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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi determinar o número de ciclos para a fratura 
(NCF) em flexão rotativa e analisar a influencia da fadiga na flexibilidade dos instru-
mentos endodônticos RaCe de NiTi. Vinte e um instrumentos com diâmetro da pon-
ta de 0,25 mm e conicidade de 0,06 mm/mm foram utilizados. A avaliação dimen-
sional mostrou que os diâmetros e a conicidade estão de acordo com as dimensões 
nominais do fabricante. A análise por EDS indicou que a composição química se 
situou na faixa das ligas equiatômicas de NiTi que permitem EMF e SE. A difração 
por raios-X mostrou que a estrutura cristalina dos instrumentos é austenítica à tem-
peratura ambiente. A microdureza Vickers se situou na faixa de microdureza das 
ligas de NiTi. O ensaio de flexão rotativa foi realizado em dois grupos. No primeiro 
foi realizado um ensaio contínuo (n=10) para determinar o NCF. Em um segundo 
grupo (n=10) o ensaio foi interrompido em 50, 70 e 90% da vida em fadiga (NCF). 
Em cada paralisação foram realizados ensaios de flexão em 45º e análise no mi-
croscópio eletrônico de varredura (MEV). Não houve diferença estatística no NCF 
(p>0,05) com e sem paralisação do ensaio, indicando que a interrupção do ensaio 
de fadiga não interfere no NCF. A força para flexão dos instrumentos RaCe nos 
estágios de 70 e 90% do NCF não apresentaram diferença estatística significante 
(p>0,05). Os instrumentos aumentaram a flexibilidade com a fadiga (p≤0,05). Na 
análise por MEV foram observados aglomerados de partículas de segunda fase, 
que contribuem para a nucleação de trincas e fratura do instrumento. Foi possível 
observar a evolução das trincas com a etapa de fadiga.

Palavras-chave: Instrumentos endodônticos, Liga de NiTi, flexibilidade, resis-
tência a fadiga.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the number of cycles to fracture (NCF) 
in rotating bending test and analyze the influence of fatigue on the flexibility of endo-
dontic instruments RaCe made with NiTi. Twenty-one instruments with tip diameter 
equal to 0.25 mm and taper of 0.06 mm/mm were used. The dimension analysis 
showed that the diameter and taper are according to the nominal size specified by 
the manufacturer. Semi-quantitative chemical analysis by EDS indicated that che-
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mical composition is in the range of NiTi alloys that allow SME and SE. Analyzes by 
X-ray diffraction showed that the crystal structure of the instruments is austenitic at 
room temperature. Vickers microhardness test showed that hardness is in the range 
of NiTi alloys. The rotating bending test was performed in two groups. The first one 
was done continuously (n=10) in order to determine  the NCF and times of 50, 70 
and 90% of fatigue life where estimated. In the second group (n=10) the test was in-
terrupted at the first group estimated times. After each fatigue testing bending tests 
until 45º and scanning electron microscopy analysis (SEM) was done. There was 
no statistical difference in NCF (p>0.05) between continuous and interrupted fatigue 
testing and stopping fatigue test did not affect the NCF. The flexural strength values   
for RaCe instruments at 70 and 90% of NCF showed no statistical significant diffe-
rence (p>0.05). The instruments flexibility increased with fatigue (p≤0.05). The SEM 
showed second phase particles clusters that contribute to the process of cracks 
nucleation and fracture of the instruments. It was possible to observe the evolution 
of the cracks during fatigue testing.

Keywords: Endodontic instruments, NiTi alloys, flexibility, fatigue life.

INTRODUÇÃO
 

 As ligas de NiTi são “materiais inteligentes”, ou seja, com estímulo externo 
apresentam comportamento que melhoram seu desempenho (Willian, 2008). Uma 
aplicação destas ligas na odontologia é na fabricação de instrumentos de NiTi, os 
quais ao trabalharem em canais radiculares curvos sofrem transformação de fase 
de autenita para martensita por tensão com aumento de sua flexibilidade. Com a 
transformação de fase, o menor módulo de elasticidade da fase formada (marten-
sita) permite um alargamento do canal radicular na região curva com manutenção 
da forma cônica progressiva. O melhor desempenho das ligas NiTi em relação ao 
aço inoxidável deve-se à maior flexibilidade. Isto gera menor número de defeitos no 
preparo dos canais, como degraus ou transporte apical, e reduz o tempo do trata-
mento em aproximadamente 20% (Serene, 1995). 

