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Resumo
Introdução: A introdução dos instrumentos rotatórios em níquel-titânio, veio
possibilitar uma preparação canalar mais progressiva e centrada, bem como reduzir o
tempo de instrumentação canalar. Contudo, apesar dos avanços nos métodos de
fabrico desenvolvidos, a fratura das limas usadas em endodontia continua a ser uma
preocupação clínica real.
Objetivo: Avaliar a resistência à fadiga cíclica de três sistemas de limas endodônticas
em níquel-titânio (Hyflex CM, ProTaper Next e Hyflex EDM) após a imersão dinâmica
numa solução de hipoclorito de sódio em condições similares às utilizadas na prática
clínica.
Materiais e Métodos: Foram selecionadas sessenta limas: vinte ProTaper Next X2
(25/0.06), vinte HyFlex CM 25/06 e vinte HyFlex EDM 25/~ (conicidade variável). Estes
três grupos, formados de acordo com o sistema a que pertenciam, foi dividido em dois
subgrupos (n=10) diferenciando dois tempos distintos da imersão dinâmica numa
solução de hipoclorito de sódio a 3%: um minuto e cinco minutos. A análise da
resistência à fadiga cíclica foi realizada num dispositivo dinâmico desenvolvido para
este estudo e testada num canal com 45º de ângulo e 5 mm de raio da curvatura.
Resultados: Observaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os três
sistemas de instrumentos em relação ao número de ciclos até à fratura. Com os
instrumentos HyFlex EDM obteve-se o maior número de ciclos (p<0.01), seguidos pelo
grupo da HyFlex CM e, por último, pelo da ProTaper Next. Contudo, entre os dois
tempos de exposição ao hipoclorito de sódio não se observaram diferenças
estatisticamente significativas relativamente ao tempo (p=0.446) e número de ciclos
até à fratura (p=0.419).
Conclusão: Nas condições deste estudo, o sistema HyFlex EDM é o que apresenta
maior resistência à fadiga cíclica. O maior tempo de imersão na solução de hipoclorito
de sódio não tem influência no tempo e no número de ciclos até à fratura de nenhum
dos instrumentos avaliados.
Palavras-chave: Fadiga cíclica, hipoclorito de sódio, HyFlex EDM, HyFlex CM,
ProTaper Next, instrumentos NiTi rotatórios.
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Abstract
Introduction: The introduction of NiTi rotatory instruments allows the achievement of a
more progressive and centered root canal preparation, along with instrumentation time
reduction. Nevertheless, despite the new developments in manufacturing methods, file
fracture still remains a real concern for the clinician.
Objetive: To evaluate the cyclic fatigue of three different NiTi file systems (Hyflex CM,
ProTaper Next and Hyflex EDM, after dynamic immersion in a sodium hypochlorite
solution in conditions similar to those encountered in clinical practice.
Materials and methods: Sixty files were selected: twenty ProTaper Next X2 (25/0.06),
twenty HyFlex CM 25/06 and twenty HyFlex EDM 25/~ (variable taper). Once divided
into 3 groups, according to the instrument system, each one was divided into two
subgroups (n=10) according to dynamic immersion in a 3% sodium hypochlorite
solution for one minute or five minutes. The analysis of resistance to cyclic fatigue was
performed on a dynamic device developed for this study and tested in a 45° angle
channel with 5 mm curvature radius.
Results: A statistically significant difference was noted between the three systems in
the number of cycles to fracture (p<0.01). EDM HyFlex instruments showed a
significant increase in the mean number of cycles to fracture followed by the HyFlex
CM group and, finally, by the Next Protaper. No statistically significant differences were
observed between the two tested periods of exposure to sodium hypochlorite in terms
of total time (p=0.446) and number of cycles to fracture (p=0.419).
Conclusion: In this study conditions, the HyFlex EDM system showed thebest fatigue
resistance. The increase in file immersion time does not induced significant influence
neither in time nor in the number of cycles to fracture of any tested instrument.
Keywords: cyclic fatigue, sodium hypochlorite, Hyflex EDM, Hyflex CM, Protaper
Next, NiTi rotatory instruments
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Introdução
A preparação canalar tem como objetivo eliminar o tecido pulpar, os restos
necrosados, os microrganismos e as suas toxinas do sistema de canais radiculares.
Os métodos atuais para alcançar esta meta incluem a instrumentação do sistema de
canais radiculares com recurso a instrumentos manuais ou instrumentos rotatórios,
coadjuvadas pela antissepsia química promovida pelas soluções de irrigação. No final
da preparação o canal deve alcançar uma forma progressivamente cónica, com menor
diâmetro apical e o maior em coronário, com as paredes centradas com o trajeto
original do canal, por forma a possibilitar a adequada irrigação e obturação final 1.
Até à última década do século passado, os instrumentos endodônticos eram
fabricados em aço-inoxidável. Contudo, estes possuem uma alta rigidez que aumenta
diretamente com o seu diâmetro. Esta propriedade além de ser um problema na
instrumentação de canais com curvaturas acentuadas (pois têm tendência a cortar
mais na região convexa da curvatura)2, leva a alterações no trajeto original do canal
radicular, podendo criar defeitos iatrogénicos como degraus, perfurações, zips e
transporte do foramen apical3.
No início da década de 60, foi desenvolvida por W. F. Buchler uma liga de níqueltitânio com propriedades únicas de memória de forma e de superelasticidade. Esta liga
foi designada de Nitinol, um acrónimo dos seus elementos constituintes: Ni de níquel,
Ti de titânio e Nol de Naval Ordnance Laboratory (local onde foi desenvolvida)4.
Com o objectivo de reduzir os problemas iatrogénicos na instrumentação de canais
radiculares com curvaturas, Walia, em 1988, descreveu o uso desta liga de níqueltitânio no fabrico de instrumentos endodônticos5. A introdução destas novas limas,
com maior resistência e menor módulo de elasticidade (em comparação com as de
aço-inoxidável)4, veio possibilitar uma preparação canalar mais centrada, respeitando
as curvaturas6 e reduzir o tempo de instrumentação7.
As ligas de níquel-titânio usadas em endodontia contêm aproximadamente 56% (wt)
de níquel e 44% (wt) de titânio, o que resulta numa relação de 1:1 em termos atómicos
dos seus componentes principais4.
Estas ligas podem existir em duas diferentes estruturas cristalinas dependentes da
temperatura: a martensite (a temperaturas mais baixas) e a austenite (a temperaturas
mais altas). Tanto a temperatura como o stresse podem provocar alterações na
estrutura cristalina destas ligas, o que tem particular importância pois leva a diferenças
significativas nas propriedades destas duas estruturas2.
8

