotatórios possuem maior risco de fratura durante a instrumentação (GLOSSEN et al., 1995). 
Existe uma grande preocupação sobre o tema já que muitas vezes o instrumento pode fraturar sem antes apresentar uma deformação aparente 
que poderia alertar o operador quanto à fratura iminente (PRUETT et al., 1997). Fraturas de instrumentos acionados a motor podem ocorrer por 
torção ou por fadiga em flexão rotativa. As fraturas por torção ocorrem quando a ponta do instrumento fica presa no interior do canal enquanto 
o restante continua em rotação (LOPES et al., 2001). Fratura por fadiga ocorre quando um instrumento é girado no interior de um canal em 
flexão, tensões trativas e compressivas são geradas alternadamente levando ao acúmulo de defeitos microestruturais que após um período de 
tempo levam à fratura (PRUETT et al., 1997). Resistência à fadiga é dada em números de ciclos (NCF) e se refere à quantidade de voltas que um 
instrumento é capaz de resistir sob uma condição de carregamento específico (LOPES et al., 2009).é importante salientar que é a avaliação 
científica dos novos instrumentos é necessária a fim de ajudar os clínicos a fazerem uma seleção baseada em evidências (AL-HADLAQ, 2010). Este 
estudo in vitro avaliou a influência da posição da curvatura do canal, na fratura por flexão rotativa reciprocante. Cento e cinco instrumentos de 
NiTi reciprocantes foram divididos em três grupos (n = 35), de acordo com a marca comercial: Reciproc; Unicone e Edge File X1. Os instrumentos 
foram submetidos aos ensaios de microdureza Vickers, flexibilidade em cantilever e flexão rotativa reciprocante empregando dois tipos de canais 
artificiais metálicos, diferenciados pela posição da curvatura. A resistência à fratura foi calculada pelo tempo (s) até a ruptura do instrumento. As 
superfícies fraturadas e as hastes de corte helicoidais dos segmentos fraturados foram avaliadas através do microscópio eletrônico de varredura. 
Para a comparação da microdureza, flexibilidade e tempo de fratura entre os grupos e nos dois tipos de canais, empregou-se o teste ANOVA com 
o teste de comparações múltiplas Student-Newman-Keuls. A influência da localização da curvatura, no tempo de fratura em cada grupo foi 
comparada pelo teste t-Student. O instrumento EdgeFile X1 apresentou a menor dureza (p < 0,05) e a maior flexibilidade (p < 0,05), enquanto que 
o Reciproc, os maiores valores de dureza e resistência à fratura em flexão rotativa reciprocante (p < 0,05). Nos instrumentos Unicone e Edge File 
X1, o tempo de fratura diminuiu significantemente, quando a posição da curvatura variou de apical para cervical. A posição da curvatura 
influenciou na resistência à fratura por flexão rotativa dos instrumentos reciprocantes Unicone e Edge File X1, exceto para o Reciproc.
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