 Duas propriedades estão relacionadas à transformação de fase do material. O 
efeito memória de forma (EMF) e a superelasticidade (SE). O EMF ocorre quando 
a liga recupera completamente a sua forma original após aquecimento do material 
deformado na fase martensita. A SE ocorre quando o material é deformado na fase 
austenita e a recuperação da forma ocorre quase que instantaneamente após a 
retirada da carga, sem necessidade de aquecimento (Otsuka & Ren, 1999; Thomp-
son, 2000; Tobushi et al., 1998). 

 O emprego mais comum deste tipo de instrumento é em rotação contínua. 
Devido à fadiga de baixo ciclo são acumulados defeitos microestruturais e as proprie-
dades de SE e EMF são alteradas. Com o uso, os instrumentos NiTi não apresentam 
deformação plástica ou sinal de fadiga  e fraturam sem exibir deformação plástica 
aparente. Isto dificulta a determinação do momento para o descarte do material. A 
utilização contínua não sinaliza risco de fratura e, sua ocorrência torna o tratamento 
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mais complexo ou inviável. O entendimento de como a flexibilidade é modificada e 
como as trincas nucleiam e se propagam com o uso de um instrumento, explicam 
como a fratura do material ocorre e permite evitar a falha do instrumento no interior 
do canal radicular.

 Vários parâmetros influenciam no comportamento de um instrumento, como 
por exemplo, geometria, composição química e microestrutura. Portanto a caracte-
rização prévia do instrumento para determinar a influencia destas variáveis é impor-
tante para o seu emprego com segurança. A análise dos tempos da vida em fadiga 
dos instrumentos endodônticos de NiTi permite o entendimento de modificações 
que ocorrem na microestrutura do mesmo quando submetido as condições de uso.

MATERIAIS

 No presente trabalho foram utilizados 21 instrumentos RaCe (FKG Dentaire 
La Chaux-de-Fonds, Suíça) de diâmetros 0,25mm e conicidade 0,06 mm/mm (fi-
gura 1). Foram realizados ensaios de microdureza Vickers, ensaio de fadiga até a 
fratura, e ensaios de fadiga com paralisação em 50, 70 e 90% da vida em fadiga.

Figura 1. Instrumentos RaCe (FKG Dentaire La Chaux-de-Fonds, Suíça).

MÉTODOS

Microscopia óptica
 O objetivo da análise dimensional foi comparar o comprimento da base da 

ponta e a conicidade de 5 instrumentos com os valores nominais informados pelo 
fabricante. Foi utilizado um microscópio ZEISS com câmera pixeLINK modelo PL- 
a662 acoplada a uma fonte de luminosidade ZEISS 1500 LCD.

 Para obtenção das imagens foi utilizado o programa AxioVision® 5.1. A base 
da ponta foi medida com um aumento de 5X com luminosidade de 3000K. A ima-
gem para cálculo da conicidade foi obtida com aumento de 1,6X com uma lumino-
sidade de 2800K. A conicidade real dos instrumentos foi calculada de acordo com 
a equação:

C = (D13 - D3)/d
onde C é a conicidade aferida, D13 é o diâmetro a 13 mm da ponta do instrumento, 

D3 é o diâmetro a 3 mm da ponta do instrumento, d é a distância entre D13 e D3.

Espectroscopia de energia de raios-X
A análise semiquantitativa da composição química de dez instrumentos foi realiza-

da pela técnica de EDS. Empregou-se uma microsonda Noram acoplada ao microscópio 
eletrônico de varredura JEOL, modelo LSM 5800LV.
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Difração de raios-X
 Fez-se a análise de difração de raios-X de cinco instrumentos com o difratômetro 

PANalytical X’Pert Pro em configuração foco linha, sendo o feixe gerado por um tubo de 
cobalto. Foram utilizados filtro de Fe, tensão de 45kV e corrente de 40mA. As amostras 
foram fixadas em uma placa de vidro.

