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RESUMO 

 

 

Mustafá NA. Fadiga cíclica flexural de instrumentos Hyflex CM e TF Adaptive em 
diferentes situações experimentais [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a resistência à fadiga cíclica flexural 

dos instrumentos de níquel- titânio, Hyflex CM (Coltène, EUA) e TF Adaptive 

(SybronEndo, EUA) em diferentes situações experimentais. Todas as limas que 

foram selecionadas possuíam conicidade 0,04 e diâmetro de ponta 35. Utilizou-se 

um dispositivo desenvolvido especificamente para realizar o ensaio flexural 

dinâmico. Os instrumentos TF Adaptive foram divididos em 3 grupos de acordo com 

o ângulo de curvatura do ensaio: 45º, 60º e 90º e cada grupo subdividido em 2 

subgrupos de acordo com o tipo de movimento: rotação contínua e Adaptive. Cada 

subgrupo era composto por 15 instrumentos TF Adaptive, totalizando 90 

instrumentos. Quinze instrumentos Hyflex CM formavam o grupo 4, no ensaio com 

ângulo de curvatura 90 graus e rotação contínua. A simulação foi realizada em 

canais artificiais de aço com ângulo de 45, 60, 90 graus e raio 5m m. O número de 

ciclos e o tempo em segundos até a fratura foram tabulados e analisados. 

Entretanto, a fadiga cíclica flexural foi significante maior nos três grupos em 

movimento Adaptive. E as limas TF Adaptive em seu próprio movimento tiveram 

maior número de ciclos e tempo até a fratura quando comparadas as Hyflex CM no 

ensaio de 90 graus. Portanto, conclui-se que o sistema Adaptive (limas TF Adaptive 

+ movimento Adaptive) foi mais seguro à resistência á fadiga flexural, e no ensaio de 

90 graus o sistema Adaptive foi mais resistente quando comparado com as limas 

Hyflex CM no movimento de rotação contínua. 

 

Palavras- chaves: Fadiga cíclica, Curvatura, Fratura, Níquel-titânio. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Mustafá NA. Flexural cyclic fatigue of instruments Hyflex CM and TF Adaptive in 
diferente experimental situations [dissertation]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 

 
The aim of this work to evaluate the cyclic fatigue resistance flexural the instruments 

of nickel-titanium, HyFlex CM (Coltène, USA) and TF Adaptive (SybronEndo, USA) in 

different experimental situations. All files that were selected had 0.04 taper and tip 

diameter 35. We used a device developed specifically to perform the dynamic 

flexural test. The TF Adaptive instruments were divided into 3 groups according to 

the angle of curvature of the test: 45, 60 and 90 and further divided in two subgroups 

according to the type of movement: continuous rotation and Adaptive. Each group 

consisted of 15 instruments TF Adaptive totaling 90 instruments. Fifteen HyFlex CM 

instruments formed the group 4 in the trial of bend angle 90 degrees and continuous 

rotation. The simulation was performed in artificial steel angled channels 45, 60, 90 

degrees and radius 5m m. The number of cycles and the time in seconds until 

fracture were tabulated and analyzed. However, the cyclical flexural fatigue was 

significantly greater in the three groups Adaptive motion. And the TF Adaptive files 

on your own movement had a higher number of cycles and time to fracture when the 

HyFlex CM compared in 90-degree test. Therefore, it is concluded that the adaptive 

system (TF Adaptive Motion + Adaptive files) was safer resistance to flexural fatigue, 

and 90 degrees test Adaptive system is more resistant when compared with the 

HyFlex files into continuous. 

 

Keywords: Cyclic fatigue, Curvature, Fracture, Nickel-titanium. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A importância da modelagem do sistema de canais radiculares durante o 

tratamento endodôntico é assunto bastante consolidado. Aos instrumentos compete 

o corte de dentina e consequentemente a modelagem dos canais radiculares. O 

desenvolvimento e aplicação de instrumentos endodônticos produzidos em ligas de 

Níquel-Titânio (Ni-Ti) em sistemas automatizados permitiu maior agilidade na 

obtenção da modelagem final do canal radicular, quando comparada pela 

instrumentação exclusivamente manual. 

Sendo a forma cônica, a mais esperada após a finalização do preparo 

cirúrgico para qualquer canal radicular, isso não se torna simples quando nos 

deparamos com canais radiculares que apresentam acentuadas curvaturas, o que 

implica e aumenta o risco de fratura dos instrumentos de manter sua posição 

espacial original.  

Desta maneira, para se evitar iatrogênias como: perfurações radiculares, 

formação de degraus e transporte do canal, os instrumentos endodônticos passam 

por constantes mudanças, em sua conicidade, na composição de sua liga metálica e 

sofisticados tratamentos térmicos, exemplos significantes são as limas Hyflex CM 

que apresentam controle de memória, o que segundo o fabricante tem como 

principal finalidade diminuir consideravelmente o risco de fratura durante o preparo. 

E as limas TF Adaptive, que apresentam outro tipo de tratamento térmico 

denominado, R-phase, que combinado ao processo de torção garante ao 

instrumento maior flexibilidade e resistência.  

Aliada as modificações estruturais, atualmente a indústria também vem 

investindo e modificando a cinemática dos movimentos utilizados no preparo 

mecanizado, para proporcionar ao operador maior segurança e confiabilidade.  

Além do conhecido movimento reciprocante, o movimento Adapative   

apresenta ao mesmo tempo os dois movimentos: rotatório continuo e reciprocante, 

automaticamente alternados em função da carga que o instrumento sofre. 
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Diante dessas propostas e pela importância do benefício que podem trazer 

para o cotidiano clínico, cabe investigar a resistência à fadiga cíclica destes sistemas 

em diferentes situações experimentais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A complexidade da anatomia dental sempre foi o maior desafio da 

Endodontia, desafio que desde os primórdios tempos da especialidade fez com que 

a busca por novos tipos de instrumento pudesse sanar este desafio. Sendo  

modelagem e conicidade produto final esperado do preparo químico cirúrgico ideal 

nos canais radiculares, a ciência juntamente com a indústria começaram a 

desenvolver instrumentos com novas ligas que visavam corte, flexibilidade e 

resistência. 

Em 1975, Civjan et al. sugeriram a aplicação de níquel titânio na 

instrumentação endodôntica, essa que por sua vez era realizada quase que 

exclusivamente com instrumentos manuais confeccionados em aço inoxidável. 

Propuseram a mudança já que a liga de NiTi apresenta elasticidade e efeito 

memória, características peculiares já que os instrumentos sofrem tensões e até 

deformações no preparo do sistema de canais radiculares.  

Sendo assim no final da década de 80, Walia et al. (1988) realizaram o 

primeiro estudo utilizando limas endodônticas em níquel titânio, comparando-as com 

as então usadas, limas de aço inoxidável. Usaram neste estudo limas 15 com 

secção triangular, de aço inoxidável e de níquel- titânio, foram testadas para 

comparar flexibilidade e resistência à torção. Tiveram como resultado que a liga de 

NiTi apresentou muito mais flexibilidade e maior resistência. Concluindo que essas 

propriedades são de extrema importância para especialidade. 

A partir de então, essas limas em níquel titânio foram acionadas em motores 

elétricos e pneumáticos, a fim de proporcionar um preparo mais cônico e seguro ao 

cirurgião dentista. Desta forma, iniciou-se uma linha de pesquisa com inúmeros 

trabalhos a fim de melhorar e facilitar a Endodontia. 

Yoneyama et al. (1992) pesquisaram se a quantidade de titânio influenciava 

nas propriedades das ligas de níquel e titânio. Obtiveram como resultado que a 

resistência à força era inversamente proporcional a quantidade de titânio, ou seja, 

quanto mais titânio em sua composição menos resistente era o instrumento.  

Tepel et al. (1997) utilizaram 24 tipos de instrumentos endodônticos, limas e 

alargadores com diferentes tipos de ligas: aço inoxidável, níquel titânio e titânio 

alumínio para avaliarem flexibilidade e resistência. No quesito flexibilidade, os 
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instrumentos de níquel titânio foram superiores, já quanto a resistência os 

instrumentos de aço inoxidável se sobressaíram.  

Bonetti Filho et al. (1998) compararam as irregularidades de superfície dos 

instrumentos de níquel titânio aos de aço inoxidável , sem uso e após o uso clinico. 

Concluíram que as limas de níquel titânio se deterioraram menos que as de aço 

inoxidável. 

Yared et al. (1999) verificaram se a o processo de esterilização a seco e o uso 

de Hipoclorito de Sódio influenciaram na resistência à fadiga cíclica em instrumentos 

de NiTi. Para este estudo, eles utilizaram instrumentos Profile. Foi empregado 

Hipoclorito de Sódio a 2,5% e calor seco de 160 º por duas horas. Grupo 1: 

instrumentação em cinco canais e Grupo 2: instrumentação em dez canais. Após o 

uso, os instrumentos foram levados para o teste de fadiga cíclica. Concluíram que a 

quantidade de uso influência o resultado, e tanto o Hipoclorito de sódio quanto o 

calor seco não aumentaram o risco de fratura dos instrumentos.  

No mesmo ano de 1999, Tongbaiyai e Torabinejad avaliaram o quanto 

instrumentos de NiTi poderiam ser reutilizados com segurança. Para este 

experimento foram utilizados cento e vinte molares inferiores e limas Profile 0,04, 

utilizando a técnica coroa-ápice. As limas eram esterilizadas e fotomicrografadas 

após cada uso. Durante o experimento 30% dos instrumentos sofreram fraturas. E 

mesmo assim, os autores concluíram que os instrumentos podem ser usados dez 

vezes antes do descarte. 

Ainda em 1999, Haikel et al. avaliaram se o raio de curvatura, o diâmetro e a 

conicidade dos instrumentos influenciavam na resistência dos instrumentos de NiTi. 

Usaram os sistemas Profile, Hero e Quantec. Os instrumentos foram acionados a 

uma velocidade de 300 rpm em raios de curvatura: 5 mm e 10 mm. Após os ensaios, 

os autores concluíram que todos os quesitos foram significantes na resistência do 

instrumento.   

Kazemi et al. (2000) analisaram propriedades físicas das limas de níquel 

titânio e aço inoxidável de mesma secção, avaliando flexibilidade e resistência. 

Concluíram que as limas de NiTi foram mais flexíveis, e menos resistentes à fratura. 

E na questão fratura, utilizando MEV, as limas de aço inoxidável apresentaram 

fratura do tipo frágil e as de NiTi eram fraturas do tipo dúctil. 
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Diante das comprovações dos estudos padronizou-se que o níquel titânio é a 

liga mais favorável para confecção de instrumentos endodônticos, por isso 

introduzido na Endodontia para o preparo de canais radiculares (Machado, 2007). 

Em 2005, Leonardo relatou em sua obra que os sistemas rotatórios de NiTi 

representaram uma imensa evolução tecnológica na especialidade de Endodontia, 

por proporcionarem mais rapidez ao tratamento, possibilidade de tratamentos com 

melhor prognóstico em canais curvos e atrésicos. 

