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RESUMO 

Objetivos: Comparar a flexibilidade (flexão em cantiléver), a resistência à 

fratura por flexão rotativa e a microdureza Vickers de instrumentos 

endodônticos mecanizados, com forma geométrica semelhante e fabricados 

com diferentes tipos de liga Ni-Ti. Materiais e Métodos: Os instrumentos 

avaliados foram RaCe, Twisted File, ProFile Vortex e Hyflex, nº 35 (ISO) e 

conicidade 0,04 mm/mm. Um total de 40 instrumentos (10 por grupo) foram 

inicialmente submetidos ao teste de flexão em cantiléver, seguido dos testes de 

flexão rotativa e microdureza Vickers. A flexibilidade foi avaliada pela carga 

necessária para atingir a angulação de 45 graus. No ensaio de flexão rotativa 

estática, o número de ciclos foi registrado até ocorrer a fratura. Os dados foram 

analisados pelo teste de análise de variância com nível de significância de 5%. 

Resultados: Quanto à flexibilidade, houve diferença significativa entre os 

grupos na seguinte ordem de valores da carga máxima necessária: ProFile 

Vortex > RaCe > TF > Hyflex (p < 0,05). No ensaio de flexão rotativa, não 

houve diferença significativa no número de ciclos até ocorrer a fratura entre os 

instrumentos TF e Hyflex. Em contrapartida, houve diferença significativa 

comparando estes instrumentos, com ProFile Vortex e RaCe, na seguinte 

ordem: TF = Hyflex > ProFile Vortex > RaCe. O ensaio de microdureza Vickers 

não revelou diferença estatística entre RaCe e Hyflex (P < 0,05). Conclusão: a 

liga com memória controlada apresentou maior flexibilidade, seguida pela fase 

R > Ni-Ti convencional > M-Wire. A flexibilidade pareceu influenciar 

positivamente, na vida em fadiga dos instrumentos de Ni-Ti. Palavras-chave: 

Níquel-Titânio; flexibilidade; fratura por fadiga; M-Wire; fase R; fio metálico de 

memória controlada. 
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ABSTRACT  

 

Objectives: This study compared the mechanical properties of RaCe, Twisted 

File, ProFile Vortex and Hyflex rotary files. Materials and Methods: A total of 

40 files (10 for each group) ISO size 35/.04 were subjected to flexibility, 

rotating-bending (static) and vickers microhardness tests. Bending moment was 

measured when the instrument attained a 45° bend. The resistance to cyclic 

fatigue was determined by counting the number of cycles to failure. Analysis of 

data were recorded and subjected to statistically evaluation by using analysis of 

variance test. Results: Statistical analysis of bending moments  showed a 

significant difference between the groups and the values of the maximum load 

required were in the following order: ProFile Vortex> RaCe> TF> HyFlex (p 

<0.05). No significant difference of the number of cycles to failure was noted 

between TF and HyFlex instruments (at a 5% level of significance test). In 

contrast, it showed a significant difference in cyclic fatigue resistance compared 

these instruments with ProFile Vortex and RaCe, as follows: TF = HyFlex> 

ProFile Vortex> RaCe. In Vickers hardness test, there was no statistical 

difference between RaCe and HyFlex (P <0.05). Conclusion: alloy with 

controlled memory provides greater flexibility, followed by: phase R> 

conventional Ni-Ti> M-Wire.The flexibility appear to cause a positive influence 

on the cyclic fatigue life of the NiTi instruments tested.  

Keywords: Nickel-titanium; flexibility; cyclic fatigue resistance; M-Wire; R-

phase; controlled memory wire.  
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1. INTRODUÇÃO 

   

 Realizadas mecanicamente por instrumentos endodônticos, a ampliação e 

a modelagem do canal radicular almeja um preparo cônico contínuo, com 

menor diâmetro apical e maior a nível cervical, mantendo o formato original do 

canal (LOPES et al., 2006). Segundo ESPOSITO & CUNNINGHAN (1995), 

preservar a trajetória inicial do canal após a instrumentação, pode ser um 

grande desafio em canal atresiado e curvo. Esses autores recomendam 

instrumentos com boa capacidade de corte, flexibilidade e resistência à fratura, 

propriedades mecânicas que permitem a manutenção do formato original do 

canal radicular. 

O advento de instrumentos endodônticos fabricados com a liga de níquel-

titânio (NiTi) tornou possível a instrumentação de canal radicular severamente 

curvo, mantendo seu formato original, devido à alta flexibilidade dessa liga 

metálica (GAMBILL et al., 1996). 

A resistência em flexão (flexibilidade) de um instrumento endodôntico de 

Ni-Ti mecanizado está relacionada ao módulo de elasticidade, tipo da liga NiTi, 

geometria, comprimento e momento de inércia, da seção reta transversal do 

instrumento. Todos esses fatores podem influenciar na forma final do preparo de 

um canal curvo, e na resistência à flexão rotativa do instrumento (LOPES et al., 

2006; LOPES et al., 2010a). 

Quando se emprega instrumentos de NiTi mecanizados na 

instrumentação de canal curvo, a fratura por fadiga de baixo ciclo deve ser 

considerada, pois normalmente ocorre com um número de ciclos inferior a 104 

(LOPES et al., 2008). 
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A resistência à fratura por fadiga de um instrumento endodôntico de NiTi 

mecanizado pode ser mensurada por meio de ensaios mecânicos de flexão 

rotativa estático ou dinâmico. Durante a rotação em flexão de um instrumento 

endodôntico no interior de um canal curvo, tensões trativas e compressivas são 

induzidas alternadamente, promovendo mudanças microestruturais 

acumulativas na região flexionada do instrumento, que podem resultar em 

fratura, após determinado número de ciclos (LOPES et al., 2008).  

A vida em fadiga compreende o número de ciclos que um instrumento 

mecanizado pode suportar sob a condição de uma carga específica, até ocorrer 

a fratura. Uma vez que o número de ciclos para fraturar é cumulativo, a vida em 

fadiga pode ser calculada, multiplicando a velocidade de rotação, pelo tempo 

decorrido até a fratura (SHEN et al., 2009; KIM et al., 2010; AL-SUDANI et al., 

2012; BHAGABATI et al., 2012; GUTMANN & GAO, 2012). 

Muitas variáveis podem contribuir para a fratura do instrumento 

endodôntico mecanizado, durante o uso clínico como: o raio e o ângulo da 

curvatura do canal; o diâmetro, a seção reta transversal e o desenho do 

instrumento; a velocidade de rotação; a técnica empregada; a experiência do 

operador; o torque; o tratamento de superfície; o processo de fabricação            

e o número de ciclos de esterilização. Apesar de esses fatores serem 

frequentemente descritos individualmente, normalmente atuam 

simultaneamente (GRANDE et al., 2006; GAMBARINI et al., 2008b; LARSEN et 

al., 2009; SHEN et al., 2009; KIM et al., 2010; AL-SUDANI et al., 2012; 

BHAGABATI et al., 2012; GUTMANN & GAO, 2012). 

Embora vários elementos possam estar envolvidos, a fadiga tem 

demonstrado ser a causa mais frequente na fratura do instrumento 
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endodôntico, durante o preparo de um canal radicular curvo. Quanto menor for 

o raio de curvatura do canal, maior a possibilidade de fadiga e separação do 

instrumento (LARSEN et al., 2009; KIM et al., 2010). 

Objetivando um comportamento mecânico superior, ou seja, aumentar a 

flexibilidade e a resistência à fadiga do instrumento mecanizado de Ni-Ti, 

fabricantes e pesquisadores propuseram mudanças no processo de fabricação 

e no tratamento térmico da liga NITINOL. Consequentemente, três novos tipos 

de liga Ni-Ti foram lançadas no mercado: M-Wire, Fase R e memória 

controlada (PLOTINO et al., 2014). 

Diante do supracitado, o presente estudo objetivou avaliar e comparar a 

vida em fadiga e a flexibilidade de instrumentos endodônticos mecanizados, 

fabricados com tipos diferentes de liga Ni-Ti. As características geométricas e a 

microdureza Vickers também foram avaliadas e comparadas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A liga de níquel-titânio (NITINOL)  

A liga NITINOL, aonde “Ni” vem de níquel, “Ti” de titânio e “Nol” das 

iniciais do Naval Ordnance Laboratory (Silver Springs, Maryland, EUA), local 

onde foi desenvolvida (THOMPSON, 2000; GUTMANN & GAO, 2012). 

BUEHLER et al. (1963) trabalhavam para um programa espacial americano 

que buscava ligas metálicas à prova d'água e resistentes ao sal. Essa liga 

revelou propriedades únicas como efeito memória de forma (EMF) e 

superelasticidade (SE), e duas diferentes estruturas cristalinas (fases) 

chamadas martensítica (de baixa temperatura) e austenítica (de alta 

temperatura ou “parent phase”). A liga Ni-Ti na fase austenita apresenta menor 

elasticidade do que na fase martensita. A formação da fase martensita pode 

ser induzida tanto por tensão, como por resfriamento (LOPES et al., 2010b). O 

aquecimento da fase martensita resulta na mudança para a fase austenita. A 

temperatura inicial deste fenômeno é chamada As (austenita start) e a de 

finalização denominada Af (austenita finished). De forma inversa, o 

resfriamento da austenita promove a mudança para a fase martensita. A 

temperatura inicial desse fenômeno é denominada Ms (martensita start) e a 

aquela na qual a martensita está completamente revertida, Mf (martensita 

finished) (BUEHLER & WANG, 1967). A transformação da austenita para 

martensita (transformação martensítica) e vice-versa (transformação reversa), 

também pode ser desencadeada por estresse. Quando a temperatura é 

superior à de transformação e a liga Ni-Ti composta por austenita, a tensão 

pode provocar transformação para a fase martensita, assim como a 

transformação inversa. O comportamento da liga na transformação de fase tem 
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impacto sobre as propriedades mecânicas dos instrumentos de Ni-Ti (HOU et 

al., 2010). Portanto, caracterizar as transformações de fase da liga NiTi, 

martensítica e austenítica com suas temperaturas de transição, constitui 

importante passo no projeto de fabricação do instrumento. Segundo vários 

autores (GAMBILL et al., 1996; GABEL et al., 1999; KITCHENS et al., 2007; 

YAHATA et al., 2009), a liga Ni-Ti possui propriedades especiais como baixo 

módulo de elasticidade, alta resistência à corrosão, SE e EMF. 

O EMF pode ser definido como a capacidade de alguns materiais em 

recuperar grandes deformações não lineares, através de um tratamento 

térmico apropriado, apesar do material ter sofrido deformação aparentemente 

permanente (GUTMANN & GAO, 2012; LOPES et al., 2015b). 

A SE é um caso particular do EMF conferindo à liga Ni-Ti, a 

possibilidade de retornar ao formato original após uma significativa 

deformação, porém sem a necessidade de aquecimento, mas apenas com a 

retirada da tensão. Essa propriedade mecânica da liga Ni-Ti, permite a total 

recuperação de deformações em até 8%, em comparação com um máximo de 

2%, de ligas como o aço inoxidável (WOLCOTT & HIMEL, 1997; THOMPSON, 

2000; GUTMANN & GAO, 2012; LOPES et al., 2015b).  

 

2.1.1. Liga Ni-Ti M-Wire 

Desenvolvida a partir de um novo tratamento térmico, a liga Ni-Ti M-Wire 

foi lançada em 2007, com a proposta de conferir ao instrumento, maior 

flexibilidade e resistência à fadiga, em relação a liga Ni-Ti convencional 

(GAMBARINI et al., 2008b, LARSEN et al., 2009). Segundo alguns autores 

(LARSEN et al., 2009; BOUSKA et al., 2012; LOPES et al., 2015b), isso foi 
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possível graças ao tratamento termomecânico realizado na liga Ni-Ti, o qual 

permite que a fase martensita esteja presente na microestrutura da liga. 

Em um estudo in vitro, BONESSIO et al. (2015) realizaram uma análise 

em torção de instrumentos WaveOne® (Dentsply Tulsa Dental Specialties, 

Tulsa, OK, EUA) fabricados com liga Ni-Ti M-Wire e de instrumentos fabricados 

com Ni-Ti convencional. As condições do ensaio mecânico foram reproduzidas 

por meio de Análise de Elementos Finitos. Comparando os resultados 

concluíram que a liga NiTi M-Wire apresenta maior flexibilidade em níveis 

inferiores de flexão. No que se refere à resistência à fratura, os instrumentos de 

Ni-Ti M-Wire não mostraram uma total vantagem, visto que houve um superior 

desempenho apenas na resistência à torção.  

 

2.1.2. Liga Ni-Ti Fase R 

Mais recentemente, a empresa SybronEndo (Orange, CA, EUA) 

desenvolveu um instrumento de Ni-Ti mecanizado, por um processo de 

fabricação completamente diferente, identificado como “lima torcida” 

(GAMBARINI et al., 2008a). A liga Ni-Ti fase R produzida a partir de um fio de 

Ni-Ti submetido a tratamentos térmicos (resfriamento e aquecimento), forma a 

fase R, que possibilitou a fabricação de instrumentos de Ni-Ti por torção. 

Segundo alguns estudos (LARSEN et al., 2009; KIM et al., 2010; BOUSKA et 

al., 2012; LOPES et al., 2015b), instrumentos endodônticos fabricados com a 

liga Ni-Ti fase R, apresentam menor resistência à deformação elástica (maior 

flexibilidade e menor rigidez) e maior vida útil em flexão rotativa. 