Microscopia eletrônica de varredura
Cinco instrumentos de NiTi foram selecionados aleatoriamente e observados no 

Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL, modelo LSM 5800LV. Eles foram observados 
como recebido, nas interrupções do ensaio de fadiga e após a fratura. A região em torno 
de D6 foi observada para verificar a extensão e quantidade de trincas após o ensaio de 
fadiga. Esta região corresponde ao centro de curvatura do canal simulado confeccionado 
para o ensaio de flexão rotativa (Figura 3 B).

 A inspeção como recebido visou verificar o acabamento superficial do instrumen-
to. O material ciclado em 50, 70 e 90% da vida em fadiga, foi analisado para verificar a 
nucleação e propagação de trincas. Após a fratura, o material foi observado para deter-
minar o tipo de fratura (ductil ou frágil).

Ensaio de flexão em 45º
 Os ensaios de fl exão em 45º fo-Os ensaios de flexão em 45º fo-

ram realizados em 10 instrumentos com 
uma máquina de ensaio universal EMIC 
DL10000. A célula de carga utilizada foi 
de 20 N. Determinou-se a variação das 
forças para flexionar os instrumentos em 
45º. 

Os instrumentos foram subme-
tidos aos ensaios tendo como base a 
norma no 28 da ADA (American Dental 
Association) que foi modificada. Uma 
morsa de aço foi usada para imobilizar 
os instrumentos à 3mm da ponta. Os ca-
bos dos instrumentos foram mantidos à 
45º fixados em outra morsa (Figura 2).
                 

Figura 2. Configuração do ensaio de flexão em 45º 
(A) e deslocamento do instrumento no momento 

da realização do mesmo (B) (Soares, 2012).

Ensaio de fadiga por flexão rotativa
 Este ensaio foi realizado através de um dispositivo desenvolvido pela equipe 

do Laboratório de Biomateriais do IME (Figura 3 A). O canal confeccionado com um 
tubo de aço foi fixado na morsa do aparelho, permitindo a inserção do instrumento 
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instalado no motor em um eixo coincidente com a direção da parte reta do canal 
(Figura 3 B). O centro de curvatura deste canal, dista 4,75 mm da extremidade (Mo-
reira, 2006), portanto este ponto seria crítico para fratura dos instrumentos, próximo 
ao D6 (a 6 mm da ponta). A velocidade do ensaio foi de 300 rpm.

O tempo da vida em fadiga foi determinado como o tempo máximo em rota-
ção para ocorrer a fratura. Após determinar os tempos em 50, 70 e 90% do tempo 
de vida foram realizados novos ensaios com interrupção nestes tempos. Em cada 
etapa de paralização os instrumentos foram submetidos a flexão em 45º e inspe-
cionados no MEV. Os instrumentos foram identificados para analisar a influencia do 
carregamento cíclico na força para flexionar os instrumentos em 45º.

Figura 3. Dispositivo do ensaio flexão rotativa (A) (Rodrigues et al., 2011; Soares, 2012) e ilustração do canal 
simulado utilizado no ensaio (B) (Moreira, 2006; Rodrigues et al., 2011; Soares, 2012).

Ensaio de microdureza Vickers
 O ensaio de microdureza Vickers foi realizado para determinar a µHV na 

condição de como recebido. Foi utilizado o microdurômetro Micromet 2003 Buheler. 
As indentações foram feitas com 100gf durante 15s e avaliadas com lente objetiva 
de 40X e ocular de 10 X.

 O instrumento foi embutido em resina acrílica e lixado com lixas Norton de 
granulação 200, 300, 400, 600 e 1200 para o desgaste até o núcleo do instrumento. 
O acabamento foi realizado com polimento com alumina nas granulações de 1; 0,5 
e 0,25 μm seguida de pasta de diamante 1μm.