Mesmo NiTi sendo a liga mais favorável, não se pode afirmar que é 

absolutamente ideal, quando submetida a esforços repetidos, empregada 

juntamente a substâncias químicas, ciclos de esterilização e habilidade do operador. 

Com isso, Lopes et al. (2000) afirmaram que a fratura dos instrumentos ocorrem por 

3 diferentes tipos de fadiga: torção, flambagem e flexão. 

 

 

2.1 A fadiga cíclica 

 

 

Apesar do aumento da flexibilidade, em comparação aos instrumentos de aço 

inoxidável, instrumentos rotatórios NiTi ainda são vulneráveis a fraturas. Muitas 

variáveis podem contribuir para esta fratura, mas as duas causas principais são: 

fadiga por torção e fadiga por flexão. 

Fadiga por torção: ocorre quando a ponta do instrumento fica travada no 

interior do canal e a haste continua a rodar, assim o limite de elasticidade do metal é 

excedido e há a fratura. 

Fadiga por flexão: ocorre quando o instrumento gira livremente em torno de 

uma curva, gerando ciclos de tensão e compressão no ponto de máxima flexão 

ocorrendo à fratura. 

Dentre as duas principais causas, estudos mostram que a fadiga cíclica 

flexural é principal causa de fraturas instrumento. Ela é responsável por 50 a 90% 

das falhas mecânicas (Parashos et al., 2004). 

Segundo, Pruett et al. (1997) a fadiga cíclica flexural e a fadiga por torção são 

as mais comuns na instrumentação rotatória e  ocorrem sem que o operador  

previamente perceba, já que visualmente o instrumento não   apresenta qualquer  

defeito ou estresse. 
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Li et al. (2002), utilizaram instrumentos Profile em diferentes velocidades: 200, 

300 e 400 rpm em canais simulados para avaliarem a resistência à fadiga cíclica, e 

concluíram que quanto maior a velocidade associada ao ângulo de curvatura 

também maior, maior será o tempo para fraturar o instrumento. 

Gavini (2006) estudou resistência à fadiga cíclica implantando íons de 

nitrogênio aos instrumentos. Utilizou para isso limas K3 tratadas e não tratadas com 

nitrogênio. Após os ensaios de fadiga cíclica em canal curvo, conclui que a limas 

tratadas com íons nitrogênio levaram mais tempo para fraturar. 

Ray et al. (2007) analisaram a resistência à fadiga de K3 e Endo Sequence 

comparando suas rotações contra uma superfície altamente polida com uma 

inclinação de 15 graus contra a horizontal. Para cada sistema rotatório, foram 

utilizadas limas 25/.04 , 25/.06, 40/.04 e 40/.06 em velocidade 300 e 600 rpm. Foi 

simulado movimentos de bicada em 1 ciclo por segundo. O número de rotações até 

o momento que o instrumento fraturou foi analisado por meio de análise de 

variância. E concluíram que em ambas velocidades 300 e 600 rpm, o sistema 

K3  teve uma significativa tendência a fratura quando comparado ao sistema Endo 

Sequence.  

Brisighello (2008) avaliou a resistência à fadiga cíclica dos sistemas rotatórios 

de NiTi K3 e Endo Sequence, em função do número de usos. Foram utilizados 

canais simulados em resina, com curvatura de 40 graus e raio de 5 mm. Todas as 

limas foram submetidas a ensaios de fadiga cíclica realizados em um dispositivo 

experimental que permitiu que o instrumento reproduzisse a instrumentação rotatória 

de canais curvos. Observou-se que não houve diferença estatisticamente 

significantemente em relação ao número de usos, porém o sistema K3 apresentou 

maior resistência à fadiga flexural do que o sistema Endo Sequence. 

De-Deus et al. (2010) avaliaram resistência à fadiga cíclica em razão do 

movimento e velocidade empregados nos instrumentos. Para isso utilizou 

instrumentos F2, do sistema Protaper Universal. No grupo 1 ficaram os instrumentos 

em rotação contínua e no Grupo 2 instrumentos em rotação alternada. Após a 

fratura de todas as amostras, eles concluíram que o tipo de movimento influenciou a 

resistência à fadiga cíclica, que foi significantemente maior no grupo que recebeu 

rotação alternada. 

Plotino et al. (2012) avaliaram o efeito da esterilização em auto clave na 

resistência à fadiga de instrumentos rotatórios endodônticos tradicionais e  novos. 
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Quatro sistemas foram avaliados K3, Mtwo, Vortex e K3XF todos com diâmetro 

40/.04 e subdivididos em instrumentados esterilizados e não esterilizados. As 

amostras foram submetidas a 10 ciclos de esterilização em auto clave. Após as 

análises de estatística obtiveram tais resultados:  as diferenças foram 

estatisticamente significativas apenas entre amostras esterilizados e não 

esterilizados K3XF (762 NCF contra 651 NCF) e entre os instrumentos K3, Mtwo e 

Vortex não apresentaram diferenças significativas. E concluíram que ciclos repetidos 

de esterilização em auto clave não influenciaram as propriedades mecânicas dos 

instrumentos de NiTi, exceto para K3XF que demonstrou aumento significativo  da 

resistência  à fadiga cíclica.  

Gambarini et al. (2012) avaliaram a resistência à fratura cíclica de 

instrumentos K3XF em movimentos alternados em diferentes ângulos. Para esse 

estudo utilizaram 50 instrumentos K3XF (40/.06) e dividiram os aleatoriamente em 5 

grupos. Os grupos de 1 a 4, os instrumentos foram submetidos a diferentes 

movimentos alternados  e o grupo 5 serviu de controle. E como resultado que 

aumentando o ângulo de progressão para cada ciclo de movimento alternado a 

resistência à fadiga foi reduzida. 

Gavini et al. (2012) utilizaram trinta e seis instrumentos Reciproc R25, estes 

divididos em dois grupos de acordo com a cinemática aplicada (rotação contínua ou 

reciprocante) para avaliar a resistência à fadiga cíclica. Utilizou-se para isso, um 

canal simulado com curvatura de 40 graus e raio de 5mm, motor elétrico com 300 

rpm que permitiu a reprodução de bicadas para simular o uso clínico. Após os dados 

analisados concluíram que o movimento reciprocante melhora a resistência à fadiga 

cíclica por flexão em instrumentos de níquel- titânio Reciproc R25, quando 

comparado com movimento de rotação contínua. 

Pedullà et al. (2013) avaliaram a resistência à fadiga cíclica por flexão de 

quatro sistemas, sendo dois de rotação contínua (Mtwo e TF,  ambos 25.06) e dois 

de rotação reciprocante (Reciproc R25 e Wave One primary). Foram utilizados 45 

instrumentos de cada sistema que foram subdivididos em 3 subgrupos, de acordo 

com o movimento a ser testado (n=15). Grupo 1: rotação contínua, Grupo 2: 

Reciproc ALL e Grupo 3: Wave One ALL. A resistência à fadiga foi determinada por 

contagem do número de ciclos até a falha em canal simulado de 60 graus e raio de 

curvatura 5 mm. Após o ensaio os dados foram analisados e os resultados foram: 

que resistência à fadiga cíclica nos movimentos reciprocantes foi maior que em 
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movimento contínuo. Não houve diferença entre os movimentos reciprocantes. E ao 

considerar o movimento adequado para cada sistema segundo o fabricante, não 

houve diferença na fadiga cíclica entre TF, Mtwo e R25, enquanto que a resistência 

à fadiga cíclica dos instrumentos Wave One foi menor. Concluíram que os 

movimentos reciprocantes mostraram uma maior resistência em todas as marcas em 

comparação com rotação contínua. 

Rubini et al. (2013) avaliaram a resistência à fadiga cíclica empregando 

diferentes movimentos nos instrumentos Hyflex. Utilizaram para esse estudo vinte e 

quatro instrumentos que foram divididos em dois grupos de acordo com o tipo de 

rotação recebida: contínua ou reciprocante. Os testes foram realizados em um 

dispositivo próprio onde permaneciam em rotação até a sua fratura. Após os testes, 

concluíram que o movimento reciprocante proporcionou maior resistência à fadiga 

cíclica que a rotação contínua. 

Shen et al (2013a) abordaram neste estudo que o tratamento térmico é uma 

dos quesitos de maior relevância quando se quer melhorar a resistência a fadiga dos 

instrumentos de NiTi. E ressalta que instrumentos desenvolvidos a partir de M-wire 

ou Fio-R representam a próxima geração de liga de NiTi com maior flexibilidade e 

resistência à fadiga. E ainda ressalta que entre as vantagens estão: redução do risco 

de fratura da lima, e instrumentação mais rápida e eficiente.  

Para avaliarem a eficiência do tratamento térmico, Shen et al. (2013b) 

avaliaram as propriedades de flexão e torção de K3XF, foram escolhidos 

instrumentos 25/.04 e 40/.04 e examinados por calorimetria diferencial de varrimento 

e difração de raios x. Os valores da carga de flexão foram significativamente 

menores na K3XF. E concluíram que K3XF exibiu um comportamento de fase e 

flexibilidades diferentes quando comparadas a k3 convencional, o que se pode 

atribuir ao tratamento térmico que o K3XF recebe.  

 Ha et al. (2013) avaliaram se a resistência ao estresse de torção e a fadiga 

cíclica seria melhorada pelo tratamento térmico utilizando instrumentos com 

características geométricas idênticas. Para isso utilizaram K3XF e K3, #30/.04 e 

#30/.06, submeteram tais instrumentos à números de ciclos até fraturarem. Tiveram 

como resultado, que quanto a resistência a torção máxima não houve diferença 

significativa. E quanto a fadiga cíclica K3XF se mostrou mais resistente.  

E também no ano de 2013, Lopes et al.  comparam as propriedades 

mecânicas dos instrumentos feitos de NiTi de fio convencional (K3 e Revo-S SV), M 
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Wire (Vortex) e ligas de NiTi em R-fase ( K3XF). Tais instrumentos foram submetidos 

a ensaios mecânicos para avaliar a resistência à flexão, o ensaio à fadiga, e a carga 

de torção em rotação no sentido horário. Os resultados mostraram que a K3XF, que 

é fabricado de liga de NiTi em R-fase teve o melhor desempenho geral, em 

flexibilidade, deflexão angular de ruptura, e resistência a fadiga cíclica. Além da liga 

a partir do qual o instrumento é fabricado, o desenho e as dimensões são 

determinantes para uma boa performance mecânica. 

No ano de 2014, Elnaghy comparou a resistência à fadiga cíclica dos 

seguintes instrumentos: Protaper Next, Twisted File, Hyflex CM e Protaper Universal. 

Utilizou-se para  o estudo instrumentos 25.06, exceto Protaper Universal que foi 

utilizado instrumentos 20.07. Vinte instrumentos de cada sistema foram usados no 

ensaio realizado em um dispositivo próprio e testados em canal simulado de aço 

com ângulo de curvatura 45 graus e raio de curvatura 5 mm. Com velocidade de 500 

rpm para TF e 300 rpm para ambas Protaper, os instrumentos foram submetidos ao 

teste de fadiga cíclica. Foram anotados o tempo em segundos e o NCF para cada 

instrumento. E o ranking dos valores de NCF foram: TF > Protaper Next > Hiflex CM 

> Protaper Universal. Concluíram que o sistema fabricado por torção foram mais 

resistentes. 