A superelasticidade é uma das mais importantes razões para o uso de ligas de níqueltitânio em endodontia. Esta característica resulta de uma transformação reversível da
fase austenítica para a martensítica induzida pelo stresse 8. Muitos instrumentos
endodônticos em níquel-titânio são usados clinicamente na fase austenítica (1ª e 2ª
geração)2, contudo quando um stresse externo lhes é aplicado, devido ao efeito de
torsão e de fricção contra as paredes do canal, ocorre uma transformação para a fase
martensítica dando origem a um material mais elástico. Esta superelasticidade, tal
como descrito anteriormente, permite então que estes instrumentos sigam as
anatomias canalares mais complexas, diminuindo o risco de degraus e perfurações 8.
Outro mecanismo importante é a reorientação martensítica que está relacionada com
o efeito de memória das ligas de níquel-titânio8. Isto resulta numa capacidade única
dos instrumentos de recuperar a sua forma original após grandes deformações através
do seu aquecimento9.
Devido a estas características, principalmente a superelasticidade, os instrumentos em
níquel-titânio podem recuperar completamente de deformações na ordem dos 8% em
comparação com um máximo de 1% nos instrumentos em aço-inoxidável8.
Com o objectivo de diminuir, ainda mais, o risco de fratura dos instrumentos
endodônticos em níquel-titânio, novos processos de fabrico têm sido desenvolvidos,
tendo surgido uma nova geração de instrumentos (3ª, 4ª e 5ª geração). Exemplos
disso são o M-wire e o CM-wire, que possuem uma estrutura que inclui a martensite,
ao contrário dos instrumentos convencionais em que a estrutura é totalmente
austenítica2.
Apesar de tudo isto, a fratura das limas usadas em endodontia continua a ser uma real
preocupação10. Contudo, a incidência da fratura varia muito entre estudos, estando
descritas incidências entre 0.39% e os 20% 11,
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, pelo que é de suma importância

perceber quais as causas que as motivam.
Existem vários factores que podem influenciar o potencial de fratura das limas em
níquel-titânio: instrumentos usados têm uma maior potencial de fratura do que os
instrumentos novos e quando usados com torques e velocidades elevadas são,
também, mais suscetíveis à fratura 11. Contudo, a maioria dos casos a fratura acontece
devido a um uso incorreto ou a uma sobre-utilização dos instrumentos endodônticos e
ocorre principalmente no terço apical do canal12.
Vários protocolos têm sido sugeridos em caso de fratura dos instrumentos no interior
do sistema canalar. Inicialmente propunha-se a não remoção do fragmento e a
9

