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RESUMO 
 
 A preparação dos canais endodônticos foi, durante muitos anos, executada 
com limas de aço inoxidável. O advento das ligas de Ni-Ti e aos avanços nas 
técnicas de fabrico permitiram o aparecimento de limas superelásticas que mais 
facilmente conseguem adaptar-se à curvatura dos canais. No entanto, o seu 
preço obriga à reutilização clínica destas limas o que também se acompanha de 
um maior risco de fractura. O presente trabalho constitui uma contribuição para 
o esclarecimento de factores clínicos que possam contribuir para a fractura em 
serviço deste tipo de limas. 
 Foram estudadas limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, 
não só por apresentarem morfologias diferentes como também pelo seu diferente 
comportamento à fractura verificado empiricamente em contexto clínico. As limas 
foram estudadas tal como são recebidas do fabricante, após terem sido 
submetidas a procedimentos de esterilização, após terem contactado com uma 
solução de hipoclorito de sódio e após terem servido para o tratamento de casos 
clínicos. Estudou-se o material das limas em cada um das situações atrás 
referidas do ponto de vista morfológico, estrutural, térmico e mecânico – para o 
que foi construído um protótipo laboratorial para ensaios de rotação/flexão, 
inovador por permitir o controlo da temperatura de teste. 
 Concluiu-se que, em limas novas, a estrutura do material depende da 
temperatura a que é submetido, estando completamente austenítico a 37 ºC em 
qualquer dos tipos de limas considerados. Morfologicamente, todas as limas 
apresentam defeitos superficiais devido ao processo de fabrico. As limas 
ProFile .06(35) resistem mais em ensaios de rotação flexão do que limas 
ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1. Fractograficamente, foi identificado um 
mecanismo de fractura comum aos três tipos de limas. 
 Os procedimentos de esterilização não alteram as transformações de fase 
das limas nem o seu aspecto superficial, mas o número de ciclos até à fractura 
diminui significativamente apenas em limas ProFile .06(35). 
 A imersão em hipoclorito de sódio altera o aspecto superficial das limas, 
sobretudo ProFile .06(35). Estas são, também, as limas em que o número de 
ciclos até à fractura diminui de modo significativo. Fractograficamente, não se 
detectam diferenças no mecanismo de fractura. 
 A utilização clínica altera significativamente as temperaturas de 
transformação das limas, mas a 37 ºC o material continua austenítico, pelo que 
não tem significado clínico. A superfície de todas as limas apresentou defeitos 
muito mais marcados do que em limas novas, e também múltiplas fissuras. O 
mecanismo de fractura em ensaios de rotação flexão continua a ser idêntico ao 
de limas novas e comparável ao que se verifica com frequência na clínica. 
 Averiguou-se, ainda, o efeito da temperatura de trabalho em limas 
ProFile .06(35), tendo-se visto que a 10 ºC estas limas se encontram 
parcialmente em fase R o que levou a um aumento da longevidade das limas e 
abre novas perspectivas para um melhor desempenho destas limas na clínica. 
 Palavras-chave: Endodontia, Limas, Ni-Ti, X.R.D., D.S.C., rotação/flexão, 
microscopia electrónica de varrimento, fractura. 
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ABSTRACT 
 
 Stainless steel files have long been the only option for root canal cleaning 
and shaping. The development of Ni-Ti alloys and multiple advances in 
manufacturing techniques have brought about superelastic files. These files are 
more flexible than their stainless steel counterparts and allow for better 
instrumentation of curved canals. However, their price prohibits single use in 
most countries and repeated use inflicts higher fracture rate. 
 The research work herein aims at contributing for the knowledge and better 
understanding of clinical factors that might lead to fracture of superelastic files. 
 ProFile .06(35), ProFile GT .10(20), and ProTaper S1 files were chosen not 
only for their distinctive morphologic features but also for their different clinical 
behavior to fracture. Files were studied in the as-received condition, after 
sterilization procedures, after immersion in sodium hypochlorite, and after having 
been used clinically for root canal instrumentation. They were all analyzed 
morphologically, structurally, thermally and mechanically. For this last method of 
analysis, a bench prototype was made for rotation flexion assays. It was 
innovative in allowing setting the assay temperature. 
 Brand new files show that metal structure depends upon temperature. At 
37 ºC, Ni-Ti is fully austenitic, in all three kinds of instruments. Morphologically, 
all files showed superficial milling marks. Under rotation/flexion, ProFile .06(35) 
allow for a higher number of cycles to fracture than either ProFile GT .10(20) or 
ProTaper S1 do. Fracture surfaces show evidence of a common fracture 
mechanism to all three kinds of files. 
 Sterilization procedures do not induce changes in files’ phase 
transformations nor do they alter their surface characteristics. However, the 
average number of cycles to fracture is significantly lowered in ProFile .06(35) 
alone. 
 Immersion in sodium hypochlorite changes file surface, especially in 
ProFile .06(35) files. In these rotary instruments, the average number of cycles 
to fracture is significantly reduced. There are no changes in fracture mechanism 
after contact with irrigating solution in any kind of file. 
 Clinical use significantly increases phase transformation temperatures. 
However, at 37 ºC, file material is still austenitic and, hence, the increase noticed 
might not be clinically significant. All used instruments clearly showed defects on 
their surfaces, including multiple crack lines. Fracture mechanism, as asserted by 
rotation/flexion assays, is similar to the one described in new files tested and 
comparable to the one frequently seen in files that underwent clinical separation. 
 Lastly, results showed that ProFile .06(35) files are partially in R-phase at 
10 ºC. At the same temperature, these files last more than files tested at body 
temperature. This finding may open new ways of clinically using Ni-Ti files in a 
safer way. 
  
 Keywords: Endodontics, Files, Ni-Ti, X.R.D., D.S.C., rotation/flexion, 
S.E.M., fracture. 
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A.I. CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ENDODONTIA 

 
 A Associação Americana de Endodontia define Endodontia como a 
especialidade da Medicina Dentária que estuda a morfologia, fisiologia e patologia 
da polpa dentária e dos tecidos peri-radiculares, assim como o diagnóstico e 
tratamento das doenças pulpares e peri-radiculares (Castellucci, 2004).  
 Sendo o espaço endodôntico único em muitos aspectos, justifica-se uma 
explanação genérica sobre a anatomia pulpar, palco da infecção microbiana que 
motiva a intervenção clínica. A progressão da doença pulpar será então mais fácil 
de compreender, bem como a razão dos objectivos a atingir durante a 
preparação biomecânica dos canais. 
 As exigências impostas às limas endodônticas pelos objectivos biológicos a 
atingir e pelas curvaturas anatómicas dos canais serão então detalhados, 
apresentando-se as razões que justificam a importância de uma alternativa às 
limas de aço inoxidável. 
  

A.I.1. O ESPAÇO ENDODÔNTICO 
 

A Figura 1 mostra uma representação esquemática de um molar inferior. 
O espaço existente no interior no dente e que alberga a polpa é conhecido por 
sistema endodôntico. A forma deste sistema é, grosso modo, uma réplica da 
forma do dente, uma vez que o seu esboço corresponde aos limites dentários 
externos. 
 
 

 

 

 Figura 1: Representação Esquemática de um Molar Inferior 

[adaptado de (Peters et al., 2007a) ] 

 

 
O sistema endodôntico divide-se em duas porções: a câmara pulpar, 

localizada na coroa anatómica do dente, e os canais radiculares, que se 
encontram nas raízes anatómicas. 
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 Outros dados anatómicos relevantes são: os cornos pulpares 
(prolongamentos filiformes da polpa coronária em direcção das cúspides, ou 
vértices de esmalte); canais acessórios, ao longo da raiz ou na zona da furca; 
foramen apical (a principal abertura do canal radicular na região terminal da raiz 
- o ápex); foramina acessórios que, em conjunto com os canais laterais 
acessórios da região do ápex, formam o delta apical. 
 Um canal radicular começa por um orifício em forma de funil, geralmente 
localizado no pavimento da câmara pulpar, e termina no foramen apical. Este 
orifício abre-se sobre a superfície radicular no vértice da raiz ou numa zona 
próxima, até 3 mm do ápex. 
 Praticamente todos os canais radiculares são curvos, sobretudo numa 
direcção vestíbulo-lingual. São justamente estas curvaturas que podem dificultar 
a preparação dos canais, pois não são evidentes em radiografias ortogonais, 
realizadas numa direcção vestíbulo-lingual, pelo que clinicamente se justifica a 
realização sistemática de radiografias adicionais, anguladas para mesial ou para 
distal, e que poderão revelar a existência de curvaturas, com informação muito 
relevante sobre as suas direcções e severidade. 
 As curvaturas podem ser graduais, ao longo de todo o canal, ou muito 
marcadas, numa região específica do canal, geralmente perto do ápex. 
Curvaturas duplas em forma de S também podem ocorrer. 
 Geralmente, cada dente tem um número de canais igual ao número de 
raízes. No entanto, as raízes ovais podem ter mais do que um canal principal, 
como é tão frequentemente o caso nas raízes mesio-vestibulares dos primeiros 
molares superiores. 
 Os canais acessórios são pequenos canais que se estendem horizontal, 
vertical ou lateralmente, entre a polpa e o periodonto. 73,5 % dos canais 
acessórios encontram-se no terço apical da raiz e contêm tecido conjuntivo e 
vasos. No entanto, não fornecem à polpa qualquer aporte sanguíneo sob a forma 
de circulação colateral, pois surgem por sequestro de vasos sanguíneos 
periodontais na baínha epitelial de Hertwig durante a formação do dente. Do 
ponto de vista fisiopatológico, estes canais são muito significativos pois servem 
de passagem aos irritantes vindos da polpa para os tecidos periodontais. 
 Os canais acessórios também podem ocorrer nas bifurcações ou 
trifurcações de dentes multirradiculares, tomando então o nome, segundo 
Vertucci (Vertucci et al., 1974), de canais da furca. Estes canais podem ser a 
causa de lesões endodônticas no osso da região da furca em dentes 
multirradiculares. 
 Em 1925, Hess (Hess, 1925) injectou tinta-da-china no interior de molares 
superiores antes de os tornar transparentes (diafanização). Tornou-se então 
evidente, pela primeira vez, a enorme variabilidade dos sistemas canalares de 
dente para dente. Outros trabalhos posteriores (Skidmore et al., 1971; Kartal et 
al., 1992; Caliskan et al., 1995) vieram confirmar estas primeiras observações e, 
actualmente, é adquirido que canais regularmente cónicos, acabando num único 
foramen apical, são a excepção e não a regra.  
 Com técnicas modernas de reconstrução tridimensional por computador de 
microtomografias, Peters (Peters et al., 2001b) obteve imagens como as da 
Figura 2. Em a) e b) são óbvias as curvaturas que todos os canais apresentam, 
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sendo estas tanto em sentido vestíbulo-lingual como mesio-distal. Vêem-se 
comunicações entre canais principais (sob a forma de ansas e anastomoses), 
canais acessórios e súbitas curvaturas na porção terminal de alguns canais. A 
imagem C mostra justamente, em maior detalhe, a região apical de uma raiz de 
um molar superior: existem bifurcações súbitas, ansas e canalículos cegos, e 
também istmos e pequenos canais que no seu conjunto formam deltas apicais. 
  