Ainda no ano de 2014, da Frota e sua equipe estudaram diferentes 

cinemáticas. Para o estudo utilizaram oitenta instrumentos todos com 25 mm de 

comprimento, vinte Reciproc R25, vinte Wave One primary, vinte Protaper Universal 

F2 e vinte Mtwo 25.06 para serem submetidos ao teste de flexão dinâmica com ou 

sem movimento axial (n=10) em um dispositivo que simula um canal de 45 graus e 

raio de curvatura 5mm. Utilizando os movimentos recomendados pelos fabricantes o 

ensaio foi realizado. Tiveram como resultado que o número de ciclos até a fratura foi 

significantemente maior para movimentos reciprocantes independente do movimento 

axial. Quando o movimento axial foi utilizado o sistema Reciproc foi mais resistente 

que Wave One, e semelhantes sem movimento axial. E o movimento contínuo teve 

diferença significativa com e sem movimento axial. 

Neelakantan et al. (2015) utilizaram o ensaio de fadiga cíclica dinâmico e 

estático para avaliar a resistência dos instrumentos Reciproc e One Shape. Para 

isso utilizou 50 instrumentos de cada sistema, vinte e cinco para cada tipo de teste. 

O ensaio foi realizado em um canal simulado com dupla curvatura, tipo “S”, sendo a 

primeira curva com ângulo de 60 graus e raio 5mm e a segunda com ângulo de 70 
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graus e raio de 2mm, os instrumentos foram acionados utilizando um motor VDW 

Gold, os instrumentos Reciproc no modo “Reciproc ALL” e os instrumentos One 

Shape a uma velocidade 400 rpm e 4Ncm de torque. Após os ensaios, o resultado 

foi que o movimento reciprocante demonstrou resistência maior à fadiga cíclica em 

ambos ensaios, estático e dinâmico. E no que se refere ao tipo de ensaio, o estático 

levou mais tempo para fraturar os instrumentos. E concluíram que movimentos 

reciprocantes podem ser considerados um importante meio de prolongar a vida dos 

instrumentos, especialmente em canais curvos. 

Capar et al. (2015) compararam a resistência à fadiga cíclica de 5 diferentes 

instrumentos de pré–preparo utilizando um canal simulado com ângulo de curvatura 

de 90 graus com diferentes raios: 3 mm e 5 mm. Foram testados 20 instrumentos de 

cada sistema: Path File (16.02 a 300 rpm), G File (12.03 a 400 rpm), Scout Race 

(15.02 a 800 rpm), Pro Glider (15.02 a 300 rpm) e Hyflex GPF (16.02 a 300 rpm) dez 

instrumentos para cada raio de curvatura. O NCF e o tempo em segundos foram 

anotados e tabulados, independentemente do ângulo de curvatura o ranking para 

NCF foi: Hyflex GPF > G File > Pro Glider > Path File > Scout Race. E a resistência 

à fadiga cíclica dos instrumentos que atuaram nos canais com raio de 5 mm foi 

significantemente maior do que com raio de 3 mm. O comprimento da parte 

fraturada dos instrumentos foi semelhante em todos os grupos. Concluíram que o 

raio de curvatura tem papel significante no tempo de vida cíclica dos instrumentos. 

Arslan et al. (2015) estudaram o instrumento Reciproc R25 em diferentes 

cinemáticas e compararam a resistência à fadiga cíclica. Utilizaram para isso, as 

seguintes cinemáticas: 1) 150º CCW – 30º CW, 2) 270º CCW – 30º, 3) 360º - 30 CW 

e 4) 360º CCW contínuo. Para cada grupo foi utilizado 20 instrumentos. O tempo até 

a fratura foi registrado em segundos e analisados pelo teste de Tukey (p= 0,05). Em 

ordem decrescente de tempo as cinemáticas ficaram: 150º CCW – 30º CW >270º 

CCW – 30º = 360º CCW – 30º e por último com o menor tempo até a fratura 

ficou o grupo 4, rotação contínua a 360º. Concluíram que movimentos 

reciprocantes aumentam a resistência à fadiga cíclica do instrumento. 
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2.2 Estudos que utilizaram instrumentos com tratamento térmico em seus 

ensaios 

   

 

As tentativas para melhorar a superfície dos instrumentos de NiTi  para 

minimizar ou eliminar os defeitos inerentes, aumentar a dureza da superfície,   a 

flexibilidade, resistência à fadiga cíclica e a eficiência do corte fez com que 

mudanças na liga fossem necessárias como o uso tratamentos termodinâmicos 

usados antes nos instrumentos de aço inoxidável e que ao longo do tempo foram 

também aprimorados. 

Santos (1994) avaliou o tipo de tratamento térmico recristalizador a ser 

empregado na superfície das limas. Para tanto, ele empregou este tratamento em 

limas tipos K  #15, #25 e #35, as quais foram avaliadas por ensaio de resistência à 

torção. Os resultados mostraram que a temperatura de 600 graus Celcius, por uma 

hora, foi capaz de proporcionar um aumento substancial na resistência à torção dos 

instrumentos estudados. 

Kell et al. (2009) avaliaram um novo tratamento térmico que as limas de NiTi 

receberam, chamado de M-Wire. Para o estudo, foi utilizado limas GT-X (limas que 

possuíam o tratamento M-Wire) e limas GT convencionais, após as comparações os 

autores concluíram que o tratamento térmico proporcionam mais resistência à torção 

aos instrumentos. 

Ainda em 2009, Alapati et al. realizaram um estudo que teve como objetivo 

determinar a origem das propriedades mecânicas de M-Wire. Utilizaram várias 

técnicas metalúrgicas (calorimetria exploratória diferencial modulada, difração de 

micro raios-X, microscopia eletrônica de transmissão de varredura e MEV com 

análises de espectrometria de energia dispersiva) para comparar as microestruturas 

e as fases para M-Wire e fio NiTi convencional. Após os ensaios aplicados as 

técnicas concluíram que a liga M-Wire teve maior resistência à tração e a fadiga em 

comparação ao fio NiTi convencional. 

Testarelli et al. (2011) avaliaram as propriedades de flexão de instrumentos 

Hyflex com os instrumentos Endosequence, Profile, Hero e Flexmasters. Todos os 

instrumentos foram testados quanto a rigidez, comparando o seu momento de flexão 

quando atingiram 45 graus. Os sistemas Profile, Hero e Flexmaster se mostraram 

semelhantes e foram menos flexíveis, o sistema Endosequence intermediário, e o 
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Hyflex o mais flexível. Concluíram que o tratamento térmico presente no sistema 

Hyflex proporcionou mais flexibilidade e teve um destaque relevante. 

Shen et al. (2011) utilizaram instrumentos Typhoon e Typhoon CM para 

avaliar a flexão dos instrumentos que se diferem pelo controle de mémoria presente 

no sistema Typhoon CM. Para isso os instrumentos foram submetidos a angulação 

de 35º e 45º, cada grupo era composto por doze instrumentos, a uma velocidade de 

300 rpm. E como resultado, a nova liga CM, apresentou de 3 a 8 vezes mais flexível 

que a tradicional independente da angulação a qual foi submetida. Concluíram que 

instrumentos Typhoon CM foram significantemente mais flexíveis e apresentaram 

menor amplitude de tensão de superfície. 

Gutman e Gao (2012) estudaram em uma revisão de literatura as 

modificações da microestrutura e os tratamentos térmicos que os instrumentos 

sofrem, para melhorar o cotidiano clínico. Afirmaram que essas mudanças melhoram 

a flexibilidade, resistência à fadiga cíclica e a eficiência de corte quando comparados 

aos instrumentos de NiTi sem tratamento. 

Machado et al. (2012) compararam o tempo de trabalho de dois sistemas de 

lima única: Wave One e Reciproc. Para isso utilizou 20 blocos de canais simulados 

com curvatura de 35 graus e 16 mm de comprimento. Analisaram com e sem o 

tempo de irrigação e exploração do conduto. Após os resultados, concluíram que 

ambos sistemas foram rápidos, porém o sistema Reciproc foi mais rápido quando 

comparado ao Wave One. 

Peters et al. (2012) concluíram em seu estudo que os instrumentos Hyflex que 

são dobráveis e flexíveis, possuem resistência à torção semelhante aos 

instrumentos feitos de NiTi convencional. Já a resistência à fadiga é muito maior nos 

Hyflex, e que estes necessitam de torque menor de trabalho, em comparação aos 

instrumentos convencionais. 

Ninan e Berzins (2013) investigaram as propriedades de flexão dos 

instrumentos que tem memória de forma: CM Wire, Hiflex CM e Phoenix Flex; 

convencionais: Profile e K3; e os M-Wire: GT Series X e Vortex. Foram utilizados 

doze instrumentos de cada sistema e os instrumentos foram submetidos a ensaio 

onde sofriam deflexão angular de 45 graus. Como resultado, os instrumentos que 

possuem memória de forma foram mais flexíveis em comparação aos convencionais 

e aos de liga M-Wire. 
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Capar et al. (2014) compararam “in vitro” a quantidade de material extruído 

apicalmente em sessenta pré- molares preparados com instrumentos de NiTi 

convencionais e os que possuem tratamento térmico em sua liga. Para tal, foram 

utilizados vinte e cinco instrumentos de cada um dos seguintes sistemas: Protaper 

Universal, Protaper Next, TF Adaptive e Hyflex. Após a instrumentação do canal 

radicular o material extruído apicalmente foi recolhido e seco em tubos de Eppendorf 

previamente pesado. A diferença entre o peso final e inicial do Eppendorf suponha-

se a quantidade de debri. Os sistemas Protaper Next e TF Adaptive apresentaram 

menor quantidade de extrusão de debris em relação a Protaper Universal e Hyflex. 

Braga et al. (2014) analisou a influência das ligas que apresentam tratamento 

térmico em sua composição: M-Wire e CM, com as NiTi convencionais. Para tal 

utilizou dez instrumentos de tais sistemas: Vortex (M- Wire); Hyflex CM e Typhoon 

CM (CM) e Endo Wave e Protaper Universal (NiTi). Foram testados em temperatura 

ambiente usando um canal artificial de aço com ângulo de 45º e raio de 5 mm, com 

velocidade de 300 rpm. Após os testes, os autores concluíram que as ligas que 

possuem tratamento térmico tiveram maior destaque, sendo mais resistentes à 

fadiga do seguinte modo CM > MV >NiTi. E que se deve fazer uso desta tecnologia. 

Üstün et al. (2015) avaliaram a extrusão apical de detritos utilizando quarenta 

e cinco pré molares inferiores humanos extraídos com canais individuais e 

comprimentos similares. Estes foram instrumentados com Protaper Next, Twisted 

File ou Wave One. Os detritos foram recolhidos em tubos de Eppendorf e pesados. 

O grupo Protaper Next produziu o maior valor médio de extrusão enquanto Wave 

One produziu menos. 

