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Resumo
Introdução: Esse estudo tem como objetivo avaliar a resistência à fadiga cíclica de dois diferentes sistemas 
rotatórios de níquel-titânio, k3 (Sybron Endo, EUA) e Endosequence (Brasseler, EUA), fundamentando-se 
no número de usos. Todas as limas rotatórias que foram selecionadas possuíam conicidade 0.04, 25mm de 
comprimento e diâmetro de ponta 25, padrão ISO.  Métodos: Para tal, um dispositivo desenvolvido especi-
ficamente para executar ensaios dinâmicos foi utilizado. Cada grupo foi subdividido em quatro subgrupos 
em função do número de usos, estabelecidos da seguinte maneira: grupos A0 e B0, instrumentos sem 
nenhum uso; grupos A1 e B1, instrumentos de um único uso; grupos A3 e B3, instrumentos de três usos 
e grupos A5 e B5, instrumentos de cinco usos. Cada subgrupo era composto por 12 limas, totalizando 96 
instrumentos rotatórios entre K3 e Endosequence. A simulação foi realizada em canais artificiais de resina 
com curvatura de 40 graus e raio de 5mm. Todas as limas foram submetidas a ensaios de fadiga cíclica rea-
lizados em um dispositivo experimental que permitiu que o instrumento reproduzisse uma instrumentação 
rotatória em canais curvos. Esse dispositivo possui um temporizador, que registra o tempo de avanços em 
segundos, desde o início do movimento até a fratura da lima e também um contador, que registra dentro do 
intervalo de tempo o número de ciclos realizados pelo cilindro pneumático até o momento da fratura. Foi 
utilizada uma peça de mão com contra-ângulo redutor de 16:1, acionado por motor elétrico na velocidade 
de 350 rpm e 2 N/cm de torque. O tempo foi registrado por meio do contador presente no dispositivo. Os 
valores foram transformados em segundos. Para análise estatística, empregou-se o teste de análise de vari-
ância (dois critérios) entre as amostras testadas. Resultados: Observou-se que não houve diferença estatisti-
camente significante em relação ao número de usos. Entretanto, o sistema k3 apresentou maior resistência 
à fadiga flexural em relação ao sistema Endosequence (p < 0,01).
descRitoRes: Instrumentos odontológicos – Destística operatória – Torque – Níquel – Titânio.

aBstRact
Introduction: The aim of this work was to evaluate the cyclic fatigue resistance of two different nickel-tita-
nium rotary systems, k3 (Sybron Endo, EUA) and Endosequence (Brasseler, EUA), based on the number 
of uses. All rotary files which were selected had their conicity of 0,04, 25mm of length and tip diameter 
of 25, following ISO standardization. Methods: To reach the purposes, a specially developed apparatus to 
perform dynamic assays was employed.  Each group was subdivided into 4 subgroups  according to the 
number of uses, being established as follows: groups A0 and B0, instruments without any use; groups 
A1 and B1, instruments of a single use; groups A3 and B3, instruments of three uses and groups A5 and 
B5, instruments of five uses. Each subgroup was compound of 12 files, totalizing 96 rotary instruments 
between K3 and Endosequence. The simulation was conducted in resin artificial canals presenting curva-
ture of 40 degrees and radius of 5 mm. All files were submitted to cyclic fatigue assays performed on an 
experimental apparatus where the instrument could reproduce a rotary instrumentation in curved canals. 
This equipment contains an timer, which records advance time per seconds, since the begin of movement 
until the file fracture, and also has a counter which registers, on a period of time, the cycle number accom-
plished by the pneumatic cylinder until the fracture time. A reducer contra-angle hand piece of 16:1 was 
used, activated by an electric motor on a speed of 350rpm and 2 N/cm of torque. Time was recorded by the 
counter coupled in the apparatus. Values were converted into seconds. The two-way analysis of variance 
was employed to statistical evaluation, among tested samples Results: It could be observed that observe that 
no statistical differences were found in relation to the number of uses. However, the K3 system showed 
higher resistance to flexural fatigue when compared to the Endosequence system (p < 0,01).
descRiptoRs: Dental instruments – Dentistry operative – Torque – Nickel – Titanium
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intRoduÇão
A ideia não recente de empregar limas rotatórias no 

preparo do canal radicular foi concretizada com o lan-
çamento do sistema Canal Master U, que acrescentava 
novos conceitos aos instrumentos endodônticos, tais 
como sua secção transversal, presença de ponta inativa, 
guias radiais, ângulo de incidência ligeiramente negativo 
e de limas com conicidade diferente a série ISO. Como 
esse sistema tinha seus instrumentos fabricados em aço 
inoxidável, apresentava alto índice de fraturas. 