 

   

 

 
 a) 

  

b) 

  

c)  

 Aspecto 
vestíbulo-
palatina. 

Aspecto mesio-
distal do mesmo 

dente. 

Detalhe da anatomia dos 5 mm 
apicais da raiz mesio-vestibular 

(resolução de 8 µm). 

 Figura 2: Reconstrução tridimensional por microtomografia computorizada - dente 1.6  
[adaptado de (Peters et al., 2007a) ]  

 
 

Em resumo, todos os dentes têm uma anatomia interna complexa, rica em 
curvaturas e pequenos recessos. Em condições normais, este espaço interno é 
ocupado por polpa saudável. No entanto, perante patologia que exija tratamento, 
o clínico defronta-se com um desafio potencial pois todas estas áreas de 
anatomia muito variável e intrincada terão que ser tratadas.  
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A.I.2. PATOLOGIA ENDODÔNTICA 
 

A.I.2.1. Considerações gerais 
 

Os microrganismos colonizam todas as superfícies do corpo humano. 
Encontram nelas condições físicas e bioquímicas para se estabelecerem e se 
multiplicarem. A flora normal resulta da colonização microbiana permanente num 
equilíbrio simbiótico. Contudo, em condições adequadas, algumas espécies da 
flora habitual podem-se tornar patogénicos oportunistas e causar doença se 
tiverem acesso a áreas do organismo habitualmente estéreis, como é o caso da 
polpa dentária e dos tecidos periapicais. A lesão é então causada não só por 
acção bacteriana directa, mas também pelas próprias respostas do hospedeiro - 
inflamatória não específica e reacções imunológicas especificas. 
 W.D. Miller, em 1890, foi o primeiro investigador a sugerir uma associação 
entre a presença de bactérias e a patologia pulpar (Miller, 1894). No entanto, só 
em 1965 é que Kakehashi et al. (Kakehashi et al., 1965) provaram que os 
microrganismos são a causa directa da patologia pulpar e periapical. Estes 
investigadores descobriram que a exposição da polpa dentária em ratos com flora 
normal conduz à necrose pulpar e ao aparecimento de lesões periapicais. Se a 
exposição pulpar ocorresse em ratos completamente livres de bactérias (germ-
free), não se verificava nem necrose nem formação de lesões periapicais. As 
polpas curavam, independentemente da severidade da exposição, através da 
formação de pontes dentinárias sob as áreas lesadas. A presença de bactérias 
tornou-se então, obviamente, a causa das doenças pulpares e periapicais. 
 As infecções endodônticas são polimicrobianas. Inicialmente, apontavam-se 
sobretudo alguns agentes aeróbios como causadores de patologia, mas com o 
desenvolvimento de novas técnicas de cultura, foi possível detectar um número 
muito maior de microrganismos envolvidos. Descobriu-se, também, uma 
correlação positiva entre o número de bactérias presentes num canal infectado e 
o tamanho da radiotransparência periapical associada a esse dente (Sundqvist, 
1976; Bystrom et al., 1987). 
 Os microrganismos recolhidos mais frequentemente cultivados a partir de 
dentes com rarefacções apicais representam um número relativamente pequeno 
de espécies bacterianas quando comparado com o número de espécies presentes 
na flora oral normal - mais de 500 (Sundqvist, 1994; Gulabivala, 1995; 
Baumgartner et al., 2007). Actualmente, com as novas técnicas de cultura, a 
maioria dos agentes isolados são anaeróbios (Baumgartner et al., 2007) – 
anaeróbios estritos (não sobrevivem na presença de oxigénio), microaerofílicos 
(suportam a presença de oxigénio, mas utilizam vias anaeróbias para produção 
de energia) e anaeróbios facultativos (que podem crescer na presença ou 
ausência de oxigénio).  
 Para além do envolvimento das bactérias (Kakehashi et al., 1965; Moller et 
al., 1981; Moller et al., 2004), também existe evidência que implica alguns 
fungos (Nair et al., 1990; Waltimo et al., 2000) como a C. albicans (Sundqvist et 
al., 1998; Waltimo et al., 1999; Baumgartner et al., 2000) (Sen et al., 1997; 
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Waltimo et al., 1997) e possivelmente vírus (Glick et al., 1989; Glick et al., 
1991; Sabeti et al., 2003a; Sabeti et al., 2003b; Sabeti et al., 2004) na infecção 
da polpa e na formação de lesões periapicais. 
 Presentemente, ainda existe controvérsia sobre a possibilidade da doença 
periodontal causar directamente doença endodôntica (Mazur et al., 1964; 
Langeland et al., 1974; Czarnecki et al., 1979; Torabinejad et al., 1985). 
 Por um lado, os microrganismos e os seus metabolitos podem atingir o 
espaço endodôntico através dos orifícios dos canais do delta apical, de canais 
laterais ou de canais da furca. Por comparação entre os microrganismos 
cultiváveis a partir do interior de um dente necrótico e de bolsas periodontais 
profundas a ele associadas, Kobayashi et al. (Kobayashi et al., 1990) não 
encontraram diferenças significativas, pelo que estes autores sugerem que o 
sulco possa ser a fonte de bactérias que originam as infecções endodônticas. 
 Langeland et al. (Langeland et al., 1974) evidenciaram que a necrose 
pulpar só ocorre quando o foramen apical está envolvido por doença periodontal. 
Quanto a Trope et al. (Trope et al., 1988) demonstraram que os abcessos de 
origem periodontal contêm entre 30% e 58% de espiroquetas, enquanto 
abcessos de origem endodôntica contêm menos de 10% de espiroquetas; ou 
seja, a microflora endodôntica não se assemelha à da periodontite marginal. 
 No entanto, a cárie é a porta de entrada bacteriana mais comum para o 
sistema endodôntico.  
 Quando o dente está intacto, o esmalte actua como uma barreira de 
protecção. Mas, uma vez ultrapassada esta primeira linha de defesa, os 
microrganismos têm acesso à dentina e despoletam, à distância, a primeira 
reacção inflamatória na polpa através dos seus produtos tóxicos. Langeland 
(Langeland et al., 1973) descreve histologicamente esta situação como 
“neutrófilos, granulócitos, linfócitos e macrófagos [presentes] na camada 
odontoblástica”. Sendo a agressão lenta, e permanecendo a cárie superficial e 
crónica, há tempo para os odontoblastos sintetizarem dentina dentro dos túbulos 
dentinários nos quais os seus processos odontoblásticos se encontram e, de 
seguida, mineralizarem também os processos odontoblásticos que deram origem 
a essa dentina peritubular.  
 Contudo, sendo a cárie mais profunda, os microrganismos nela presentes 
estão mais perto da polpa, os seus factores de virulência chegam em maiores 
quantidades ao tecido pulpar. Em consequência, a barreira odontoblástica 
desaparece. Para além disso, os granulócitos e macrófagos lesados pela agressão 
bacteriana libertam enzimas que levam à necrose das células endoteliais, o que 
resulta num aumento da permeabilidade vascular e em edema extracelular 
(Torneck, 1981). Este é um fenómeno ainda localizado em algumas porções da 
polpa e as fibras nervosas não aparentam lesões (Torneck, 1974). Se a cárie for 
removida nesta fase e o dente restaurado, a inflamação endodôntica é reversível, 
ficando apenas algum tecido cicatricial nas zonas afectadas da polpa (Beer et al., 
2000c).  
 Se a cárie não for removida, os microrganismos invadem mais 
profundamente os túbulos dentinários contíguos à lesão. Os metabolitos 
bacterianos e os produtos de degradação da dentina afectada fluem através do 
comprimento dos túbulos até à polpa, onde actuam como irritantes (Langeland, 
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1981). Em resposta, os neutrófilos migram para a entrada desses túbulos, do 
lado pulpar, onde se desintegram, libertando enzimas lisossómicas que destroem 
o tecido pulpar e atraem mais células inflamatórias para a zona (Beer et al., 
2000c). Estão criadas as condições para um ciclo vicioso de pulpite irreversível. 
 De acordo com Pinero et al. (Pinero et al., 1983), níveis baixos de 
endotoxinas bacterianas promovem a rápida divisão celular e a síntese de 
colagénio como reacção defensiva, enquanto altas concentrações causam necrose 
tecidular. Ao aproximar-se da polpa, os agentes da cárie causam focos 
localizados de necrose, adjacentes aos túbulos infectados. Quando finalmente 
chegam à polpa, os microrganismos tornam-se a causa primária para a necrose – 
por infecção - sendo a quantidade de necrose correlacionada com a extensão da 
invasão bacteriana (Beer et al., 2000c). Fora das áreas de polpa necrótica não se 
vêem microrganismos, mas os túbulos dentinários adjacentes às zonas necróticas 
rapidamente ficam com bactérias no seu interior, pois os túbulos têm diâmetros 
entre 1 e 4 µm enquanto os microrganismos têm diâmetros inferiores a 1 µm 
(Beer et al., 2000c) e portanto podem facilmente ocupar os túbulos deixados 
livres pelos odontoblastos entretanto desaparecidos. 
 Uma vez a polpa infectada, a necrose pulpar propaga-se de modo 
irremediável num sentido corono-apical, ficando para trás paredes dentinárias 
colonizadas por bactérias que também invadem os túbulos dentinários. As 
toxinas bacterianas penetram no tecido pulpar ainda saudável e promovem um 
alargamento do espaço periodontal apical. Pitts et al. (Pitts et al., 1982) explicam 
este mecanismo do seguinte modo: a endotoxina é libertada pela membrana 
externa de bactérias Gram-negativas e é capaz de activar a reacção do 
complemento. A activação do complemento leva a um aumento da 
permeabilidade vascular e à quimiotaxia de neutrófilos e de macrófagos. As 
enzimas libertadas por estas células durante a fagocitose activam os osteoclastos 
e produzem então a destruição do tecido ósseo periapical – forma-se assim a 
lesão periapical (Beer et al., 2000c). 
 Uma vez um canal infectado e a polpa necrosada, a microflora não 
permanece estática. Fabricius et al. (Fabricius et al., 1982) infectaram dentes de 
macacos com bactérias salivares e fecharam os dentes hermeticamente durante 
períodos variáveis - até 3 anos – tendo examinado a microflora depois desse 
tempo de evolução. Após os períodos menores, a microflora isolada do interior 
dos dentes era constituída principalmente por anaeróbios facultativos. Após 6 
meses, os anaeróbios facultativos já só representavam 2% do número total de 
bactérias recolhidas, enquanto os anaeróbios estritos aumentaram 
drasticamente. Depois de 1080 dias, os anaeróbios estritos representavam 98% 
de todos os microrganismos identificados. Há, portanto, um mecanismo de 
selecção bacteriana no interior do sistema endodôntico que tende a favorecer as 
colónias de anaeróbios estritos com o passar do tempo 
 Aparentemente, o fluido tecidular, o tecido pulpar necrótico, a baixa tensão 
de oxigénio e os produtos bacterianos determinam que micróbios predominam 
(Peters et al., 2007a). Os produtos metabólicos de algumas bactérias são 
nutrientes para outras espécies, mas antagonistas para outros microrganismos. 
Sundqvist e tal. (Sundqvist et al., 1989) evidenciaram a existência de simbiose 
específica entre alguns tipos de bactérias presentes nos canais, como por 
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exemplo entre Fusobacterium nucleatum e Porphyromonas endodontalis, 
enquanto outros autores (Van Winkelhoff et al., 1987) demonstraram que alguns 
microrganismos sintetizam substâncias (bacteriocinas) capazes de inibir o 
crescimento de outras espécies.  
 In vivo, Sundqvist et al. (Sundqvist et al., 1989) cultivaram polpas 
necróticas de dentes intactos e identificaram anaeróbios estritos em 90 % dos 
casos. Noutro estudo, Baumgartner et al. (Baumgartner et al., 1991 
) cultivaram flora recolhida dos 5 mm apicais de dentes com exposição pulpar por 
cárie; 67 % das bactérias eram anaeróbios estritos. Ou seja, o ecossistema 
polimicrobiano presente num sistema endodôntico infectado selecciona 
positivamente os agentes anaeróbios. 
 Há também a considerar a relação de um dente infectado com os tecidos 
envolventes, uma vez que a infecção do espaço endodôntico pode passar para a 
região periapical contígua. As infecções periapicais são, portanto, 
polimicrobianas. No entanto, a severidade da reacção clínica depende das 
estirpes bacterianas presentes. Baumgartner e Falkler (Baumgartner et al., 1992) 
mostraram que estirpes de bactérias pigmentadas em cultura pura apenas 
provocam uma infecção ligeira quando injectadas subcutaneamente no dorso de 
ratos mas, se forem misturadas com outros microrganismos são capazes de 
produzir abcessos e até provocar a morte. Tal é o caso de Fusobacterium 
nucleatum que, em culturas mistas com Porphyromonas gingivalis é 
significativamente mais patogénico do que em cultura pura. 
 Por último, outra situação comum na prática clínica é a existência de 
dentes com tratamento endodôntico cujas lesões periapicais não curam. Tais 
casos de insucesso terapêutico devem-se à permanência de microrganismos no 
sistema endodôntico e que continuam a ter acesso à região periapical. Vários 
autores (Molander et al., 1998; Sundqvist et al., 1998; Hancock et al., 2001; 
Pinheiro et al., 2003) demonstraram que dentes previamente desvitalizados e 
com indicação de retratamento têm um número baixo de organismos anaeróbios 
facultativos Gram positivos e um número elevado de microrganismos anaeróbios 
Gram negativos.  
 Em particular, o Enterococcus faecalis é o agente predominante em casos 
de retratamento; recentemente Siqueira et al. (Siqueira et al., 2004) 
investigaram a existência de várias espécies bacterianas em casos de dentes com 
insucesso de tratamento endodôntico prévio, usando a técnica PCR, e verificaram 
que 77% dos casos contêm Enterococcus faecalis, confirmando assim que este 
micróbio é a espécie mais prevalente em casos de retratamento. 
  