RESULTADOS

Microscopia óptica
Os valores médios das dimensões de cinco instrumentos aferidos no estudo 
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estão apresentados na Tabela 1. Os valores dos diâmetros das bases das pontas 
e conicidade estão de acordo à norma ADA nº 28 e compatíveis com as dimensões 
nominais fornecidas pelo fabricante.

Tabela 1. Média das medidas das bases das pontas e conicidades aferidas.

Medida Base da ponta (mm) Conicidade calculada (mm/mm)

Média + DP 0,23 + 0,01 0,063 + 0,0016

Espectroscopia de energia de raios-X
Os valores médios das composições químicas semiquantitativas obtidas dos 

10 instrumentos por espectroscopia de energia de Raios-X estão apresentados na 
Tabela 2.

Tabela 2. Médias das porcentagens dos elementos presentes no instrumento 

RaCe.

Instrumento
% Peso % Atômico

Ni Ti Ni Ti

RaCe 55,7 + 3,9 44,3 + 3,9 50,7 + 3,7 49,3 + 3,7

Difração de raios-X
 O resultado da difração mostrou picos característicos das ligas de NiTi. Fo-

ram encontrados picos de austenita B2 cúbica de corpo centrado (grupo espacial 
Pm-3m na nomenclatura de Hermman-Mauguin), (Figura 4). Não foram encontra-
dos picos de martensita tipo B19´ (grupo espacial P21/m). Portanto na temperatura 
ambiente o material é exclusivamente austenítico.

Figura 4. Difratograma mostrando os picos referentes à fase austenítica dos instrumentos endodônticos 
RaCe.

Microscopia eletrônica de varredura
 As imagens da microscopia eletrônica dos instrumentos como recebidos e 

após 50, 70 e 90% da vida em fadiga estão apresentadas na Figura 5. Os instru-
mentos apresentaram bom acabamento superficial. Pode-se observar aumento do 
número e da dimensão das trincas com o ensaio de flexão rotativa.



36    – 4o Trimestre de 2014

Figura 5. Morfologia da superfície e acabamento dos instrumentos com aumento de 450 × (A). Trinca obser-
vada na meia vida em fadiga com aumento de 2000 × (B). Nucleação da trinca em partícula de segunda fase 
na meia vida em fadiga com aumento de 3300 × (C). Presença de múltiplas trincas na região de D6 em 70% 
da vida em fadiga com aumento de1800 × (D). Presença de aglomerados de partículas de segunda fase em 
região de desgaste acentuado em 90% da vida em fadiga com aumento de 4000 × (E). Superfície de fratura 

com aumento de 200 × (F).

Ensaio de flexão em 45º
Os dez instrumentos testados apresentaram comportamentos semelhantes e 

as curvas de carregamento antes e após os ensaios de fadiga não apresentaram 
diferenças significativas. As curvas nas condições como recebido, em 50, 70 e 90% 
da vida em fadiga estão representadas na Figura 6.
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Figura 6. Curvas dos ensaios de flexão em 45º nas diferentes condições de fadiga.

Os valores médios das forças são apresentados na tabela 3. Os parâmetros 
da análise estatística das forças em flexão nas diferentes condições dos ensaios 
são apresentados na tabela 4. 

Tabela 3. Valores das forças (gf) para flexionar os instrumentos nas diferentes etapas do ensaio de fadiga.

Instrumento Recebido (gf) 50% NCF (gf) 70% NCF (gf) 90% NCF (gf)

Média + DP 553,08 + 28,44 315,33 + 11,77 340,13 + 17,13 344,68 + 14,99

Tabela 4. Valores de p das análises estaítsicas comparativas das forças  
para flexão em 45º nos diferentes  estágios de fadiga.

Nível de Fadiga 50% (NCF) 70% (NCF) 90% (NCF)

recebido p = 0,001 p = 0,001 p = 0,001 

50%  p = 0,002 p = 0,001

70% p = 0,362

Ensaio de fadiga por flexão rotativa
 Após o ensaio do primeiro grupo de instrumentos até a fratura (Tabela 5), 

fez-se a estimativa do possível tempo para atingir 50%, 70% e 90% da vida. Na 
Tabela 6 são mostrados os tempos estimados, o tempo medido para atingir 10% da 
vida e o tempo total para a fratura.