preparação canalar apenas da região coronal ao fragmento. Mais tarde duas outras
técnicas foram propostas: a primeira consiste no bypass do fragmento e a sua
incorporação na obturação canalar e a segunda na remoção do fragmento por técnicas
não-cirúrgicas ou mesmo cirúrgicas. Contudo, a remoção do fragmento resulta,
inevitavelmente em perda de estrutura dentária e eventualmente em perfuração. Desta
forma, é importante avaliar o risco relativo do efeito da manutenção do fragmento ou
da sua remoção no prognóstico do tratamento13.
Apesar de estudos anteriores referirem que a presença de um fragmento retido no
sistema de canais pode ter influência no prognóstico (principalmente em casos com
lesões periapicais pré-existentes), os estudos mais recentes indicam que a sua
presença não tem uma influência significativa no prognóstico de tratamentos
endodônticos não-cirúrgicos, sendo a lesão periapical pré-existente a determinante
que influencia verdadeiramente o prognóstico 12.
A fratura dos instrumentos rotatórios pode ocorrer devido a dois fatores: por torsão e
por fadiga cíclica. A fratura por torsão acontece quando a ponta (ou qualquer outra
zona do instrumento) se encontra bloqueada no canal enquanto o resto do instrumento
continua a rodar, o que leva a que o metal exceda o seu limite elástico e apresente
sinais de deformação seguida de fratura 10. Já a fratura por fadiga cíclica é causada
pelas curvaturas do sistema canalar e é, provavelmente, a principal causa de fratura
dos instrumentos rotatórios usados em endodontia. Esta acontece devido a repetidas
forças de tensão e compressão localizadas sobre uma zona específica. A metade do
instrumento que se encontra no exterior da curvatura está sujeita a forças de tensão,
enquanto a metade que se encontra no interior da curvatura sofre forças de
compressão. Cada rotação do instrumento no interior de um canal curvo representa
ciclo completo de tensão-compressão14. A fratura ocorre próximo do ponto médio do
comprimento do arco, que corresponde à região de máxima curvatura radicular, onde
as forças a que o instrumento está sujeito são maiores 10, 15.
Enquanto nos casos de fratura por torsão as limas apresentam defeitos visíveis antes
da fratura nos casos em que acontece por fadiga cíclica estes defeitos não são visíveis
e a fratura acontece subitamente. Desta forma, a inspeção visual não é um método
fiável para avaliar os instrumentos de níquel-titânio e assim prevenir a sua ruptura10, 14.
Parâmetros como o tamanho e a conicidade do instrumento, o raio e o ângulo da
curvatura têm um efeito significativo no número de ciclos até à fratura 14. O aumento do
diâmetro do instrumento na zona de máxima curvatura, o aumento do ângulo da
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curvatura e a diminuição do raio da curvatura resultam numa diminuição do tempo até
à fratura14-16.
Outro fator importante que pode diminuir a resistência à fratura por fadiga cíclica ou
por torsão é a corrosão, que pode acontecer em contacto com uma solução de
hipoclorito de sódio17.
Várias soluções podem ser usadas na irrigação do sistema de canais radiculares, no
entanto, o hipoclorito de sódio é considerado, na actualidade, o gold standard para
alcançar a dissolução tecidular e desinfeção canalar desejáveis18. A sua eficácia
antimicrobiana deve-se, em grande parte, ao seu elevado pH (pH>11)19. Contudo,
estão também descritos vários problemas nesta solução de irrigação, tais como o seu
sabor desagradável, o facto de poder manchar a roupa e ainda a possibilidade de
causar lesões nos olhos (em caso de contacto) e provocar necrose tecidular periapical
quando a irrigação é feita para além do foramen apical17, 18.
Os instrumentos endodônticos encontram-se sujeitos ao efeito do hipoclorito de sódio
durante a preparação químico-mecânica, os procedimentos de limpeza, a desinfeção e
a esterilização dos mesmos20, pelo que a duração da acção das soluções de irrigação
sobre os instrumentos não é constante e o seu impacto necessita de ser clarificado17.
Sabe-se, no entanto, que o efeito corrosivo do hipoclorito de sódio pode ter influência
nas propriedades mecânicas dos instrumentos e facilitar os processos que conduzem
à fratura20. É, assim, provável que a corrosão ocorra inicialmente, alterando o
mecanismo de fratura convencional por fadiga cíclica para uma fratura por corrosão 21.
Os padrões de corrosão envolvem uma remoção seletiva do níquel da superfície, o
que pode criar microrugosidades17, 18, 22, 23. Estes defeitos microestruturais criam áreas
de concentração do stresse e fissuras que se podem propagar e aumentar a
probabilidade de fratura do instrumento17, 22, 23.
Desde o aparecimento dos primeiros instrumentos endodônticos em níquel-titânio que
vários progressos têm sido feitos, tanto no design como no processo de fabrico, com o
objetivo de produzir um instrumento que corte de forma eficaz e que possua
resistência à fratura mesmo nas anatomias canalares mais complexas. Estas
inovações permitem dividir os sistemas de limas em cinco gerações, cada uma delas
apresentando modificações em relação à anterior com o objectivo de melhorar as suas
propriedades2.
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Segundo Haapasalo, podemos dividir a evolução das limas em cinco gerações, sendo
um facto que cada uma delas representa modificações com o objectivo de melhorar as
suas propriedades2.
A primeira lima endodôntica em níquel-titânio foi desenhada por John McSpadden e
entrou no mercado em 1992. Apesar destes instrumentos da 1ª geração terem definido
a forma como o médico dentista encara a instrumentação canalar, tinham uma
propensão significativa para a fratura. Os instrumentos da segunda geração têm como
principal inovação o facto de cortarem de forma mais eficaz e de serem necessários
menos instrumentos para uma completa preparação canalar. O ângulo entre as
lâminas de corte e o eixo longitudinal do instrumento é menor que nas limas da 1ª
geração, o que reduz o efeito de rosca durante o uso 2.
O sistema Hyflex CM faz parte da terceira geração que é caracterizada por melhorias
na metalurgia da liga de níquel-titânio2. Este sistema é comercializado desde 2011 e é
produzido através de uma inovadora metodologia que permite controlar a memória de
forma (um complexo tratamento de aquecimento e arrefecimento sequencial)24 e
aumentar a flexibilidade 25. Os instrumentos deste sistema apresentam uma menor
percentagem por peso de níquel (52,1%wt comparativamente com o clássico 55%) e
possuem uma secção transversal simétrica com 3 arestas cortantes, exceto a lima 25
com conicidade 0.04 que apresenta uma secção transversal quadrada com 4 arestas
cortantes26.
Já os sistemas ProTaper Next e Hyflex EDM são ambos considerados de quinta
geração. Os instrumentos desta geração são caracterizados por terem o núcleo de
massa descentrado, o que vai criar uma onda mecânica de movimento que viaja ao
longo da parte ativa do instrumento. Isto permite um movimento oscilatório, com menor
contacto entre a lima e as paredes do canal, diminuindo assim o risco de bloqueio da
lima, a compactação lateral de raspas dentinárias e o bloqueio do foramen apical2.
O sistema ProTaper Next possui uma inovadora secção transversal retangular
descentrada que permite à lima ter um movimento serpenteante à medida que avança
no canal. Segundo o fabricante isto permite criar um espaço maior para remover os
detritos de dentina. Os instrumentos são fabricados com tecnologia M-wire o que os
dota de maior flexibilidade e resistência à fadiga cíclica 27.
Por último, no sistema Hyflex EDM a principal inovação é o facto de ser produzido
através dum procedimento conhecido com electro-discharge machining (EDM). Este
processo consiste numa descarga pulsátil de corrente elétrica que flui entre o elétrodo
12

e a superfície dos instrumentos imersos num meio dielétrico. Esta corrente elétrica
derrete parcialmente e promove a evaporação de pequenas porções do material.
Desta forma o material é removido superficialmente dando origem a uma superfície
isotrópica, com pequenas crateras regularmente distribuídas28.
O objetivo deste estudo passa por avaliar a resistência à fadiga cíclica de três
sistemas de limas endodônticas em níquel-titânio (HyFlex CM, ProTaperNext e HyFlex
EDM) após a imersão dinâmica numa solução de hipoclorito de sódio em condições
similares às encontradas na prática clínica.
A hipótese nula testada é de que não existem diferenças no tempo e número de ciclos
até à fratura entre os dois tempos de imersão em hipoclorito, havendo apenas
diferenças entre os três sistemas de limas.
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Materiais e Métodos
Foram testados três sistemas de limas utilizados na instrumentação mecanizada com
diferentes métodos de fabrico: ProTaper Next® Files (Dentsply Maillefer, Ballaigues,
Switzerland), HyFlexTMCM (Coltène/Whaledente, Allstatten, Switzerland), e HyFlexTM
EDM

(Coltène/Whaledent,

Allstatten,

Switzerland).