Um estudo realizado por GAMBARINI et al. (2008b) avaliou a resistência 

à fadiga, de instrumentos Ni-Ti mecanizados fabricados por diferentes 
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processos. Instrumentos produzidos por torção como o Twisted File® (TF) 

(SybronEndo, Orange, CA, EUA) e com liga Ni-Ti M-Wire, como o GTX®  

(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA) foram comparados com o 

instrumentos K3® (Kerr SybronEndo, México) fabricado por usinagem com liga 

Ni-Ti convencional. Para avaliar o número de ciclos até ocorrer a fratura do 

instrumento em canais artificiais curvos, um dispositivo específico de fadiga foi 

empregado no ensaio mecânico. Os resultados indicaram um aumento 

significativo no número de ciclos até a fratura para a TF 25/0,06, quando 

comparado ao K3 25/0,06. Além disso, os instrumentos K3 20/0,06 não 

mostraram um aumento no número de ciclos até a fratura, em relação aos 

instrumentos GTX 20/0,06. Diante dos resultados, os autores concluíram que 

instrumentos de Ni-Ti fabricados por torção são mais resistentes à fratura por 

fadiga (fratura por flexão rotativa), em relação aos de Ni-Ti convencional 

usinado, porém não há diferença significativa entre os instrumentos M-Wire 

usinados e com a liga Ni-Ti convencional. 

 

2.1.3. Liga Ni-Ti memória controlada 

A fabricação de instrumentos endodônticos de Ni-Ti por um processo que 

controla a memória de forma do material, originou instrumentos com memória 

de forma controlada. Durante o uso clínico, esses instrumentos apresentam 

acentuada distorção das hélices da haste de corte helicoidal cônica, permitindo 

uma menor aderência do fio de corte, às paredes dentinárias do canal 

radicular. Essa característica reduz o risco de imobilização da ponta do 

instrumento e consequentemente, o de fratura por torção. Por meio de um 
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tratamento térmico (esterilização) é possível reverter a distorção das hélices, 

recuperando sua forma original (LOPES et al., 2015b). 

Um estudo realizado por NGUYEN et al. (2014) comparou a resistência à 

fadiga de instrumentos mecanizados fabricados com diferentes ligas NiTi: 

ProTaper Next® (Dentsply - Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA) com M-

Wire, ProTaper Universal® (Dentsply/Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA) 

com NiTi convencional e Vortex Blue® (Dentsply/Tulsa Dental Specialties, 

Tulsa, OK, EUA) com memória controlada. Os resultados revelaram que os 

instrumentos com memória controlada são mais resistentes à fratura por fadiga, 

em comparação aos outros dois grupos avaliados. 

 

2.2. Instrumento Endodôntico de Ni-Ti  

Até pouco tempo atrás, o instrumento endodôntico manual de aço 

inoxidável era empregado no preparo apical de todos os canais radiculares, 

independente do ângulo de curvatura radicular. No entanto, estudos (ROWAN 

et al., 1996; KUMAR et al., 2013) demonstraram que a incidência de transporte 

apical e a retificação de um canal curvo eram alterações comuns, devido à 

elevada rigidez da liga de aço inoxidável. Segundo LOPES et al. (2005), a 

medida que se aumenta a rigidez do instrumento endodôntico, a força de 

oposição da parede dentinária côncava de um canal radicular curvo, não é 

suficiente para manter o preparo do canal centrado, promovendo um maior 

desgaste nessa parede e consequentemente, resultando em transporte apical. 

Em virtude das iatrogenias mencionadas, somadas a problemas como 

fratura e baixa flexibilidade do instrumento de aço inoxidável, novos materiais 

foram desenvolvidos na busca por instrumentos endodônticos capazes de 
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acompanhar a trajetória original de um canal radicular curvo (GAMBILL et 

al.,1996). 

Em 1975, CIVJAN et al. propuseram o uso da liga Ni-Ti na Endodontia. 

Em comparação à liga de aço inoxidável, a liga NiTi possui propriedades 

especiais como: baixo módulo de elasticidade, alta resistência à corrosão, SE e 

EMF, representando um avanço tecnológico, no que diz respeito à maior 

segurança e eficiência na ampliação de um canal radicular curvo. Essas 

vantagens no uso de instrumentos de Ni-Ti, durante o preparo de um canal 

radicular curvo, possibilitou um preparo apical mais amplo, mantendo a 

trajetória original, com menor incidência de desvio, zip, degrau ou perfuração 

(GAMBILL et al., 1996; WOLCOTT & HIMEL, 1997; GABEL et al., 1999; 

THOMPSON, 2000; ALAPATI et al., 2005; KITCHENS et al., 2007; LARSEN et 

al., 2009; YAHATA et al., 2009; KIM et al., 2010).   

Em um estudo realizado por WALIA et al. (1988) foram comparados 

instrumentos de Nitinol com de aço inoxidável, ambos de nº15, com seção reta 

transversal triangular e fabricados pelo mesmo processo. As amostras foram 

submetidas a ensaios mecânicos de flexão em cantilever e de torção (sentidos 

horário e anti-horário). Defeitos do processo de fabricação e falhas na torção 

foram visualizados através de microscópio eletrônico de varredura (MEV). Os 

resultados revelaram que os instrumentos de Nitinol apresentam flexibilidade 

duas a três vezes maiores em relação aos de aço inoxidável, além de superior 

resistência à fratura em torção. 

Por meio de ensaio de flexão em cantilever, LOPES et al. (2009) 

compararam limas tipo K de aço inoxidável e Ni-Ti, de mesma conicidade e 

comprimento. Durante o ensaio, cada instrumento selecionado foi conduzido 
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até que sua extremidade (ponto de aplicação da carga) realizasse um 

deslocamento de 10 mm, permanecendo no regime de deformação elástica do 

material. Os resultados revelaram diferença estatisticamente significante, na 

força máxima necessária para flexionar instrumentos de mesmo número (D0) e 

ligas metálicas distintas, sendo maior para instrumentos de aço inoxidável. Os 

autores concluíram que os instrumentos de Ni-Ti são significativamente mais 

flexíveis e menos rígidos, quando comparados aos de aço inoxidável. 

Os instrumentos endodônticos de Ni-Ti por terem baixo módulo de 

elasticidade são deformados elasticamente em níveis inferiores de tensão, 

durante a instrumentação de um canal radicular curvo. Quanto menor a 

resistência à deformação (maior flexibilidade e menor rigidez) de um 

instrumento no regime elástico, menor será sua força exercida contra a parede 

dentinária externa da curvatura do canal. Em consequência, há redução do 

deslocamento apical e da alteração na forma original do canal radicular 

(LOPES et al., 2009). 

As propriedades físico-químicas da liga Ni-Ti possibilitaram a fabricação 

de instrumentos endodônticos com conicidade superior a 0,02 mm/mm, 

normalmente utilizada no instrumento de aço inoxidável. Embora a utilização 

desses instrumentos tenha favorecido uma maior remoção do tecido pulpar e 

detritos necróticos, a sua capacidade de alcançar uma completa limpeza do 

canal radicular, ainda pode ser questionada (GUTMANN & GAO, 2012). 

Modificações na seção reta transversal e na geometria têm sido 

introduzidas objetivando aumentar a flexibilidade dos instrumentos com maior 

conicidade, principalmente durante a instrumentação do terço apical em canal 

curvo (GAMBARINI, 2008a).  
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Durante a década de noventa surgiram os primeiros instrumentos 

mecanizados de Ni-Ti, com a proposta de simplificar e agilizar o tratamento 

endodôntico, diminuindo assim, a fadiga do operador. Apesar de várias 

vantagens como melhor modelagem e ampliação, menor transporte do forame 

apical e menor extrusão apical de detritos para os tecidos perirradiculares, a 

fratura do instrumento durante o uso clínico, continua a ser um grande revés 

para essa tecnologia (SHEN et al., 2009; AL-HADLAQ, 2013; NUR et al., 2015). 

O elevado risco de fratura pode comprometer o prognóstico do elemento 

dentário. A fratura do instrumento de NiTi mecanizado ocorre de forma súbita, 

inesperada, sem qualquer deformação permanente anterior ou outro sinal de 

alerta visível. Até mesmo na primeira utilização, um instrumento novo pode 

apresentar inesperada separação (GRANDE et al., 2006; GAMBARINI et al., 

2008b; LARSEN et al., 2009; SHEN et al., 2009; KIM et al., 2010; AL-SUDANI 

et al., 2012; BHAGABATI et al. 2012; GUTMANN & GAO, 2012).  

Vale a pena ressaltar, que os fabricantes ainda encontram uma grande 

dificuldade em produzir instrumentos endodônticos sem defeitos. Sendo assim, 

independente da marca comercial, variações nas dimensões propostas e 

defeitos de acabamento superficial são normalmente encontrados, podendo 

gerar a fratura do instrumento, com ciclos inferiores ao esperado (LOPES et al., 

2015a). 

Atualmente, os instrumentos Ni-Ti mecanizados disponíveis no mercado, 

diferem na conicidade, seção reta transversal, guia radial, ângulo de inclinação 

e desenho da ponta, diferenças que segundo ÖZER (2011) afetam a 

capacidade de corte.  
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De acordo com VIANA et al. (2010), devido à variedade de materiais e 

condições de fabricação, os instrumentos de Ni-Ti mecanizados podem 

apresentar diferenças consideráveis nas propriedades mecânicas, as quais 

afetam claramente o seu desempenho clínico. 

O aumento da resistência à fratura tem sido foco de estudos, na 

concepção de novos sistemas rotatórios de Ni-Ti. Para alguns autores 

(LARSEN et al., 2009; KIM et al., 2010), o desenho do instrumento pode afetar 

seu comportamento mecânico e, portanto, sua tendência a fratura.  

Vários estudos (KITCHENS et al., 2007; BARBOSA et al., 2008; KIM et 

al., 2010; LOPES et al., 2010c) mostraram defeitos de acabamento superficial 

significativo, como consequência do processo de fabricação por usinagem. As 

irregularidades da superfície do instrumento atuam como indutoras de tensão, 

pois a carga aplicada fica concentrada em um ponto ou área, em vez de 

distribuída uniformemente, sobre a superfície lisa do instrumento. Dados de um 

estudo (GUTMANN & GAO, 2012) indicaram que detritos dentinários 

encravaram nas rachaduras provenientes da usinagem, resultando na fratura 

do instrumento. Buscando superar essa deficiência, com aumento da 

tenacidade à fratura, fabricantes desenvolveram processos para reduzir a 

formação de trincas superficiais. Entre esses, o tratamento eletroquímico e a 

fabricação de ligas Ni-Ti pelo método de torção. 

 

2.2.1. Instrumento RaCe 

Os instrumentos RaCe® (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) são 

fabricados pelo processo de usinagem, com fio Ni-Ti convencional e 

comercializados em dois modelos de kit: básico e especial. De acordo com o 
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fabricante, o kit básico é indicado para canal radicular com diâmetro e 

curvatura normal (BR0 a BR5), enquanto que o especial, para canal com 

curvatura acentuada (BR4C e BR5C) ou canal amplo (BR6 e BR7) (LOPES et 

al., 2015b). Possuem seção reta transversal triangular e ponta cônica circular, 

com curva de transição na passagem da ponta, para a haste helicoidal. A 

conicidade da haste helicoidal varia de 0,02 a 0,08 mm/mm e os diâmetros 

nominais em D0, de 0,15 a 0,60 mm. Apresentam 16 mm na parte de trabalho 

e comprimento útil de 21, 25 e 31 mm. O movimento empregado é o de 

alargamento com giro contínuo por acionamento mecanizado (LOPES et al., 

2015b). As arestas cortantes são ordenadas alternadamente a partir da ponta 

em relação ao eixo do instrumento, na direção longitudinal (paralela) e na 

oblíqua (inclinada). A disposição paralela ao eixo das arestas cortantes reduz a 

velocidade de avanço, impedindo o efeito de roscamento do instrumento 

durante a rotação contínua, e consequentemente, reduzindo a deformação 

elástica e o risco de fratura por torção (LOPES et al., 2015b).  

Após o processo de usinagem, o instrumento RaCe recebe um 

tratamento eletroquímico, com o objetivo de minimizar defeitos superficiais 

(ranhuras geradas pelo processo de fabricação), que funcionam como pontos 

concentradores de tensão. Esse processo altera a textura do instrumento e a 

composição da superfície, tornando-a mais homogênea, melhorando assim, o 

comportamento mecânico, quando exposto a forças de torção ou flexão rotativa 

(PAQUÉ et al., 2005; LOPES et al., 2010b; GARCÍA et al., 2012; GUTMANN & 

GAO, 2012; LOPES et al., 2015b). 

Um estudo realizado por LOPES et al. (2010b) avaliou a influência do 

tratamento de superfície (eletropolimento), sobre o número de ciclos até ocorrer 
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a fratura (vida em fadiga). Para isso, compararam instrumentos RaCe com e 

sem eletropolimento, em um canal simulado curvo. Os resultados revelaram um 

aumento significativo do NCF para os instrumentos eletropolidos, destacado 

com a vida em fadiga 124% maior, em comparação com os sem 

eletropolimento. 

 

2.2.2.  Instrumento ProFile Vortex 

O instrumento ProFile Vortex® (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, 

OK, EUA) foi lançado em 2009, representando uma nova geração de 

instrumentos ProFile (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA). 

Segundo alguns estudos (SÁNCHEZ et al., 2012; SHEN et al., 2012; PLOTINO 

et al., 2014; DUKE et al., 2015; SHEN et al., 2015), o ProFile Vortex é fabricado 

por meio de uma série de tratamentos térmicos a partir da liga Ni-Ti 

convencional resultando na liga Ni-Ti M-Wire. Em função disso, aumenta sua 

flexibilidade e resistência à fadiga, melhorando seu desempenho na 

instrumentação de canal curvo. Pode ser encontrado comercialmente nos 

comprimentos de 21, 25 e 30 mm, conicidades 0,04 e 0,06 mm/mm e diâmetro 

nominal (D0) variando de 0,15 a 0,50 mm. A seção reta transversal da haste 

helicoidal cônica possui forma triangular e ângulo helicoidal específico sem 

guia radial, com ponta de segurança inativa (SÁNCHEZ et al., 2012; SHEN et 

al., 2012).  