Zhao et al. (2015) compararam a resistência à fadiga cíclica dos elementos 

Hyflex CM, Twisted File, K3XF, Race e K3. Avaliaram o efeito da esterilização em 

auto clave na liga metálica dos instrumentos. Para isso utilizou canal simulado com 

curvatura de 60 graus e raio de 3 mm. E tiveram como resultado que Hyflex CM, TF 

e K3XF tiveram resistência à fadiga cíclica significantemente maior que Race e K3. 

Concluindo que os instrumentos que possuem tratamento térmico em sua liga 

metálica são mais resistentes que os tradicionais. E a esterilização aumenta a 

flexibilidade dos instrumentos com tratamento térmico.  
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2.3 O sistema TF Adaptive 

 

 

O sistema TF Adaptive (Sybron, Orange, EUA) é composto por seis 

instrumentos confeccionados em liga de níquel titânio com tecnologia R-Phase com 

diferentes dimensões e são apresentadas em dois conjuntos: Small e Medium/Large, 

disponíveis em 23 mm e 27 mm. 

 

- Small: para condutos constritos 

 

diâmetro 0,20 mm e conicidade 0,04  - verde 

diâmetro 0,25 mm e conicidade 0,06 - amarela 

diâmetro 0,35 mm e conicidade 0,04 – vermelha 

 

- Medium/Large: para condutos amplos 

 

diâmetro 0,25 mm e conicidade 0,08  - verde 

diâmetro 0,35 mm e conicidade 0,06 - amarela 

diâmetro 0,50 mm e conicidade 0,04 - vermelha 

 

 

Apresentam secção transversal (tripla - hélice) e ponta inativa, confeccionada por 

processo de torção, as limas são coloridas com as mesmas cores de um semáforo 

de trânsito, para facilitar seu reconhecimento. 

 

 

2.3.1  Movimento Adaptive 

 

 

Já em 1985, Roane et al. a fim de estabelecer um bom resultado na qualidade no 

preparo cirúrgico de canais curvos, através de um modelo matemático simplificado 

propuseram o método da “força equilibrada” que recomenda o movimento de rotação 

no sentido horário com pequena pressão apical seguido de rotação no sentido anti- 
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horário em direção ao ápice, evitando assim formação de degraus, desvios e 

perfurações.   

 

Composto por 2 tipos de movimentos que se alternam automaticamente ao 

longo do uso das limas (Gomes, 2015). 

 

 

1ª fase: 

 

 

- rotação contínua para direita (sentido horário) de 600 graus (1 volta mais 2/3 

de volta) seguido de uma rápida parada, e depois outros 600 graus, assim 

consecutivamente se repetindo até que necessite de um torque maior. 

 

 

2ª fase: 

 

 

- angulação de 370 graus, seguido de 50 graus (em torno de 1/8 de volta) no 

sentido inverso (anti-horário), e então mais 370 graus no sentido horário, e assim 

consecutivamente. 

 

Reduzindo a necessidade de torque pela remoção da pressão no instrumento, 

o movimento volta a fase 1. 

 

 

Observações : 

 

- o ciclo pode alternar automaticamente durante o preparo 

 

- reduz a necessidade de torque pela remoção de pressão no instrumento, o 

movimento volta à fase 1. 

- velocidade e torque são fixados, na programação do fabricante. 

- rotação média em torno de 500 rpm. 
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2.3.2 Estudos que utilizaram instrumentos TF Adaptive em seus ensaios. 

 

  

Gambarini et al. (2016) compararam a eficiência de corte dos instrumentos TF 

Adaptive em diferentes movimentos. Para isso foi utilizado 20 instrumentos de 

conicidade 0,06 e diâmetro de ponta 35 que foram divididos em 2 grupos. Grupo 1, 

movimento contínuo com velocidade de 500 rpm e torque 2 Ncm; e Grupo 2, 

movimento Adaptive  Foram utilizados em um dispositivo, e cada instrumento cortou 

10 blocos plásticos. Mensuradas as profundidades de penetração após o primeiro 

uso e após o décimo uso. Não houve diferença estaticamente significante entre os 

grupos. Concluindo que o tipo de movimento não influenciou na capacidade de corte 

dos instrumentos após seu uso prolongado. 

Gergi et al. (2014) avaliaram e compararam o transporte do canal em 24 

molares inferiores humanos extraídos utilizando seus canais mesiais com curvatura 

entre 25º a 35º. Foram utilizados três sistemas automatizados: Reciproc, Wave One 

e TF Adaptive. Cada grupo tinha 16 espécimes. As amostras foram digitalizadas 

antes e após o preparo do canal com resolução isotrópica de 20 mm, usando a 

micro tomografia computadorizada. O grau de transporte, em adição a capacidade 

de centragem foi gravado. E como resultado, o TF Adaptive foi o sistema que 

apresentou menor transporte. E concluíram que o mesmo é o melhor sistema entre 

os estudados em capacidade de centralização. 

Ordinola-Zapata et al. (2014) avaliaram os sistemas TF Adaptive e Reciproc 

em canais com curvatura severas. Utilizaram para o estudo canais mesiais de 2 

molares, um com curvatura em “S” e o segundo com 62º. Ambos foram escaneados 

e cada molar 20 vezes replicados por meio de micro tomografia computadorizada. 

Após a instrumentação e novo escaneamento os autores tiveram como resultado 

que ambos sistemas foram capazes de manter a forma original no terço apical dos 

canais mesiais severamente curvos. 

Novamente, Gambarini et al. (2015) compararam em um estudo o movimento 

de torção e a resistência à fadiga cíclica dos instrumentos TF Adaptive após a sua 

utilização clínica. Para isso foram utilizados 20 jogos de limas da série small, que 

foram divididos em 2 grupos, sendo eles A (sem uso) e B (utilizados em molares 

superiores de plástico com anatomia complexa, durante 1 minuto). Posteriormente 

os instrumentos foram submetidos ao teste de fadiga cíclica em um dispositivo com 
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canal simulado com ângulo de 60 graus e raio de curvatura de 5 mm até a sua 

fratura. E concluíram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

instrumentos verdes (20.04) de ambos os grupos. Já para os instrumentos amarelos 

(25.06), o grupo obteve maior resistência, sendo justificável pela redução de 

estresse graças ao uso do instrumento verde, antecessor ao amarelo. 

Karatas et al. (2015a) avaliaram a quantidade de material extruído utilizando 

instrumentos TF Adaptive em canais retos com diferentes movimentos. Para o 

estudo foram selecionados 48 incisivos inferiores extraídos. Esses dentes foram 

divididos aleatoriamente em 4 grupos  de acordo com o movimento que o 

instrumento foi submetido. Grupo 1: movimento Adaptive; Grupo 2: 90 graus CW 30, 

graus CCW; Grupo 3: 150 graus CW, 30 graus CCW; Grupo 4: rotação contínua. 

Obtiveram como resultado que o movimento que o Grupo 2 produziu maior valor 

médio de extrusão. Já os outros três grupos tiveram quantidades similares de 

material extruído. Concluíram que o tipo de movimento interfere na quantidade de 

material extruido. 

Tocci et al. (2015) estudaram a eficiência de corte de dois novos instrumentos 

TF Adaptive e Wave One. Foram utilizados 10 instrumentos de cada sistema. Estes 

foram testados em blocos de Plexiglas por 1 minuto e um programa 

computadorizado com pressão de 0,1mm auxiliou na medição. Os resultados foram 

analisados com testes: ANOVA e Bonferroni (P<0,05), mostrando que os 

instrumentos TF Adaptive tiveram maior profundidade de penetração quando 

comparado a Wave One. 

Em outro estudo também de Karatas et al. (2015b) avaliaram os sistemas de 

instrumentação na redução de  E. faecalis. Para isso, foram selecionados 70 

incisivos inferiores humanos com raízes retas e canais radiculares individuais que 

foram infectados com E. faecalis. Os dentes foram divididos aleatoriamente em 7 

grupos: controle, Protaper Next, TF Adaptive, SAF, Wave One, Reciproc e One 

Shape. As amostras foram incubadas em placas de ágar, as colônias cultivadas 

foram contadas e interpretadas como unidade formadora de colônias por mililitro. 

Obtiveram como resultado que todos os sistemas foram mais eficazes na redução 

no número de bactérias do que o grupo controle (P<0,001), na seguinte ordem: 

Protaper Next, TF Adaptive, Wave One, Reciproc e One Shape, todos esses 

significativamente mais eficaz que o sistema SAF. 
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Novamente Karatas et al. (2015c) avaliaram o efeito da instrumentação do 

canal radicular utilizando instrumentos TF Adaptive Small em diferentes cinemáticas. 

Para isso utilizou 105 incisivos inferiores humanos que foram divididos 

aleatoriamente em 7 grupos. Grupo 1: movimento Adaptive; Grupo 2: 90 graus CW, 

30 graus CCW; Grupo 3: 150 graus CW, 30 graus CCW; Grupo 4: 210 graus CW; 30 

graus CCW; Grupo 5: rotação contínua; Grupo 6: instrumentação manual (35.02/ 

30.02/ 25.02/ 20.02 ); Grupo 7: sem nenhum tipo de preparo. As raízes foram 

seccionadas a 3, 6 e 9 mm do ápice e foram levadas ao microscópio (25x). 

Obtiveram como resultado que apenas o grupo controle ficou livre de fissuras, já o 

grupo de rotação contínua obteve maior número de fissuras quando comparados 

aos de reciprocantes, e entre eles o grupo 4 obteve menor numero de fissuras 

inclusive quando comparado ao movimento Adaptive. 

Silva et al. (2015), estudaram a capacidade de alguns instrumentos 

mecanizados manterem o perfil anatômico original do canal radicular. Utilizaram para 

isso 30 canais simulados em blocos de resina com ângulo de curvatura de 70 graus, 

raio de curvatura 10 mm e comprimento 17mm. Foram divididos em três grupos: 1) 

Grupo TF Adaptive rotação contínua, com velocidade 300 rpm, com instrumentos 

20.04 e 25.06; 2) Grupo TF Adaptive com movimento Adaptive e os mesmos 

instrumentos; 3) Grupo ProTaper Universal em rotação contínua e velocidade 300 

rpm e sequência SX, S1, S2, F1 (20.07) e F2 (25.08). Após os testes constataram 

que o sistema TF Adaptive em rotação contínua obteve menor quantidade de 

transporte seguido do movimento Adaptive e por último, Protaper Universal.  

Higuera et al. (2015) avaliaram a resistência à fadiga cíclica de 3 diferentes 

sistemas de instrumentos NiTi. Para isso foi reservado 45 instrumentos 25.08, 

quinze de cada sistema: Wave One, Reciproc e TF Adaptive. Foram submetidos ao 

teste de fadiga cíclica em um dispositivo que possuía um canal simulado de 60 

graus e raio de curvatura 5 mm. Os instrumentos foram ativados em seus 

movimentos de acordo com o fabricante e permaneceram em movimento até a sua 

fratura. Após os testes estatísticos, puderam concluir que os sistemas Reciproc e TF 

Adaptive foram mais resistentes que Wave One. 
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2.4 O sistema Hyflex CM 

 

 

As limas Hyflex CM (Coltène, USA) são limas fabricadas com liga metálica 

CM-Wire desenvolvida à partir de 2010. 