Destes

sistemas

foram

selecionadas as limas ProTaper Next X2 (25/0.06), HyFlex CM 25/06 e HyFlex EDM
25/~ (conicidade variável).
Foram selecionadas 60 limas e divididas em 3 grupos principais (n=20), de acordo
com o sistema a que pertenciam. Cada grupo foi dividido em 2 subgrupos (n=10),
diferenciando dois tempos distintos de imersão dinâmica na solução irrigadora Canal
Pro NaOCl 3% (Coltènewhaledente, Allstatten, Switzerland), sendo os tempos
escolhidos 1 e 5 minutos.
Cada lima foi posicionada num pequeno recipiente de vidro de forma a que 17 mm da
parte ativa do instrumento contacte com a solução de hipoclorito de sódio. A irrigação
dinâmica foi realizada com a lima acoplada a um contra-ângulo redutor acionado por
um motor endodôntico X-Smart (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) seguindo
as recomendações do fabricante, 300 rpm e 2.0 Nm para as ProTaper Next e 500 rpm
e 2.4 Nm para as HyFlex CM e HyFlex EDM. A solução irrigadora foi trocada entre
cada instrumento. De seguida as limas foram passadas por água bi-destilada de forma
a neutralizar o efeito da solução irrigadora imediatamente após a sua remoção. Por
último, foram secas e armazenadas.
Todos os instrumentos foram depois sujeitos a um ensaio de fadiga cíclica num
dispositivo desenvolvido propositadamente para este estudo. (Figura 1). Este
dispositivo é constituído por 4 unidades principais: a unidade de acionamento da lima,
a unidade de movimentação do canal, a unidade geradora do movimento e a unidade
de controlo. A unidade de acionamento é composta por um motor endodôntico XSmart (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), por um contra-ângulo redutor e por
um sistema mecânico para ajuste da posição e fixação do contra-ângulo. Da unidade
de movimentação do canal fazem parte o bloco com o canal artificial, o carro de
deslizamento de baixo atrito DryLin® (Igus, Cologne, Germany) e uma guia para
acoplamento do carro de deslizamento. A unidade geradora do movimento consiste
num servomotor HS-5955TG (Hitec RCD USA, Poway, USA) e um braço mecânico biarticulado em rotação e translação. Por último, a unidade de controlo é constituída por
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uma placa de aquisição/controlo Arduino Uno R3 (Arduino, Torino, Italy), um
computador e um software de controlo Arduino 1.6.5 (Arduino, Torino, Italy).

Figura 1: Dispositivo utilizado na experiência e respetiva legenda

Foi utilizado o modelo de um canal artificial desenvolvido num estudo anterior (Figura
2)29. Este canal possui um comprimento de 17 mm, um segmento curvo com 4 mm,
0,5 mm na parte mais estreita e 1,4 mm na mais larga, capaz de reproduzir uma
curvatura radicular com um raio de 5 mm e um ângulo de 45º, determinados através
do método de Pruett14. O centro de curvatura neste modelo situa-se a 5 mm da ponta
dos instrumentos.

Figura 2: Modelo do canal artificial
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Para reproduzir os movimentos axiais da lima numa situação clínica foi criado um
software que permite controlar a placa de aquisição/controlo de forma a criar um
movimento de rotação no servomotor que se irá traduzir num movimento axial do carro
de deslizamento e consequentemente do canal artificial. Este movimento tinha uma
amplitude de 5 mm, ou seja entre os 12 e os 17 mm da parte ativa da lima. Em todos
os instrumentos foi colocado um limitador de profundidade (stop de silicone) a 17 mm
da ponta, garantindo que este tocasse no início do canal artificial.
Os instrumentos foram acionados seguindo as recomendações do fabricante (300 rpm
e 2.0 Nm para as ProTaper Next e 500 rpm e 2.4 Nm para as HyFlex CM e HyFlex
EDM) até ao momento da fratura. O tempo decorrido até a fratura (detetada
visualmente) foi calculado pelo software Arduino 1.6.5.
Durante o ensaio, com o objetivo de reproduzir as mesmas condições experimentais e
eliminar possíveis erros (como o desgaste do dispositivo), intercalaram-se as limas
dos vários grupos, seguindo sempre a mesma sequência de teste. Além disso, de
forma a reduzir a fricção entre os instrumentos e as paredes do canal, estas foram
pulverizadas com um lubrificante de material dentário (Pana Spray Plus-NSK GmbH
Germany).
Todos os testes foram gravados em vídeo e o número de ciclos até à fratura foi
calculado, para cada instrumento, multiplicando o tempo em segundos até à fratura
pelo número de rotações por segundo utilizado para cada grupo.
A análise estatística foi realizada através do programa IBM SPSS statistic 20.0. A
comparação entre grupos foi feita recorrendo a um teste ANOVA a dois fatores, para
um nível de significância de 0.05.
A secção transversal da fratura e a superfície das limas de cada grupo foram
examinadas com recurso a um Microscópio Eletrónico de Varrimento (MEV) (Joel
XL30 EDAX) para determinar padrões de fratura e o efeito corrosivo da solução de
hipoclorito de sódio na superfície das limas.
Por último, o comprimento dos fragmentos apicais foi medido com recurso a um
paquímetro.
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Resultados
A estatística descritiva contendo os valores médios do tempo e número de ciclos até à
fratura encontra-se descrita na tabela I e respetiva dispersão de valores nas figuras 3
e 4.