AL-SUDANI et al. (2012) compararam a resistência à fadiga de 

instrumentos ProFile e ProFile Vortex, em canais artificiais com curvatura dupla 

ou simples. Os resultados revelaram que independente da diferença entre os 

instrumentos, quanto mais complexa a anatomia do canal, mais adverso será o 
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efeito sobre a resistência à fadiga. Sendo assim, os autores concluíram que a 

complexidade anatômica é o principal fator de risco que contribui para a fratura 

do instrumento de Ni-Ti mecanizado. 

SHEN et al. (2015) avaliaram através do microscópio eletrônico de 

varredura, os defeitos superficiais e as superfícies fraturadas de 330 

instrumentos ProFile Vortex (liga Ni-Ti M-Wire) e 1136 Vortex Blue (liga Ni-Ti 

com memória controlada), após cada um ter sido utilizado em três dentes. 

Concluíram que o risco de fratura é muito baixo tanto para o ProFile Vortex, 

como para o Vortex Blue. 

Em um estudo objetivando comparar a diferença na resistência à fadiga, 

PLOTINO et al. (2014) avaliaram os instrumentos Vortex Blue e ProFile Vortex, 

com mesmo desenho, diâmetro e conicidade iguais. De acordo com os 

resultados, o instrumento Vortex Blue apresentou um aumento significativo no 

número médio de ciclos até ocorrer a fratura, quando comparado ao ProFile 

Vortex. Os autores concluíram que a resistência da liga Ni-Ti com memória 

controlada é maior do que a liga Ni-Ti M-Wire.  

         TSUJIMOTO et al. (2014) compararam a estrutura da superfície fraturada 

e as propriedades físico-químicas relacionadas à fadiga de instrumentos com 

liga Ni-Ti convencional (ProFile e o K3), com os da geração de Ni-Ti modificada 

(ProFile Vortex, Vortex Blue e K3XF). De acordo com os resultados, os 

instrumentos ProFile Vortex e Vortex Blue apresentaram maior vida em fadiga 

estatisticamente significante, nas conicidades de 0,04 mm/mm, enquanto que 

os instrumentos K3XF apresentaram a menor. Os autores concluíram que 

instrumentos com liga Ni-Ti modificada, não são necessariamente superiores 

em relação à vida em fadiga, em comparação à liga Ni-Ti convencional. 
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2.2.3. Instrumento Hyflex 

        Os instrumentos Hyflex® (Coltène/Whaledent AG, Altstätten, Suíça) são 

manufaturados com a liga Ni-Ti memória controlada, através do processo de 

usinagem e empregados com o movimento de alargamento contínuo. Possuem 

ponta cônica circular, seção reta transversal triangular e conicidade constante 

nos 3 mm apicais e, a seguir, decrescente até D16. O D0 varia de 0,15 mm a 

0,60 mm e as conicidades de 0,04, 0,06 e 0,08 mm/mm. Esse instrumento 

apresenta acentuada distorção das hélices, que atua como um fator de 

segurança na fratura por torção, permitindo sua utilização mesmo após sua 

distorção. A inversão do sentido de enrolamento das hélices, ou seja, da 

esquerda para a direita, serve como parâmetro para o descarte do instrumento. 

Porém, depois de submetido a um tratamento térmico, o instrumento recupera 

a forma original das hélices, ou seja, da direita para a esquerda (LOPES et al., 

2015b).  

          O processo exclusivo de fabricação controla o efeito memória de forma 

do material, permitindo que o instrumento seja extremamente flexível, sem 

perder a memória de forma, característica da liga Ni-Ti (KUMAR et al., 2013; 

CAPAR et al., 2015). A memória controlada é obtida através do tratamento 

térmico do fio Ni-Ti, alterando a temperatura de transição de fase 

austenítica/martensítica para 50°C, o que permite que a microestrutura 

martensita se mantenha estável na temperatura da cavidade oral. Esta 

característica confere ao instrumento, alta resistência à fratura por fadiga e 

facilidade de encurvamento durante o uso clínico, recuperando sua forma 

original por aquecimento, acima da temperatura de transformação (PIRANI et 

al., 2015).  
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          KUMAR et al. (2013) compararam a capacidade de transporte apical e 

centralização do preparo dos instrumentos TF e Hyflex, com o instrumento 

manual de aço inoxidável FlexoFile (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Suíça). 

Noventa pré-molares inferiores foram tomografados antes e após a 

instrumentação. Segundo os resultados, o instrumento de aço inoxidável 

causou maior transporte apical e preparos menos centrados. Entretanto, não 

houve diferença estatisticamente significante entre TF e Hyflex. 

BRAGA et al. (2014) avaliaram a influência do tratamento térmico (M-

Wire e memória controlada), na vida em fadiga de instrumentos de Ni-Ti com 

geometria e seção reta transversal semelhantes. Para isso, compararam 

instrumentos EndoWave (J. Morita, Mascot, Austrália) (Ni-Ti convencional), 

Hyflex (memória controlada), ProFile Vortex (M-Wire), Typoon (Clinician’s 

Choice Dental Products, New Milford, EUA) (memória controlada) e ProTaper 

F2 (convencional). Os resultados indicaram que os instrumentos de memória 

controlada foram aproximadamente 150% e 390% mais resistentes à fratura 

por fadiga, quando comparados aos produzidos a partir da liga M-Wire e 

convencional, respectivamente. 

  

2.2.4. Instrumento Twisted File Adaptive  

          Os instrumentos TF™ Adaptive (Kerr Dental/SybronEndo, Orange, CA, 

EUA) são fabricados pelo método de torção, com a liga Ni-Ti fase R. O 

instrumento deve ser acionado por meio de um motor elétrico próprio, o 

Elements™ (Kerr Dental/SybronEndo, Orange, CA, EUA), o qual possui uma 

tecnologia de movimento adaptável, empregando tanto o alargamento com giro 

contínuo, assim como, o reciprocante. Inicia com o movimento de giro contínuo 
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no avanço do instrumento em sentido apical, porém ao encontrar resistência, 

altera automaticamente para o movimento reciprocante. Apresenta ponta 

cônica circular com vértice arredondado e seção reta transversal triangular, 

sendo comercializados nos comprimentos de 23 e 27 mm, conicidades 0,04, 

0,06 e 0,08 mm/mm e diâmetro nominal (D0) da ponta variando de 0,20 a 0,50 

mm. Em relação à sua capacidade mecânica, possui boa flexibilidade e 

resistência à fratura por fadiga (LOPES et al., 2015b). 

O instrumento TF é produzido pela transformação de um fio de Ni-Ti 

convencional na fase austenita para a fase R, através de um tratamento 

térmico. Na fase R, o fio Ni-Ti convencional é torcido juntamente com repetido 

tratamento térmico. Após o procedimento térmico adicional para manter a sua 

nova forma, o instrumento é convertido em austenita, que possui um 

comportamento superelástico. Segundo HOU et al., (2011), este processo de 

torção por tratamento térmico simultâneo e proteção da estrutura cristalina, 

confere superior flexibilidade e resistência à fadiga ao instrumento. 

    Utilizando canais simulados com ângulos de curvatura de 45° e 90°, 

BHAGABATI et al. (2012) compararam instrumentos TF com ProFile, Mtwo 

(VDW, Munique, Alemanha) e K3 fabricados por usinagem, para avaliar se a 

mudança no método de fabricação aumentou a resistência à fadiga. Os 

resultados revelaram uma maior média no número de ciclos até a fratura, 

estatisticamente significante para o TF, em ambas as curvaturas.  

Por meio de ensaio de flexão em cantiléver, LOPES et al. (2010c) 

avaliaram a flexibilidade dos instrumentos TF, BioRace, K3 e ProTaper, de 

mesmo diâmetro nominal (D0). O TF apresentou maior flexibilidade em relação 

aos outros instrumentos (TF > BioRace > K3 > ProTaper), e segundo os 
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autores, a seção reta transversal triangular do TF e do BioRace é um dos 

fatores responsáveis pela maior flexibilidade.  

RODRIGUES et al. (2011) avaliaram por meio de ensaios estático e 

dinâmico, a vida em fadiga de instrumentos TF e RaCe. Os resultados 

mostraram que instrumentos fabricados por torção apresentam maior 

resistência à fadiga, em comparação com os fabricados por usinagem. 

 

2.3. Fratura dos Instrumentos Endodônticos 

A fratura de um instrumento endodôntico ocorre quando as tensões e 

deformações nele aplicadas ultrapassam a capacidade de resistência do 

material. Os mecanismos de fratura ocorrem em três etapas: formação 

(nucleação) de trincas, propagação de trincas com tamanho maior que o crítico 

e fratura (LOPES et al., 2010b). 

Durante o preparo do canal radicular, instrumentos endodônticos estão 

sujeitos a forças diferentes, incluindo flexão, torção, tração e pressão apical.      

Assim, eles devem possuir propriedades capazes de prevenir falhas mecânicas 

e também minimizar a possibilidade de alterações indesejáveis na anatomia do 

canal radicular (GRAZZIOTIN-SOARES et al., 2011). 

Segundo vários estudos (GRANDE et al., 2006; KITCHENS et al., 2007; 

CÂMARA et al., 2009; LARSEN et al., 2009; AL-SUDANI et al., 2012, BOUSKA 

et al., 2012), a fratura de instrumentos que empregam o movimento rotatório 

pode ocorrer por mecanismos de torção, fadiga ou ambos.  

A fratura por torção de um instrumento endodôntico ocorre quando a 

ponta ou outra parte fica imobilizada no canal, enquanto o eixo continua a 

rodar. Se o limite elástico do metal for excedido, o instrumento sofre 



 

20 
 

deformação plástica, que pode ser seguida por fratura, se a carga for 

suficientemente elevada (GRANDE et al., 2006; KITCHENS et al., 2007; 

CÂMARA et al., 2009; LARSEN et al., 2009; LOPES et al., 2010b; LOPES et 

al., 2011; AL-SUDANI et al., 2012; BOUSKA et al., 2012; VADHANA et al., 

2014). 

 

2.3.1.  Resistência Mecânica à Flexão Rotativa (Fadiga) 

A fratura por fadiga ocorre quando um instrumento gira livremente em 

um canal curvo, estando submetido a tensões de compressão no interior da 

curvatura e de tração na região exterior da curvatura. A repetição dessas 

tensões promove mudanças microestruturais cumulativas, as quais induzem a 

nucleação, crescimento e o coalescimento de trincas, que se propagam até a 

fratura do instrumento endodôntico (GRANDE et al., 2006; KITCHENS et al., 

2007; GAMBARINI et al., 2008b; CÂMARA et al., 2009; LARSEN et al., 2009; 

KIM et al., 2010; LOPES et al., 2010c; LOPES et al., 2011; BOUSKA et al., 

2012; GUTMANN & GAO et al., 2012; VADHANA et al., 2014).  

Segundo LOPES et al., (2011), a fratura por flexão rotativa do 

instrumento de Ni-Ti mecanizado durante a prática clínica, corresponde de 44 a 

91% dos casos de falha. A fratura por fadiga é imprevisível e acontece sem 

qualquer aviso prévio. A vida em fadiga está relacionada ao número de ciclos e 

à intensidade das tensões trativas e compressivas, aplicadas na área 

flexionada do instrumento endodôntico, e não depende do torque aplicado 

sobre este. A fratura por flexão rotativa em um canal curvo ocorre no ponto 

máximo de flexão da haste helicoidal cônica do instrumento, localizado próximo 

ao ponto médio do arco LOPES et al., (2015a). 
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De acordo com alguns estudos (GRANDE et al., 2006; LOPES et al., 

2010c; LOPES et al., 2011; AL-SUDANI et al, 2012), alguns fatores podem 

influenciar na vida em fadiga de um instrumento endodôntico de Ni-Ti. Entre 

esses, os defeitos de acabamento superficial resultantes do processo de 

usinagem, durante a fabricação do instrumento. Estes defeitos funcionam como 

pontos concentradores de tensão, diminuindo a resistência à fratura por fadiga, 

podendo gerar uma fratura prematura com níveis de torque abaixo dos 

previsíveis. Além disso, a velocidade de rotação também está relacionada com 

a vida em fadiga, assim como, a localização e o grau de curvatura do canal 

radicular, o diâmetro e a conicidade do instrumento endodôntico empregado 

(GRANDE et al., 2006; LOPES et al., 2010c; LOPES et al., 2011; AL-SUDANI 

et al, 2012).  

 Um instrumento endodôntico mais flexível (menor resistência em flexão) 

apresenta maior resistência à fratura por flexão rotativa, quando comparado a 

um instrumento mais rígido (LOPES et al., 2015a).  

Para LOPES et al. (2011), algumas recomendações clínicas podem ser 

tomadas para aumentar a vida em fadiga do instrumento como: permanecer o 

menor tempo possível com o instrumento girando no interior de um canal 

radicular curvo, mantendo-o em constante avanço e retrocesso em sentido 

apical; não flambar o instrumento no interior de um canal radicular durante o 

movimento de retrocesso; não pressionar lateralmente o instrumento contra as 

paredes de segmentos achatados do canal; acionar os instrumentos de Ni-Ti 

por meio do movimento oscilatório ou alternado; descartar preventivamente o 

instrumento, antes dele alcançar seu limite de vida em fadiga. Além disso, 

quanto menor o raio de curvatura do canal, maior o comprimento do arco e 
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mais próximo do segmento cervical estiver o arco de um canal curvo, menor 

será o número de ciclos suportado pelo instrumento até ocorrer a fratura. 

Segundo CÂMARA et al., (2009), a forma da seção reta transversal dos 

instrumentos altera a distribuição de tensões e consequentemente, seu 

comportamento de torção e flexão. Instrumento com diâmetro nominal (D0) ou 

área de seção transversal maior, tende a apresentar menor resistência à 

fadiga. Além disso, a fadiga desenvolvida durante a modelagem de um canal 

curvo pode diminuir a resistência à torção do instrumento endodôntico. 