  
 Em resumo, as infecções do espaço endodôntico são mistas, com 
capacidade de seleccionar positivamente as espécies anaeróbias e de se espalhar 
pelos tecidos periapicais. As lesões periapicais não poderão curar se a causa que 
as originou não for removida, razão pela qual o tratamento endodôntico visa 
eliminar os microrganismos presentes no interior do dente. 
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A.I.2.2.  Importância bacteriológica do terço apical 
 
 Wu & Wesselink (Wu et al., 1995) observaram 135 canais de 1os e 2os 
molares inferiores instrumentados por uma de três técnicas manuais diferentes, 
com o objectivo de quantificar a presença de resíduos remanescentes depois da 
instrumentação. Verificaram que “a quantidade de restos nas superfícies 
canalares são em maior quantidade do que nos terços médio e coronal dos 
canais, independentemente da técnica utilizada”. Estes resultados estão de 
acordo com outros estudos (Senia et al., 1971; Coffae et al., 1975; McComb et 
al., 1975; Littman, 1977; Svec et al., 1977), tendo todos eles evidenciado que a 
remoção dos restos canalares é mais difícil – e incompleta – no terço apical. Por 
outro lado, Nair et al. (Nair et al., 1990) observaram, em microscopia óptica e 
electrónica, dentes humanos desvitalizados, assintomáticos, mas com lesões 
periapicais resistentes ao tratamento endodôntico. Encontraram microrganismos, 
incluindo bactérias e fungos, na região apical dos canais observados e concluíram 
que “as bactérias residuais desempenham um papel significativo nos casos de 
insucesso endodôntico”. Em 1990, Sjongren et al. (Sjogren et al., 1990), 
acrescentaram que “a porção apical dos canais pode conter um número crítico de 
microrganismos capazes de manter a inflamação nos tecidos periapicais”. Simon 
(Simon, 1994) considera mesmo que “os 3 mm apicais são a zona crítica para o 
tratamento eficaz dos canais infectados”. 
 É hoje em dia dado adquirido que as bactérias presentes nos canais 
conseguem invadir os túbulos dentinários (Ramachandran Nair, 1987; Love et 
al., 1996; Siqueira et al., 1996; Friedman, 1998; Siqueira et al., 2002b) e 
alastrarem até uma profundidade de 250 µm (Gutierrez et al., 1990; Perez et al., 
1993a; Perez et al., 1993b; Sen et al., 1995a; Love, 1996b; Love, 1996a; Love 
et al., 1996; Berkiten et al., 2000; Peters et al., 2001a). O mesmo acontece 
também a alguns fungos, como a C. Albicans (Sen et al., 1995a; Sen et al., 
1997; Waltimo et al., 2000; Siqueira et al., 2002b; Siqueira et al., 2002a). Por 
outro lado, alguns estudos sugerem que as bactérias possam permanecer viáveis 
dentro dos túbulos dentinários, sem que sejam destruídas pelos métodos comuns 
de irrigação (Oguntebi, 1994) (Vivacqua-Gomes et al., 2005) ou de medicação 
(Fuss et al., 2002; Lin et al., 2003b; Lin et al., 2003a; Lin et al., 2005; 
Krithikadatta et al., 2007). Por essa razão, Orstavik et al. (Orstavik et al., 1991) 
encontram “uma tendência para dentes que contêm mais bactérias estarem 
associados a mais sintomas do que dentes que tenham sido instrumentados 
consideravelmente” e Friedman (Friedman, 1998) sugere que “talvez o canal 
tenha que ser alargado entre 300 e 500 µm para além do diâmetro inicial”. 
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A.I.3. TRATAMENTO ENDODÔNTICO: OBJECTIVOS BIOLÓGICOS 
 
 É hoje adquirido que os microrganismos são a causa primária da 
periodontite apical pré-operativa e de lesões periapicais associadas a tratamentos 
endodônticos prévios que não foram bem-sucedidos.  
 O sistema endodôntico de dentes vitais está livre de bactérias, pois o tecido 
pulpar, embora irreversivelmente inflamado, ainda se conserva 
imunocompetente. Nestes casos, o tratamento centra-se na remoção do tecido 
inflamado e na prevenção da infecção do espaço pulpar, recorrendo-se a técnicas 
de tratamento assépticas.  
 Em contrapartida, o sistema endodôntico de dentes necrosados - ou 
previamente tratados sem sucesso - está invariavelmente infectado (Evans et al., 
2001) (vide Figura 3). 
  
