
E-mail para contato: alexsmend@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Alex Sandro Mendonça Leal; Helio Pereira Lopes; Mônica Aparecida Schultz Neves; Weber Schmidt Pereira Lopes; 
Victor Talarico Vieiira

Palavra(s) Chave(s): Endodontia; Fadiga cíclica; Níquel-Titânio.

Título: COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA A FADIGA CÍCLICA DE 3 GERAÇÕES DIFERENTES DOS INSTRUMENTOS PROTAPER

Curso: Odontologia

Saúde

RESUMO

A procura por técnicas e instrumentos capazes de vencer as dificuldades anatômicas do sistema de canais radiculares (CR) é constante e a 
introdução de instrumentos de NiTi tratados por processo termomecânico especial, como a liga M-Wire e a liga com memória de forma 
controlada (MFC), tem a proposta de melhorar as propriedades mecânicas, como alta resistência à fadiga cíclica e torcional, além de maior 
flexibilidade dos instrumentos endodônticos. Dentre os sistemas atuais podemos destacar o ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça), com 
conicidades múltiplas e progressivas em seus instrumentos. Este sistema tem grande aceitação por parte de clínicos e especialistas e apresenta 
gerações de instrumentos com diferentes ligas. Por isso, a avaliação de algumas propriedades mecânicas de novos sistemas rotatórios de NiTi e 
comparar com os sistemas lançados anteriormente afim de informar ao profissional, quais instrumentos que podem oferecer menor risco de 
fratura, tornando-se mais previsíveis clinicamente. Objetivos: Comparar o comportamento mecânico de 3 gerações diferentes de instrumentos 
ProTaper (Dentsply Sirona, USA), ProTaper Universal, Prtptaper Next e Protaper Gold com relação ao teste de fadiga cíclica. Metodologia: Dez 
instrumentos ProTaper Universal F3 (PTU F3), dez instrumentos ProTaper Next X3 (PTN X3) e dez instrumentos ProTaper Gold F3 (PTG F3) foram 
submetidos ao teste de fadiga cíclica em um canal de aço curvo com  86° e raio de 5 mm até a fratura. Resultados: Os grupos foram submetidos 
ao teste de ANOVA e ao teste de Student-Newman-Keuls com nível de significância de 5%. Os instrumentos do sistema PTG mostraram 
significantemente maiores valores de resistência à fadiga cíclica em relação aos instrumentos do sistema PTU e PTN (P < .05). Já os instrumentos 
do sistema PTN apresentaram significantemente maiores valores de NCF quando comparados aos instrumentos PTU (P < .05). Os instrumentos 
apresentaram tempo (s) em vida útil em fadiga na seguinte ordem: PTG F3 >  PTN X3 > PTU F3 (P<0,05%). Conclusão: PTG F3 apresentou alta 
resistência a fadiga cíclica em canais severamente curvos em comparação a PTN F3 e  a PTU F3.   
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