Em um estudo em canais artificiais, GRANDE et al. (2006) avaliaram a 

relação do desenho do instrumento, com sua vida em fadiga. Submeteram 

instrumentos Mtwo e ProTaper ao estresse de fadiga e observaram que a 

massa metálica no ponto de tensão máxima, influenciou na vida útil. Os autores 

concluíram que quanto maior a massa de metal, menor a resistência à fadiga 

do instrumento. Clinicamente, isso implica que um instrumento com maior 

massa metálica deve ser descartado precocemente, em relação ao de menor 

massa. 

Em 2007, KITCHENS et al. realizaram um estudo com o objetivo de 

investigar a influência da conicidade, do ângulo de curvatura e da velocidade 

de rotação do instrumento de NiTi, na vida em fadiga. Utilizaram sessenta 

instrumentos ProFile com diâmetro em D0 = 0,25 mm e conicidades de 0,04 e 

0,06 mm/mm. Por meio de ensaio de flexão rotativa, os instrumentos foram 

testados nas velocidades de 350 rpm e 600 rpm, e em ângulos de curvatura de 

25, 28 e 33,5 graus. Os resultados mostraram que a conicidade influenciou de 

forma significativa no número de rotações até a fratura do instrumento, sendo 

um dado consistente em todos os ângulos e velocidades. Concluíram que, 
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além da conicidade, o ângulo de curvatura do canal radicular, também altera a 

vida em fadiga do instrumento, e a velocidade por si só, não afeta o número de 

rotações necessário para ocorrer a fratura.   

 

2.4. Ensaios Mecânicos em Odontologia  

Para uma prática odontológica eficiente com alto índice de sucesso é 

necessária a utilização de materiais que resistiam aos esforços mecânicos 

impostos durante a mastigação e à degradação, devido à agressividade do 

meio bucal. A escolha dos materiais odontológicos é realizada a partir de 

resultados gerados em ensaios mecânicos, observações empíricas e 

experiências clínicas (ELIAS & LOPES, 2007). 

Os ensaios mecânicos são realizados com corpos-de-prova de formas e 

dimensões padronizadas, ou seja, preparados de acordo com as 

especificações das normas ou produtos no estado como comercializados. Por 

meio de máquinas e equipamentos especiais podemos determinar as 

propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos como: resistência, 

mecânica, ductilidade, tenacidade, dureza e taxa de carregamento, que possa 

predizer o seu desempenho em uso. Sendo assim, o objetivo é estabelecer a 

relação entre os esforços impostos ao material e sua reação a esses esforços, 

sendo possível predefinir o comportamento e as condições de carregamento, 

que geram deformação e fratura dos materiais (ELIAS & LOPES, 2007). 

A seleção do ensaio mecânico depende da propriedade a ser 

determinada, do tipo de esforço que o material será submetido e do objetivo do 

ensaio. Os ensaios executados com a finalidade de pesquisa devem seguir as 

normas dos órgãos reguladores, para que seja possível a sua reprodução e 
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avaliação, por outros grupos de estudo. Na ausência de uma norma específica, 

a preparação do corpo-de-prova deve ser detalhada, assim como, as condições 

do ensaio, o tipo de equipamento e o método de interpretação dos resultados 

(ELIAS & LOPES, 2007).  

Os ensaios mecânicos são complementados por exame de microscopia 

óptica ou eletrônica do material ou instrumento, com a finalidade de confrontar 

a resistência mecânica, com sua microestrutura. A avaliação da microestrutura 

possibilita predizer o comportamento do material, explicar diferenças na 

resistência mecânica e propor modificações na fabricação, processamento e 

tratamento térmico (ELIAS & LOPES, 2007). Ainda assim, às vezes, devido à 

presença de defeitos oriundos da fabricação, os materiais podem apresentar 

fratura com carregamento abaixo do limite de resistência, obtido nos ensaios 

estáticos (BROEK, 1986). 

A fratura do instrumento endodôntico ocorre por carregamento de torção 

ou flexão rotativa podendo ser avaliada e analisada, por meio de ensaios 

mecânicos ou uso clínico (ELIAS & LOPES, 2007; LOPES et al., 2010b). 

 

2.4.1. Ensaio de Flexão em Cantiléver a 45º 

          O ensaio de flexão em cantiléver é empregado em trabalhos com os 

seguintes objetivos: pesquisar e analisar a influência da composição química, 

tratamento térmico e processo de fabricação, na resistência mecânica do 

instrumento; fabricar ligas metálicas de utilização em condições de flexão; 

controlar a qualidade do processo de fabricação dos instrumentos e definir as 

propriedades dos instrumentos acabados (ELIAS & LOPES, 2007).  
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As normas técnicas preconizadas no ensaio de flexão em cantiléver de 

instrumentos endodônticos são determinadas pela American Dental Association 

(ADA) nº 28. As especificações que determinam a rigidez em flexão do 

instrumento deve seguir a equação Ɛ = M2L4/6E2I2 e ser testada por um mínimo 

de dez amostras, de cada uma das dimensões dos instrumentos. Com base na 

Norma E855 da American Society for Testing and Materials (ASTM), o corpo-

de-prova (CP) deve apresentar espessura entre 0,38 e 3,30 mm (ELIAS & 

LOPES, 2007). Para a realização do ensaio recomenda-se a fixação do 

instrumento a 3 mm da ponta deste (D3), aplicação do carregamento a 14 mm 

da extremidade (D14) e interrupção do ensaio, quando o instrumento sofre 

deformação em 45º (ELIAS & LOPES, 2007). 

 

2.4.2. Ensaio em Flexão Rotativa 

Por meio do ensaio em flexão rotativa pode-se estabelecer a vida em 

fadiga, ou seja, o número de ciclos necessário até ocorrer a fratura do 

instrumento endodôntico (LOPES et al., 2008). Nesse ensaio, o instrumento 

gira em um canal artificial curvo, fabricado em metal, vidro, resina ou plástico, 

com raio de curvatura, posição e comprimento do arco predeterminado, e sua 

trajetória dentro do limite elástico. Para um instrumento girar sem ocorrer 

condições de torção ou flambagem, o canal artificial deve ter o diâmetro maior 

do que o instrumento a ser ensaiado. Um ensaio mecânico é considerado 

destrutivo, quando o corpo-de-prova é inutilizado parcial ou totalmente (ELIAS 

& LOPES, 2007; LOPES et al., 2015a). Normalmente, o instrumento gira em 

uma velocidade predeterminada, em um contra ângulo acoplado a um 

micromotor elétrico. O conjunto canal artificial, contra ângulo/motor elétrico é 
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fixado a um dispositivo de suporte tendo como objetivo principal, eliminar a 

interferência do operador na indução de tensões sobre o instrumento, durante o 

ensaio (LOPES et al., 2015a). 

O ensaio de flexão rotativa pode ser estático, quando o instrumento gira 

sem deslocamento longitudinal (avanço e retrocesso) ou dinâmico, quando este 

é movimentado longitudinalmente com avanço e retrocesso. Esse tipo de 

ensaio descreve procedimentos técnicos capazes de aumentar a vida útil (vida 

em fadiga) do instrumento endodôntico, quando submetido à flexão rotativa, no 

interior de um canal radicular curvo (LOPES et al., 2015a). 

 

2.4.3. Ensaio de Microdureza Vickers  

O ensaio de microdureza Vickers é empregado na determinação da 

dureza de constituintes individuais de uma microestrutura, materiais frágeis, 

peças extremamente pequenas ou finas. Utiliza-se um penetrador de diamante 

na forma de pirâmide, com base quadrada e ângulo de 136º, entre as faces 

opostas. As impressões produzidas possuem a forma de uma pirâmide 

invertida com base quadrada, microscópicas, visíveis somente com 

microscópio ou lupa. A força aplicada varia entre 10,0 e 1000 kgf e para o 

cálculo da microdureza Vickers, emprega-se a equação HV=1,8544Q/D2. 

Nesse ensaio, a amostra precisa apresentar uma superfície plana e polida de 

pequena dimensão, necessitando de embutimento em resina acrílica ou epóxi, 

a fim de garantir uma boa estabilidade durante o ensaio. A qualidade do 

polimento da amostra facilita a leitura das dimensões da impressão. Portanto, o 

ensaio de microdureza é baseado em uma deformação plástica imposta por um 

carregamento feito com um penetrador (ELIAS & LOPES, 2007). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A fadiga do material metálico é considerada pela maioria dos 

pesquisadores, como o principal fator responsável pela fratura por flexão 

rotativa, do instrumento endodôntico mecanizado de Ni-Ti. Esse tipo de fratura 

ocorre quando o instrumento é submetido a repetidas tensões de tração e 

compressão, ao girar no interior de um canal curvo. Apesar de muitas 

vantagens da liga Ni-Ti em relação à de aço inoxidável, a maior frequência de 

fratura inesperada do instrumento, ainda é uma preocupação durante o uso 

clínico. Em função disso, têm sido propostos tipos de liga Ni-Ti produzidas por 

diferentes processos de fabricação, tratamento superficial e desenho do 

instrumento endodôntico, visando aumentar a flexibilidade e a resistência à 

fratura por flexão rotativa. Portanto, em função do lançamento de ligas Ni-Ti 

diferenciadas, consideramos relevante avaliar a vida em fadiga desses novos 

instrumentos, assim como sua flexibilidade, a qual está relacionada com a 

fratura por flexão rotativa. Além disso, ainda existem poucos estudos, 

comparando diretamente, instrumentos com a liga Ni-Ti Fase R, com os de liga 

Ni-Ti com memória controlada. 
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4. HIPÓTESE 

 

Os resultados prováveis devem se apoiar na hipótese de que, os 

instrumentos endodônticos de Ni-Ti mecanizados que receberam tratamento 

térmico durante a sua fabricação, apresentam maior flexibilidade em cantilever 

e maior resistência mecânica à fratura por flexão rotativa, do que os fabricados 

com liga de Ni-Ti convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo geral 

Avaliar a influência do tipo da liga metálica, na vida em fadiga e na 

flexibilidade de instrumentos endodônticos mecanizados fabricados com 

diferentes tipos de liga Ni-Ti, com geometria semelhante, e diâmetro e 

conicidade iguais. 

 

5.2. Objetivos específicos 

1) Avaliar e comparar as ligas Ni-Ti M-Wire, memória controlada, fase-R e 

convencional (grupo controle), quanto à flexibilidade em cantiléver (45º). 

2) Avaliar e comparar as ligas Ni-Ti M-Wire, memória controlada, fase-R e 

convencional (grupo controle), quanto à resistência à fratura por fadiga.  

3) Avaliar e comparar as ligas Ni-Ti M-Wire, memória controlada, fase-R e 

convencional (grupo controle), quanto à microdureza Vickers. 

4) Analisar no MEV, a geometria das seções retas transversais, as superfícies 

fraturadas e a presença de deformação plástica na haste de corte helicoidal, 

dos instrumentos supracitados, após o ensaio de flexão rotativa estático.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Instrumentos 

  Neste estudo foram utilizados quarenta instrumentos endodônticos 

distribuídos em quatro grupos: dez RaCe (grupo controle) (Fig. 1), dez ProFile 

Vortex (Ni-Ti M-Wire) (Fig. 2), dez Hyflex (Ni-Ti memória controlada) (Fig. 3) e 

dez TF Adaptive (Ni-Ti fase R) (Fig. 4), todos com D0=0,35mm, conicidade 

0,04mm/mm e 25 mm de comprimento, exceto o TF, com 27 mm.   

 

 
Figura 1. Imagem representativa do instrumento RaCe 

(Fonte: www.fkg.com) 
 
 
 

 
Figura 2. Imagem representativa do instrumento ProFile Vortex 

(Fonte: www.tulsadentalspecialties.com) 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Imagem representativa do instrumento Hyflex 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Imagem representativa do instrumento TF Adaptive 

(Fonte: www.kerrdental.com) 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fkg.com/
http://www.tulsadentalspecialties.com/


 

31 
 

6.2. Análise morfométrica dos instrumentos 

 A análise morfométrica objetivou avaliar as características morfológicas 

dos instrumentos, propiciando informações para o entendimento do seu 

comportamento clínico, além de conferir as informações geométricas 

fornecidas pelos fabricantes.  

Cinco instrumentos de cada sistema foram examinados sob um 

microscópio OPTICAM (São Paulo, SP, Brasil) (Fig. 5) com câmera PixeLINK 

modelo PLa662 (PixeLINK, Ottawa, Canada), associado ao software TS View 

versão 7.1, para avaliação das características geométricas (Fig. 6). Com a 

ajuda do programa TS View versão 7.1 foram medidos os diâmetros em D0, D3 

e D6. Posteriormente, a conicidade dos instrumentos foi medida pelo cálculo da 

diferença entre os dois diâmetros definidos (D3 e D6) no instrumento e a 

divisão deste valor, pela distância entre estes pontos.  Conicidade = D6 – D3 / 3 

 

 

Figura 5. Fotografia do microscópio óptico  
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Figura 6. Mensuração da conicidade e dos valores D0 ao D6 com o auxílio do Programa TS 

View 

 

6.3. Ensaio de Flexão em Cantiléver (flexão em 45°) 

             No ensaio de flexão em cantilever foram utilizados dez instrumentos de 

cada sistema, empregando uma força necessária para flexionar o instrumento 

em 45° e uma deformação máxima de 14 mm. O instrumento foi fixado pela sua 

haste de fixação, em um mandril tipo Jacob imobilizado em um torno de 

bancada. O ponto de aplicação de força foi obtido fixando uma morsa de 

alumínio a 3 mm da ponta do instrumento. Esta conduta objetivou evitar que o 

fio utilizado na transmissão da carga, deslizasse e soltasse da extremidade do 

instrumento. A distância entre o ponto de fixação da haste e a aplicação da 

força foi de 22 mm (comprimento útil do corpo-de-prova) para os instrumentos 

RaCe, ProFile Vortex e Hyflex e de 24 mm para os instrumentos TF. O conjunto 

foi colocado em inclinação de 45° em relação ao plano horizontal, 

correspondente ao mordente do torno de bancada (Fig. 7).  