Tabela 5. Tempo total (segundo) e NCF médios para fratura dos instrumentos RaCe submetidos ao ensaio de 
flexão rotativa sem paralisação do ensaio.

Instrumento RaCe

Média + DP
Tempo (s) NCF

25,2 + 5,43 130,03 + 28,03
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Tabela 6. Tempos parciais (segundo) e para a fratura dos instrumentos RaCe (n=10) submetidos à flexão 
rotativa. Média do tempo total para fratura e número de ciclos para a fratura (NCF).

Instrumento

 RaCe
50% 70% 90% 10% final Tempo (s) NCF

Média + DP 12 s 5 s 5 s 7,4 + 3,69 s 29,4 + 3,69 147 + 18,44

O número de ciclos para a fratura dos instrumentos com e sem interrupção 
do ensaio foi submetido à análise estatística utilizando o teste t-student com nível 
de significância em 5%. Constatou-se que p=0,127 (p>0,05). Portanto, não houve 
diferença estatística significativa entre os grupos testados.

Ensaio de microdureza Vickers
 O valor médio da microdureza Vickers dos instrumentos RaCe foi de 330,04 

+ 16,12.
 

DISCUSSÃO

As dimensões devem atender a recomendação da norma nº 28 da ADA, pois 
no momento da utilização os parâmetros que o dentista leva em consideração para 
a seleção dos instrumentos são o diâmetro da ponta e a conicidade. Além dis-
to, dados da literatura mostram que as dimensões dos instrumentos endodônticos 
influenciam em suas propriedades mecânicas como flexibilidade e resistência a 
fadiga (Lopes et al., 2004; Lopes et al., 2000; Moreira, 2006; Castro, 2010). No pre-
sente trabalho, constatou-se que as dimensões analisadas atendem a tolerância 
dimensional preconizada pela norma.

A base da ponta foi analisada, pois ela é uma região crítica durante a fabrica-
ção pela sua pequena dimensão. Ela serve como parâmetro de controle de qua-
lidade. Se o fabricante possui capacidade para usinar esta região, possivelmente 
as outras partes do instrumento estarão dentro das dimensões recomendadas pela 
norma. A conicidade depende de dois diâmetros e da distância entre eles (Equação 
1.) Por isto estes dois pontos foram escolhidos para avaliação dimensional dos 
instrumentos.

As medidas dos diâmetros dos instrumentos para o cálculo da conicidade fo-
ram realizadas em D3 e D13, pois ela é a mais solicitada no interior dos canais radi-
culares sendo sujeita a maior probabilidade de fratura. O fato da conicidade atender 
a recomendação da norma ADA nº 28 mostra que é possível fabricar instrumentos 
com liga de NiTi por usinagem com uma boa precisão dimensional.

Uma das dificuldades para a realização dos ensaios mecânicos é selecionar a 
forma e as dimensões do canal radicular, uma vez que várias configurações e raios 
de curvatura dos canais são utilizados (Lopes et al., 2013). Castro (2010) utilizou 
uma configuração onde a maior probabilidade de fratura seria em D3. No entanto, 
a região crítica apical dista 5 mm do ápice radicular. Esta região concentra grande 
parte dos acidentes anatômicos que podem gerar um maior nível de tensão nos 
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instrumentos. Neste trabalho a configuração do canal utilizada foi tal que o ponto 
crítico (centro de curvatura) ficou localizado em D6, região que dista 6 mm do ápice 
do instrumento (Figura 3 B). Uma configuração semelhante de canal foi utilizada 
por Moreira (2006). Em D6, a flexibilidade é menor, e a resistência mecânica do 
instrumento é menor com maior possibilidade de fratura.

As composições químicas (Tabela 2) obtidas por EDS foram compatíveis com 
as mencionadas por outros autores para a liga de NiTi (Otsuka & Wayman, 1998;  
Otsuka & Ren, 2005; Magalhães, 2010;  Castro, 2010).