É válido ressaltar que as alterações nas característi-
cas morfológicas dos instrumentos endodônticos foram 
impulsionadas pela mudança de conceito no preparo do 
canal radicular, agora no sentido coroa-ápice, diferente 
das técnicas empregadas até o momento.

No que se refere à utilização clínica, essas limas são 
acionadas por motores elétricos ou pneumáticos, o que 
torna possível imprimir movimentos horários de veloci-
dade constante com controle de torque, aumentando a 
produtividade, diminuindo o tempo de trabalho e, con-
sequentemente, a fadiga do operador.

Dessa maneira, a fratura do instrumento durante o 
preparo do canal deve ser considerada, pois em algumas 
ocasiões pode até levar ao insucesso do tratamento.

Fato preocupante é que a fratura possui aspecto mul-
tifatorial, podendo ocorrer por impacto, carregamentos 
repetidos ou até mesmo por aplicação de cargas de baixa 
intensidade. Essas modalidades de força oferecem maior 
perigo quando o profissional está diante de canais radi-
culares com condições anatômicas desfavoráveis, como 
canais excessivamente curvos.

Baseado nessa assertiva, existem muitos contradizeres 
em relação ao número de usos com que um determinado 
instrumento rotatório pode ser utilizado para executar a 
modelagem em diversas situações clínicas.

Assim, justifica-se a realização de estudo para alcan-
çar critérios mais consistentes no que diz respeito à re-
sistência à fadiga cíclica e, de alguma maneira, orientar 
o profissional, considerando-se o número de vezes que o 
instrumento deve ser utilizado com maior segurança.

ReVisão de liteRatuRa
A mudança de conceito na Endodontia, em que se 

valoriza mais o preparo mecânico do canal radicular, ao 
invés do uso de substâncias agressivas para eliminar a in-
fecção presente, motivou a melhoria da qualidade dos 
instrumentos endodônticos.

Buchler e Wang3 (1963), em pesquisa realizada para 

o programa espacial americano no Naval Ordenance La-
boratory, desenvolveram a liga equiatômica de níquel-
titânio. Foram impulsionados pela excelente proprieda-
de de efeito de memória de forma que essa nova liga 
apresentava.

A liga intermetálica de níquel-titânio foi batizada no 
momento como Nitinol, em razão das iniciais dos ele-
mentos da liga e do laboratório onde foi desenvolvida.

Na Odontologia, o níquel-titânio somente foi in-
troduzido em 1971, por Andreasen e Hilleman1, para 
confecção de fios ortodônticos, justamente pelo baixo 
módulo de elasticidade da liga.

Especificamente na Endodontia, foram Civjan, Hu-
get e De Simon5 (1975) que idealizaram a fabricação de 
instrumentos endodônticos a partir da liga de níquel-
titânio. 

Resistência à corrosão, excelente biocompatibilidade, 
efeito memória de forma e superelasticidade são proprie-
dades vantajosas dessa liga em comparação com os ma-
teriais antes empregados na confecção de instrumentos 
endodônticos (Miura et al.17, 1986).

Walia, Brantley e Gerstein31 (1988) realizaram o pri-
meiro estudo com limas endodônticas de níquel-titânio, 
produzidas a partir de arcos ortodônticos usinados. Para 
isso, selecionaram limas manuais de número 15 fabrica-
das por NiTi e aço inoxidável e avaliaram as proprieda-
des de torção e flexibilidade dessas limas. Os resultados 
demonstraram que as limas de NiTi apresentaram flexi-
bilidade duas a três vezes maior em relação as de aço ino-
xidável. Também as limas de NiTi apresentaram maior 
resistência à fratura por torção nos sentidos horário e 
anti-horário.