 
 

Os microrganismos cabem 
fisicamente dentro dos canais 
dentinários e estão presentes 
tanto na superfície da dentina 

como no seu interior. 

 

 

 
Figura 3: Imagem de S.E.M. da superfície dentinária de um canal infectado 

[adaptado de (Olgart et al., 1974) ]. 

 

 
As bactérias infectantes formam biofilmes complexos (Ramachandran Nair, 

1987; Spratt et al., 2001; Chavez de Paz, 2007; Duggan et al., 2007; Svensater 
et al., 2004), colonizando tanto a pré-dentina (Shovelton, 1967) como os túbulos 
dentinários, para dentro dos quais penetram de 300 µm (Horiba et al., 1990) a 
quase metade do comprimento dos canalículos dentinários (Shovelton, 1967; 
Armitage et al., 1983; Ando et al., 1990). Embora ainda não seja claro o papel 
desempenhado pela presença intratubular de microrganismos viáveis na 
reinfecção endodôntica (Peters et al., 1995), o clínico é desafiado a remover os 
restos de tecidos necrosados, microrganismos e seus metabolitos, através de 
meios químicos e mecânicos, numa tentativa de desinfectar os canais (Bystrom 
et al., 1981; Orstavik et al., 1990). 
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 Em qualquer um destes dois casos, o objectivo principal é sempre prevenir 
ou curar a periodontite periapical de origem endodôntica, de modo a que o 
paciente possa manter a função e a estética do dente natural (Trope, 2003). 
Segundo Peters et al. (Peters et al., 2007a), este objectivo principal tem duas 
vertentes a considerar: os aspectos biológicos e os aspectos mecânicos. 
 Para se eliminarem as bactérias, é necessário remover a dentina infectada 
e permitir o acesso de irrigantes com acção antibacteriana a todo o espaço 
endodôntico. Tradicionalmente, os irrigantes têm sido levados aos canais através 
de seringas e agulhas, o que constitui um método passivo de irrigação que não 
permite aos fluidos progredirem mais do que 1 mm para além da extremidade da 
agulha (Ram, 1977) 
 Para que os canais sejam irrigados na totalidade do seu comprimento, 
torna-se imprescindível alargá-los na sua porção mais apical, para que a 
penetração da agulha se torne mais fácil, melhorando deste modo o 
desbridamento e desinfecção (Zehnder, 2006). 
 Neste sentido, alguns autores (Schilder, 1974) sugeriram que os canais 
devam ser preparados de modo uniforme e contínuo para que a inserção da 
agulha seja facilitada e para que o irrigante possa facilmente transportar os 
resíduos a eliminar em sentido coronal. Este processo é também facilitado 
aumentando-se o diâmetro da preparação apical do canal (Card et al., 2002), 
embora esta opção tenha tendência a causar erros de preparação, cada vez mais 
prováveis à medida que se aumente o calibre do instrumento utilizado. Saliente-
se, também, a dificuldade em conseguir uma boa desinfecção na região mais 
apical, sobretudo em canais que sejam finos e curvos (Reynolds et al., 1987; 
Parris et al., 1994; Heard et al., 1997). 
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A.I.4. TRATAMENTO ENDODÔNTICO: OBJECTIVOS MECÂNICOS 
 

A.I.4.1. Considerações gerais 
 
 A forma obtida após preparação mecânica dos canais deve conter todas as 
paredes originais, para que assim se tenha removido uniformemente dentina 
contaminada de todo o sistema endodôntico e para que todas as paredes dos 
canais tenham sido preparadas. Com as técnicas actuais, este objectivo ainda 
não é atingido (Peters et al., 2001b; Hubscher et al., 2003b). 
 Erros de preparação devem estar ausentes. Alguns exemplos de erros mais 
comuns, tal como degraus e rectificações (com ou sem perfuração), estão 
representados na Figura 4. Estes erros podem, eventualmente, não afectar a 
taxa de sucesso esperada. Todavia, é certo que deixam partes do sistema 
endodôntico inacessíveis a ulterior preparação mecânica e desinfecção, sendo 
estas zonas potenciais abrigos para microrganismos patogénicos. 
  
   
  

 

     

  a)  b)  c)  d)   
  Degrau  Degrau com 

perfuração 
apical 

 Rectificação 
(zip) 

 Rectificação 
com perfuração 

apical 

  

 
Figura 4: Esquema de erros mais comuns durante a preparação endodôntica 

[adaptado de (Peters et al., 2007b) ]. 

 

 
 A dentina radicular não deve ser removida em excesso para não diminuir a 
resistência mecânica do dente e assim evitar fracturas verticais da raiz. Ainda 
não existem dados publicados sobre a espessura mínima aceitável, embora Lim e 
Stock (Lim et al., 1987) considerem 0,2 mm como espessura crítica. A 
rectificação da forma inicialmente curva de um canal ou a formação de degraus 
perto da zona apical são erros técnicos que podem levar a uma espessura 
demasiado reduzida da parede dentinária remanescente e, em consequência, 
facilitar fracturas verticais. 
 A preparação e obturação do sistema endodôntico devem cingir-se 
unicamente ao interior de cada um dos canais existentes. A abordagem clássica 
advoga que a constrição apical (o diâmetro mais estreito do canal) seja o limite, 
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acreditando-se que coincide com a junção cemento-dentinária, isto é, a fronteira 
histológica entre o interior e o exterior do dente. Contudo, a junção cemento-
dentinária varia de dente para dente, de raiz para raiz e até de parede para 
parede dentro de um mesmo canal, para além de não ser identificável em 
radiografias (Levy et al., 1970; Palmer et al., 1971; Pineda et al., 1972). Se o 
foramen do canal se situar numa região lateral da raiz, a sua imagem 
bidimensional aparecerá sobreposta à da raiz; a instrumentação e obturação do 
canal poderão parecer correctas quando avaliadas radiograficamente e, no 
entanto, o canal poderá estar sobre- ou sub- obturado (Blaskovic-Subat et al., 
1992). A utilização de dispositivos de localização apical surge, presentemente, 
como um método muito importante para aprimorar a determinação do 
comprimento endodôntico realizada pelo método radiográfico clássico. ElAyouti et 
al. (ElAyouti et al., 2002) afirmam que o Root-ZX reduz em 21% a 
sobre-estimativa do comprimento endodôntico que se obtém quando se utiliza 
unicamente o método radiográfico. 
  
 Em resumo: 
  
 Durante a preparação biomecânica dos canais endodônticos é necessário: 
 1 - Remover o conteúdo infectado (polpa necrótica / dentina infectada / 
materiais de obturação prévia) ou passível de infecção (polpa vital) existente no 
interior dos canais. 
 2 - Criar espaço para permitir o acesso dos irrigantes de desinfecção a todo 
o comprimento de cada canal; para permitir a colocação de medicamentos entre 
sessões de tratamento; e para permitir a obturação definitiva. 
 3 - Manter a integridade das estruturas radiculares, sem alterar a curvatura 
dos canais tratados, nem a sua localização no interior das raízes. Também a 
posição inicial da constrição apical deve permanecer inalterada e a espessura 
inicial das raízes tão pouco alterada quanto possível. 
 