Tabela I: Número de ciclos até à fratura e tempo (em minutos) dos três sistemas de limas –
média (desvio padrão)
ProTaper Next

Ciclos
Tempo

HyFlex CM

HyFlex EDM

1 min

5 min

1 min

5 min

1 min

5 min

1193.00

1172.00

1833.32

1859.17

5182.49

5508.33

(184.69)

(186.31)

(346. 33)

(307.32)

(829.46)

(480.89)

3.98

3.92

3.67

3.72

10.37

11.02

(0.62)

(0.62)

(0.69)

(0.61)

(1.66)

(0.96)

Figura 3: Gráfico de dispersão dos valores do número de ciclos até à fratura.
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Figura 4: Gráfico de dispersão dos valores do tempo (em minutos) até à fratura

Para determinar o efeito do hipoclorito de sódio no comportamento dos três sistemas
de limas foi aplicado um teste de ANOVA a dois fatores. A imersão em hipoclorito de
sódio não provocou qualquer tipo de interação relativamente ao comportamento das
limas, quer para o tempo (F(2, 54) = 0.820, p= 0.446) quer para o número de ciclos até
à fratura (F(2, 54) = 0.884, p= 0.419), como se pode verificar nas figuras 5 e 6. Foram
apenas detetadas diferenças estatisticamente significativas entre os sistemas de limas
no tempo e no número de ciclos até à fratura: F(2, 54) = 356.95, p<0.01 e F(2, 54) =
499.22, p<0.01 respetivamente.
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Figura 5: Comparação dos valores de tempo até à fratura (em minutos) entre os dois tempos
de imersão em hipoclorito de sódio.
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Figura 6: Comparação dos valores de ciclos até à fratura entre os dois tempos de imersão
em hipoclorito de sódio.
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Assim, considerando 20 limas por grupo (excluindo a divisão pelos tempos de
hipoclorito de sódio), as comparações par a par com correção de Bonferroni indicam
que todos os grupos são diferentes entre si no número de ciclos até à fratura, apesar
de as ProTaper Next e as HyFlex CM apresentarem valores semelhantes em relação
ao tempo até à fratura (tabelas II e III). O grupo das limas HyFlex EDM demora entre 6
a 7 minutos a mais e cerca de 3500 a 4200 ciclos até à fratura do que os restantes
sistemas de limas.
Tabela II: Diferença entre os três grupos em relação ao tempo até à fratura
Diferença Média

Erro Padrão

P

HyFlexCM-PTN

-0,25750

0,29557

>0.05

HyFlexEDM-PTN

6.74083

*

0,29557

<0.01

HyFlexEDM-HyFlexCM

6.99833

*

0,29557

<0.01

Tabela III: Diferença entre os três grupos em relação ao número de ciclos até à fratura
Diferença Média
*

Erro Padrão

P

141,1645

<0.01

HyFlexCM-PTN

663.7450

HyFlexEDM-PTN

4162.9100

*

141,1645

<0.01

HyFlexEDM-HyFlexCM

3499.1650

141,1645

<0.01

Também no que toca ao comprimento médio dos fragmentos gerados (tabela IV) não
se verificou qualquer interação da imersão em hipoclorito de sódio (F(2, 54) = 0.448,
p= 0.641). Todavia os três grupos apresentaram diferenças entre si (F(2, 54) = 40.99,
p<0.01), sendo os fragmentos das limas ProTaper Next cerca de 1.6 mm inferiores aos
dos restantes grupos (tabela V). Na figura 7 é possível observar a respetiva dispersão
de valores.
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Tabela IV: Tamanho dos fragmentos (em milímetros) dos três sistemas de limas – média
(desvio padrão)
ProTaperNext

Ciclos

HyFlex CM

HyFlex EDM

1 min

5 min

1 min

5 min

1 min

5 min

3.88

3.52

5.34

5.37

5.43

5.33

(0.21)

(0.28)

(1.05)

(0.85)

(0.62)

(0.62)

Tabela V: Diferença entre os três grupos em relação ao tamanho dos fragmentos
Diferença Média

Erro Padrão

P

HyFlexCM-PTN

1.655

0.212

<0.01

HyFlexEDM-PTN

1.677

0.212

<0.01

HyFlexEDM-HyFlexCM

0.022

0.212

>0.05

Figura 7: Gráfico de dispersão dos valores do tamanho do fragmento (em milímetros)
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A análise da zona de fratura com recurso a MEV, permitiu identificar um padrão de
fratura típico de fadiga cíclica em todos os grupos (figura 8). Distinguindo-se a zona
inicial da fenda, a zona de propagação da fenda e zona de fratura final. Nesta última é
ainda possível observar os dimples (figura 9).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 8: Imagens obtidas com recurso a MEV da zona de fratura dos instrumentos após o teste
de fadiga cíclica. É possível observar a zona inicial da fenda (setas vermelhas) e a zona de
fratura final (delimitada a verde). (a) ProTaper Next, 1 min. NaOCl; (b) ProTaper Next, 5 min.
NaOCl; (c) HyFlex CM, 1 min. NaOCl; (d) HyFlex CM, 5 min. NaOCl; (e) HyFlex EDM, 1 min.
NaOCl; (f) HyFlex EDM, 5 min. NaOCl.
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Figura 9: Ampliação da zona de início da fenda e da zona de propagação (esquerda) e da
zona de fratura final com os dimples em pormenor (direita).