Uma máquina de ensaio universal Emic (Emic, DL 200 MF, Londrina, 

PR, Brasil) foi utilizada para a aplicação da carga gerada através de um fio de 

nylon, com uma extremidade presa à cabeça da máquina de ensaio e a outra a 

3 mm da ponta do instrumento. O ensaio de flexão foi conduzido até ocorrer um 

deslocamento de 45°, permanecendo no limite elástico em flexão. A velocidade 

empregada no ensaio foi de 15 mm/min e a célula de carga de 20 N. 
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Durante os ensaios de flexão, através do programa Tesc versão 3.04, 

obteve-se o diagrama carga (gf) versus deslocamento (mm), registrado por um 

computador acoplado à máquina de ensaio universal. 

 

 
Figura 7. Fotografia do ensaio de flexão em cantilever 

 

 

6.4. Ensaio de Flexão Rotativa 

A vida em fadiga foi obtida por meio de ensaio de flexão rotativa 

contínuo estático. Neste ensaio mecânico, o instrumento endodôntico deve 

girar em um canal artificial acompanhando a sua trajetória, dentro do limite 

elástico. O canal artificial deve possuir diâmetro maior do que o diâmetro do 

instrumento a ser ensaiado, permitindo que o instrumento gire sem criar 

condições de torção ou flambagem (ELIAS & LOPES, 2007). Um canal artificial 

foi confeccionado a partir de um tubo cilíndrico de aço inoxidável, medindo 19 

mm de comprimento, com um segmento curvo de 9 mm correspondente ao 

arco de 86° e um raio de 6 mm (medido na superfície côncava interna do tubo). 

Entre o raio do canal foram definidos dois segmentos retos medindo 7 e 3 mm. 

O raio de curvatura do arco foi medido levando-se em consideração a 

superfície côncava do interior do tubo (Fig.8).  
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Figura 8. Desenho ilustrativo do canal artificial utilizado no teste de flexão rotativa. 
(LOPES et al., 2010c) 

 

 Por meio de uma seringa descartável de 3 ml (Embramac, Itajaí, SC), 

uma gota de glicerina (Farmax, Divinópolis, MG) foi introduzida no interior do 

canal artificial, objetivando diminuir a fricção gerada durante a rotação 

ininterrupta do instrumento, e assim reduzir o calor liberado. No ensaio de 

flexão rotativa estático, o canal artificial foi fixado em um torno preso à 

bancada, impedindo a movimentação do mesmo durante o ensaio mecânico, 

reduzindo assim, possíveis vieses causado pelo operador. Perpendicular à 

base, fixou-se uma haste metálica cilíndrica, correspondente a um eixo vertical, 

onde foi posicionado um micromotor elétrico Easy Endo (Easy Equipamentos 

Odontológicos, Jardinópolis, Belo Horizonte, MG) e um contra ângulo Kavo 

(Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda, Joinville, SC). Este conjunto permitiu que o 

instrumento girasse a uma velocidade pré-estabelecida, sem a interferência do 

operador. Uma fenda foi criada na base onde a morsa foi movimentada e fixada 

por um parafuso de aperto manual, que permitiu a coincidência do eixo 

longitudinal da parte reta do canal metálico, com o trajeto vertical do 

instrumento testado. O instrumento foi encaixado no contra ângulo e inserido 

dentro do canal, até que a ponta do instrumento tocasse em um anteparo 
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posicionado na extremidade do canal.  Posteriormente removido, o anteparo 

permitiu padronizar a distância de penetração do instrumento, no interior do 

canal. O motor elétrico rotatório com rotação contínua à direita foi acionado a 

300 rpm, girando o instrumento até ocorrer sua fratura (Fig. 9). O tempo da 

fratura foi registrado pelo mesmo operador, com auxílio de um cronômetro 

digital Technos® (Technos da Amazônia, Manaus, AM) e a constatação desta, 

pelo método visual (LOPES et al., 2008). A vida em fadiga foi obtida 

multiplicando a velocidade de rotação, pelo tempo decorrido até a fratura. 

 
Figura 9. Fotografia do conjunto empregado para o ensaio de flexão rotativa. 

 
 
 

6.5. Microdureza Vickers 

O ensaio de microdureza Vickers foi realizado por um microdurômetro 

SHIMADZU HMV-G (Shimadzu Corporation, Japão) e os resultados obtidos 

empregando o software HMV Test. O embutimento foi feito com resina cristal 

(Duque Fibras; Duque de Caxias, RJ) vertido em “caps” de PVC (Tigre DN 40 

NBR 5688) previamente vaselinados. Cada corpo de prova foi constituído de 

um instrumento de cada sistema somando um total de quatro. A haste de 

fixação do instrumento foi removida com a ajuda de um alicate de corte. Lixas 

Norton (Grupo Industrial Saint-Gobain, SP) de granulação 200, 300, 400, 600 e 
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1200 foram utilizadas para o lixamento e um disco de feltro embebido com 

alumina em suspensão 1 e 0,5 mícron, para o polimento do corpo de prova. 

Durante 15 segundos empregou-se indentações com 980,7 mN, que foram 

avaliadas em aumento de 40x. Em cada corpo de prova foram realizadas dez 

indentações na parte ativa e no intermediário. 

 
Figura 10 - Corpo de prova e microdurômetro 

 
 
 

6.6. Análise no MEV 

A análise no MEV foi realizada no Instituto Militar de Engenharia (IME). 

Os fragmentos fraturados foram armazenados em frascos de Becker 

(VIDROQUÍMICA, Rio Grande, RS) contendo acetona (ISOFAR Indústria e 

Comércio Ltda., Duque de Caxias, RJ), até o momento de serem analisados no 

MEV. Após uma seleção aleatória, três segmentos maiores dos instrumentos 

fraturados de cada sistema foram limpos por uma unidade ultrassônica 

MAXCLEAN 1400 A (Unique, Indaiatuba, SP) durante cinco minutos. A seguir, 

esses segmentos foram secos e fixados em uma porta amostra e observados 

no MEV (JEOL, modelo JSM 5800LV, Tóquio, Japão). 

As superfícies fraturadas e as hastes de corte helicoidais dos 

instrumentos fraturados foram analisadas, a fim de identificar o tipo de fratura e 

a presença de deformação plástica, na haste de corte helicoidal. Além disso, 
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após a fratura, três instrumentos de cada marca comercial foram avaliados 

quanto à geometria da seção reta transversal.  

Para a obtenção das fotomicrografias foram adotados aumentos 

diferenciados de 200x e 2000x e as imagens capturadas foram gravadas para 

posterior apreciação. 

 

6.7. Análise Estatística 

Os dados foram analisados estatisticamente através do Programa 

Primer of Biostatistics versão 6.0, com a análise de variância (ANOVA) e nível 

de significância em 5 %. O teste de comparações múltiplas de SNK (Student-

Newman-Kells) foi empregado para identificar os grupos significativamente 

diferentes em cada ensaio. 
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7. RESULTADOS 

 
7.1. Análise Morfométrica dos Instrumentos 

Todos os instrumentos avaliados nesse estudo são comercializados na 

conicidade 0,04 mm/mm ao longo de toda a sua haste helicoidal cônica e 

diâmetro de 0,35 mm em D0. 

Em relação ao D0 e D3 só não houve diferença significante entre os 

instrumentos RaCe x ProFile Vortex e Hyflex x TF. Na comparação dos 

diâmetros em D6 só não houve diferença estatística significante entre ProFile 

Vortex x Hyflex; RaCe x Hyflex e Hyflex x TF. Na medição das conicidades, não 

houve diferença entre os instrumentos, estando de acordo com a informação 

fornecida pelo fabricante.  

A média dos diâmetros em D0, D3 e D6 de cada instrumento estudado, 

junto com a média são mostradas na tabela 1. A tabulação completa dos 

resultados obtidos na análise morfométrica, assim como, as análises de 

variância ANOVA encontram-se disponíveis no anexo A.  

Tabela 1 – Média dos diâmetros em D0, D3 e D6 e conicidade 

 

 D0 D3 D6 Conicidade 

 Nominal Obtido Nominal Obtido Nominal Obtido  

Race 0,35 0,33 0,47 0,45 0,59 0,56 0,04 

TF 0,35 0,29 0,47 0,40 0,59 0,52 0,04 

Hyflex 0,35 0,30 0,47 0,42 0,59 0,54 0,04 

ProFile 
Vortex 

0,35 0,33 0,47 0,44 0,59 0,59 0,04 

Média 0,35 0,31 0,47 0,44 0,59 0,56 0,04 
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7.2. Ensaios de Flexão em Cantiléver 

  Quanto aos testes de flexão em cantiléver em 45°, os resultados 

mostraram uma diferença significativa entre os instrumentos. O Hyflex 

apresentou maior flexibilidade em comparação aos outros instrumentos, 

necessitando de uma carga de 137,8 gf para flexionar 45°. As forças máximas 

em flexão de cada instrumento estão dispostas no anexo B e a respectiva 

análise estatística no anexo C. 

As médias das cargas máximas para flexionar em 45° estão descritas na 

tabela 2. A tabulação completa da força máxima está descrita no anexo B. 

Tabela 2 – Média e desvio padrão das forças máximas para a flexão em 
cantilever dos instrumentos RaCe, TF, Hyflex e ProFile Vortex. 

 

 RaCe TF Hyflex ProFile 
Vortex 

Média 281,6 173,8 137,8 301,6 

Desvio 
padrão 

16,8 16,47 11,97 12,2 

 
 

7.3. – Ensaio de Flexão Rotativa Estático  

A média e o desvio padrão do tempo (s), e do número de ciclos para a 

fratura (NCF) são mostrados na tabela 3. A tabulação completa dos resultados 

obtidos no ensaio de flexão rotativa e a análise estatística estão disponíveis no 

anexo C. 
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Tabela 3 – Média e desvio padrão do tempo (segundos) e do número de ciclos 
até ocorrer a fratura (NCF) dos instrumentos estudados 

 

 Segundos NCF DP 

RaCe 52,4 262 18 

Hyflex 130,8 654 31 

TF 148 740 18,7 

ProFile Vortex 84,2 421 14,4 

 
 

7.4. – Ensaio de Microdureza Vickers 

 As médias dos valores obtidos no ensaio de microdureza Vickers são 

apresentadas na tabela 4. Os valores completos do ensaio de microdureza 

Vickers e a análise estatística estão disponíveis no anexo D. 

 
Tabela 4 – Média e desvio padrão dos valores obtidos no ensaio de 

microdureza Vickers 
 

 ProFile 
Vortex 

TF Hyflex RaCe 

Média 377,1 185,9 306,4 309,2 

Desvio 
padrão 

19,33 41,07 51,37 20,99 

 

O teste paramétrico ANOVA foi utilizado para comparar os valores de 

microdureza Vickers. Somente na comparação entre Hyflex e RaCe não houve 

diferença estatística significante. As indentações geradas no ensaio de 

microdureza Vickers são mostradas nas figuras 11, 12, 13 e 14. 
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  Figura 12. Indentação gerada pelo ensaio de                                                                    
microdureaza Vickers no instrumento RaCe. 

 

 
 

Figura 11 - Indentação gerada pelo ensaio de                                                       
microdureaza Vickers no instrumento ProFile 
Vortex. 
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Figura 13 - Indentação gerada pelo ensaio de 
microdureaza Vickers no instrumento Hyflex 

 

 
 Figura 14 - Indentação gerada pelo ensaio       
de microdureaza Vickers no instrumento TF 

 

7.5. Análise no MEV 

     A análise no MEV com aumentos de 200x e 2000x revelou que 

independente da marca comercial e da natureza da liga metálica, todas as 

fraturas apresentaram características morfológicas do tipo dúctil, formando 

microcavidades que lembram “favos de mel”. Nenhuma deformação plástica foi 

observada nas hastes de corte helicoidais dos instrumentos. As seções retas 

transversais das hastes helicoidais apresentaram forma triangular 
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convencional, exceto para o instrumento ProFile Vortex, o qual apresentou 

forma triangular convexa (Figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22).  

 

            
 Figura 15 – Seção reta transversal de um instrumento 
RaCe fraturado. Aumento de 200x. 

 

 

 

                
 
               
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 16 – Presença de microcavidades (fratura do tipo 
dúctil) na superfície da hélice de um instrumento RaCe 
fraturado. Aumento de 2000x.  
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Figura 18 – Presença de microcavidades (fratura do tipo dúctil) 
na superfície de um instrumento Hyflex fraturado. Aumento de 
2000x.  

 
 

 

 

Figura 17 – Seção reta transversal de um instrumento Hyflex 
fraturado. Aumento de 200x. 
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Figura 19 – Seção reta transversal de um instrumento ProFile 
Vortexl. Aumento de 200x. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 20 – Presença de microcavidades (fratura do tipo 
dúctil) na superfície de um instrumento ProFile Vortex 
fraturado. Aumento de 2000x.  
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Figura 22 – Presença de microcavidades (fratura do tipo 
dúctil) na superfície de um instrumento TF fraturado. 
Aumento de 2000x.  
                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 – Seção reta transversal de um instrumento 
TF fraturado. Aumento de 200x. 
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8. DISCUSSÃO 

 

8.1. Análise Morfométrica dos Instrumentos 

Com a finalidade de avaliar as diferenças geométricas entre os 

instrumentos endodônticos utilizados neste estudo, uma análise morfológica 

dos mesmos foi realizada previamente ao ensaio de flexão em cantilever, 

flexão rotativa e microdureza Vickers. A análise da geometria é importante para 

justificar as possíveis discrepâncias entre o comportamento clínico dos 

instrumentos testados. 