A.I.4.2. Alargamento do terço apical 
 
 Tan et al. (Tan et al., 2002) questionam, portanto, “a recomendação 
habitual segundo a qual a lima apical principal deve ter um diâmetro de 25 ou 30 
centésimos de milímetro, quando se instrumentam manualmente canais 
estreitos, como os mesiais de molares inferiores permanentes”. Para estes 
autores, “limas 25 ou 30 podem não ser suficientes para remover todos os restos 
infectados presentes na região terminal de um canal, sobretudo em dentes 
associados a lesões periapicais”. 
 Entre 1968 e 1976, ficou bem estabelecido que o desbridamento completo 
do sistema endodôntico é difícil, havendo áreas dos canais que permanecem 
inacessíveis à instrumentação (Gutierrez et al., 1968; Davis et al., 1972; Walton, 
1976). Numa tentativa de se melhorar o desbridamento, introduziram-se várias 
técnicas de instrumentação manual diferentes, entre 1975 e 1982, com 
resultados variáveis (Coffae et al., 1975; Klayman et al., 1975; Walton, 1976; 
Bolanos et al., 1980; Turek et al., 1982). Contudo, independentemente da 
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técnica utilizada, a observação histológica de canais instrumentados (Walton, 
1976; Turek et al., 1982; Reynolds et al., 1987) evidenciou a subsistência de 
restos tecidulares em vastas áreas e a vários níveis dos canais, sendo este facto 
particularmente óbvio no terço apical de canais curvos, nos quais os 
instrumentos são incapazes de contactar e cortar todas as paredes dentinárias 
(Klayman et al., 1975; Bolanos et al., 1980; Turek et al., 1982; Reynolds et al., 
1987). Na década de 90, alguns autores sugeriram métodos para melhor 
desbridar especificamente a região apical dos canais, como por exemplo Parris, 
Walton et al. (Parris et al., 1994; Walton et al., 1996) ou Cailleteau et al. 
(Cailleteau et al., 1997). Os primeiros propuseram a técnica de desobstrução 
apical (apical clearing), e os segundos a de permeabilidade apical (apical 
patency). Outros autores (Simon, 1994), em 1994, sugeriram que a 
instrumentação deva ser feita até ao ápex radiográfico – e, portanto, à superfície 
radicular – com limas 8, 10, 15, 20 e 25 de modo a facilitar a limpeza de toda a 
região terminal do canal, sendo o stop apical criado com limas 30, 35 ou 40 tão 
próximo do foramen apical quanto possível.  
 No entanto, todas estas técnicas continuam por avaliar de modo 
sistemático (Tan et al., 2002) e o critério de Grossman (Grossman et al., 1988) 
continua, de facto, a ser a regra empírica prevalente na clínica. Assim, os canais 
são vulgarmente instrumentados até ao diâmetro correspondente a três números 
I.S.O. acima do número da primeira lima que prende no comprimento de 
trabalho (lima inicial). 
 Este critério tem, porém, dois grandes inconvenientes: primeiro, implica 
conhecer o tamanho inicial dos canais e, em segundo lugar, não há evidência 
científica que três números I.S.O. acima da lima inicial seja um diâmetro apical 
suficiente para se conseguir um bom desbridamento. 
 Existem vários estudos anatómicos sobre o ápex radicular e o foramen 
apical. No entanto, todos eles (Green, 1955a; Kuttler, 1955; Green, 1956; 
Green, 1960; Chapman, 1969; Levy et al., 1970; Palmer et al., 1971; Burch et 
al., 1972; Pineda et al., 1972; Dummer et al., 1984; Teo et al., 1988) abordam 
sobretudo a relação e distância que separa estas duas entidades. Quanto se 
pretende obter informação sobre o diâmetro ou a forma da constrição apical, os 
dados disponíveis são ainda muito limitados. Green (Green, 1955a) foi o primeiro 
a publicar sobre o diâmetro do foramen apical. Porém, só a partir da década de 
90 é que surgiram artigos (Mizutani et al., 1992; Morfis et al., 1994; Ponce et al., 
2003) mais sistematizados e com comentários sobre a forma do foramen apical, 
mas ainda com amostragens limitadas em número.  
 Actualmente, o estudo mais sistemático é o de Marroquin et al. (Marroquin 
et al., 2004). Para além da extensão assinalável da amostra considerada - 523 
molares maxilares e 574 molares mandibulares, num total de 2639 foramina 
examinados -, tem ainda o mérito de ter quantificado o diâmetro da constrição 
apical e não o do foramen apical. Apesar de só contemplar dentes posteriores, 
este estudo mostra que os dentes com o ápex macroscopicamente fechado 
podem adoptar, na zona da constrição apical, uma de três formas possíveis: 
redonda, oval ou irregular. Para estes autores (Marroquin et al., 2004), um canal 
é considerado circular “quando a diferença entre o maior e o menor diâmetro é 
menor ou igual a 0,02 mm”. Embora seja um critério arbitrário, foi escolhido 
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pelos autores por “respeitar a tolerância I.S.O. [aceite internacionalmente para a 
dimensão de] instrumentos endodônticos intracanalares”. 
 Das observações apresentadas, conclui-se que a forma mais comum para a 
constrição apical de dentes molares é a oval. A tradicional concepção da 
constrição como sendo circunferencial apenas se verifica em aproximadamente 
19% dos canais de 1os e 2os molares superiores e em aproximadamente 40% dos 
canais de 1os e 2os molares inferiores. Situações mais peculiares, como 
constrições triangulares, riniformes ou irregulares, foram observadas em 7,0 % 
de todos os foramina examinados, numa totalidade de 185 casos em 2639. 
 Os valores médios registados por Marroquin et al. (Marroquin et al., 2004) 
indicam que a razão entre o maior e o menor diâmetro da constrição de canais 
ovais varia entre 1,1 (verificado para o canal DL de um 3o molar inferior) e 2,1 
(medido num canal D único de um 1o molar inferior). Nos canais ovais de 
molares superiores, esta razão é muito mais homogénea do que nos molares 
inferiores, variando entre 1,3 e 1,4.  
 Em concordância com Awazawa et al. (Awazawa et al., 1991), conclui-se 
que a morfologia da região terminal dos canais endodônticos é variável, mais 
frequentemente oval do que circular (Carlsen et al., 1997), ao contrário do que 
geralmente se crê. Apresenta também, com uma frequência assinalável, limites 
irregulares, para os quais não faz qualquer sentido falar de diâmetro médio. Por 
esta razão, e para que haja remoção de dentina infectada de toda a periferia do 
canal, é importante fazer um alargamento apical maior do que o preconizado 
pelo critério de Grossman. 
 É geralmente aceite (Ingle, 1961; Schilder, 1974) que o sucesso de uma 
Endodontia depende da remoção do conteúdo não saudável do sistema canalar. 
Tecido pulpar, bactérias e restos necróticos devem ser removidos durante a 
modelação tridimensional de cada canal, de modo a facilitar a ulterior obturação 
de todo o espaço endodôntico. Na maioria das Faculdades de Medicina Dentária 
Norte-Americanas ensinam-se técnicas de preparação endodôntica baseadas em 
tamanhos apicais mínimos. Contudo, os clínicos reconhecem actualmente que o 
desbridamento requer preparações apicais de maiores dimensões (Shadid et al., 
1998).  
 Em teoria, seria necessário utilizar limas de grande diâmetro para preparar 
todas as paredes dentinárias de canais radiculares ovais. Contudo, seria assim 
também removida dentina em excesso na região de menor diâmetro do canal, o 
que pode enfraquecer o dente (Weiger et al., 2002).  
 Clinicamente, observou-se que a fractura vertical da raiz ocorre 
vulgarmente em dentes com tratamento endodôntico (Bender et al., 1983; 
Testori et al., 1993; Fuss et al., 1999). Este tipo de fractura não pode ser tratado 
e resulta quase sempre em extracção (Meister et al., 1980; Souter et al., 2005). 
Em consequência, as endodontias ficaram com a reputação de causarem 
fracturas verticais (Sathorn et al., 2005). No passado, foram inclusivamente 
propostas várias teorias que apontavam a perda de humidade como potenciadora 
da fragilidade do dente e, consequentemente, como causa da fractura de dentes 
desvitalizados. No entanto, as observações de Huang et al. (Huang et al., 1992) 
provaram que a desidratação da dentina no seguimento de um tratamento 
endodôntico não a fragiliza em termos de resistência à compressão ou à tracção. 
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Num estudo muito bem controlado, Sedgley e Messer (Sedgley et al., 1992) 
mostraram também que, mesmo após uma média de 10 anos depois de realizada 
a endodontia, a dentina de dentes desvitalizados não é mais frágil do que a 
dentina dos seus contralaterais vitais. Adicionalmente, Lewinstein e Grajower 
(Lewinstein et al., 1981) não identificaram qualquer alteração significativa da 
dureza Vickers entre dentes vitais e dentes desvitalizados há 5 ou 10 anos.  
 De facto, sabe-se hoje que a resistência à fractura de um dente é 
determinada essencialmente pela integridade da sua coroa e raiz (Lang et al., 
2006). A maioria dos estudos actuais procuram esclarecer quais as fases dos 
diferentes tratamentos que um dente pode receber que contribuem para a maior 
incidência de fractura em dentes desvitalizados. 
 Por exemplo, Reeh et al. (Reeh et al., 1989) aplicaram carga oclusal em 2os 
pré-molares superiores, com um valor máximo de 111 N, e mediram o efeito na 
rigidez do dente ao nível cervical. Verificaram que os procedimentos 
endodônticos apenas têm um pequeno efeito, ao reduzirem a rigidez em 5% do 
seu valor normal. Este número contrasta com os 20% de redução após realização 
de uma cavidade oclusal ou com a diminuição de 63% após uma preparação 
MOD na coroa do dente. Ou seja, o efeito do tratamento endodôntico na 
estabilidade do dente é menor quando comparado com o efeito de preparações 
na coroa clínica, mas mesmo assim significativo e capaz de destabilizar o dente, 
como demonstraram vários outros estudos (Trope et al., 1992; Fernandes et al., 
2001; Cobankara et al., 2002). 
 Atente-se, todavia, que todos estes trabalhos mediram a rigidez da coroa 
clínica e das cúspides, não a rigidez da raiz nem do dente no seu todo. Lang e 
colaboradores (Lang et al., 2006) foram, até agora, os únicos que avaliaram o 
efeito do tratamento endodôntico na totalidade do dente. Aplicaram uma carga 
não destrutiva, de 3,75 N, a centrais superiores, segundo um eixo padrão 
comparável ao exercido pelos incisivos inferiores em condições fisiológicas, e 
quantificaram as deformações provocadas em todo o dente por interferometria. 
Mais, as deformações obtidas foram registadas depois de cada fase do 
tratamento, desde a abertura coronária até à obturação final do canal. Lang et al. 
(Lang et al., 2006) verificaram que todos os passos do tratamento endodôntico 
têm um efeito detectável na deformabilidade de todo o dente, incluindo a região 
da raiz, e afectam a sua rigidez. No entanto, nem todas as intervenções causam 
aumentos comparáveis da deformabilidade. O acesso coronário e a preparação 
de espaço para a colocação de um espigão aumentam-na de modo significativo. 
A remoção de dentina da parede do canal, por limagem manual sem alteração 
extensa dos limites do canal, também aumenta a deformabilidade do dente, mas 
este aumento não é significativo quando se compara a deformabilidade para 
instrumentação sucessivamente maior, entre I.S.O. 40 e I.S.O. 110 (Lang et al., 
2006). Ou seja, instrumentar o dente até I.S.O. 110 não parece enfraquecê-lo 
significativamente mais do que alargar a zona apical apenas até I.S.O. 40. 
 Zandbiglari et al. (Zandbiglari et al., 2006) também estudaram a 
resistência à fractura de caninos mandibulares instrumentados manualmente 
com limas K até um tamanho I.S.O. 40. Aproximadamente 25% da resistência à 
fractura é perdida após instrumentação manual. Isto é, a instrumentação dos 
canais até um tamanho apical I.S.O. 40, só por si, enfraquece significativamente 
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as raízes. Vários outros estudos (Trope et al., 1992; Cobankara et al., 2002; 
Lertchirakarn et al., 2002) corroboraram estas conclusões. 
 De notar que, nos estudos de Lang e de Zandbiglari, não foi avaliado o 
efeito do pré-alargamento dos canais com brocas de Gates Glidden ou qualquer 
outro instrumento equivalente. Wu et al. (Wu et al., 2005) debruçaram-se sobre 
este aspecto, examinando o efeito de brocas de Gates Glidden # 2 (I.S.O. 70) e 
# 3 (I.S.O. 90), e concluíram que “a dentina é removida de modo uniforme em 
todas as paredes do canal, independentemente do tamanho da broca utilizada, 
da profundidade de aplicação e da pressão anti-curvatura”. Como os canais não 
são forçosamente delimitados por uma espessura uniforme de dentina, pois o 
limite externo das raízes dentárias raramente descreve um círculo, as conclusões 
de Wu et al. implicam que o uso de brocas de Gates Glidden pode levar ao 
enfraquecimento preferencial das paredes na direcção em que o diâmetro 
externo da raiz for menor. Pilo et al. (Pilo et al., 1998) comprovaram este facto 
em pré-molares mandibulares, nos quais verificou que a redução na espessura da 
dentina remanescente é maior na direcção mesio-distal do que na direcção 
vestíbulo-lingual (respectivamente 35% e 5% da espessura original). 
 Quanto à origem e localização das fracturas radiculares, existem algumas 
publicações dignas de interesse. Sathorn et al. (Sathorn et al., 2005) utilizaram 
incisivos inferiores descoronados, instrumentados manualmente até um diâmetro 
I.S.O. 40 e obturados com gutta-percha com condensação latero-vertical. 
Montados verticalmente numa máquina Instron, foi-lhes aplicada uma força de 
condensação até à fractura através de um espaciador manual montado na garra 
superior da máquina. Depois de registada a fractura, os dentes foram 
seccionados na região média da raiz, e realizaram-se modelos em Análise de 
Elementos Finitos por digitalização dessa secção transversal. A carga média 
necessária para fractura os incisivos foi de 113,5 ± 20,2 N (Intervalo de 
Confiança de 95%: [105,6;121,4] N), o que representa uma força bastante 
elevada para ser realizada manualmente por um clínico - Lertchirakarn et al. 
(Lertchirakarn et al., 1999) e Lindauer et al. (Lindauer et al., 1989) 
demonstraram que as cargas desenvolvidas durante o uso de um espaciador 
manual D11T são significativamente inferiores às necessárias para fracturar o 
dente). Quanto à modelização computadorizada das secções obtidas, verificou-se 
elevada concordância entre a zona em que a fractura de facto ocorreu e aquela 
em que o modelo previu maior concentração de forças. A título de exemplo, 
vejam-se a Figura 5 A e a Figura 5 B. A zona em que o modelo matemático prevê 
maior acumulação de tensões é concêntrica com a luz do canal (áreas a 
vermelho, amarelo e verde). É, no entanto, uma zona muito homogénea em toda 
a sua circunferência. No que respeita à espessura da raiz propriamente dita, 
repara-se que a zona de maior acumulação de tensões está assinalada a azul 
claro e corresponde à zona em que a parede dentinária é mais fina. É justamente 
nessa zona que a fissura ocorre. 
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A. B. C. D. 