O resultado desse estudo despertou interesse nos 
pesquisadores, principalmente no que concerne à instru-
mentação de canais radiculares, pois as propriedades de 
alta flexibilidade e resistência à fratura conferida a essas 
limas direcionam a Endodontia para um caminho pro-
missor.

Com a somatória de resultados promissores nas pes-
quisas realizadas, a Endodontia vivenciava uma revolu-
ção tecnológica jamais observada em toda sua história. A 
partir de então, novos sistemas de instrumentos rotató-
rios foram sendo criados e aperfeiçoados com as inova-
ções da metalurgia.

Shimabuko27 (2000) comparou a resistência à fra-
tura por torção dos instrumentos do sistema Quantec 
Series 2000 de conicidade 0.04 e 0.06. O instrumen-
to foi adaptado a um contra-ângulo preso em uma base 
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e teve seus 3mm finais apreendidos por uma morsa. O 
torque foi ajustado em 0,2 N e o motor elétrico aciona-
do. À medida que não era observada nenhuma alteração, 
aumentava-se uma unidade de torque até ocorrer a fra-
tura do instrumento. Dessa maneira, conclui-se que os 
instrumentos de maiores conicidades apresentam maior 
resistência à torção, considerando-se o mesmo compri-
mento.

Vários são os estudos que buscam descobrir o desem-
penho dos instrumentos de níquel-titânio quando sub-
metidos a esforços repetidos, nas mais diversas condi-
ções anatômicas, como também da possível deterioração 
diante das substâncias químicas empregadas no preparo 
do canal radicular, métodos de esterelização, meios de 
acionamento e também adestramento e habilidade ma-
nual do operador.

A fratura por torção ocorre quando a ponta do ins-
trumento fica travada no interior do canal, e assim, a 
continuidade da carga à direita pode ultrapassar o limite 
de resistência à fratura do instrumento.

Já a flambagem ocorre quando o instrumento é sub-
metido a uma carga compressiva no sentido do seu eixo 
de inserção, resultando em um arco em flecha. Essa carga 
pode exceder o limite de resistência do instrumento e 
separá-lo em duas partes.

A fratura flexural está relacionada com cargas com-
pressivas laterais, ocasionadas pela resistência das paredes 
dentinárias principalmente em canais excessivamente 
curvos. A repetição cíclica pode levar à fratura do ins-
trumento.

Levando em consideração as características morfo-
lógicas da superfície de fratura, elaborou-se uma clas-
sificação que se divide em frágil, quando se tem uma 
superfície lisa e brilhante, ou dúctil, quando apresenta 
microcavidades com forma hemisférica ou alongada.

Baseados nesses conceitos, Haikel et al.10 (1999) exa-
minaram 3 sistemas de limas rotatórias de NiTi (Profile, 
Hero e Quantec) que foram submetidos ao ensaio de 
fadiga cíclica. Os resultados indicaram que todos os sis-
temas apresentaram fraturas do tipo dúctil.

Seguindo o mesmo raciocínio, Peng et al.20 (2005) 
constataram que a utilização repetida do instrumento 
Protaper S1 predispõe formação de microrachaduras na 
região dos ângulos de corte, sendo observada baixa inci-
dência de deformações plásticas, podendo levar à fratura 
mesmo sem sinais evidentes de alteração de espira.

Os estudos das fraturas torsional e flexural foram for-
talecidos pela necessidade em se obter um critério con-

sistente para estabelecer parâmetros para o descarte do 
instrumento.

Em mais um de seus trabalhos, Yared, Bou Dagher 
e Machtou34 (1999) observaram a fratura flexural de 
instrumentos rotatórios de NiTi, após cinco e dez usos 
em canais mesiais de molares inferiores. A esterelização 
por calor seco era realizada entre cada ciclo de uso. Os 
instrumentos foram submetidos a ensaios em que eram 
girados livremente em um tubo metálico oco e curvo até 
ocorrer a fratura. Os resultados apontaram que, mesmo 
após dez simulações de uso, não houve decréscimo no 
número de rotações até a fratura da lima.