A análise das imagens obtidas com MEV da superfície dos instrumentos permite
constatar as alterações superficiais nos instrumentos sujeitos a 5 minutos de
hipoclorito de sódio (figura 10). Neste último grupo é possível identificar alguma
corrosão superficial sob a forma de crateras na parte exterior dos instrumentos. Nos
instrumentos que foram sujeitos a apenas 1 minuto de hipoclorito de sódio, assim
como em instrumentos que não foram sujeitos nem à solução de hipoclorito de sódio
nem ao teste de fadiga cíclica, não há qualquer sinal de corrosão superficial.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figura 10: Imagens obtidas com recurso a MEV da superfície dos instrumentos. Nas
limas sujeitas a 5 minutos de hipoclorito de sódio é possível identificar zonas de
corrosão superficial (setas vermelhas). (a, b. c) Instrumentos novos ProTaper Next,
HyFlex CM e HyFlex EDM respetivamente; (d, e. f) 1 minuto NaOCl ProTaper Next,
HyFlex CM e HyFlex EDM respetivamente; (g, h. i) 5 minutos NaOCl ProTaper Next,
HyFlex CM e HyFlex EDM respetivamente.
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Discussão
Apesar dos avanços no processo de fabrico dos instrumentos endodônticos, a fratura
de limas no interior do sistema canalar durante o tratamento endodôntico continua a
ser uma grande preocupação, tanto para o médico dentista como para o paciente,
podendo mesmo ser causa de litígio entre os dois30.
A repetida fadiga cíclica a que a liga metálica está sujeita aquando da instrumentação
de canais curvos parece ser o mais importante fator na fratura dos instrumentos
rotatórios14.
Até à data, não há nenhuma especificação ou padrão internacional para testar a fadiga
cíclica dos instrumentos rotatórios, sendo que o modelo ideal consistiria na
instrumentação de dentes naturais com curvaturas radiculares. Contudo, nesse
modelo, o dente apenas poderia ser usado uma vez e a forma canalar iria ser alterada
durante

a experiência,

tornando impossível

a padronização das condições
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experimentais . Devido a esta impossibilidade, vários dispositivos e métodos têm sido
descritos na tentativa de simular a rotação do instrumento com uma curvatura para
determinar o tempo e o número de rotações efetuadas pela lima até à sua fratura. A
utilização de tubos de metal curvos, o conjunto de bloco e cilindro sulcado, rotação
contra um plano inclinado, imposição de uma curvatura através de um sistema de três
pinos e a maquinação de um canal através de electrical-discharge machine em que o
diâmetro do canal fica com mais 0.1 mm que o diâmetro do instrumento, são alguns
dos exemplos referidos na literatura 30-32.
Idealmente o dispositivo usado nos testes de fadiga cíclica deve confinar a lima numa
trajetória precisa, tanto em termos de ângulo e raio da curvatura como em relação à
posição da região da máxima curvatura, de forma a permitir analisar o verdadeiro
impacto destes fatores32.
No entanto, todos estes modelos apresentam desvantagens que se prendem com a
impossibilidade de eliminar fatores que podem influenciar os resultados, como as
propriedades dos materiais e o desenho e a dimensão dos instrumentos que são
específicos de cada marca. Estas limitações dificultam a quantificação do efeito de
cada variável no comportamento do instrumento rotatório quando sujeito a fadiga
cíclica33.
O dispositivo usado neste estudo, sendo um modelo dinâmico que induz um
movimento axial, não só garante uma melhor simulação de uma situação clínica como
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aumenta o “tempo de vida” dos instrumentos rotatórios, em comparação com os
modelos estáticos, uma vez que o stresse causado pela curvatura é distribuído ao
longo da região apical do instrumento e não apenas num único ponto34, 35.
Este dispositivo permitiu, ainda, fazer uma avaliação comparativa entre os três
sistemas de limas. Para isso, o stresse máximo foi induzido na zona da curvatura do
canal a cerca de 5 mm da ponta dos instrumentos. Entre os grupos das HyFlex CM e
das HyFlex EDM não houve diferenças estatisticamente significativas em relação ao
comprimento dos fragmentos: a fratura ocorreu na zona da máxima curvatura, onde o
stresse a que a lima está sujeita é maior. Contudo os instrumentos do sistema
ProTaper Next não fraturaram nesta zona e os fragmentos são em média 1.6 mm mais
curtos. Esta diferença pode ser explicada pelo tipo de liga metálica utilizada no fabrico
destes instrumentos (M-wire), que não lhe confere uma memória de forma como nos
outros dois sistemas. Deste modo, a lima em vez de se adaptar à forma do canal sofre
uma deflexão prévia da ponta do instrumento, na zona inicial da curvatura, aquando do
movimento de entrada no canal. Além disso, a forma serpenteante e descentrada
desta lima podem resultar numa região mais frágil nesta zona.
Foi ainda observado que este modelo não constringia completamente os instrumentos
na zona apical, o que resulta numa ligeira alteração do ângulo real descrito pelo
instrumento (figura 11).