O objetivo do presente trabalho foi discutir se o tipo da liga metálica Ni-

TI influencia na flexibilidade e na vida em fadiga, de quatro marcas de 

instrumentos mecanizados. Os instrumentos foram selecionados de modo a 

apresentarem diâmetro nominal da ponta e conicidade nominal iguais. Além 

disso, os mesmos também apresentaram seção reta transversal semelhante, 

exceto para o instrumento ProFile Vortex, que possui seção triangular convexa. 

A análise das características geométricas sob microscopia ótica demonstrou 

que apenas os instrumentos RaCe e ProFile Vortex apresentaram valores 

numéricos dentro da especificação ISO (International Standard Organization: 

ISO 3630-1, 1992), a qual permite uma tolerância de +/- 0,02 mm para o 

diâmetro em D0. Em relação à conicidade, todos os instrumentos apresentaram 

0,04 mm/mm ao longo da sua haste de corte helicoidal cônica, estando de 

acordo com as informações fornecidas pelos fabricantes. 

Os instrumentos Hyflex e TF apresentaram os menores valores em D0, 

0,30mm e 0,29 mm, respectivamente. Isto pode justificar a maior flexibilidade e 

resistência à fadiga destes instrumentos em relação aos demais. 
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Estando de acordo com a análise morfométrica do presente estudo, 

STENMAN & SPANGBERG (1993) publicaram um estudo no qual relataram a 

falta de padronização dos instrumentos endodônticos disponíveis no mercado. 

Assim, a ausência na padronização dos instrumentos endodônticos de um 

mesmo fabricante ou entre fabricantes pode explicar os resultados 

discordantes encontrados na literatura (LOPES et al., 2012). Portanto, os 

endodontistas deveriam cobrar dos fabricantes, um maior compromisso com a 

precisão dos instrumentos e dos materiais utilizados na prática clinica. Além 

disso, também é importante uma mudança para menos, nos limites de 

tolerância na fabricação do instrumento. 

 

8.2. Ensaio de Flexão em Cantiléver 

Visto que a flexibilidade é um fator influenciador na flexão rotativa, 

julgamos necessário incluir o ensaio de flexão em cantiléver em nosso estudo 

para avaliar a resistência em flexão dos instrumentos testados. Para avaliar a 

resistência em flexão foi realizado o ensaio mecânico de flexão em cantiléver. 

A elevada flexibilidade de um instrumento permite que a carga exercida sobre 

suas arestas de corte quando introduzido em um canal curvo seja reduzida, o 

que por sua vez diminui as tensões sobre o instrumento e a possibilidade de 

ocorrer fratura por fadiga. Corroborando com o presente trabalho, alguns 

autores (PRUETT et al., 1997; PARASHOS & MESSER, 2006; LOPES et al., 

2015a) afirmaram que quanto maior a flexibilidade do instrumento, maior a vida 

em fadiga do mesmo. Os resultados do presente estudo mostraram que o 

instrumento Hyflex apresentou maior flexibilidade seguido pelo TF e ambos 
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tiveram maior vida em fadiga, em comparação aos instrumentos RaCe e 

ProFile Vortex.  

Na prática clínica diária, durante a instrumentação de canal radicular 

curvo, o instrumento é submetido a tensões de flexão semelhante ao ensaio de 

flexão em cantilever. Assim, os resultados obtidos nesse teste são importantes 

para predizer o comportamento mecânico dos instrumentos, durante o preparo 

de canal radicular curvo.  

Vários estudos (GAMBILL et al., 1996; WOLCOTT & HIMEL, 1997; 

GABEL et al., 1999; THOMPSON, 2000; ALAPATI et al., 2005; KITCHENS et 

al., 2007; LARSEN et al., 2009; YAHATA et al., 2009; KIM et al., 2010) 

afirmaram que instrumentos mais flexíveis mantêm o preparo do canal mais 

centralizado e apresentam menor ocorrência de degraus, zips, perfurações e 

desvios.  

  A alta flexibilidade dos instrumentos testados está relacionada ao baixo 

módulo de elasticidade e ao comportamento superelástico da liga de Ni-Ti.  

Além das características geométricas, modificações na composição da liga Ni-

Ti e tratamentos térmicos foram desenvolvidos para aumentar a flexibilidade e 

consequentemente, aumentar a resistência à fratura por fadiga. 

Os resultados da flexão em cantiléver do presente estudo mostraram 

que, apesar de possuírem seção reta transversal semelhante, houve diferença 

estatística entre os instrumentos. O ProFile Vortex fabricado por usinagem da 

liga M-Wire foi lançado no mercado com a promessa de oferecer maior 

flexibilidade. Entretanto, no presente estudo foi observado maior rigidez do 

ProFile Vortex, em relação aos outros instrumentos avaliados, corroborando 

com outros autores (GAO et al., 2012; LOPES et al, 2012). Isto pode ser 
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atribuído pela seção reta transversal triangular convexa deste instrumento, que 

confere maior área de seção reta transversal, em comparação aos demais, 

resultando em maior rigidez. 

De acordo com alguns autores (THOMPSON, 2000; VIANA, 2010) a 

flexibilidade é inversamente proporcional à área da seção reta transversal do 

instrumento, sendo o principal fator que afeta o comportamento mecânico de 

flexão, uma vez que quanto maior a área, maior será o diâmetro do núcleo do 

instrumento. 

Os instrumentos Hyflex apresentaram maior flexibilidade, provavelmente 

devido ao processo de fabricação, no qual controla o efeito memória de forma, 

tornando-os extremamente flexíveis, sem perder a memória de forma, 

característica da liga Ni-Ti (KUMAR et al., 2013; CAPAR et al., 2015). A 

memória controlada é obtida através do tratamento térmico da liga Ni-Ti, 

permitindo que a microestrutura martensita se mantenha estável na 

temperatura da cavidade bucal (PIRANI et al., 2015). Outro fator que também 

pode ter influenciado na maior flexibilidade dos instrumentos Hyflex, pode estar 

relacionado à sua análise morfométrica, devido aos menores valores 

encontrados em D0, D3 e D6. 

Nos gráficos de tensão deformação, observou-se a formação de um 

platô nos gráficos dos instrumentos Hyflex e TF. Esse platô indica a mudança 

de fase austenita, porém não temos como afirmar para qual fase foi a 

transição, ou seja, fase R ou martensita. Essa transição de fase também pode 

ocorrer como resultado da aplicação de tensão, como durante o preparo de um 

canal radicular curvo. Na maioria dos metais, quando a força aplicada é 

superior a um determinado deslocamento mecânico, ocorre a deformação 
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plástica. Entretanto, nas ligas Ni-Ti, ao invés da deformação plástica ocorre 

uma transformação de fase cristalina induzida por estresse. Na presença de 

deformação plástica da liga Ni-Ti, esta é recuperável dentro de certos limites, 

ou seja, na transformação inversa. Este fenômeno de mudança da fase 

cristalina origina o EMF e a SE do material. A SE do Ni-Ti permite uma 

deformação de até 8%, sendo totalmente recuperável em comparação em mais 

ou menos 2% das outras ligas, como o aço inoxidável (THOMPSON, 2000). 

Os instrumentos RaCe e ProFile Vortex foram os mais rígidos do 

presente estudo, não havendo formação do platô no gráfico tensão 

deformação. Portanto, durante o ensaio destes instrumentos, o estresse não 

induziu a transformação da fase cristalina. 

 

8.3. Ensaio de Flexão Rotativa Estático 

A resistência à fratura por fadiga de um instrumento endodôntico pode 

ser mensurada através de um ensaio mecânico de flexão rotativa estático ou 

dinâmico (LOPES et al., 2008). Apesar do teste dinâmico se aproximar mais da 

clínica diária, novas variáveis como o deslocamento são introduzidas na 

pesquisa, como o ponto de concentração de tensão do instrumento. Sendo 

assim, optamos pelo ensaio de flexão rotativa estático com a finalidade de 

comparar a vida em fadiga dos instrumentos.   

A vida em fadiga é quantificada pelo número de ciclos que um 

instrumento suporta até ocorrer a fratura, quando este gira livremente em um 

canal radicular curvo, estando submetido a tensões na curvatura. Uma vez que 

o número de ciclos para fraturar é cumulativo, a vida em fadiga foi calculada 

multiplicando a velocidade de rotação, pelo tempo decorrido até ocorrer a 
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fratura (SHEN et al., 2009; KIM et al., 2010; AL-SUDANI et al., 2012; 

BHAGABATI et al., 2012; GUTMANN & GAO, 2012). 

Vários fatores, como a anatomia do canal radicular, geometria do 

instrumento, diâmetro, conicidade e flexibilidade do instrumento, experiência do 

operador, tratamentos térmicos, processo de fabricação e número de 

esterilizações, podem contribuir para a fratura do instrumento de Ni-Ti 

mecanizado. Todavia, a fadiga parece ser a causa mais frequente de fratura 

durante o seu uso clínico (GRANDE et al., 2006; GAMBARINI et al., 2008b; 

LARSEN et al., 2009; SHEN et al., 2009; KIM et al., 2010; AL-SUDANI et al., 

2012; BHAGABATI et al., 2012; GUTMANN & GAO, 2012). 

O emprego de um único canal metálico objetivou controlar a anatomia 

do canal, padronizando o comprimento e a localização do arco e do raio de 

curvatura. Assim, houve uniformização das tensões induzidas no instrumento e 

exclusão de outras causas para a falha deste, durante o ensaio de flexão 

rotativa, que não a fratura por fadiga. O canal confeccionado a partir da 

conformação de um tubo de aço inoxidável com espessura de 1,3 mm e 

diâmetro interno de 1,4 mm permitiu que o instrumento girasse com liberdade 

no interior do mesmo, e assim eliminando o carregamento por torção. Em dente 

humano é impossível esse controle anatômico, gerando tensões diferentes em 

cada instrumento ensaiado. Além disso, irá gerar sempre uma combinação de 

tensões por flexão rotativa e por torção.  

Para o instrumento girar sem que ocorra induções de torção ou 

flambagem, o canal artificial deve ter o diâmetro maior do que o instrumento a 

ser ensaiado (ELIAS & LOPES, 2007; LOPES et al., 2015a). Diversos estudos 

(PRUETT et al., 1997; LOPES et al., 2007; LOPES et al., 2011) demonstraram 
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a influência da anatomia do canal radicular, na vida em fadiga dos instrumentos 

rotatórios. 

Os resultados do presente estudo não mostraram diferença estatística 

significante na resistência à fadiga, entre os instrumentos TF e Hyflex, e que 

estes foram mais resistentes do que o ProFile Vortex que por sua vez, foi mais 

resistente do que o RaCe. O fato do ProFile Vortex apresentar menor 

flexibilidade e maior vida em fadiga, quando comparado ao instrumento RaCe 

pode estar relacionado ao tratamento térmico da liga Ni-Ti M-Wire. Este 

resultado indica que este tratamento contribuiu para melhorar a resistência em 

flexão rotativa do instrumento, em comparação à liga Ni-Ti convencional, 

corroborando com outros estudos (ALAPATI et al., 2009; YAHATA et al., 2009; 

GAMBARINI et al., 2011; BRAGA et al., 2014; TSUJIMOTO et al., 2014).  

Em contraste com os resultados acima, outros trabalhos (GAMBARINI et 

al., 2008b; AL-SUDANI et al., 2012) mostraram que os instrumentos fabricados 

com a liga Ni-Ti convencional apresentaram maior resistência à fadiga, do que 

os fabricados com a liga Ni-Ti M-Wire. GAMBARINI et al. (2008b) creditaram a 

menor resistência dos instrumentos fabricados com a liga Ni-Ti M-Wire, aos 

diferentes desenhos dos instrumentos (K3 e GTX) testados e às condições 

experimentais do estudo. 

Estudos adicionais são necessários para melhorar as correlações entre 

in vitro e in vivo e a resistência à fadiga de instrumentos rotatórios de Ni-Ti e 

validar protocolos de teste, para estabelecer padrões mínimos para a 

resistência à fadiga.  

  O fato do instrumento TF ter apresentado maior vida em fadiga em 

relação ao ProFile Vortex e RaCe pode estar relacionado à fase R, presente na 
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microestrutura da liga, assim como o processo de fabricação, seção reta 

transversal triangular e aos menores valores em D0, D3 e D6, conferindo maior 

flexibilidade a este instrumento. O TF é fabricado por torção e com melhor 

tratamento superficial, fatores que reduzem defeitos de acabamento presentes 

no processo de usinagem e que atuam como pontos concentradores de tensão, 

favorecendo a fratura por fadiga neste local (GAMBARINI et al., 2008b; KIM et 

al., 2010; BOUSKA et al., 2012). Outros estudos (GAMBARINI et al., 2008b; 

BHAGABATI et al., 2012) também mostraram maior resistência à fadiga dos 

instrumentos de Ni-Ti fase R, em comparação às ligas M-Wire e convencional. 

Provavelmente, a maior resistência à flexão rotativa do Hyflex em 

relação aos instrumentos ProFile Vortex e RaCe pode ser atribuída à sua maior 

flexibilidade, menores valores em D0, D3 e D6 e também, à liga Ni-Ti com 

memória controlada, que é gerada através do tratamento térmico, permitindo 

que a microestrutura martensita se mantenha estável na temperatura da 

cavidade bucal. Esta característica confere a estes instrumentos uma maior 

resistência à fadiga (PIRANI et al., 2015). Outros estudos (GAO et al., 2012; 

BRAGA et al., 2014; PLOTINO et al., 2014; TSUJIMOTO et al., 2014) ratificam 

os resultados do presente trabalho em relação à maior resistência à fadiga de 

instrumentos Ni-Ti com memória controlada, em comparação aos produzidos a 

partir da liga M-Wire e convencional. 