Yared, Bou Dagher e Matchou33 (2000) realizaram 
um estudo comparativo utilizando instrumentos sub-
metidos ao uso em molares inferiores extraídos (grupo 
experimental) e instrumentos de nenhum uso (grupo- 
controle). A fadiga cíclica foi testada por carregamentos 
repetidos girando o instrumento livremente em um tubo 
metálico oco de 90 graus até acontecer a fratura. Não 
houve diferença estatisticamente significante entre os 
grupos estudados.

Pessoa21 (2003) relacionou a influência do número de 
usos na resistência à fadiga cíclica dos instrumentos Race 
25/04. Canais simulados em blocos de resina foram uti-
lizados para a simulação de uso. Assim, os instrumentos 
foram divididos em quatro grupos experimentais, assim 
definidos: sem nenhum uso, com um único uso, com 
três e cinco usos. Todas as limas foram submetidas a en-
saios de fadiga cíclica e o tempo despendido aferido por 
um cronômetro. As limas empregadas cinco vezes regis-
traram menor tempo até a ocorrência da fratura. Não 
houve diferença estatisticamente significante entre os 
instrumentos sem nenhum uso e aqueles com um único 
uso.

Yared, Kulkarni e Ghossayn32 (2003) estudaram o 
torque e o ângulo de rotação no momento da fratura 
de instrumentos K3 novos e com cinco usos. Os autores 
concluíram que o uso repetido dos instrumentos dimi-
nui a capacidade de suportar o torque, pois as limas com 
cinco usos apresentaram menor torque e ângulo de rota-
ção no momento da fratura.

Inan, Aydin e Tuca11 (2007) avaliaram a resistência à 
fadiga cíclica utilizando instrumentos rotatórios de NiTi 
do sistema Protaper para preparar canais simulados, ten-
do com variável o comprimento do raio de curvatura, 5 e 
10mm. Os resultados mostraram que a variação do raio 
de curvatura influenciou a resistência à carregamentos 
repetidos dos instrumentos rotatórios testados.
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Ray, Kirkpatrick e Rutledge24 (2007) estudaram a 
resistência à fadiga flexural dos sistemas K3 e Endose-
quence. Avaliaram que independentemente da variação 
de velocidade, 300 ou 600 rpm, o sistema K3 mostrou 
ser mais resistente à fratura quando comparado com o 
mesmo calibre de ponta e conicidade do sistema Endo-
sequence.

Nesse sentido, para avaliar a influência da velocidade 
na distorção das espiras dos instrumentos, Yared, Bou 
Dagher e Machtou35 (2001b) selecionaram molares hu-
manos extraídos para serem preparados com limas ro-
tatórias. Com a utilização de velocidades de 150, 250 
e 350 rpm, observaram que o emprego de velocidades 
mais reduzidas diminui significativamente o risco de 
complicações.

A habilidade e o grau de adestramento do operador 
são fatores que devem ser essencialmente considerados 
na instrumentação rotatória.

Seguindo esse contexto foi que Mandel et al.16 (1999) 
determinaram a incidência de fratura de instrumentos 
rotatórios de NiTi, tendo como variável a experiência do 
operador. Dos cinco operadores avaliados, somente dois 
eram especialistas em endodontia. O sistema escolhido 
foi o Profile, 0,04 e 0,06, na técnica coroa-ápice, para 
preparar blocos de resina com canais simulados. Todos 
os operadores passaram por um período de aprendiza-
gem antes de executar a técnica experimental. Dos 125 
canais simulados preparados, 21 fraturaram (16,8%), 
sendo 19 no período de aprendizagem. Os autores res-
saltaram a necessidade de treinamento para aumentar a 
competência e diminuir os riscos de acidente. 