Figura 11: Análise do ângulo descrito pela lima no
interior do canal artificial.
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Por se saber que o aumento do diâmetro da lima diminui o número de ciclos até à
fratura dos instrumentos rotatórios quando usados em canais curvos 36, todos os
instrumentos escolhidos para este estudo possuíam o mesmo diâmetro na ponta, no
entanto a lima utilizada do sistema EDM possui conicidade variável enquanto as dos
outros dois sistemas possuem conicidade de 6%.
Existe uma certa controvérsia em relação ao efeito da velocidade de rotação das limas
na fratura por fadiga cíclica dos instrumentos em níquel-titânio. Apesar de alguns
estudos associarem o aumento da velocidade a um aumento da incidência de fraturas
dos instrumentos37, Pruett refere não existir qualquer relação entre o número de ciclos
até à fratura e a velocidade de rotação 14. Neste estudo foram usadas duas velocidades
diferentes (300 rpm para as ProTaper Next e 500 rpm para ambos os sistemas
HyFlex), de acordo com as recomendações do fabricante.
Em relação ao sistema ProTaper Next existem poucos estudos que avaliem a sua
fadiga cíclica. Elnaghy verificou que, no que diz respeito à resistência à fadiga cíclica,
este sistema apresenta resultados semelhantes aos instrumentos HyFlex CM38. Por
outro lado, Capar observou um maior número de ciclos até à fratura com o sistema
HyFlex CM quando comparado com o sistema ProTaper Next39.
Neste estudo, quando o termo de comparação é o número de ciclos até à fratura o
sistema HyFlex CM apresenta melhores resultados. Tal facto pode ser justificado não
só pelo novo processo de fabrico deste sistema (CM-wire)40, em que os instrumentos
são sujeitos a um tratamento térmico, mas também pela secção transversal do
instrumento. Cheung, através de uma análise de elementos finitos demonstrou que os
instrumentos com secção transversal triangular apresentam maior resistência à
fraturado que os instrumentos com secção retangular41.
Por outro lado, quando se compara o tempo até à fratura nestes dois sistemas não se
observam diferenças entre eles. Cheung refere ainda que a temperatura influencia
negativamente a resistência à fadiga cíclica e que nos instrumentos utilizados com
menores velocidades de rotação há uma maior dissipação do calor, o que pode
explicar um maior tempo de vida destes 30, levando então a este equilíbrio no tempo
até à fratura visto que a velocidade de rotação é menor para o sistema ProTaper Next.
A avaliação do tempo até à fratura pode ser mais relevante clinicamente, contudo a
conversão do tempo para número de ciclos até à fratura permite uma mais correta
comparação entre os vários sistemas39.
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No entanto, em ambos os parâmetros é o sistema HyFlex EDM que apresenta os
melhores resultados. Sendo este sistema muito recente não existem ainda estudos
independentes que avaliem a fadiga cíclica nestes instrumentos. Uma vez que, tal
como o sistema HyFlex CM, é fabricado com CM-wire, a explicação para esta melhoria
na resistência à fadiga cíclica parece ser o processo de fabrico com recurso a electrodischarge machine, sendo esta a grande inovação em relação aos sistemas
anteriores28.
Na tentativa de simular a prática clínica, o protocolo deste estudo incluiu uma imersão
dinâmica numa solução de hipoclorito de sódio a 3%, sendo selecionados dois tempos
de contacto do instrumento com a solução (1 minuto e 5 minutos). Apenas 17 mm da
parte ativa do instrumento são imersos na solução, evitando-se desta forma, o
fenómeno de corrosão galvânica. Segundo Berutti, este fenómeno acontece quando a
totalidade do instrumento é imersa na solução de hipoclorito de sódio devido à
diferente composição da parte ativa e da haste da lima22.
Foram usados pequenos recipientes de vidro para efetuar a imersão dinâmica dos
instrumentos rotatórios. Isto pode constituir uma diferença em relação a uma situação
clínica, na qual contacta apenas com um pequeno volume de solução de irrigação no
interior do canal radicular. No entanto foi selecionado este método com o objetivo de
avaliar apenas o efeito da solução de hipoclorito isoladamente, sem qualquer outro
potencial fator de confusão na fadiga cíclica do instrumento, como por exemplo a
fricção da lima nas paredes do canal.
O objetivo proposto para este estudo, como descrito anteriormente, passava por
avaliar a resistência à fadiga cíclica de três sistemas de limas após imersão dinâmica
em hipoclorito de sódio, podendo ser encontrados na literatura vários estudos com os
quais comparamos os resultados e que corroboram as nossas observações. Haikel et
al investigaram o efeito da imersão das limas em níquel-titânio durante 12 ou 48 horas
numa solução de hipoclorito de sódio a 2.5% e concluiu que esta não afeta as
propriedades mecânicas dos instrumentos 5, mais recentemente Pedullà et al com dois
estudos em que se submeteram os instrumentos a tempos de imersão mais
semelhantes à prática clínica, entre 45 segundos e 5 minutos, chegaram também à
conclusão de que a solução irrigadora não reduz a resistência à fadiga cíclica 17,
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,