 
A. e C. - Cortes transversais do terço médio da raiz de dois incisivos inferiores após fractura (assinalada 

pelas setas) por aplicação de carga através de um espaciador de gutta-percha. 
B. e D. - Modelização de Von Mises dos corte apresentado, respectivamente, em A. e C.. Quanto mais quente 

a cor, mais intenso a tensão esperada na área considerada. 
 

 
Figura 5: Previsão do local de fractura de uma raiz por análise de elementos finitos e 

localização real da fractura vertical 

[retirado de (Sathorn et al., 2005) ]. 
 

 
 Na imagem Figura 5 D, os maiores níveis de tensão estão assinalados a 
verde; observa-se que estão distribuídos de modo mais homogéneo, pois a 
distância entre a superfície externa da raiz e o canal é mais constante do que no 
caso do dente modelizado Figura 5  B. A fractura ocorre, neste segundo caso, no 
seguimento do eixo longitudinal do canal [vide Figura 5 C]; por ser alongado, o 
canal não permite obter uma preparação circunferencial e, assim, as 
extremidades do canal actuam como concentradoras de tensão, favorecendo o 
início da fractura. 
 Vários estudos sobre fractura vertical de raízes, tanto clínicos (Walton et 
al., 1984; Selden, 1996) como laboratoriais (Saw et al., 1995; Lertchirakarn et 
al., 1999), mostraram com consistência que a fractura se dá predominantemente 
no sentido vestíbulo-lingual. Todos estes estudos, realizados com instrumentação 
manual, mostraram também que o padrão de fractura se torna menos previsível 
quando o canal tem uma forma transversal circunferencial. Tal facto justifica-se 
por uma forma circular não permitir a concentração marcada de forças de tracção 
numa área preferencial, sendo então a fissura iniciada em qualquer ponto onde 
exista uma pequena irregularidade (Sathorn et al., 2005). Com efeito, qualquer 
defeito estrutural, fenda ou irregularidade na parede do canal permite ampliar 
uma força aplicada ao dente, ficando a tensão concentrada, de modo 
exponencial, na ponta dessa imperfeição (Tan et al., 2002). Em contrapartida, 
canais cuja forma após a instrumentação não seja redonda, continuam a ter 
zonas que concentram fortemente as tensões. Na maioria dos casos, estas zonas 
correspondem aos pólos da oval do canal inicial ou às extremidades da forma 
irregular do canal inicial, quase sempre orientadas no sentido vestíbulo-lingual. 
Daí a preferência para a fractura ocorrer também nesta direcção, quando os 
canais não ficam com uma forma final circunferencial. Ou, como escreve 
Lertchirakarn et al. (Lertchirakarn et al., 1999): “a forma assimétrica do canal e 
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a formação de irregularidades são factores cruciais na génese de fracturas 
verticais da raiz”. 
 Quando o objectivo é instrumentar um canal até números elevados, há 
outro aspecto a considerar: a quantidade de dentina remanescente, pois há 
consenso na literatura em como a resistência de um dente desvitalizado está 
directamente relacionada com a quantidade de estrutura dentária saudável 
restante (Trabert et al., 1978; Gutmann, 1992; Sornkul et al., 1992; Abuzeid et 
al., 1995; Pilo et al., 1998). Tendo-se anteriormente referido a capacidade 
potencialmente nociva das brocas de Gates Glidden removerem dentina em 
excesso, importa igualmente salientar que a “redução da dentina por 
instrumentação apical também deve ser comedida, sendo sobretudo essencial 
preservar as paredes dentinárias na direcção mesio-distal, por serem 
frequentemente mais finas” (Pilo et al., 1998). Abuzeid et al. (Abuzeid et al., 
1995) mostraram que 1,5 a 2 mm de dentina remanescente no sentido mesio-
distal de dentes mono-radiculados permite uma resistência à fractura, por 
aplicação de força segundo o eixo longitudinal do dente, significativamente maior 
do que uma espessura de 1 mm. Porém, tal como assinala Card (Card et al., 
2002), nenhum estudo determinou até agora os limites até aos quais se pode 
aumentar a instrumentação apical. 
 Em resumo, a utilização de números I.S.O. grandes para preparar a região 
apical dos canais pode ser benéfica se favorecer uma forma final circunferencial, 
que evite a fácil concentração de tensões nas extremidades de qualquer 
irregularidade inicial que se mantenha. No entanto, o alargamento apical 
excessivo também pode promover a fractura vertical da raiz, sobretudo se a 
espessura da dentina remanescente for diminuto, o que geralmente acontece 
num sentido mesio-distal. Exemplo característico de uma situação destas é o 
caso de incisivos inferiores, cuja espessura mesio-distal é sempre muito menor 
do que a sua espessura vestíbulo-lingual. Outro aspecto que também limita o 
alargamento apical realizável é a possibilidade de ocorrerem erros iatrogénicos, 
com consequências potencialmente gravosas para o prognóstico da endodontia, 
quando a lima apical final for demasiado grande. 
  
 Em resumo: 
  

- Um canal cuidadosamente desbridado potencia o prognóstico. No entanto, 
não está estabelecida a correlação entre o grau de desbridamento e o sucesso 
clínico do tratamento endodôntico (Parris et al., 1994), havendo mesmo alguns 
autores que sugerem que a conjunção entre instrumentação e irrigação seja 
suficiente para que haja sucesso (Berber et al., 2006; Aydin et al., 2007); 

- A região terminal dos canais não é, na maioria dos casos circunferencial. 
Do ponto de vista da obturação, é desejável uma preparação apical redonda para 
facilitar o selamento apical com gutta-percha (Schilder, 1974). O mesmo se 
verifica para obter uma melhor irrigação (Walsch, 2004); 

- Preparações redondas nem sempre podem ser realizadas. A anatomia 
inicial dos canais e da raiz limitam o alargamento realizável. Um alargamento 
excessivo pode potenciar a fractura vertical da raiz. Contudo, ainda não existem 
normas que determinem o alargamento máximo realizável sem risco acrescido; 
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- O tamanho inicial da região terminal dos canais tem sido rotineiramente 
subestimado. Embora o pré-alargamento dos canais melhore a determinação da 
lima inicial, o maior diâmetro dos canais não pode ser determinado clinicamente 
(Walsch, 2004). A utilização do Critério de Grossman não garante uma 
preparação circunferencial do canal. É actualmente reconhecido que as 
preparações têm que ser maiores do que as preconizadas pela aplicação desta 
regra. 
 