Registradas as informações existentes na literatu-
ra, percebe-se a necessidade de estabelecer parâmetros 
consistentes para diminuir o índice de fraturas de ins-
trumentos rotatórios de níquel-titânio. Muitas diver-
gências de ideias ainda predominam quando o assunto 
é o número de vezes com que um determinado instru-
mento pode ser utilizado com segurança. Sendo assim, 
é válido mais um estudo que busca aclarar dúvidas ain-
da persistentes.

pRoposiÇão
O propósito deste estudo é avaliar a resistência à fa-

diga flexural de dois diferentes sistemas de instrumentos 
rotatórios de níquel-titânio, K3 (SybronEndo, EUA) e 
Endosequence (Brasseler, EUA), quando submetidos a 
diferentes números de usos em canais simulados, valen-
do-se de dispositivo apropriado para ensaios dinâmicos. 

mateRial e mÉtodos
Para o presente estudo, foram selecionados 96 ins-

trumentos rotatórios de níquel-titânio, divididos da se-
guinte maneira:

- Grupo A: 48 instrumentos do sistema K3 (Sybro-
nEndo, EUA);

- Grupo B: 48 instrumentos do sistema Endosequen-
ce (Brasseler, EUA).

Os instrumentos selecionados para os dois sistemas 
tinham 25mm de comprimento, diâmetro 25 e conici-
dade 0.04.

Cada grupo foi subdividido em quatro subgrupos 
compostos por 12 espécimes cada, baseados no número 
de usos a que foram submetidos, e assim definidos: A0 
e B0, instrumentos sem nenhum uso; A1 e B1, instru-
mentos de 1 uso; A3 e B3,  instrumentos de 3 usos; A5 
e B5, instrumentos de 5 usos. Neste estudo foram utili-
zados canais simulados em resina epóxica com curvatura 
de 40 graus e 5mm de raio.

No que diz respeito ao operador, foi selecionado um 
único cirurgião-dentista, especialista em Endodontia e 
com amplo conhecimento e domínio da técnica automa-
tizada com instrumentos de níquel-titânio para executar 
a instrumentação dos blocos de resina.

Previamente à realização do ciclo de uso foi, reali-
zada uma adequação do canal simulado, abrindo-se es-
paço com limas manuais tipo K de numeração 10 e 15 
sequencialmente. Em seguida, o terço cervical e médio 
dos canais foi trabalhado inicialmente com a lima 25/08, 
seguida pela lima 25/10 e novamente reutilizando o ins-
trumento 25/08. Para essa manobra, apenas limas do sis-
tema K3 foram empregadas como forma de padroniza-
ção, independentemente se o canal seria instrumentado 
posteriormente pelo sistema k3 ou Endosequence.   

 Foi executado um discreto alargamento apical com 
instrumentos manuais #25 de conicidade 0.02 em to-
dos os canais simulados, antes da utilização dos sistemas 
K3 ou Endosequence, correspondentes aos grupos A e B 
respectivamente, possibilitando-se assim, o emprego do 
sistema selecionado para o estudo. 

Em seguida, foi realizada a etapa da instrumenta-
ção propriamente dita, valendo-se dos instrumentos de 
cada sistema selecionado para esse estudo (K3 e Endose-
quence), todos de calibre #25, conicidade 0.04 e 25mm 
de comprimento, calibrado com cursor de silicone em 
19mm no seu comprimento real de trabalho.

O acionamento foi executado empregando-se motor 
elétrico na velocidade de 350 rpm e torque determina-
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do em 2.0 Ncm. Acoplado ao motor elétrico foi feito o 
uso do conjunto micromotor/contra-ângulo redutor de 
velocidade (16:1).

Com relação à cinemática, foi realizado pelo opera-
dor o movimento de pecking, que consiste em exercer 
pressão suficiente para o instrumento avançar milímetro 
a milímetro, seguido de recuos suaves até que seja alcan-
çado o limite desejado, e quando ele percebesse que o 
instrumento não mais apresentava resistência nas pare-
des do canal, o mesmo era retirado, encerrando-se assim 
seu ciclo de uso. Como irrigante químico, o hipoclorito 
de sódio a 1% foi utilizado.

Todos os grupos foram submetidos ao processo de 
esterilizarão antes do experimento, como também após 
cada sequência de uso. Para isso, as limas foram lavadas 
em água corrente e sabão, secas em papel toalha, emba-
ladas em envelope de poliamida e grau cirúrgico, para 
então serem submetidas à esterilização por calor úmido 
sob pressão, e permaneceram em autoclave, por 20 mi-
nutos na temperatura de 134ºC.