Bulem et al além da imersão em hipoclorito de sódio a 2.5%, durante 5 minutos,
submeteram ainda as limas a vários ciclos de esterilização em autoclave e concluíram,
também, que não houve alterações no número de ciclos até à fratura dos
instrumentos23.
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No entanto, este continua a ser um tema controverso, e ao contrário dos nossos
resultados, vários estudos apontam para uma relação entre o hipoclorito de sódio e a
corrosão da liga metálica, associada a uma diminuição da resistência à fadiga cíclica
dos instrumentos rotatórios assim testados. O’Hoy et al mostraram que a imersão de
vários sistemas de limas durante toda a noite numa solução de hipoclorito de sódio a
1% resulta numa redução da resistência à fadiga cíclica43; Berutti et al investigaram o
efeito da imersão numa solução de hipoclorito de sódio a 5% durante 5 minutos e
verificaram um efeito corrosivo que influencia a fratura por fadiga cíclica,
especialmente quando a totalidade do instrumento é imersa na solução devido ao
fenómeno de corrosão galvânica 22; Peters et al avaliaram a imersão dos instrumentos
numa solução de hipoclorito de sódio a 5.25% durante 1 ou 2 horas a duas
temperaturas diferentes (21ºC e 60ºC) e concluíram que os instrumentos sujeitos à
solução a uma temperatura mais alta exibiam uma redução significativa da resistência
à fadiga cíclica20.
Esta discrepância nos resultados observados na literatura pode ser explicada pelos
diferentes testes e protocolos de imersão utilizados. Entre estudos são observadas
grandes diferenças na técnica de imersão dos instrumentos, podendo esta ser estática
ou dinâmica, apenas da parte ativa ou da totalidade do instrumento e variando entre
45 segundos e 48 horas5, 17, 20, 22, 23, 42, 43.
Segundo as condições experimentais deste estudo, pode-se concluir que a imersão
dinâmica numa solução de hipoclorito a 3% durante 1 minuto ou 5 minutos não reduz a
resistência à fadiga cíclica de qualquer dos três sistemas usados. Este facto pode,
eventualmente, ser explicado pelo tipo de análise realizada. O dispositivo usado induz
o stresse máximo na zona central da curvatura do canal (cerca de 5 mm da ponta da
lima), sendoque se a zona de corrosão se localizar a esse nível o instrumento poderá
fraturar precocemente. Contudo, se a região onde se verifica a maior corrosão se
localizar numa zona diferente a resistência à fadiga cíclica não é afetada17.
O padrão de fratura dos instrumentos observados com recurso a microscopia
electrónica de varrimento (MEV) corresponde às características típicas de fratura por
fadiga cíclica. A análise das imagens da zona de fratura permite identificar três zonas:
a zona de iniciação da fenda, a zona de propagação da fenda e a zona de fratura final.
A fenda inicia-se na superfície das arestas de corte, sendo o seu número variável. A
zona intermédia é caracterizada por estrias que representam a propagação da fenda
durante os repetidos ciclos de compressão/tensão, observando-se, assim, uma
propagação da fratura desde a zona de iniciação para o centro da secção transversal
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da lima. A fratura final ocorre quando o material não consegue suportar mais ciclos e é
caracterizada pelos dimples, que representam uma deformação plástica microscópica
singular30, 44.
O padrão de fratura das limas fabricadas com CM-wire (HyFlex CM e HyFlex EDM)
permite confirmar a sua superioridade e estão de acordo com o que tem sido descrito
na literatura. Estes instrumentos apresentam, normalmente, um número superior de
origens da fenda e uma área significativamente menor da região dos dimples, que
representa a zona da fratura final (figura 3). Este padrão pode ser explicado pelo facto
de estas limas possuírem, à temperatura ambiente, uma estrutura maioritariamente
martensítica ao contrário do sistema ProTaper Next, fabricado com M-wire. Assim,
para um mesmo nível de stresse, a iniciação da fenda é mais difícil e a propagação da
fratura é mais lenta nos instrumentos fabricados com CM-wire, conferindo-lhes uma
maior resistência à fratura por fadiga cíclica 33, 45.
Ainda assim, a análise do padrão de fratura dos instrumentos HyFlex EDM sugere um
mecanismo de fratura ligeiramente diferente do observado nas HyFlex CM. Nas limas
do sistema HyFlex EDM observam-se, também, várias zonas de origem das fendas
mas estas apresentam uma área de propagação da fenda ainda mais ampla, e apenas
uma zona central de dimples. Este padrão indica uma propagação da fratura mais
lenta e uma sobrecarga final sobre a região central dos dimples e na consequente
fratura do instrumento28.
Apesar de neste estudo apenas ter sido realizada a análise da superfície das limas
com recurso a MEV, sabe-se que esta avaliação pode ser realizada por MEV
(microscopia eletrónica de varrimento) ou por MFA (microscopia de força atómica.
Enquanto a MFA permite um análise com maior detalhe e a medição direta em todas
as três dimensões, permitindo a construção de uma imagem tridimensional da
topografia superficial em tempo real; as imagens obtidas por MEV não permitem uma
avaliação quantitativa das alterações da superfície46.
Dadas as limitações deste método, é possível observar defeitos, na forma de crateras
nos instrumentos que foram sujeitos à imersão dinâmica na solução de hipoclorito de
sódio durante 5 minutos. Apesar destes defeitos na superfície não houve uma
diminuição do “tempo de vida” dos instrumentos, contrariando resultados obtidos por
Mohammadi et al que referem que os defeitos microestruturais criados pelas soluções
de hipoclorito levam ao enfraquecimento da estrutura do instrumento 47. Por outro lado,
Cavalleri et al mostraram alterações nos instrumentos do sistema ProTaper quando
em contacto com uma solução de hipoclorito de sódio até 10 minutos 48. A possível
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corrosão dos instrumentos rotatórios pelo hipoclorito de sódio continua, assim, a ser
um tema que não está ainda clarificado.
No decurso da experiência, aquando da fratura do instrumento, constatou-se que os
fragmentos do sistema ProTaper Next tinham tendência a deslocar-se para apical ou
mesmo para fora do canal artificial. Nos outros dois sistemas o fragmento mantinha-se
na zona da fratura, ou seja, na zona da maior curvatura. Tal facto pode ser explicado
pelo efeito spring-back evidenciado pelas limas do sistema ProTaper Next. Este efeito
consiste na tendência do instrumento voltar à sua forma original quando deixa de estar
sujeito ao stresse, ou seja a transformação martensítica causada pelo stresse na zona
da curvatura é revertida quando a tensão é eliminada, condicionando um retorno da
lima à sua forma original49. Nos instrumentos dos sistemas HyFlex CM e HyFlex EDM
não se observou este efeito devido ao seu inovador método de fabrico com controlo de
memória de forma.
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Conclusão
Tendo em conta as condições experimentais e as limitações deste estudo, podem ser
retiradas as seguintes conclusões:
1. O instrumento HyFlex EDM 25/~ foi significativamente superior em termos
do tempo e número de ciclos até à fratura quando comparado com os
instrumentos HyFlex CM 25/06 e ProTaper Next X2;
2. O instrumento HyFlex CM 25/06 foi significativamente superior em termos
do número de ciclos até à fratura quando comparado com o instrumento
ProTaper Next X2;
3. Nenhum dos instrumentos testados sofreu alteração da resistência à fadiga
cíclica após imersão na solução de hipoclorito de sódio a 3%,
independentemente do tempo de exposição.
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