A sua composição apresenta menor quantidade de níquel em torno de 52%, 

em relação as ligas de NiTi utilizadas em outros instrumentos endodônticos que 

estão entre 54,5 % a 57 %, propriedade que aumenta flexibilidade do instrumento. 

Essa nova liga de níquel - titânio possui três fases cristalinas: martensítica, 

fase R e austenítica, que através de processos de aquecimento e resfriamento dão 

ao instrumento a capacidade de controle de memória, permitindo assim que ele seja 

pré - curvado antes de realizar o preparo dos canais radiculares. 

Outra característica particular, é que após a esterilização do instrumento, ele 

retorna a sua fase original podendo ser reutilizado, até que por fim aconteça a 

deformação invertida significando que este deverá ser descartado. 

Segundo o fabricante, o sistema Hyflex CM são 300 % mais resistentes à 

fadiga cíclica. (Coltène/ Whaledent Inc, 2015.)  

 

Os instrumentos Hyflex CM estão disponíveis em: 

- 21mm 

- 25mm 

- 31mm 

 
 
 

Nos seguintes diâmetros e conicidades: 

- 0,15 mm e 0,04 

- 0,20 mm e 0,04 

- 0,25 mm e 0,04 

- 0,30 mm e 0,04 

- 0,35 mm e 0,04 

- 0,40 mm e 0,04 

- 0,45 mm e 0,04 

- 0,50 mm e 0,04 

- 0,60 mm e 0,04 
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- 0,20 mm e 0,06 

- 0,25 mm e 0,06 

- 0,30 mm e 0,06 

- 0,35 mm e 0,06 

- 0,40 mm e 0,06 

- 0,25 mm e 0,08 (apenas em 19 mm) 

 

 

2.4.1 Estudos que utilizaram instrumentos Hyflex CM em seus ensaios  

 

 

Shen at al. (2013c) analisou o tipo e a localização de defeitos em 

instrumentos Hyflex CM após o terceiro uso clínico para examinar suas propriedades 

metalúrgicas. Num total de 468 instrumentos descartados por alunos de um 

programa de pós- graduação. Então as superfícies laterais dos instrumentos foram 

examinadas por MEV. Instrumentos novos também foram adicionados, e 

examinados por calorimetria diferencial de varrimento e difração de raios-X. 

Observaram que os 468 instrumentos nenhuma fratura foi observada e apenas 16 

mostraram algum tipo de deformação. Os instrumentos 20.04 e 25.08 foram os que 

mais sofreram deformação. E em relação a calorimetria diferencial de varrimento 

entre novos e usados o resultado foi muito semelhante, assim como na difração 

onde foi encontrado austenite e martensite nos dois grupos. Já a temperatura final 

de austenite foi muito maior nas limas novas. Concluíram através deste estudo que, 

o risco de fratura dos instrumentos Hyflex é muito baixo quando são descartados 

após o terceiro uso clinico. E que instrumentos com menor diâmetro devem ser 

descartados após o primeiro uso. E por fim, que múltiplos usos causam mudanças 

significativas nas propriedades micro estruturais dos instrumentos Hyflex CM. 

Zhao et al. (2013) estudaram por microtomografia computadorizada o preparo 

dos canais mésio vestibulares de primeiros molares superiores com diferentes 

sistemas: Hyflex CM, Twisted File e K3. Para isso, foi selecionado 36 dentes 

extraídos com ângulo de curvatura entre 25 a 35 graus. Foi mensurado o volume do 

canal não tratado, o volume de dentina removida após o preparo e o transporte nos 

três terços do canal: cervical, médio e apical. Observaram que o grupo Twisted File 

apresentou maior quantidade de remoção de dentina. Não foi houve diferença 
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significativa entre os instrumentos TF e Hyflex CM no quesito transporte apical. E 

concluíram que os instrumentos Hyflex CM e TF são adequados para  realização do 

preparo cirúrgico em canais curvos. 

No ano de 2014, Peters et al. avaliaram a eficiência de corte dos instrumentos 

Bio Race, Hyflex CM, Profile e Protaper, usando pressão lateral contra blocos de 

dentina bovina em diferentes velocidades: 250 e 500 rpm. A eficiência de corte foi 

avaliada por três métodos: áreas tocadas pelo instrumento foram medidas em 

microscópio, amostras de dentina foram analisadas por profilometria e 

microtomografia computadorizada para avaliar o volume da dentina removida. Para 

os três métodos, o sistema Hyflex foi o sistema mais eficiente e o sistema Profile o 

menor. E foram detectadas diferenças significativas entre as velocidades. 

Nevares et al. (2015) analisaram e compararam a extrusão apical de detritos 

em canais instrumentados com Reciproc, Wave One e Hyflex CM. Para isso foi 

utilizado sessenta pré-molares, divididos em três grupos, de acordo com o tipo de 

sistema o qual o dente fora instrumentado. Usando tubos de Eppendorf e uma 

balança analítica, os ensaios foram pesados antes e depois da instrumentação e a 

diferença foi calculada para determinar o peso dos detritos. Após a análise 

estatística, tiveram como resultado que todos os sistemas resultaram na extrusão 

apical de detritos. Dentre os sistemas, Hyflex CM produziu menor quantidade de 

detritos. Com isso, os autores concluíram que o movimento e a secção transversal 

foram quesitos que influenciaram nos resultados obtidos. 

Koçak et al. (2015) selecionaram quarenta primeiros molares com raízes 

mesiais, no mínimo com 20 graus de curvatura para avaliar a quantidade de material 

extruído apicalmente após a instrumentação do canal radicular com Protaper Next 

ou Hiflex CM. O material extruído foi recolhido em tubos de Eppendorf. Os tubos 

foram armazenados em uma incubadora a 68 graus Celcius durante 5 dias. Após 

isso, foi subtraído o peso final do peso inicial. Ambos os instrumentos foram 

associados com extrusão apical de detritos. Porém o grupo Hyflex CM apresentaram 

significantemente menor extrusão de detritos quando comparadas ao grupo Protaper 

Next. 

Alfoqom et al. (2015) avaliaram a deformação dos instrumentos Hyflex CM 

após seu e após esterilização. Utilizaram canais simulados com curvaturas de 20º e 

40º. A avaliação da deformação do instrumento e sua recuperação de forma foram 

realizadas visualmente e por comparação das imagens digitalizadas. E os dados 
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analisados pelo teste qui- quadrado. Nenhum dos instrumentos sofreu fratura e um 

terço dos instrumentos sofreu deformação, mas dois terços destes recuperaram 

totalmente sua forma após a esterilização. Concluíram que a maioria dos 

instrumentos Hyflex deformados parcialmente  ou totalmente recuperam sua forma 

original após a esterilização. 

Seago et al. (2015) analisaram a flexibilidade e o poder de corte dos 

instrumentos Hyflex CM antes e depois da esterilização. Usaram para isso sessenta 

instrumentos 35.04 de 21 mm, e canais simulados em fêmur bovino para avaliar o 

poder de corte do instrumento. Realizadas as simulações, averiguaram que não 

houve diferença significante sobre a influência de corte após a primeira utilização e 

esterilização. E também nenhum efeito significativo foi notado sobre a flexibilidade 

dos instrumentos após dois usos e dois ciclos de esterilizações. 

Diante da problemática das fraturas por fadiga cíclica flexural, da necessidade 

em buscar instrumentos cada vez mais seguros e em função das respostas 

tecnológicas como tratamentos térmicos e novas cinemáticas, vale avaliar de forma 

significativa e contínua o que nos dispõe o mercado. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo propõe-se avaliar a resistência à fadiga cíclica dos 

instrumentos Hyflex CM (Coltène, EUA). e TF Adaptive (SybronEndo, EUA)  em 

diferentes situações experimentais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

Para elaboração e execução da pesquisa foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 

- 90 instrumentos  TF Adapative (SybronEndo, Orange, EUA) 

- 15 instrumentos  Hyflex CM (Coltène, EUA) 

- motor elétrico Elements Motor (SybronEndo, Orange, EUA) 

- dispositivo metálico para ensaio de fadiga cíclica flexural (UNITAU, Taubaté, Brasil) 

- cronômetro digital (Apple, Arizona, EUA) 

- microscópio (Zeiss, Jena, Alemanha) 

- óleo sintético (Johnson & Johnson, São José dos Campos, Brasil) 

- pinça clinica (Duflex, Rio de Janeiro, Brasil) 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Divisão dos grupos experimentais 

 

Para a avaliação da resistência à fadiga cíclica foram utilizados 90 

instrumentos TF Adaptive de 27mm de comprimento, diâmetro 35 e conicidade 0,04 

e 15 instrumentos Hyflex CM de 25mm, diâmetro 35 e conicidade 0,04. Todos esses 

instrumentos foram previamente inspecionados em um microscópio com 40x de 

aumento, onde qualquer irregularidade fazia com que o instrumento fosse 

descartado (Tocci et al., 2015). 

 Os instrumentos TF Adaptive foram divididos em 3 grupos de acordo com o 

ângulo de curvatura do ensaio e cada grupo subdivido em 2  subgrupos  de acordo 

com o tipo de movimento, rotação contínua ou Adaptive. 
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Grupo 1  (ângulo de curvatura: 45º ) 

      1.a - movimento de rotação contínua n=15 

 1.b - movimento Adaptive n=15 

 

 

Grupo 2 (ângulo de curvatura: 60º ) 

 2.a - movimento de rotação contínua n=15 

 2.b - movimento Adaptive n=15 

 

 

Grupo 3 ( ângulo de curvatura: 90º ) 

 3.a - movimento de rotação continua n=15 

            3.b - movimento Adaptive n=15 

 

 

      Grupo 4 (ângulo de curvatura de 90º)  

4- limas Hyflex CM em  movimento de rotação contínua n=15 

 

 

4.3 Ensaio para determinar a resistência à fadiga cíclica 

 

 

4.3.1 Descrição do dispositivo 

 

 

Para o ensaio de fadiga cíclica foi utilizado um dispositivo desenvolvido no 

Laboratório de Usinagem - Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

de Taubaté, utilizado por Salum (2012).  

O dispositivo permite a livre rotação dos instrumentos em um canal curvo, 

deixando o ensaio dinâmico e simula a realidade clínica (Haikel et al., 1999; Li et al. 

2002). Vale ressaltar que o experimento foi realizado sem a influência de qualquer 

operador (Bahia; Buono, 2005; Gavini, 2006).  

O dispositivo foi constituído por uma base de aço de 20x20x7cm. Apoiada em 

quatro pés de borracha para que não houvesse vibrações durante o ensaio. Em seu 
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interior, há o motor que faz movimento axial do canal artificial. A fonte que contém os 

dispositivos de regulagem de rotação e o contador de pulso foram posicionados na 

base de teste. Sob a base há dois suportes, que servem para fixação do contra 

ângulo e do canal artificial. (Figura 4.1) 

O suporte do contra ângulo possui mecanismo regulável em três eixos, X, Y e 

Z e ainda movimento angular.  