Para a realização dos ensaios, foi utilizado um dispo-
sitivo experimental confeccionado exclusivamente para 
o estudo de resistência à fadiga flexural de instrumentos 
rotatórios de níquel-titânio, em razão do uso, utilizado 
por Kawakami14 (2007) em sua tese de doutorado apre-
sentada à Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo. Esse dispositivo reproduz o movimento 
de pecking quando o contra-ângulo é acoplado e possui 
um sensor que paralisa o movimento assim que ocorre a 
fratura do instrumento. Também dispõe de um tempori-
zador que registra o tempo do início do movimento até a 

Figura 4.1 – Dispositivo para o ensaio de fadiga cíclica

Figura 4.2 –  Anel de apreensão para o conjunto micromotor/
contra-ângulo redutor

Figura 4.3 –  Vista superior do bloco de aço temperado e sua 
relação com o cilindro e o sensor

ocorrência da fratura.  (Figuras 4.1, 4.2 e 4.3).
Inicialmente, o posicionamento e a apreensão do 

conjunto micromotor/contra-ângulo no suporte do dis-
positivo foi efetuado, para que permaneça paralelamente 
ao plano inferior.

Em seguida, o instrumento a ser testado foi levado 
ao contra-ângulo, certificando-se de que o mesmo estava 
corretamente apreendido. Nesse momento, o motor elé-
trico foi calibrado para trabalhar em rotação contínua na 
velocidade de 350 rpm e torque de 2 Ncm.
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Com o instrumento em posição, a chave geral foi 
ligada, o motor elétrico acionado, no mesmo momen-
to em que a chave do sistema pneumático foi ligada. A 
fratura do instrumento foi facilmente detectada pelo 
sensor, e nesse momento o contador e o temporizador 
foram imediatamente parados. Os dados registrados no 
contador e no temporizador foram anotados para pos-
terior tabulação. Esse procedimento foi executado para 
todos os instrumentos de cada grupo experimental, de 
maneira sequencial.

O tempo despendido até a ocorrência da fratura do 
instrumento era expresso em minutos e segundos pelo 
contador. Esses valores foram todos transformados em 
segundos para simplificar a análise dos resultados.

De posse das informações consideradas, o teste es-
tatístico foi realizado para verificar a existência de dife-
rença estatisticamente significante entre as amostras tes-
tadas, empregando-se o grau de significância de 1% (p 
≤ 0,01).

Resultados
Os valores absolutos de cada espécime, transforma-

dos em segundos, assim como as médias e o desvio-pa-
drão para cada grupo experimental, apresentam-se nas 
tabelas 5.1 e 5.2.

Os grupos testados com os instrumentos k3 apresen-
taram uma média superior de tempo até a ocorrência da 
fratura, em relação aos grupos que experimentaram as 
limas Endosequence.

Tabela 5.1 –  Valores originais, média e desvio-padrão, expressos 
em segundos, para o grupo k3

Grupo      Número de usos
K3 1 uso 3 usos 5 usos
1 138 82 121
2 125 147 114
3 138 97 133
4 119 143 91
5 150 87 137
6 113 130 115
7 154 97 109
8 121 107 129
9 161 118 127

10 144 97 110
11 118 99 117
12 138 111 131

Média 134,92 109,58 119,50
Desvio-padrão 15,65 21,04 12,92

Tabela 5.2 –  Valores originais, média e desvio-padrão, expressos 
em segundos, para o grupo Endosequence

Grupo      Número de usos
Endosequence 1 uso 3 usos 5 usos

1 67 80 64
2 83 73 52
3 50 91 35
4 94 49 39
5 74 58 25
6 70 57 44
7 75 54 50
8 54 38 60
9 58 48 68

10 57 62 68
11 72 89 62
12 46 64 47

Média 66,67 63,58 51,17
Desvio-padrão 14,18 16,61 13,79

Sendo as amostras independentes, a distribuição 
amostral normal e as variâncias iguais, empregou-se a 
análise de variância para dois critérios para determinar 
se havia diferença estatisticamente significante entre os 
fatores de variação (p < 0,05), e em seguida o Teste t de 
Student, se necessário (Tabela 5.4).