Num artigo de revisão, Pecora e Capelli (Pecora et al., 2006) afirmam: “há 
um paradigma criado na Endodontia segundo o qual uma lima I.S.O. 25 é 
suficiente para instrumentar a região apical de um canal se ele for curvo”. Esta 
teoria enfatiza que “a partir do tamanho I.S.O. 25, há uma probabilidade 
acrescida de ocorrerem erros de preparação. Por outro lado, Nguy e Sedgley 
(Nguy et al., 2006) notam que a curvatura da raiz tem um efeito na qualidade de 
irrigação que se pode obter e que, para curvaturas da raiz mais elevadas, um 
tamanho I.S.O. 27 não permite eliminar mais do que 50% das bactérias 
presentes no canal. Estes dados mostram que existe um outro factor com muita 
importância no tratamento dos canais: a curvatura. 
 

A.I.4.3. Canais endodônticos e curvatura 
 

A.I.4.3.1. Determinação da curvatura de um canal 
 
 A curvatura de um canal endodôntico é um factor da máxima importância a 
considerar, pois implica que qualquer instrumento utilizado para o preparar tenha 
que ter a capacidade de se adaptar a esse arqueamento. “Até canais que 
aparentemente são rectos podem ter curvaturas no terço apical” (Skidmore et 
al., 1971). Em 1968, Haga (Haga, 1968) mostrou que as preparações apicais 
com limas de aço inoxidável eram inadequadas numa elevada percentagem de 
canais, com excepção de incisivos centrais superiores. Por conseguinte, é 
essencial quantificar este aspecto da morfologia dos canais antes de se poder 
examinar as solicitações da curvatura sobre as limas endodônticas. 
 Schneider foi o primeiro autor a questionar-se sobre a influência que a 
curvatura dos canais teria sobre as conclusões de Haga (Schneider, 1971). Para 
pode avaliar a influência da curvatura dos canais sobre a instrumentação, formou 
três grupos de canais de acordo com o seu grau de arqueamento, baseado num 
método de quantificação por ele proposto e que viria a ficar conhecido como 
Método de Schneider. A descrição original diz: “Os dentes foram 
roentgenografados tanto no plano vestíbulo-lingual como no plano mesio-distal. 
Riscou-se de seguida uma linha no roentgenograma paralela ao eixo longitudinal 
do canal. Uma segunda linha foi desenhada do foramen apical até intersectar a 
primeira linha no ponto em que o canal começa a deixar o eixo longitudinal do 
dente [ou seja, o ponto em que começa a curvatura] (Lee et al., 2006). O ângulo 
agudo assim formado foi medido com um transferidor. [...] os canais foram 
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classificados como rectos (para 5 ou menos graus), moderadamente curvos (10 a 
20 graus) ou severamente curvos (25 a 70 graus)”. 
 Este método tem sido amplamente aplicado e citado como um padrão para 
a classificação das curvaturas dos canais em muitos estudos (Pruett et al., 1997; 
Gabel et al., 1999; Mandel et al., 1999; Yared et al., 1999; Yared et al., 2001a; 
Yared et al., 2001b; Li et al., 2002a; Peters et al., 2002; Yared et al., 2002a; 
Yared et al., 2002c; Yared et al., 2002b; Yared et al., 2003b; Guelzow et al., 
2005; Di Fiore et al., 2006b).  
 Ao longo dos anos, foram sendo descritos na literatura muitos outros 
modos de quantificar a curvatura dos canais dentários (Weine, 1982; Southard et 
al., 1987; Alodeh et al., 1989; Briseno et al., 1991; Cunningham et al., 1992; 
Hulsmann et al., 1993; Willershausen et al., 2006). Em comum têm o facto de 
serem todos baseados no método inicialmente descrito por Schneider, do qual 
apenas se distinguem por pequenas variações. 
 Cedo se concluiu que o método de Schneider e os seus derivados são 
imprecisos – pela técnica em si (como determinar, por exemplo, o foramen apical 
numa radiografia?) e pela incapacidade de caracterizar correctamente a realidade 
da curvatura existente no dente (como determinar se a curvatura presente numa 
radiografia, por natureza bidimensional, corresponde à maior curvatura 
tridimensional?). Kaptan et al. (Kaptan et al., 2005) acrescentam que o Método 
de Schneider não fornece qualquer informação sobre mudanças de direcção da 
curvatura ao longo do canal e que não permite classificar canais em S, com 
curvaturas múltiplas. Schafer et al. (Schafer et al., 2002a) fazem notar que “dois 
canais podem medir o mesmo número de graus pelo método de Schneider e, no 
entanto, corresponderem a realidades bem diferentes; a curvatura tanto pode 
ser suave como brusca, correspondendo a um caso mais fácil ou mais difícil de 
preparar”. A partir de 1992, ano em que Backman et al. (Backman et al., 1992) 
publicaram o primeiro artigo alertando para o assunto, vários autores tentaram 
encontrar métodos alternativos que permitissem quantificar a severidade das 
curvaturas dos canais. Teve particular impacto o Método de Pruett (Pruett et al., 
1997) que passou a ser, a par com o de Schneider, um dos mais utilizados e 
referidos na literatura. Pruett e colaboradores partiram de uma noção angular 
baseada no método de Weine (Weine, 1982). Aproveitaram também a ideia 
publicada por Backman et al. (Backman et al., 1992) segundo a qual a extensão 
do canal que é curva influencia a severidade da curvatura. Assim, para além de 
um parâmetro angular, introduziram um segundo parâmetro para caracterizar 
uma curvatura: o seu raio. A Figura 6 descreve o Método de Pruett em detalhe, 
tal como originalmente publicado. 
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“Desenhar uma linha recta sobreposta ao eixo longitudinal da porção 
coronária do canal. Desenhar uma segunda linha recta sobreposta ao eixo 
longitudinal da porção apical do canal. [São as mesmas linhas preconizadas 
por Weine et al. (Weine, 1982; Weine, 1996b) ].  
Há um ponto em cada uma destas duas linhas em que o canal se desvia para 
iniciar (ponto a) ou para terminar (ponto b) a curvatura. A porção curva do 
canal é representada por um círculo com tangentes nos pontos a e b. 
 
 O ângulo de curvatura é o número de graus no arco do círculo entre os 
pontos a e b. O ângulo de curvatura também pode ser definido pelo ângulo 
(α1) formado pelas linhas perpendiculares desenhadas a partir dos pontos de 
desvio (a e b) e que se intersectam no centro do círculo.  
 
O comprimento destas linhas é o raio do círculo e define o raio da curvatura 
do canal. O raio de curvatura (r1) é o comprimento do raio do círculo medido 
em milímetros” (Pruett et al., 1997). 

 

  

 
Figura 6: Método de Pruett 

[retirado de (Pruett et al., 1997)]. 
 

 
Quanto mais pequeno o raio de curvatura, mais abrupto será o desvio do canal. 
Os parâmetros “ângulo de curvatura” e “raio de curvatura” são independentes 
um do outro. Dois canais diferentes podem ter o mesmo ângulo de curvatura e, 
simultaneamente, terem raios de curvatura diferentes, tendo assim uma curva 
mais ou menos abrupta. A Figura 7 ilustra este conceito. 
 

 

  

 

a) b) 

 
a) e b) representam dois dentes em que os canais têm o mesmo ângulo de curvatura (α1=α2=60º). No 
entanto, em a) o raio (r1) é maior do que o raio (r2) em b). Daqui resulta que o canal em b) tenha uma 

curvatura mais abrupta. 
 

 
Figura 7: Parâmetro “raio de curvatura” e severidade da curvatura de um canal 

[retirado de (Pruett et al., 1997) ]. 
 