 

                       

 

Figura 4.1 – (A) dispositivo utilizado para o ensaio dinâmico; (B) fonte de 
alimentação que contém os dispositivos de regulagem de rotação e 
contador de pulso; (C) motor elétrico utilizado para o acionamento 

dos instrumentos; (D) cronômetro digital. 
 

 

 



42 

 

4.3.2 Confecção dos canais simulados 

 

 

Os canais com ângulo de curvatura de 45º, 60º e 90º foram confeccionados a 

partir de uma peça de aço inoxidável (Gambarini, 2001; Grande et al., 2006; Lopes 

et al., 2007), temperada e usinada na forma de um arco ajustado a um cilindro guia 

feito do mesmo material. Possuíam 25 mm de comprimento e apresentavam raio de 

curvatura de 5 mm (Pruett et al., 1997; Salum, 2012). 

Em ambos, arco e cilindro guia, havia um sulco de 1 mm de profundidade, 

localizado à 5mm de sua extremidade superior para coincidir com a posição da 

altura do contra ângulo. Este sulco serviu como um trajeto guia para o instrumento 

que permaneceu curvado e com liberdade para girar entre o cilindro e o arco 

externo. 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Contra ângulo posicionado no dispositivo de bancada 
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4.3.3 Motor elétrico e cinemática dos instrumentos 

 

 

O motor elétrico utilizado para todo o experimento foi o  Elements Motor 

(Sybron Endo, Orange, EUA). 

Para a realização dos testes em rotação contínua com os instrumentos TF 

Adaptive, foi utilizado a velocidade de 500 rpm e torque de 2N.cm   (Gambarini et al., 

2014). Já para o movimento Adaptive, foi selecionado o modo TF ADAPTIVE , 

existente no motor com velocidade e torque pré - selecionados pelo fabricante.  

E por último, para o teste com as limas Hyflex , utilizou-se rotação contínua a 

uma velocidade de 500 rpm e torque de 2,5 N.cm, baseando-se nas instruções 

fornecidas pelo fabricante.  

 

 

4.3.4 Ensaio propriamente dito 

 

 

Previamente à realização do ensaio para avaliar a resistência à fadiga cíclica 

todos os instrumentos foram inspecionados em um microscópio com 40x de 

aumento (Tocci et al., 2015) para certificar que o mesmo estava livre de qualquer  

tipo de ranhura ou micro fratura que influenciasse no resultado do teste. 

Selecionado o instrumento, este era colocado no contra ângulo, regulava-se a 

altura numa trajetória retilínea para que não houvesse tensões (Figura 4.2). O 

instrumento recebia uma pincelada de óleo sintético a fim de não haver atrito entre o 

instrumento e o canal simulado (Higuera, 2015). 

Durante a realização do ensaio o contra ângulo permaneceu em uma posição 

fixa, presa por braçadeiras aparafusadas na base de ferro. 

A velocidade de deslocamento axial do canal artificial foi ajustada por meio de 

uma fonte regulável para o ensaio.  Assim o canal simulado deslocava-se em 

direção ao instrumento a ser testado a 140 ciclos para cada 1 minuto. E a amplitude 

de deslocamento era 1,5mm para dentro e mais 1,5mm para fora do canal simulado. 

O ensaio iniciava quando a ponta do instrumento ficava 1mm além do término 

do canal, permitindo a visualização de suas extremidades (Gavini, 2006) o que 
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possibilitou a marcação do momento preciso da fratura do instrumento. Assim, no 

exato momento que o motor elétrico era ligado acionava-se o cronômetro, e também 

o motor responsável pelo deslocamento do canal, permitindo a entrada e saída do 

instrumento no canal até o momento de sua fratura, percebida por inspeção visual, 

quando imediatamente o cronômetro digital era pausado (Gambarini, 2001; Pessoa, 

2003; Gavini, 2006). 

Eram anotados o número de ciclos e o tempo em segundos até a fratura  de 

cada instrumento testado, respectivamente registrados pelo contador de pulso e 

cronômetro digital. 

 

4.4 Análise estatística  

 

 

Para a análise estatística os dados de número de ciclo e tempo total para 

fratura do instrumento foram analisados separadamente. 

Num primeiro momento o sistema TF Adaptive foi comparado quanto ao seu 

movimento: Adaptive ou rotação contínua, utilizando o teste de Mann- Whitney em 

curvaturas de 45, 60 e 90 graus. A influência da curvatura no ensaio de fadiga cíclica 

dinâmica utilizando ambos movimentos foram analisados pelo teste de Kruskal-

Wallis e complementado pelo teste de Dunn. 

Num segundo momento o sistema TF Adaptive em movimento Adaptive e em 

rotação contínua na curvatura de 90 graus foram comparados ao sistema Hyflex em 

rotação contínua no mesmo grau de curvatura utilizando o teste de ANOVA e 

complementado por Tukey. 

O nível de significância para todos os testes foi de 5% (p<0,05). E foi utilizado 

o programa estatístico BioEstat 5.0 (Apêndice E) 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os dados originais encontram-se nos apêndices A, B, C e D. Nas tabelas 5.1 

e 5.2 observam-se as médias e desvio padrão para número de ciclos e tempo em 

segundos até a fratura respectivamente nos diferentes grupos experimentais. 

  

  

Tabela 5.1 – Médias e desvio padrão do número de ciclos até a fratura nos diferentes 

grupos experimentais. 
  

 

Grupo 

 

        Ângulo  

 

Cinemática 

 

Ciclos 

 

1.a 

 

            45º 

 

Contínua 

 

151,2 

34,17       (a)    

 

1.b 

 

45º 

 

Adaptive 

 

221,2 

68,44       (b) 

 

2.a 

 

            60º 

 

Contínua 

 

163,33 

40,41       (a)     

 

2.b 

 

60º 

 

Adaptive 

 

191,26 

22,81       (b) 

 

3.a 

 

            90º 

 

Contínua 

 

86,06 

34,82       (c)     

 

3.b 

 

90º 

 

Adaptive 

 

169,66 

36,61       (d) 

 

4 

 

            90º 

 

Contínua 

 

72,93 

36,80       (c)   

 

- letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05) 
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Com relação ao número de ciclos até a fratura, observou-se que nas 
situações experimentais de canais com angulações de 450 e 600 as limas TF 
Adaptive se comportaram de forma semelhante, sem diferenças estatísticas (p>0,05) 
em relação à fadiga flexural quando comparadas as mesmas cinemáticas. Já ao se 
comparar as cinemáticas, nessas mesmas angulações, observa-se maior resistência 
ã fratura flexural quando utilizou-se o movimento Adaptive, com diferença 
estatisticamente significante, (p>0,05). Não houve diferença estatisticamente 
significante entre os instrumentos Hyflex CM e TF Adaptive em 90º, quando a 
cinemática foi rotacional contínua, contudo ao se confrontarem, ambos instrumentos 
a 90º utilizando para Hyflex CM rotação contínua e para TF Adaptive  o movimento 
Adaptive, observou-se maior número de ciclos até a fratura para este último grupo, 
com diferença estatisticamente significante (p<0,05). (Tabela 5)
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Tabela 5.2 – Médias e desvio padrão do tempo em segundos até a fratura nos diferentes 
grupos experimentais 

 
  

 

Grupo 

 

        Ângulo  

 

Cinemática 

 

Tempo (s) 

 

1.a 

 

            45º 

 

Contínua 

 

63,46 

14,91       (#)    

 

1.b 

 

45º 

 

Adaptive 

 

95,73 

30,50       (*) 

 

2.a 

 

            60º 

 

Contínua 

 

68,4 

16,91       (#)     

 

2.b 

 

60º 

 

Adaptive 

 

80,33 

9,64         (*) 

 

3.a 

 

            90º 

 

Contínua 

 

36,2 

14,95       (§)     

 

3.b 

 

90º 

 

Adaptive 

 

71,73 

15,14       (&) 

 

4 

 

            90º 

 

Contínua 

 

31 

15,75       (§)   

 

- símbolos diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

 

 

Quando se analisou o tempo em segundos até a fratura, observou-se que nas 

situações experimentais de canais com angulações de 450 e 600 as limas TF 

Adaptive se comportaram de forma semelhante, sem diferenças estatísticas (p>0,05) 

em relação à fadiga flexural quando comparadas as mesmas cinemáticas. Já ao se 

comparar as cinemáticas, nessas mesmas angulações, observa-se maior resistência 

ã fratura flexural quando utilizou-se o movimento Adaptive, com diferença 

estatisticamente significante, (p>0,05). Não houve diferença estatisticamente 



48 

 

significante entre instrumentos Hyflex CM e TF Adaptive em 90º, quando a 

cinemática foi rotacional contínua para ambos. Porém ao se confrontarem em 90º 

utilizando para Hyflex CM rotação contínua e para TF Adaptive movimento Adaptive, 

observou-se diferença estatisticamente significante entre os sistemas, já que TF 

Adaptive obteve maior tempo para fratura (p<0,05). (Tabela 5.2) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

A grande evolução tecnológica observada na Endodontia nas últimas décadas 

está relacionada diretamente com o emprego da liga de NiTi para confecção dos 

instrumentos endodônticos e os sistemas rotatórios mecanizados para o preparo 

cirúrgico dos canais radiculares, tecnologias que reduziram o tempo de operação e 

melhorou a qualidade de trabalho, principalmente no tratamento endodôntico de 

canais curvos e atrésicos (Walia et al., 1988; Leonardo, 2005). 

A literatura é extensa ao relatar que a liga de NiTi é mais flexível que a até 

então utilizada de aço inoxidável, propriedade fundamental para um instrumento 

endodôntico ideal. Outras propriedades interessantes que a liga NiTi possui 

deixando-a mais vantajosa são: superelasticidade, efeito memória e 

biocompatibilidade fizeram com que muitos autores renomados se interessassem em 

estudar a nova liga. Machado (2007), diante das comparações de muitos estudos 

anteriores apontou que o níquel titânio seria a liga mais favorável para confecção de 

instrumentos endodônticos (CIVJAN et al., 1975; Yoneyama et al., 1992; Tepel et al., 

1997). 

Em função dos frequentes lançamentos com constantes inovações nos 

instrumentos de NiTi os pesquisadores avaliam sistematicamente o comportamento 

desses instrumentos tendo como parâmetro diversas variáveis, sempre no intuito de 

mostrar ao clínico as vantagens do uso de cada um. 

Agora em 2016, Gambarini et al. estudaram a questão da eficiência do corte 

de instrumentos, TF Adaptive em diferentes movimentos utilizando blocos plásticos. 

Concluindo que o tipo de movimento não influenciou na capacidade de corte dos 

instrumentos. 

Assim como neste trabalho, Ordinola-Zapata utilizaram curvaturas abruptas 

62º e curvatura em “S”, para comparar diferentes sistemas de NiTi, TF Adaptive X 

Reciproc por meio da microtomografia computadorizada. E concluíram que ambos 

têm o poder de manter a forma original do canal. 

No que se diz respeito, o uso de diferentes cinemáticas para avaliar a 

presença de fissuras em dentes naturais, Karatas et al. (2015c) utilizaram o sistema 

TF Adaptive no seu próprio movimento, em rotações alternadas e em rotação 
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contínua, esse último movimento apresentou maior quantidade de fissuras nas 

raízes.  