Os resultados deste estudo não revelaram diferença estatística no 

número de ciclos até ocorrer a fratura, entre os instrumentos TF e Hyflex. Isto 

pode ser explicado pelo fato de ambos possuírem elevada flexibilidade, não 

apresentarem diferença estatística no diâmetro em D0, D3 e D6 e possuírem 

seção reta transversal triangular.  
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Segundo LOPES et al. (2015a) o problema do emprego de instrumentos 

endodônticos de Ni-Ti mecanizados, no preparo de canais radiculares curvos, 

não será resolvido com a fabricação de motores elétricos sofisticados e 

altamente onerosos, mas sim com uma maior precisão nas dimensões, melhor 

acabamento superficial e maior conhecimento das propriedades mecânicas dos 

instrumentos. Além disso, o profissional deve melhorar o conhecimento técnico 

sobre as indicações e uso dos instrumentos endodônticos. 

 

8.4. Ensaio de microdureza Vickers 

O valor da microdureza Vickers é um dado numérico que se refere 

unicamente à liga do instrumento, e que pode apresentar diferenças, devido às 

condições de processamento estabelecidas pelo fabricante. Neste trabalho, 

essa diferença pode ter ocorrido pelo processo de fabricação. A finalidade foi 

excluir variáveis de difícil controle ou que não dependem do pesquisador como, 

por exemplo, a geometria do instrumento, a superfície de acabamento, a 

temperatura de realização do ensaio e componentes mecânicos fixados em 

posições diferentes, podendo influenciar no resultado do estudo.  

Os resultados da microdureza Vickers do presente estudo corroboram 

em parte com os resultados do ensaio de flexão em 450. O ProFile Vortex 

apresentou maior microdureza Vickers (377,1), em comparação aos demais, 

estando de acordo com o ensaio em cantiléver, no qual o ProFile Vortex foi o 

mais rígido. Entretanto, não houve diferença estatisticamente significante na 

microdureza Vickers entre RaCe e Hyflex, o que contrasta com o resultado da 

flexão em 45°, visto que o Hyflex apresentou a maior flexibilidade, em 

comparação aos outros instrumentos. Acredita-se que essa diferença pode ter 
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ocorrido devido a alguma variável na metodologia do ensaio, como 

endentações geradas em regiões diferentes em cada instrumento. O resultado 

esperado seria que o Hyflex tivesse valor de microdureza menor do que o 

RaCe, pois apresentou maior flexibilidade que este último. 

O maior valor na microdureza do ProFile Vortex pode ser justificado pela 

metodologia na fabricação do instrumento, a qual não há informação 

disponível. Uma segunda hipótese seria a diferença na composição química e 

nas fases cristalinas presentes, cujas análises não foram objetivos do presente 

estudo. 

No teste de microdureza Vickers, SERENE et al. (1995) encontraram 

valores variando entre 303 e 362, em ligas de Ni-Ti convencional utilizadas 

para confecção de instrumentos endodônticos. O TF Adaptive apresentou 

menor valor de microdureza (185,9), devido às propriedades da liga associadas 

ao processamento térmico na fabricação. O fabricante do TF menciona que o 

tratamento termomecânico na fase R diminui a dureza do material, 

corroborando com os valores apresentados na Tabela 10.  

 

8.5. Análise no MEV 

A análise no MEV das hastes de corte helicoidal cônica dos 

instrumentos, após o ensaio de flexão rotativa estático não mostrou 

deformação plástica, devido à característica de SE da liga Ni-Ti, que aumenta o 

grau da deformação elástica. Outra explicação é o fato de se ter utilizado um 

canal artificial de diâmetro maior do que os instrumentos ensaiados, reduzindo 

a resistência ao giro do instrumento, no interior do canal metálico. A morfologia 

da superfície de fratura apresentou características do tipo dúctil e presença de 
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microcavidades (dimples), compatível com o trabalho realizado por LOPES et 

al. (2011). Através da fotomicrografia em um aumento de 2000x pode-se 

observar que os instrumentos ProFile Vortex possuem dimples mais rasos, em 

comparação aos outros instrumentos avaliados. 
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9. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos durante o presente trabalho possibilitaram concluir que: 

1- No ensaio de flexão em cantiléver, a liga com memória controlada 

apresentou maior flexibilidade em relação a todas às outras ligas 

(memória controlada > fase R > convencional > M-Wire). Portanto, o 

tratamento térmico na liga Ni-Ti M-Wire não aumentou a flexibilidade do 

instrumento em relação ao grupo controle.  

2- Não houve diferença estatística na resistência à fadiga entre a liga Ni-Ti 

fase R e memória controlada. Porém, esses últimos foram mais 

resistentes que a liga M-Wire, que por sua vez foi superior ao grupo 

controle. A flexibilidade dos instrumentos pareceu influenciar 

positivamente na resistência à fadiga, e as ligas Ni-Ti Fase R e com 

memória controlada obtiveram os melhores desempenhos, em todos os 

ensaios mecânicos.  

3- A análise no MEV não mostrou deformação plástica nos instrumentos 

avaliados e todas as superfícies de fratura apresentaram características 

do tipo dúctil. Todos as marcas comerciais apresentaram seção reta 

transversal triangular, exceto o ProFile Vortex.  
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11.  ANEX0S 

11.1. ANEXO A – Análise morfométrica  

RaCe 

     

RACE 
 

D0 
 

D3 
 

D6  Conicidade 

1 
 

0,35 
 

0,47 
 

0,58  0,037 

2 
 

0,35 
 

0,45 
 

     0,56  0,037 

3 
 

0,29 
 

0,44 
 

     0,51  0,023 

4 
 

0,32 
 

0,46 
 

     0,58  0,040 

5 
 

0,33 
 

0,45 
 

     0,57  0,040 

X 
 

0,33 
 

0,45 
 

     0,56  0,04 

DP 
 

0,024 
 

0,0114 
 

0,0292  0,0069 

 

Hyflex 

     HYFLEX        D0          D3          D6 
      
Conicidade 

1 0,29 0,41 0,53 0,040 

2       0,3 0,41 0,55 0,047 

3       0,3 0,42 0,55 0,043 

4 0,31 0,42 0,54 0,040 

5       0,3 0,42 0,54 0,040 

          X 0,30 0,42 0,54 0,04 

         DP  0,0071 0,0055 0,0084 0,0030 

 

 



 

65 
 

TF 

     

  TF            D0   
 

D3 
 

D6 
 

Conicidade 

   1          0,28 
 

        0,37 
 

0,49 
 

0,040 

   2          0,28 
 

       0,4 
 

0,52 
 

0,040 

   3          0,3 
 

        0,42 
 

0,54 
 

0,040 

   4          0,27 
 

        0,39 
 

0,51 
 

0,040 

   5          0,3 
 

        0,42 
 

0,54 
 

0,040 

   X          0,29 
 

         0,40 
 

0,52 
 

0,04 

  DP          0,0134 
 

0,0212 
 

0,0212 
 

0,0000 

 

 

ProFile Vortex 

PROFILE 
VORTEX 

 
D0 

 
D3 

 
D6 

 
Conicidade 

1 
 

       0,34 
 

      0,45 
 

0,57 
 

0,040 

2 
 

       0,32 
 

      0,44 
 

0,56 
 

0,040 

3 
 

       0,33 
 

      0,45 
 

0,57 
 

0,040 

4 
 

       0,32 
 

      0,44 
 

0,56 
 

0,040 

5 
 

       0,32 
 

      0,44 
 

0,56 
 

0,040 

             X 
 

       0,33 
 

      0,44 
 

0,56 
 

0,04 

            DP 
 

       0,0089 
 

0,0055 
 

0,0055 
 

0,0000 

 

 

 

 



 

66 
 

Análise morfométrica 

Análise de variância Anova em D0 

RaCe x TF                                          Diferença significativa P < 0,05 

RaCe x Hyflex                                Diferença significativa P < 0,05 

RaCe x ProF Vortex                              Sem diferença estatística 

ProF Vortex x TF                                Diferença significativa P < 0,05 

ProF Vortex x Hyflex                             Diferença significativa P < 0,05 

Hyflex x TF                                           Sem diferença estatística 

 

Análise de variância Anova em D3 

RaCe x TF Diferença significativa P < 0,05 

RaCe x Hyflex Diferença significativa P < 0,05 

RaCe x ProF Vortex Sem diferença estatística 

ProF Vortex x TF Diferença significativa P < 0,05 

ProF Vortex x Hyflex Diferença significativa P < 0,05 

Hyflex x TF Sem diferença estatística 

 

 

Análise de variância Anova em D6 

RaCe x TF            Diferença significativa P < 0,05 

RaCe x Hyflex     Sem diferença estatística 
 

RaCe x ProF Vortex     Sem diferença estatística 
 

ProF Vortex x TF           Diferença significativa P < 0,05 

ProF Vortex x Hyflex    Sem diferença estatística 

 
Hyflex x TF   Sem diferença estatística 
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Análise de variância ANOVA para a conicidade dos instrumentos 
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11.2. ANEXO B - Ensaios de flexão em cantilever 

Ensaios de flexão em cantilever 
(45 graus / força máxima em gf) 

  
 

RaCe  
 

TF  
 

Hyflex 
 

ProF Vortex 
        

        

1 
 

299,82 
 

149,33 
 

136,78 294,1 

2 
 

287,05 
 

172,3 
 

141,02 309,23 

3 
 

289,27 
 

179,61 
 

159,55 289,45 

4 
 

290,4 
 

168,33 
 

132,37 318,51 

5 
 

298,29 
 

202,58 
 

122,28 311,95 

6 
 

293,17 
 

175,4 
 

145,23 313,44 

7 
 

252,47 
 

149,81 
 

119,11 309,1 

8 
 

264,86 
 

167,67 
 

141,41 285,37 

9 
 

259,22 
 

187,88 
 

147,37 286,97 

10 
 

281,42 
 

185,4 
 

132,77 298,22 

X 
 

281,6 
 

173,8 
 

137,8 301,6 
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Ensaio de flexão em cantilever 
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Ensaio de flexão em cantilever 

Gráfico tensão deformação do instrumento  RaCe 

 

 

 

 

 

Gráfico tensão deformação do instrumento Hyflex 
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Gráfico tensão deformação do instrumento TF 

 

 

 

 

Gráfico tensão deformação do instrumento ProFile Vortex       
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11.3. ANEXO C - Ensaios de flexão rotativa: tempo (s) 

 

Ensaios de flexão rotativa: tempo (s) 

 

RaCe 

 

Hyflex 

 

TF 

 

Vortex 

1 41 

 

108 

 

126 

 

91 

2 64 

 

208 

 

172 

 

86 

3 73 

 

110 

 

155 

 

96 

4 32 

 

141 

 

150 

 

64 

5 38 

 

118 

 

121 

 

60 

6 49 

 

117 

 

159 

 

101 

7 78 

 

118 

 

122 

 

80 

8 34 

 

137 

 

168 

 

82 

9 41 

 

103 

 

158 

 

79 

10 74 

 

148 

 

149 

 

103 

X 52,4 

 

130,8 

 

148 

 

84,2 

DP 18,0 

 

31,0 

 

18,7 

 

14,4 

CV % 34,34 

 

23,69 

 

12,62 

 

17,11 
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Ensaio de flexão rotativa 
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11.4. ANEXO D – Ensaios de microdureza Vickers 

Resultados dos valores de microdureza Vickers 

 

      ProFile 
Vortex 

 
TF 

 
Hyflex 

 
RaCe 

        

1              400 
 

258 
 

354 
 

329 

2     366 
 

115 
 

318 
 

272 

3     360 
 

153 
 

351 
 

318 

4     354 
 

237 
 

373 
 

301 

5     386 
 

212 
 

301 
 

326 

6     354 
 

194 
 

294 
 

331 

            
7     376 

 
148 

 
360 

 
321 

8     367 
 

176 
 

225 
 

301 

9     397 
 

201 
 

237 
 

321 

10     411 
 

165 
 

251 
 

272 

      X        377,1 
 

185,9 
 

306,4 
 

309,2 

     DP        19,33 
 

41,07 
 

51,37 
 

20,99 
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Ensaio de microdureza Vickers 
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A influência do tipo de liga Ni-Tina fratura por flexão rotativa de quatro 

instrumentos endodônticos mecanizados  

The influenceofthetypeofNiTialloysonthe fatigue fractureoffour 

rotaryendodonticinstruments 

Carolina B. dos Santos, Hélio P Lopes, LD, Mônica A. S. Neves, DDS, Victor T. 

L. Vieira, DDS, Carlos N. Elias, PhD. 

 

Resumo 

Introdução: Os objetivos deste estudo foramcomparar a flexibilidade e a resistência à 

fratura por fadiga, de instrumentos endodônticos mecanizados com forma geométrica 

semelhante e fabricados com diferentes tipos de liga de níquel-titânio (NiTi). 

Métodos:Dez instrumentos (N=10) com D0 0,35mm e conicidade 0,04 mm/mm foram 

selecionados de cada um dos seguintes sistemas:RaCe, Twisted FileAdaptive (TF), 

ProFileVortex e Hyflex. Para avaliaçãodas características dimensionais, cinco 

instrumentos de cada sistema foram examinados sob estereomicroscópio. A 

flexibilidade e a resistência à fratura dos instrumentos foram avaliadas em ensaio de 

flexão em 45° e em ensaio de flexão rotativa estático, respectivamente. Os valores da 

carga flexural e o número de ciclos para ocorrer a fratura (NCF) foram registrados.A 

análise estatística foi realizada pelo teste de análise de variância, com nível de 

significância de 5%. Os instrumentos fraturados foram analisados em 

MEV.Resultados: O instrumento Hyflex se mostroumais flexível,com diferença 

significativa entre os grupos: Hyflex>TF>RaCe>ProFile Vortex. No ensaio de flexão 

rotativa, não houve diferença significativa no NCF até ocorrer a fratura entre os 

instrumentos TF e Hyflex. Porém, esses últimos foram mais resistentes que o ProFile 

Vortex, que por sua vez foi superior ao RaCe.Conclusões: A flexibilidade dos 

instrumentos avaliados pareceu influenciar positivamente na resistência à fratura por 

fadiga.  

