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RESUMO

O propósito deste estudo foi avaliar a resistência a flexibilidade e a resistência a flambagem dos instrumentos Reciproc R25 M-Wire (R25M) 
(VDW, Munique, Alemanha) produzidos com liga M-Wire, Reciproc Blue R25 (R25B) (VDW, Munique, Alemanha) e WaveOne Gold Primary 
(WOGP) (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suíça) com tratamentos térmicos controlados.  Adicionalmente, o padrão de rugosidade dos 
instrumentos foi avaliado. Metodologia: 10 instrumentos NiTi R25M, 10 R25B e 10 WOGP, todos com 25 mm,  foram submetidos ao ensaio de 
flexibilidade conforme as especificações ISO 3630-1. A resistência a flexibilidade dos instrumentos testados foi avaliada pelo ensaio de flexão em 
cantilever, com uma inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal, utilizando uma máquina de ensaio universal (Emic, DL 200MF, Paraná,  
Brasil). Uma célula de carga de 20 N foi utilizada para realização do ensaio. Um fio de aço inoxidável com comprimento de 30 cm e diâmetro de 
0,3 mm foi preso à cabeça da máquina de ensaio e a outra a 3 mm da ponta da amostra (ponto de aplicação da força). O ponto de fixação do fio a 
3 mm da ponta foi guiada por uma morsa confeccionada propriamente para o ensaio. A extremidade de cada amostra foi tracionada a um 
deslocamento de 45 graus e a força empregada para este trabalho foi registrada. Para determinar a resistência a flambagem foi aplicado uma 
carga crescente na direção axial dos instrumentos (n=10) usando uma máquina de teste universal até gerar um deslocamento lateral elástico de 1 
mm. A força máxima necessária para produzir o deslocamento foi registrada. A rugosidade das partes de trabalho foi quantificada usando o New 
View 7100 Profilometer (Zygo Co, Middlefield, CT) em 3 instrumentos de cada grupo. O perfilômetro forneceu análises tridimensionais das 
superfícies e medindo picos e vales com resolução vertical de 0,1 ɳm. A área determinada para o teste foi no fundo do canal helicoidal cônico e o 
diâmetro da área medida foi de 0,2 mm.  A unidade de rugosidade aferida foi a Ra. Resultados: A flexibilidade os instrumentos apresentaram a 
seguinte ordem: Reciproc R25B > WOGP > R25M (P<0,05). A resistência a flambagem os instrumentos apresentaram a seguinte ordem: R25M > 
R25B > WOGP (P<0.05). Considerando o padrão de rugosidade não existiu diferença significativa entre os instrumentos testados (P>0,05). 
Conclusão: Dentro das limitações do presente estudo in vitro, R25B apresentou maior flexibilidade do que  WOGP e R25M. Em contra partida, 
R25M apresentou maior resistência a flambagem do que R25B e WOGP. No entanto, o padrão de acabamento superficial entre os três 
instrumentos testados foram similares.
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