Braga et al. (2014) confrontaram três tipos de liga metálica: M-Wire, CM e NiTi 

convencional, utilizando a fadiga cíclica como metodologia, ângulo de 45º e raio 

5mm. Tiveram maior destaque a liga CM, depois M-Wire e por último NiTi 

convencional.  

Mas o uso das limas de NiTi em preparos mecanizados desde cedo 

apresentavam um inconveniente a ser vencido: a resistência mecânica Mesmo 

sendo a liga mais favorável não podemos afirmar que seja um material 

absolutamente ideal, já que quando submetida a repetidos esforços, associada a 

substâncias químicas auxiliares, ciclos de esterilizações e habilidade do operador se 

tornam susceptíveis à fratura, que essa por sua vez, ocorre na maioria das vezes 

por dois tipos: fadiga por torção ou fadiga por flexão (Lopes et al., 2000). Vale 

ressaltar que a fratura dos instrumentos de NiTi geralmente ocorrem sem que o 

operador previamente perceba, pois o instrumento raramente apresenta qualquer 

tipo de deformação ou defeito (Pruett et al., 1997). 

É sabido que a fratura de um instrumento no interior do canal radicular 

durante o preparo químico cirúrgico pode acarretar inúmeras complicações ao 

tratamento endodôntico, sendo em patologias pulpares ou periapicais, o prognóstico 

será certamente incerto. Ressaltando também, na dificuldade de se remover o 

fragmento do canal radicular é oportuno o profundo conhecimento da resistência e 

limitações dos instrumentos os quais trabalhamos afim de prevenir, o mais possível, 

as fraturas. 

Diante disso, encontramos na literaratura trabalhos clássicos como dos 

autores Parashos et al. (2004) que afirmaram que a fadiga cíclica flexural é 

responsável por até 90% das falhas mecânicas ocorridas nos instrumentos 

endodônticos. Dado muito relevante que atraiu pesquisadores utilizarem a fadiga 

cíclica flexural como metodologia nos seus estudos. Para isso dispositivos que 

permitem a livre rotação dos instrumentos em um canal curvo, fazendo o ensaio 

dinâmico e principalmente simulando a realidade clínica foram desenvolvidos (Haikel 

et al., 1999; Li et al., 2002; Bahia; Buono, 2005; Gavini, 2006). 

Outras vertentes, como testes no que se diz respeito ao número de vezes que 

o instrumento pode ser utilizado e a influência da esterilização sobre a liga de NiTi 

foram realizados no ano de 1999, quando Tongbaiyai e Torabinejad afirmaram que 
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os instrumentos de NiTi podem ser utilizados por dez vezes antes do descarte. E 

segundo Yared et al. (1999) a esterilização a seco não aumenta o risco de fratura 

dos instrumentos. 

Vários autores mostraram que alguns quesitos influenciam na resistência dos 

instrumentos de NiTi: raio e grau de curvatura dos canais, diâmetro e conicidade dos 

instrumentos (Haikel et al., 1999; Bahia; Buono, 2005). Por isso no presente trabalho 

justifica-se a escolha de três diferentes ângulos de curvatura, 45º, 60º e 90º, muito 

utilizados em trabalhos citados na literatura (Pedullà et al., 2013; Gambarini et al., 

2013; Elnaghy, 2014; Da Frota et al., 2014; Capar et al., 2014; Neelakatan et al., 

2015).  

Li et al. (2002) em um importante estudo adotando a fadiga cíclica flexural 

como metodologia, utilizaram instrumentos Profile em diferentes velocidades e 

ângulos de curvatura. E concluíram que essas variáveis influenciaram 

significativamente o tempo de fratura dos instrumentos. 

Com o intuito de reduzir o risco de fratura dos instrumentos, em 1994, Santos 

avaliou o tipo de tratamento térmico recristalizador em limas tipo K, resultados 

mostraram que o tratamento empregado aumentou à resistência a torção. E Kell et 

al. (2009) estudaram um outro tipo de tratamento térmico, M-Wire, e também 

concluíram que o tratamento proporciona maior resistência à torção.  

Segundo Shen et al. (2013b) processos térmicos que otimizem a 

microestrutura de ligas de NiTi são umas das abordagens mais fundamentais que 

interferem a resistência à fadiga de níquel titânio Exemplo disso são as limas Hyflex 

CM, que recebem um processo especial termomecânico que controla a memória do 

material, fazendo com que os instrumentos se tornem extremamente flexível e 

altamente resistentes à fadiga cíclica (Shen et al., 2011). E as limas TF Adaptive, 

que a partir de um processo de torção em seu fio R-phase, tratado termicamente, 

introduzido no mercado em 2008, juntamente com seu próprio movimento alternado, 

TF Adaptive, vem com a proposta de ser mais flexível que as concorrentes e sua 

cinemática conferir maior resistência do instrumento. 

Características peculiares destes instrumentos os fizeram escolhidos para 

este estudo, que teve como proposta avaliar se o movimento Adaptive é mais 

eficiente que o movimento de rotação contínua em diferentes condições anatômicas. 

E ainda seguindo a proposta dos fabricantes, que suas limas são apropriadas para 
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canais com curvaturas severas, justificando o ângulo de 90º para confrontar os dois 

diferentes sistemas. 

Diante destas propostas coube a este trabalho avaliar a resistência à fadiga 

cíclica flexural dos sistemas anteriormente citados. 

Vários autores demonstraram que a resistência à fadiga cíclica é maior 

quando o tipo de movimento é reciprocante ou alternado, justificado pela variância 

de rotação anti-horário / horário o que minimiza a tensão da pressão aplicada sobre 

o instrumento (Gavini et al., 2012; Pedullà et al., 2013; Rubini et al., 2013). 

Elnaghy (2014) comparou a resistência à fadiga cíclica de vários sistemas: 

Protaper Next, TF, Hyflex CM e Protaper Universal, utilizando ângulo de 45º e raio 

de curvatura 5mm, no ensaio do autor a TF se mostrou mais resistente em relação 

aos outros sistemas. 

No estudo de Arslan et al. (2015) no qual haviam 5 grupos, entre eles sendo 4 

com movimentos alternados e 1 com rotação contínua, todos os grupos de rotação 

alternada se mostraram superior a resistência à fadiga cíclica. 

Neste presente estudo os resultados foram semelhantes aos estudos 

anteriores. Nas três angulações 45º, 60º e 90º o movimento TF Adaptive foi 

significativamente mais resistente que o movimento de rotação contínua, ficando 

com o maior tempo e número de ciclos até a fratura. 

Já a análise entre os ângulos neste estudo, obtivemos como resultado que as 

curvaturas de 45º e 60º graus em mesma cinemática se comportaram de forma 

semelhante, não havendo diferença estatisticamente significante entre elas, e foram 

diferentes quando comparadas a angulação de 90º. 

Observando a média aritimética do número de ciclos e tempo em segundos 

do ensaio a 90º no movimento Adaptive, percebe-se semelhança com as médias dos 

ensaios de 45º e 60º em rotação contínua. Podemos notar que a rotação contínua 

em curvaturas moderadas teve o mesmo resultado que o movimento Adaptive em 

curvatura severa, sendo assim notada a eficiência do novo movimento. 

A análise estatística deste trabalho demonstrou, que houve diferença 

significante entre o sistema TF Adaptive e as limas Hyflex CM quando utilizada a 

cinemática recomendada pelo fabricante. A média aritmética de número de ciclos e 

tempo que as limas  TF Adaptive no movimento Adapative foi aproximadamente 2,3 

vezes maior que a média do sistema Hyflex CM no movimento rotacional contínuo, 
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isso quer dizer o sistema TF Adaptive levou mais que o dobro de tempo e número de 

ciclos para fraturar na angulação de 90º. 

Percebe-se que a literatura é escassa em artigos que comparam diferentes 

ângulos de curvatura, bem como se atém a curvaturas severas. Novas investigações 

poderiam suceder no intuito de avaliar se outras variações de cinemática e outros 

instrumentos contribuiriam também para a maior segurança do preparo mecanizado 

nessas situações mais críticas.   
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Da análise dos resultados conforme obtidos no presente estudo, conclui-

se que:  

 

 

 

- Nas situações experimentais de canais com angulações de 45º e 60º as 

limas TF Adaptive se comportaram de forma semelhante em relação à 

fadiga flexural quando comparadas as mesmas cinemáticas.  

 

 

- Na situação experimental de canais com angulação de 90º  as limas TF 

Adaptive e Hyflex CM quando empregadas no movimento de rotação 

contínua apresentaram a mesma resistência à fadiga flexural, já o sistema 

TF Adaptive (limas TF Adaptive + movimento Adaptive ) mostrou superior 

resistência quando comparado com as limas Hyflex CM em rotação 

contínua.  

 

 

- Em todas as situações experimentais, observando as mesmas 

angulações, o sistema TF Adaptive (limas TF Adaptive + movimento 

Adaptive ) mostrou-se mais seguro no que respeita a resistência à fratura 

por fadiga flexural. 
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Apêndice A – Valores originais da média, desvio padrão e mediana para o grupo 1 

( 45 graus) 

Grupo 1                   Contínua               Adaptive  

                         
                         Ciclos        Tempo  
         1           190                      80 
         2           124 54 
         3           230                      99    
         4           197                      85 
         5           156                      62 
         6           154                      64 
         7           127                      53 
         8           160                      66 
         9           107                      45 
       10           115                      48 
       11           161                      67 
       12           121                      50 
       13           137                      58 
       14           161                      67 
       15           128                      54 
 

  
Ciclos      Tempo 
155                  65 
317                137 
200                  83 
193                  80 
287                125 
183                  77 
193                120 
330                143 
315                135 
163                  69  
144                  59 
303                120 
161                  67 
159                  66 
215                  90 

 

Média              151,2          63,46 
Desvio Padrão    34,17              14,91 
Mediana             154                62 

 221,2         95,73                             
68,44       30,50 

193                83 
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Apêndice B - Valores originais da média, desvio padrão e mediana para o grupo 2 

( 60 graus ) 

Grupo 2                   Contínua               Adaptive  

                         
                        Ciclos        Tempo  
         1            267                   112 
         2            144                     60 
         3            174                     72 
         4            178                     73 
         5            161                     67 
         6            143                     60 
         7            128                     55 
         8            212                     90 
         9            122                     51 
       10            135                     57 
       11            160                     67 
       12            201                     84 
       13            105                     44 
       14            157                     66 
       15            163                     68 
 

  
Ciclos       Tempo 
   226             96 
   171             72 
   178             75 
   210             88 
   215             90 
   190             80 
   184             77 
   218             92 
   196             82 
   182             76 
   207             87 
   165             69 
   149             63 
   167             70 
   211             88 

 

Média            163,33         68,4 
Desvio Padrão    40,41          16,91 
Mediana              160               67                                                                              

 191,26       80,33 
22,81        9,64 

    190            80 
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Apêndice C-  Valores originais da média, desvio padrão e mediana para o grupo 3 