 

Palavras-chave:Endodontia; instrumentos de níquel-titânio; flexibilidade; 

fratura por fadiga;NiTi M-Wire; NiTi fase R;NiTi com memória controlada. 
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Introdução  

 A prática segura e eficaz na ampliação e modelagem, durante o preparo 

de um canal radicular curvo, depende das propriedades mecânicas dos 

instrumentos endodônticos empregados. O desconhecimento da geometria e 

do comportamento mecânico do instrumento tem geradosua fratura durante o 

uso clínico, assim como,desvios na trajetória inicial de canal radicular curvo (2). 

 A resistência em flexão (flexibilidade) de um instrumento endodôntico de 

Ni-Ti mecanizado está relacionada ao módulo de elasticidade, ao tipo da liga 

metálica, à geometria, comprimento e momento de inércia da seção reta 

transversal do instrumento. Esses fatores podem influenciar na forma final do 

preparo de um canal curvo e na resistência à flexão rotativa do instrumento 

(1,3, 4). 

 Diversos fatores podem ser responsáveis pela fratura de instrumentos 

endodônticos mecanizados durante o preparo do canal, como: o raio e ângulo 

da curvatura do canal, o diâmetro, a seção reta transversal e o desenho do 

instrumento, a velocidade de rotação,a técnica e experiência do operador, 

torque, tratamento de superfície, processo de fabricação e número de ciclos de 

esterilização. Todavia, a fadiga tem demonstrado ser a causa mais frequente, 

durante o seu uso em um canal curvo (9,10,11,12,13,14,15,16). 

 Estratégias possíveis para aumentar a flexibilidade e a resistência à 

fadiga de instrumentos de Ni-Ti mecanizados incluem uma melhoria no 

processo de fabricação e no tratamento térmico da liga Ni-Ti, promovendo um 

comportamento mecânico superior. Com isso, foram lançadas no mercado 

odontológico três tipos de ligas Ni-Ti modificadas conhecidas como M-Wire, 

Fase R e memória controlada. O presente trabalho comparouinstrumentos 

fabricados por diferentes tipos de ligas NiTi com a liga NiTiconvencional (17, 

18). 

 Esse estudo objetivou avaliar a influência do tratamento térmico, na 

resistência à fratura por fadiga, de instrumentos endodônticos fabricados com 

diferentes tipos de liga NiTi, e comparar as características dimensionais e a 

flexibilidade dos instrumentos. 
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Materiais e métodos 

Neste estudo foram avaliados dez instrumentos (n=10) de cada 

um dos seguintes sistemas: RaCe (grupo controle), ProFileVortex (M-

Wire), TF Adaptive (Fase R) e Hyflex (memória controlada), com D0 de 

0,35mm, conicidade 0,04 mm/mm e 25mm de comprimento total, exceto 

o TF com 27mm. 

Análise dimensional 

Para avaliar as características dimensionais, cinco instrumentos de cada 

sistema foram examinados sob um microscópio OPTICAM (São Paulo, SP, 

Brasil) e os diâmetros mensurados em D0, D3 e D6. A conicidade (C)foi 

calculada dividindo a diferença entre dois diâmetros (D6e D3) definidos, pela 

distância entre estes pontos (C = D6 – D3 / 3). 

Ensaio de Flexão em Cantiléver (flexão em 45°) 

A flexibilidade dos instrumentos foi avaliada através do ensaio de flexão 

em cantiléver, como descrito por Serene et al.(32) e modificado por Lopes et 

al.(34). Através de uma máquina de ensaio universal Emic (Emic, DL 200 MF, 

Londrina, PR, Brasil), uma força foi empregada para promover um 

deslocamento de 13 mm. A velocidade do ensaio foi de 15 mm/min, com uma 

célula de cargade 20 N. 

 

Ensaio de Flexão Rotativa 

Um canal artificial foi confeccionado a partir de um tubo cilíndrico de aço 

inoxidável, medindo 19 mm de comprimento, com um segmento curvo de 9 mm 

e um raio de 6 mm. Não se utilizou dentes para o teste, pois são inconclusivos, 

visto que não temos como padronizar a anatomia interna (raio de curvatura, 

posição do arco e comprimento do arco). Perpendicular à base, foi fixada uma 

haste metálica cilíndrica, correspondente a um eixo vertical, onde foi 

posicionado o micromotor elétrico EasyEndo (Easy Equipamentos 

Odontológicos, Jardinópolis, Belo Horizonte, MG, Brasil) e o contra ângulo 

Kavo (Kavo do Brasil Ind. e Com.Ltda, Joinville, SC, Brasil). Um motor elétrico 

rotatório com rotação contínua à direita foi acionado a 300 rpm, girando o 

instrumento até ocorrer a fratura. O tempo da fratura do instrumento foi 
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registrado pelo mesmo operador, com auxílio de um cronômetro digital 

Technos® (Technos da Amazônia, Manaus, AM, Brasil). A vida em fadiga de 

cada instrumento foi obtida pela multiplicação da velocidade de rotação, pelo 

tempo decorrido, até ocorrer a fratura em flexão rotativa (8). 

 

Análise no MEV 

A análise no MEV (JEOL, modelo JSM 5800LV, Tóquio, Japão) dos 

segmentos fraturados, permitiu identificar o tipo de fratura, a presença de 

deformação plástica na haste de corte helicoidal e a forma da seção reta 

transversal. 

Análise Estatística 

Os dados foram processados e analisados com o auxílio do Programa 

Primer ofBiostatistics versão 6.0. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada 

para comparação entre os grupos e o nível de significância adotado foi de 5%. 

O teste de comparações múltiplas de SNK (Student-Newman-Kells) serviu para 

identificar os grupos significativamente diferentes, em cada ensaio. 

 

Resultados 

Análise dimensional 

As médias e os diâmetros em D0, D3 e D6 e a conicidade de cada 

instrumento estudado são mostrados na tabela 1. 

 D0 D3 D6 Conicidade 

 Nominal Obtido Nominal Obtido Nominal Obtido  

Race 0,35 0,33 0,47 0,45 0,59 0,56 0,04 

TF 0,35 0,29 0,47 0,40 0,59 0,52 0,04 

Hyflex 0,35 0,30 0,47 0,42 0,59 0,54 0,04 

ProFile Vortex 0,35 0,33 0,47 0,44 0,59 0,59 0,04 

Média 0,35 0,31 0,47 0,44 0,59 0,56 0,04 

 

Em relação ao D0 e D3 apenas não houve diferença significante entre 

os instrumentos RaCe x ProFile Vortex e Hyflex x TF. Na comparação em D6 
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só não houve diferença estatística significante entre ProFile Vortex x Hyflex; 

RaCe x Hyflex e Hyflex x TF. Enquanto que na medição das conicidades, não 

houve diferença entre os instrumentos, estando de acordo com a informação 

fornecida pelo fabricante. 

 

Ensaio de Flexão em Cantiléver (flexão em 45°) 

As médias das cargas máximas para flexionar os instrumentos em 45º 

estão descritas na tabela 2. 

Tabela 2 – Média e desvio padrão (DP) das forças máximas para flexão em 45º 
dos instrumentos RaCe, TF, Hyflex e ProFile Vortex 

 

 RaCe TF Hyflex ProFile 
Vortex 

Média 281,6 173,8 137,8 301,6 

DP 16,8 16,47 11,97 12,2 

 

Os resultados mostraram diferença significante para flexionar os 

instrumentos em 45º. O instrumento Hyflex apresentou maior flexibilidade em 

comparação aos demais, necessitando de uma carga de 137,8 gf.  

 

Ensaio de Flexão Rotativa 

As médias e o desvio padrão do tempo (s) e do número de ciclos até a 

fratura (NCF) ocorrer são mostrados na tabela 3. 

Tabela 3 – Média e desvio padrão (DP) do tempo (s) e do número de ciclos até 
ocorrer a fratura (NCF) dos instrumentos RaCe, TF, Hyflex e ProFile Vortex 
 
Instrumentos Tempo (s) DP NCF 

RaCe 52,4 18 262 

Hyflex 130,8 31 654 

TF 148 18,7 740 

ProFile Vortex 84,2 14,4 421 

 
Análise no MEV 

A análise no MEV com aumentos de 200x e 2000x revelou que 

independente da marca comercial do instrumento e da natureza da liga 
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metálica, todas as fraturas apresentaram características morfológicas do tipo 

dúctil. Nenhuma deformação plástica foi observada nas hastes de corte 

helicoidais dos instrumentos. As seções retas transversais das hastes 

helicoidais apresentaram forma triangular com superfícies retas, exceto para o 

ProFile Vortex, que apresentou forma triangular com paredes convexas. 

 

Discussão 

A análise dimensional é importante para justificar o comportamento 

mecânico dos instrumentos, uma vez que pequenas variações dimensionais 

podem influenciar na resistência em flexão. A análise das características 

geométricas sob microscopia óptica demonstrou que apenas os instrumentos 

RaCe e ProFile Vortex apresentaram valores numéricos dentro da 

especificação ISO (International Standard Organization: ISO 3630-1, 1992).  

Pequenas variações no projeto podem gerar um impacto significativo 

sobre o comportamento mecânico de instrumentos endodônticos (13). O maior 

diâmetro em D0 e a menor flexibilidade do instrumento RaCe em comparação 

com o TF, pode explicar em parte sua inferior resistência à fadiga(5, 6, 16,19). 

Todos os instrumentos apresentaram conicidade de 0,04 mm/mm ao 

longo da sua haste de corte helicoidal cônica, estando de acordo com as 

informações do fabricante. 

  A elevada flexibilidade de um instrumentoreduz a carga exercida sobre 

suas arestas de corte, quando introduzido em um canal curvo, que por sua vez 

diminui as tensões no instrumento e a possibilidade de fratura por fadiga. Como 

a flexibilidade é um fator influenciador na resistência à flexão rotativa, o teste 
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de flexão em 45º foi incluído no estudo. Neste ensaio, o instrumento Hyflex foi 

significativamente mais flexívelseguido pelo TF, sendo que ambos tiveram 

maior vida em fadiga, em comparação ao RaCe e ao ProFile Vortex. 

O instrumento ProFile Vortex fabricadocom a liga NiTi M-Wire foi 

lançado no mercado com a promessa de apresentar maior flexibilidade. 

Entretanto, isto não foi observado no presente estudo onde este instrumento 

apresentou maior rigidez em relação aos demais, corroborando com outros 

autores (24,25).A seção reta transversal triangular convexa do ProFile Vortex 

confere uma maior áreaem comparação aos outros instrumentos avaliados, 

podendo explicar a razão de sua maior rigidez. 

Os resultados do nosso estudo não mostraram diferença estatística 

significante na resistência à fadiga entre osinstrumentos TF e Hyflex, porém 

estes foram mais resistentes à flexão rotativa do que o ProFile Vortex, que por 

sua vez, foi mais resistente em relação ao RaCe. O fato de o instrumento 

ProFile Vortex apresentar menor flexibilidade e maior vida em fadiga quando 

comparado ao RaCe, pode estar relacionado com o tratamento térmico da liga, 

durante sua fabricação. Este resultado indica que o tratamento térmico da liga 

NiTi M-Wire contribui para o aumento da resistência àfratura em flexão 

rotativa,em comparação à liga NiTi convencional, corroborando com outros 

estudos (7,26,27,28). 

O fato dos instrumentos TF apresentarem maior vida em fadiga em 

relação aos instrumentos ProFile Vortex e RaCe pode estar relacionado à fase 

R presente na microestrutura da liga, assim como, ao processo de fabricação, 

a seção reta transversal triangular e aos menores valores em D0, D3 e D6, 

conferindo maior flexibilidade a este instrumento. São instrumentos fabricados 

por torção com tratamento de superfície, que eliminam defeitos de acabamento 

superficial presentes no processo de usinagem, e que atuam como pontos 

concentradores de tensão, que podem induzir a fratura por fadiga neste local 

(10,13,29). Outros estudos também mostraram a maior resistência à fadiga de 

instrumentos fabricados com a liga NiTi fase R, em comparação a liga NiTi M-

Wire e NiTi convencional (10,13,15, 30). 

Provavelmente a maior resistência à flexão rotativa dos instrumentos 

Hyflex em relação aos instrumentos ProFile Vortex e RaCe pode ser atribuída à 

sua maior flexibilidade, aos menores valores em D0, D3 e D6 e também à sua 
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liga NiTi com memória controlada, permitindo que a microestrutura martensita 

fique estável na temperatura da cavidade bucal. Isto confere aos instrumentos 

uma alta resistência à fadiga (31). Outros estudos (20, 21, 22, 24,27,17,28) 

ratificam os resultados do presente trabalho, em relação à maior resistência à 

fadiga dos instrumentos com a liga NiTi com memória controlada, em 

comparação aos gerados a partir da liga NiTi M-Wire e NiTi convencional. 

Os resultados não mostraram diferença estatística no NCF entre os 

instrumentos TF e Hyflex. Isto pode ser explicado pelo fato de ambos 

possuírem elevada flexibilidade, não apresentarem diferença estatística nos 

diâmetros em D0, D3 e D6 e possuírem seção reta transversal triangular.  

A análise no MEV das hastes de corte helicoidal não mostrou 

deformação plástica, após o ensaio de flexão rotativa estático, devido à SE da 

liga NiTi, que aumenta o grau da deformação elástica. Além disso, o uso de um 

canal metálico de diâmetro maior que oinstrumento, reduz a resistência ao giro 

deste no interior do canal, durante o ensaio. A morfologia da superfície de 

fratura revelou características do tipo dúctil e a presença de microcavidades 

(dimples), compatível com estudos prévios (23, 33).  

Em função dos resultados obtidos podemos concluir que entre os 

instrumentos avaliados, o Hyflex é o mais seguro em relação à manutençãoda 

trajetória inicial do canal, assim como, à fratura por flexão rotativa.   
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