A porcentagem atômica dos elementos encontrada neste trabalho constatou 
que a liga do instrumento RaCe é rica em Ni (Tabela 2).  A tendência da liga NiTi 
equiatômica é formar uma matriz homogênea livre de outras fases sólidas. Neste 
trabalho, devido a maior porcentagem de Ni ocorre a formação de partículas de 
segunda fase, as quais foram observadas na microscopia eletrônica de varredura 
(Figura 5 C e Figura 5 E).

 O difratograma mostrou picos de austenita (Figura 4), corroborando o  re-
sultado de outro trabalho no qual foi feita a difração de raios-X para o mesmo 
instrumento (Magalhães, 2010). Isto comprova que o instrumento é austenítico a 
temperatura ambiente e, portanto possui SE.

 As ligas de NiTi contendo percentuais em peso de 55% de Ni e 45% de Ti 
exibem SE (Otsuka & Wayman, 1998). A liga do instrumento estudado neste traba-
lho possui composição nesta faixa (Tabela 2) e a superelasticidade pode ser cons-
tatada através dos testes de flexão à 45º, onde a curva do ensaio do instrumento 
como recebido exibiu uma tendência a formar um platô de transformação de fase 
(Figura 6). Este padrão foi encontrado de maneira similar em outros trabalhos que 
estudaram as ligas de NiTi (Liu et al., 1998; Vieira et al., 2010).

A observação dos instrumentos como recebido permitiu a observação da 
orientação das ranhuras oriundas do processo de fabricação. Estas são evidências 
da metodologia de produção. As ranhuras transversais indicam que foram usinados 
(Figura 5 A). O acabamento superficial influencia na vida em fadiga, pois os defeitos 
atuam como concentradores de tensão e centros de nucleação de trincas (Lopes et 
al., 2010). A orientação transversal das trincas está no sentido da propagação da 
trinca, isto pode diminuir a vida em fadiga do instrumento. Teoricamente o ideal é 
que os instrumentos apresentem superfície lisa, porém na prática isto não ocorre.

Na situação de meia vida em fadiga, observou-se a nucleação de trincas e 
esparsas, visíveis em aumentos entre 3000 e 4500X. A nucleação das trincas ocor-
reu preferencialmente em regiões com defeitos oriundos do processo de fabricação 
que funcionaram como concentradores de tensão. As trincas encontradas apre-
sentaram tamanhos na faixa de 5 a 20 µm (Figura 5 B).  Assim como os defeitos 
de usinagem, as partículas de segunda fase funcionaram como concentradores de 
tensão e favoreceram a nucleação de trincas (Figura 5 C).

A análise dos instrumentos em 70% da vida em fadiga permitiu observar um 
aumento considerável no número de trincas, principalmente na região de D6 que 
corresponde ao centro de curvatura do canal simulado do ensaio de flexão rotativa 
(Figura 3 B). Com um aumento de 2000X foi possível observar o aumento no nú-
mero e na dimensão das trincas (Figura 5 D).
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Ao atingir o estágio de 90% da vida em fadiga, os instrumentos apresentaram 
desgaste superficial acentuado, e foi possível constatar a presença de aglomerados 
de partículas de segunda fase (Figura 5 E). Estes aglomerados funcionam como 
grandes vazios e concentradores de tensão que favorecem a fratura do material.

A utilização de um instrumento em 70% ou 90% da vida em fadiga apresenta 
risco clínico. A perda de corte leva o dentista a realizar uma maior força na tentativa 
de avançar com o instrumento no interior do canal, o aumento da força gera níveis 
de tensão excessivos e a fratura do instrumento.

Os instrumentos apresentaram superfície de fratura típica de material dúctil, 
compatível com diversos trabalhos encontrados na literatura (Figura 5 F) (Moreira, 
2006; Lopes et al., 2010; Lopes et al. 2011).

A interface matriz-precipitado é um sítio preferencial de nucleação de marten-
sita que compete com as discordâncias, isto gera a redução das tensões elásticas 
ao redor do precipitado (Lopez et al., 2001). Logo, a presença de partículas de 
segunda fase está relacionada à transformação martensítica induzida por tensão. 