O F-teste dos sistemas rotatórios utilizados foi eleva-
do, indicando que a secção transversal do instrumento 
influencia diretamente na resistência à fadiga flexural, 
rejeitando-se, sob esse aspecto, a hipótese de nulidade e 
aceitando-se a hipótese experimental.  O Teste t de Stu-
dent comprova que o sistema k3 apresentou maior re-
sistência à fadiga flexural quando comparado ao sistema 
Endosequence.

Em relação ao fator de variação número de uso, pelo 
resultado do valor de F, conclui-se que as diferenças não 
são estatisticamente significantes, aceitando-se a hipóte-
se de nulidade.

discussão
A manobra de executar um pré-alargamento com li-

mas manuais de pequeno calibre é essencial para reduzir 
o atrito da superfície do instrumento rotatório com as 
paredes do canal, pois reduz o estresse por torção, visto 
que o diâmetro do canal não será menor que o diâmetro 
da ponta do instrumento (Berutti et al.2, 2004; Patiño et 
al.19, 2005; Peters et al.22, 2003; Schafer25 2002; Schafer 
e  Florek26 2003). É de extrema relevância a realização 
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desse procedimento antes da instrumentação rotatória, 
atuando preventivamente contra um dos fatores que le-
vam à fratura da liga do instrumento.

Alguns autores acreditam que os instrumentos sub-
metidos à fadiga cíclica têm a sua resistência à fratura 
inversamente proporcional ao seu calibre e conicidade, 
isto é, limas de maior diâmetro sofrem maior estresse 
na região de curvatura máxima, ocorrendo maior risco 
de ruptura (Haikel et al.10, 1999; Ullmann e Peters30, 
2005). 

Os resultados deste estudo divergem da assertiva 
desses autores, pois os instrumentos K3, em média, de-
moraram mais que o dobro do tempo para a ocorrência 
da fratura em relação aos instrumentos Endosequence, 
que, por sua vez, possuem menor quantidade de massa 
metálica. Resultados similares foram encontrados por 
Ray, Kirkpatrick e Rutledge24 (2007). Tal fato pode ser 
entendido considerando-se que nesses estudos o ensaio 
de fadiga cíclica foi totalmente dinâmico, o que não foi 
observado no trabalho de Haikel et al.10 (1999), que, 
por não reproduzir o movimento de pecking acarretou 
em um único ponto de estresse nos instrumentos testa-
dos. Dessa maneira, os instrumentos de maior calibre e 
conicidade realmente podem ter sua resistência à fadiga 
flexural diminuída.

Já o trabalho de Ulmann e Peters30 (2005) fez uso ex-
clusivo de limas rotatórias Protaper, que são instrumen-
tos excessivamente cônicos e calibrosos, sendo compre-
ensível que, dentro desse grupo, os instrumentos mais 
calibrosos obtiveram menor resistência à fadiga cíclica, 
colocando-se em dúvida até mesmo sua utilização em 
canais com curvatura acentuada.

É importante salientar que o emprego de técnicas es-
calonadas no sentido coroa-ápice quando do emprego 
dos sistemas rotatórios de NiTi é um artefato indispensá-
vel para evitar estresse da ponta do instrumento durante 
a modelagem, principalmente de canais curvos (Carva-
lho4, 2000; Correia6, 2003; Jodway e Hulsmann12, 2006; 
Kaptan et al.13 2005). Seguindo esse raciocínio, diversos 
autores afirmam que as condições anatômicas do canal 
radicular desempenham papel fundamental no risco de 
fratura flexural, não viabilizando o uso dos instrumentos 
inúmeras vezes (Craveiro de Mello et al.7, 2002; Haikel 
et al.10, 1999; Kuhn e Jordan15, 2002; Pruett; Clement; 
Carnes23, 1997; Zelada et al.36, 2002).

Existem grandes especulações e ideias diferentes so-
bre a influência do número de vezes que um único ins-

trumento pode ser utilizado com segurança. Alguns au-
tores chegam a concluir que os instrumentos rotatórios 
de níquel-titânio podem ser seguramente usados até dez 
vezes (Peters e Barbakow22, 2002; Tongbaiyai e Torabi-
nejad29, 1999; Yared et al.34, 1999), outros até seis vezes 
até quatro (Yared; Bou Dagher; Machtou33, 2000) e três 
(Pessoa21, 2003; Svec e Powers28, 1999).