( 90 graus) 

Grupo 3                   Contínua               Adaptive  

                         
                         Ciclos        Tempo  
         1            115                   50          
         2             83                    35 
         3             27                    11 
         4             73                    30 
         5             43                    18 
         6             54                    22 
         7             55                    23 
         8             81                    34 
         9           145                    61 
       10           120                    51 
       11             80                    33 
       12           102                    43 
       13             66                    28 
       14           139                    59 
       15           108                    45 
 

  
Ciclos       Tempo 
228               96 
117               51 
161               68 
164               70 
219               92 
108               46 
188               80 
196               82 
154               66 
205               86 
205               86 
154               66 
161               68 
161               68 
124               51 
 

 

Média              86,06    36,2 
Desvio Padrão    34,82     14,95 

Mediana                 81          34                           

 169,66       71,73 
36,61        15,14 

    161             68 
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Apêndice D -  Valores originais da média, desvio padrão e mediana para o grupo 4 

( instrumentos Hyflex, em rotação contínua no ensaio de 90 graus ) 

 

 

Grupo 4                   Hyflex  

 
Ciclos        Tempo 

1            44                     19 
2            48                     20 
3            60                     25 
4            98                     41 
5          115                     48 
6            36                     15 
7            46                     19 
8            34                     14 
9          154                     66 
10           64                     27 
11           96                     40 
12           34                     14 
13           66                     28 
14           74                     31 
15         124                    52 

 

   

Média            72,93             31,00 

Desvio Padrão  36,80           15,75 

Mediana           65                  27 
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Apêndice E: Teste estatístico realizado pelo programa 

BioEstat 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ciclos tempo ciclos tempo ciclos tempo ciclos tempo ciclos tempo ciclos tempo ciclos tempo

1 190 80 155 65 267 112 226 96 115 50 228 96 44 19

2 124 54 317 137 144 60 171 72 83 35 117 51 48 20

3 230 99 200 83 174 72 178 75 27 11 161 68 60 25

4 197 85 193 80 178 73 210 88 73 30 164 70 98 41

5 156 62 287 125 161 67 215 90 43 18 219 92 115 48

6 154 64 183 77 143 60 190 80 54 22 108 46 36 15

7 127 53 193 120 128 55 184 77 55 23 188 80 46 19

8 160 66 330 143 212 90 218 92 81 34 196 82 34 14

9 107 45 315 135 122 51 196 82 145 61 154 66 154 66

10 115 48 163 69 135 57 182 76 120 51 205 86 65 27

11 161 67 144 59 160 67 207 87 80 33 205 86 96 40

12 121 50 303 120 201 84 165 69 102 43 154 66 34 14

13 137 58 161 67 105 44 149 63 66 28 161 68 66 28

14 161 67 159 66 157 66 167 70 139 59 161 68 74 37

15 128 54 215 90 163 68 211 88 108 45 124 51 124 52

media 151,2 63,46667 221,2 95,73333 163,3333 68,4 191,2667 80,33333 86,06667 36,2 169,6667 71,73333 72,93333 31

desv pad 34,17852 14,9134 68,44936 30,50168 40,41688 16,91069 22,81436 9,648587 34,82706 14,95804 36,61902 15,1491 36,80929 15,75708

LEGENDA ESTAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hyflex 906045 90

cont adapt cont adapt cont adapt
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-  1 - -  2 - -  3 - -  4 - -  5 - -  6 - -  7 - -  8 - -  9 - -  10 - -  11 - -  12 - -  13 - -  14 -

Tamanho da amostra = 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Mínimo 107 45 144 59 105 44 149 63 27 11 108 46 34 14

Máximo 230 99 330 143 267 112 226 96 145 61 228 96 154 66

Amplitude Total 123 54 186 84 162 68 77 33 118 50 120 50 120 52

Mediana 154 62 193 83 160 67 190 80 81 34 161 68 65 27

Primeiro Quartil (25%) 125,5 53,5 162 68 139 58,5 174,5 73,5 60,5 25,5 154 66 45 19

Terceiro Quartil (75%) 161 67 295 122,5 176 72,5 210,5 88 111,5 47,5 200,5 84 97 40,5

Desvio Interquartílico 35,5 13,5 133 54,5 37 14 36 14,5 51 22 46,5 18 52 21,5

Média Aritmética 151,2 63,4667 221,2 95,7333 163,3333 68,4 191,2667 80,3333 86,0667 36,2 169,6667 71,7333 72,9333 31

Variância 1168,171 222,41 4685,31 930,352 1633,524 285,9714 520,4952 93,0952 1212,924 223,743 1340,952 229,4952 1354,924 248,286

Desvio Padrão 34,1785 14,9134 68,4494 30,5017 40,4169 16,9107 22,8144 9,6486 34,8271 14,958 36,619 15,1491 36,8093 15,7571

Erro Padrão 8,8249 3,8506 17,6735 7,8755 10,4356 4,3663 5,8906 2,4913 8,9923 3,8621 9,455 3,9115 9,5041 4,0685

Coeficiente de Variação 22,60% 23,50% 30,94% 31,86% 24,75% 24,72% 11,93% 12,01% 40,47% 41,32% 21,58% 21,12% 50,47% 50,83%

Assimetria (g1) 0,899 1,0939 0,5932 0,3765 1,1675 1,2273 -0,1883 -0,0988 0,1391 0,1463 -0,0914 -0,1265 0,8886 0,8422

Curtose (g2) 0,4855 0,9396 -1,4506 -1,6624 2,004 2,1384 -0,9931 -0,9713 -0,7791 -0,8474 -0,8446 -0,7961 -0,0638 -0,0493

Média Harmônica = 144,7605 60,6492 203,655 87,2519 155,2056 65,038 188,642 79,2257 70,4489 29,345 161,7803 68,5249 58,4814 24,6236

N (média harmônica) = 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Média Geométrica = 147,8515 61,9852 211,945 91,3243 159,0947 66,6414 189,9671 79,7832 78,6731 32,9537 165,7981 70,1624 65,0798 27,5557

N (média geométrica) = 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Variância (geom.) = 1,0205 1,0214 1,0396 1,0447 1,024 1,0237 1,0065 1,0065 1,0978 1,1028 1,0225 1,0216 1,1107 1,1159

Desvio Padrão (geom.) = 1,2413 1,247 1,3486 1,3733 1,2634 1,2615 1,1295 1,1298 1,5895 1,6073 1,2538 1,2482 1,6349 1,6527
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Mann-Whitney

MOVIMENTO

CICLOS TEMPO

45 45

Resultado Amostra 1 Amostra 2 Resultado Amostra 1 Amostra 2

Tamanho da amostra 15 15 Tamanho da amostra 15 15

Soma dos Postos (Ri) 157 308 Soma dos Postos (Ri) 155 310

Mediana = 154 193 Mediana = 62 83

U = 37 U = 35

Z(U) = 3,1316 Z(U) = 3,2146

p-valor (unilateral) = 0,0009 p-valor (unilateral) = 0,0007

p-valor (bilateral) = 0,0017 p-valor (bilateral) = 0,0013

60 60

Resultado Amostra 1 Amostra 2 Resultado Amostra 1 Amostra 2

Tamanho da amostra 15 15 Tamanho da amostra 15 15

Soma dos Postos (Ri) 168,5 296,5 Soma dos Postos (Ri) 168 297

Mediana = 160 190 Mediana = 67 80

U = 48,5 U = 48

Z(U) = 2,6546 Z(U) = 2,6753

p-valor (unilateral) = 0,004 p-valor (unilateral) = 0,0037

p-valor (bilateral) = 0,0079 p-valor (bilateral) = 0,0075

90 90

Resultado Amostra 1 Amostra 2 Resultado Amostra 1 Amostra 2

Tamanho da amostra 15 15 Tamanho da amostra 15 15

Soma dos Postos (Ri) 129,5 335,5 Soma dos Postos (Ri) 129 336

Mediana = 81 161 Mediana = 34 68

U = 9,5 U = 9

Z(U) = 4,2722 Z(U) = 4,293

p-valor (unilateral) = < 0.0001 p-valor (unilateral) = < 0.0001

p-valor (bilateral) = < 0.0001 p-valor (bilateral) = < 0.0001
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 Kruskal-Wallis / DUNN

CURVATURA

CICLO

CONTINUO

Resultados

H = 22,29

Graus de liberdade = 2

(p) Kruskal-Wallis = < 0.0001

R 1 = 414,5

R 5 = 469

R 9 = 151,5

R 1 (posto médio) = 27,633

R 5 (posto médio) = 31,267

R 9 (posto médio) = 10,1

Comparações (método de Dunn) Dif. Postosz calculadoz crítico p

Postos médios  1 e 5 3,6333 0,7576 2,394 ns

Postos médios  1 e 9 17,533 3,656 2,394 < 0.05 45x90

Postos médios  5 e 9 21,167 4,4136 2,394 < 0.05 60x90
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 Kruskal-Wallis

ADAPTIVE

Resultados

H = 4,462

Graus de liberdade = 2

(p) Kruskal-Wallis = 0,1074

 Kruskal-Wallis / DUNN

TEMPO

CONTINUO

Resultados

H = 21,9437

Graus de liberdade = 2

(p) Kruskal-Wallis = < 0.0001

R 2 = 411,5

R 6 = 470

R 10 = 153,5

R 2 (posto médio) = 27,4333

R 6 (posto médio) = 31,3333

R 10 (posto médio) = 10,2333

Comparações (método de Dunn) Dif. Postos z calculadoz crítico p

Postos médios  2 e 6 3,9 0,8132 2,394 ns

Postos médios  2 e 10 17,2 3,5864 2,394 < 0.05 45x90

Postos médios  6 e 10 21,1 4,3997 2,394 < 0.05 60x90

 Kruskal-Wallis

ADAPT

Resultados

H = 4,5311

Graus de liberdade = 2

(p) Kruskal-Wallis = 0,1038
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ANOVA/TUKEY

CICLOS

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM

Tratamentos 2 82.6 e+03 41.3 e+03

Erro 42 54.7 e+03 13.0 e+02

F = 31,6954

(p) = < 0.0001

Média (Coluna 9) = 86,0667

Média (Coluna 11) = 169,6667

Média (Coluna 13) = 72,9333

Tukey: Diferença Q (p)

Médias ( 9 a  11) = 83,6 8,97 < 0.01 TFCxTFA

Médias ( 9 a  13) = 13,1333 1,4092 ns TCxHFC

Médias ( 11 a  13) = 96,7333 10,3791 < 0.01 TFAxHFC

TEMPO

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM

Tratamentos 2 14.7 e+03 73.7 e+02

Erro 42 98.2 e+02 233,841

F = 31,5263

(p) = < 0.0001

Média (Coluna 10) = 36,2

Média (Coluna 12) = 71,7333

Média (Coluna 14) = 31

Tukey: Diferença Q (p)

Médias ( 10 a  12) = 35,5333 8,9996 < 0.01 TFCxTFA

Médias ( 10 a  14) = 5,2 1,317 ns TCxHFC

Médias ( 12 a  14) = 40,7333 10,3166 < 0.01 TFAxHFC