Nos instrumentos RaCe o efeito foi diferente, pois os defeitos acumulados 
na ciclagem mecânica levaram a redução na força para flexionar os instrumentos 
à 45º.  A fabricação dos instrumentos pelo processo de usinagem encrua o material. 
Isto somado aos defeitos gerados pela fadiga, gera grande nível de tensão na rede 
cristalina que aprisiona martensita na microestrutura (Otsuka & Shimizu, 1986). 
Esta martensita residual influencia na flexibilidade, devido ao seu menor módulo de 
elasticidade (Otsuka & Ren, 2005). Isto explica por que ocorreu uma redução de 
aproximadamente 43% da força para flexionar o instrumento que sofreu fadiga até 
a meia vida (Tabela 3).

Quando o nível de tensão interna no material atinge o valor crítico, escorrega-
mentos irreversíveis dos planos ocorrem e a capacidade de recuperar a austenita é 
perdida. Assim, a SE deixa de existir. A introdução de discordâncias leva o material 
a um estado energético que estabiliza a martensita (Otsuka & Shimizu, 1986).

A realização do ensaio de flexão rotativa simula o carregamento na condição 
clínica de uso dos instrumentos. Os defeitos gerados influenciaram nas proprie-
dades conforme constatado nos ensaios de flexão em 45º. Isto confirma a hipóte-
se de que a flexão rotativa dos instrumentos altera suas propriedades mecânicas 
tornando-os mais flexíveis.

Não houve diferença estatística significante entre os tempos dos ensaios rea-
lizados continuamente e com a paralisação. Considerando que o tempo para a fra-
tura é diretamente proporcional ao número de ciclos, o mesmo ocorreu para o NCF 
(Tabela 5 e Tabela 6). Isto demonstra que o efeito da flexão rotativa no instrumento 
possui caráter acumulativo, e a vida útil depende do NCF o que não depende da 
paralisação do ensaio ou da velocidade do mesmo.

Os instrumentos RaCe possuem partículas de segunda fase agrupadas for-
mando aglomerados, os quais prejudicaram o desempenho do material, pois fun-
cionam como uma partícula grande gerando uma tensão excessiva em uma região, 
facilitando a fratura do material. A existência do aglomerado funciona como um 
defeito de volume na matriz do material, o que não é o ideal.

O ensaio de microdureza Vickers foi importante, pois ele excluiu algumas va-
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riáveis de difícil controle, como: a geometria do instrumento, a superfície de aca-
bamento, a temperatura de realização do ensaio e componentes mecânicos que 
possam ser presos em posições diferentes nos instrumentos.

O valor da microdureza Vickers é um dado numérico que se refere unicamen-
te à liga da qual é feito o instrumento, que poderá apresentar diferenças por causa 
das condições de processamento que são estabelecidas pelo fabricante. Neste 
trabalho ela pode ser associada à composição química do material e ao processo 
de fabricação.

Os valores obtidos no ensaio de microdureza foram compatíveis com os de 
outros estudos que encontraram valores médios de 345 HV para limas NiTi-Flex 
(Lopes et al., 2004). Outro estudo encontrou valores entre 303 HV e 362 HV em 
ligas de NiTi utilizadas para confecção de instrumentos endodônticos (Serene et 
al., 1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fabricante do Instrumento RaCe possui controle da dimensão e do processo 
de fabricação por usinagem, pois as dimensões atendem a norma ADA nº 28.

A composição química dos instrumentos endodônticos RaCe da liga NiTi per-
mite que este instrumento apresente SE e EMF. A liga na qual o material é confec-
cionado é rica em Ni, o que proporciona partículas de segunda fase que interferem 
na vida em fadiga do material.

A flexibilidade dos instrumentos é influenciada pelo carregamento cíclico. O 
instrumento se torna mais flexível quando submetido às condições de uso.

A vida em fadiga não é influenciada pela paralisação do ensaio. A nucleação 
e crescimento das trincas dependem da intensidade das tensões cíclicas que o 
material fica submetido no carregamento cíclico.
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