A escolha da velocidade empregada neste presente 
trabalho foi baseada nos achados de Daugherty, Gound 
e Comer8 (2001) que afirmam ser 350 rpm a melhor op-
ção, pois além de observarem consideravelmente aumen-
to na eficiência de corte, a deformação encontrada foi 
praticamente 50% quando comparada ao acionamento 
de 150 rpm.

A metodologia empregada neste estudo foi a mesma 
utilizada por Kawakami14 (2007), permitindo a rotação 
livre do instrumento e a padronização da curvatura do 
ensaio que é totalmente dinâmico por reproduzir o mo-
vimento de pecking. 

A escolha do torque de 2,0 N/cm teve como funda-
mento a geometria dos instrumentos utilizados, a orien-
tação recomendada pelos fabricantes e também os acha-
dos científicos que indicam ser esse valor o mais seguro 
durante a modelagem dos canais (Paqué et al.18, 2005; 
Svec e Powers28, 1999; Gambarini9, 2001a).

No que diz respeito ao número de usos, analisado 
pelo teste estatístico, conclui-se que não houve diferen-
ça significativa entre os instrumentos testados. Segun-
do Kawakami14 (2007), um resultado diferente poderia 
ser encontrado caso os instrumentos fossem reutilizados 
pelo menos por sete vezes.

A análise estatística demonstrou que, tendo como 
variável a natureza geométrica dos grupos utilizados, 
houve diferença significante quando comparada às limas 
k3 com as Endosequence. Enquanto a média aritmética 
do tempo despendido para a fratura do grupo K3 foi de 
121, 33 segundos, a média do grupo Endosequence foi 
de 60,47 segundos, menos que a metade do anterior.

Esse acontecimento pode ser entendido levando em 
consideração o sistema Endosequence, de secção trans-
versal triangular e pouca massa metálica quando compa-
rado ao sistema k3. Esses fatores provavelmente fazem 
com que a resistência à fratura flexural das limas Endose-
quence seja inferior quando comparada às limas k3.

A velocidade, como já mencionada anteriormente, 
foi estipulada em 350 rpm, pois assim aumenta a efi-
ciência de corte e diminui o índice de deformações nas 
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espiras. (Daugherty et al.8, 2001).
Não existe um critério sólido de quanto seria o nú-

mero de usos em que um determinado instrumento ro-
tatório poderia ser utilizado com segurança antes de ser 
efetuado seu descarte. Porém, associando os resultados 
deste estudo com os achados de Kawakami14 (2007), 
pode-se afirmar que a utilização de até 5 vezes é consi-
derada segura, desde que a cinemática tenha sido aplica-
da corretamente. Kawakami14 (2007) relata ainda que o 
emprego de até 7 vezes, em um torque máximo de 2N/
cm, não afetou a resistência à fadiga flexural dos instru-
mentos.

Em contrapartida, os resultados deste trabalho mos-
tram claramente que a característica geométrica associa-
da à quantidade de massa metálica de um determinado 
instrumento são fatores cruciais que influenciam direta-
mente no número de usos.

É importante ressaltar que o bom senso deve prevale-

cer ao interpretar e extrapolar os resultados de qualquer 
estudo in vitro, pois está conceituado que a fratura de 
instrumentos rotatórios de níquel-titânio é de ordem 
multifatorial e apenas algumas variáveis foram avaliadas 
neste estudo.

conclusão
A avaliação dos resultados obtidos neste estudo de-

monstra que o número de usos não influenciou na re-
sistência à fadiga flexural tanto do sistema k3 quanto do 
Endosequence.

A metodologia aplicada foi fundamental para con-
cluir que a variação do grau de resistência à fadiga cíclica 
está relacionada às características geométricas dos instru-
mentos assim como à sua quantidade de massa metáli-
ca, teoria embasada pelo fato de que os instrumentos k3 
registraram aproximadamente o dobro do tempo até a 
ocorrência da fratura.
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