 
 Booth et al. (Booth et al., 2003) foram os únicos a propor uma divisão 
entre curvaturas baseada no raio: 3 mm de raio corresponderia a uma curvatura 
abrupta e 5 mm a uma curvatura suave. 
 Entretanto, outros grupos foram aperfeiçoando métodos imagiológicos que 
permitiram visualizar tridimensionalmente o espaço endodôntico (Mayo et al., 
1986; Berutti, 1993; Nielsen et al., 1995; Baumann et al., 1997; Dowker et al., 
1997). Em 2000, surgiu o primeiro artigo que propôs um método matemático 
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para descrever tridimensionalmente as características espaciais dos canais 
(Dobo-Nagy et al., 2000).. O novo método de determinação matemática da 
curvatura de canais baseava-se na realização de duas radiografias perfeitamente 
ortogonais entre si, o que permitia reconstituir matematicamente a morfologia 
tridimensional dos canais observados. Mais, a reconstrução matemática do centro 
do canal também permitia, em cada ponto, determinar a curvatura e os valores 
de torção a que um hipotético instrumento endodôntico estaria submetido. 
 Em 2006, Sonntag et al. (Sonntag et al., 2006) propuseram outra análise 
polinomial de canais endodônticos. Para além de reconstruírem 
matematicamente o centro do canal, reconstruíram também as paredes do 
mesmo, o que permitiu fazer comparações no mesmo dente antes e depois de ter 
sido instrumentado. 
 Embora sejam métodos essencialmente complexos e ainda longe da prática 
clínica quotidiana, têm aplicação potencial quando conjugados com as novas 
técnicas de imagiologia. Tal ficou provado a partir de 2001, ano em que 
Bergmans et al. (Bergmans et al., 2001b) conjugaram a micro-tomografia 
computorizada com a análise matemática dos dados recolhidos. Nesse primeiro 
artigo, o grupo de Leuven explica a potencialidade do método. Após se ter 
colhido a imagem tridimensional do sistema endodôntico, é possível determinar 
automaticamente o eixo longitudinal central do canal, ao reunir o centro do 
contorno do canal em cada nível tomográfico. Também passou a ser possível 
determinar graus de curvatura e de torção em qualquer ponto do eixo 
longitudinal central. Mais, sobrepondo o eixo longitudinal do mesmo canal antes 
e depois de ter sido instrumentados, podem-se comparar os novos limites 
(paredes) do canal.  
 Como exemplo da potencialidade deste novo método, citem-se alguns dos 
estudos de Ove Peters (Peters et al., 2001b; Hubscher et al., 2003b; Hubscher et 
al., 2003a; Peters et al., 2003), que popularizaram as imagens micro-
tomográficas do sistema endodôntico. 
  

A.I.4.3.2.  Curvaturas habituais em canais radiculares 
 
 Existem numerosas publicações sobre morfologia de canais. Alguns autores 
propõem classificações para a anatomia interna dentária, como por exemplo 
Vertucci et al. (Vertucci, 1984), Gulabivala et al. (Gulabivala et al., 2001) ou 
Weine (Weine, 1996a). Outros aplicam estas classificações a cada tipo de dente 
existente (Fabra-Campos, 1985; Kasahara et al., 1990; Kartal et al., 1992; 
Miyashita et al., 1997; Kartal et al., 1998; Iqbal et al., 2005; Sponchiado et al., 
2006), ou a dentes de grupos populacionais de raças diferentes (Amos, 1955; 
Trope et al., 1986; Walker, 1988; Weine et al., 1999; Nallapati, 2005). Outros 
ainda interessam-se por formas anatómicas mais raras - como canais em C (Fan 
et al., 2004a) (Fan et al., 2004b; Cleghorn et al., 2006) ou radix entomolaris (De 
Moor et al., 2004), entre outras (Skidmore et al., 1971; Zaatar et al., 1990; 
Thomas et al., 1993; Ricucci, 1997; Soares et al., 2003). 
 No que diz respeito à curvatura dos canais, não existe tanta informação 
como para a morfologia. Vários artigos (Caliskan et al., 1995; Dietz et al., 2000; 
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Garip et al., 2001; Atlas et al., 2005) referem-se-lhe qualitativamente, embora 
não seja esse o seu objectivo de estudo principal nem o façam sempre de modo 
fundamentado em evidência publicada. Adicionalmente, existem também 
publicações cujo objectivo principal não é a curvatura de canais, mas que contêm 
informação quantitativa sobre o tema, quase sempre para garantir que os dentes 
utilizados tenham uma distribuição homogénea de canais com curvaturas 
equiparáveis nos vários grupos experimentais. Destes estudos, pode-se extrair 
alguma informação válida, mas implicitamente limitada pela escolha dos dentes a 
incluir que os autores poderão ter feito – se, por exemplo, um grupo pretende 
comparar a rectificação de canais por duas limas diferentes, tal efeito será 
dependente da curvatura a que os instrumentos são submetidos, pelo que não 
faria sentido que escolhessem dentes com raízes rectas, pois “a forma de um 
canal corresponde grosso modo à forma da raiz que o contém” (Weiger et al., 
2002).  
 Pelo método de Schneider, a maioria dos textos (Glossen et al., 1995; Wu 
et al., 1995; Hulsmann et al., 2003a; Karagoz-Kucukay et al., 2003; Guelzow et 
al., 2005; Jodway et al., 2006) analisa canais mesiais de molares inferiores, com 
valores médios compreendidos entre 20º e 30º, o limite mínimo de intervalo de 
confiança a 95% é de 10,3º e o máximo limite de intervalo de confiança a 95% é 
de 34,3º. Encontra-se uma referência (Jodway et al., 2006) a um canal com 39º. 
O estudo de Iqbal et al. (Iqbal et al., 2006a) menciona ângulos da ordem de 
150º. Ora 150º é o ângulo suplementar de 30º, pelo que possivelmente os 
autores terão medido o ângulo obtuso em vez de medirem o ângulo agudo, como 
preconiza Schneider. Assim, também os valores observados por este grupo 
seriam coerentes com as demais observações. Schafer et al. (Schafer et al., 
2002a) analisaram 50 dentes de cada tipo (com excepção de sisos) pelo método 
de Schneider, num total de 700 dentes e 1163 canais. 65% apresentaram um 
ângulo ≤ 27º, 13 % um ângulo entre 27º e 35º e 9% um ângulo ≥ a 35 graus. 
Finalmente, note-se o estudo de Gambill et al. (Gambill et al., 1996): os mesmos 
canais de mono-radiculados apresentam uma média de 18,75º em incidências 
clínicas, e de apenas 9,39º em incidências proximais. Para além de demonstrar 
que os canais de mono-radiculados são mais curvos no plano mesio-distal do que 
no vestíbulo-lingual, demonstra ainda que qualquer valor publicado baseado em 
radiografias bidimensionais - sem recurso à técnica de Maggiore (Maggiore, 
1994; Iqbal et al., 2003) - pode não reflectir valores máximos de curvatura. 
 Pelo método de Pruett, os valores angulares disponíveis referem-se tanto a 
canais de molares superiores como inferiores (Yared et al., 1999; Yared et al., 
2002a; Yared et al., 2002b). As médias angulares em radiografias realizadas em 
incidência clínica estão compreendidas entre 34º e 60º e as médias de raios de 
curvatura entre 3,6 mm e 7,5 mm. O estudo de Iqbal et al. (Iqbal et al., 2004) é 
o único a determinar a curvatura máxima de canais MV inferiores em todos os 
planos possíveis pelo método de Maggiore (Maggiore, 1994). Estes autores 
referem raios de curvatura bastante maiores, da ordem dos 19 mm.  
 Por último, por microtomografia de canais mesiais inferiores analisada 
informaticamente, Bergmans et al. citam médias entre 20º e 25º num artigo 
(Bergmans et al., 2003) e médias entre 155º e 160º noutro (Bergmans et al., 
2002). Neste último, se considerarmos os ângulos suplementares, teremos 
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ângulos também entre 20 e 25º, pelo que a concordância é grande. O tamanho 
da amostra é, no entanto, pequeno e os canais mesiais tanto podem ser MV 
como ML. 
 Artigos cujo tema central seja a análise específica e sistemática de 
curvaturas de canais dentários são muito raros. Apenas se identificaram três 
artigos baseados em métodos angulares: um sobre incisivos inferiores (Miyashita 
et al., 1997), outro sobre pré-molares superiores (Willershausen et al., 2006) e 
ainda outro sobre canais mesiais de molares inferiores (Cunningham et al., 
1992). Em acréscimo, existe um artigo que se fundamenta em microtomografia 
computadorizada sobre canais de molares superiores, publicado por Lee et al. 
(Lee et al., 2006). 
 Da análise de Miyashita et al. (Miyashita et al., 1997) a incisivos 
mandibulares, conclui-se que “ maioria dos canais são rectos ou praticamente 
rectos (<10º). Só 3,7% têm curvaturas maiores que 20º. A análise da direcção 
da curvatura mostra que a maioria (67,9%) dos canais têm uma orientação no 
sentido vestibular e nenhum tem orientação lingual. Em 38% dos casos, a 
curvatura é maior se for observada em radiografias proximais do que em 
imagens realizadas com incidência clínica”. 
 Willershausen et al. (Willershausen et al., 2006) permite concluir que os 
primeiros pré-molares superiores com dois canais e os segundos pré-molares 
superiores com um canal têm sempre algum grau de curvatura nos seus canais. 
Essa curvatura é mais acentuada em apical do que em cervical e, adoptando a 
classificação de Schneider, a média das curvaturas seria considerada moderada. 
Primeiros e segundos pré-molares têm curvaturas comparáveis na região 
cervical, mas nos segundos pré-molares a curvatura apical é mais acentuada do 
que nos primeiros. 
 É também de notar a observação de Cunningham et al. (Cunningham et 
al., 1992): “não se encontrou correlação entre o grau de curvatura medido em 
radiografias em incidência clínica e imagens obtidas em incidência proximal”, o 
que sublinha a limitação de métodos que não sejam tridimensionais. 
 Lee et al. (Lee et al., 2006) concentraram-se apenas em primeiros molares 
superiores e analisaram-nos tridimensionalmente, tendo identificado todas as 
curvaturas existentes nos canais mesio-vestibulares, disto-vestibulares e 
palatinos. Concluíram que “a curvatura é maior no terço apical e menor no terço 
médio de todos os canais. As maiores e mais abruptas curvaturas registam-se no 
canal mesio-vestibular, enquanto no canal palatino tendem a ser graduais e 
suaves”. Os raios de curvatura médios oscilam entre os 5 mm (MV) e os 
10,5 mm (P). 
  
 Em resumo: 
 

- A anatomia interna está bem estudada no que diz respeito ao número, 
frequência e morfologia de canais, mas ainda muito pouco se sabe sobre as 
curvaturas existentes ao longo dos canais; 

- Os sistemas descritivos de curvaturas são limitados e frequentemente só 
consideram curvaturas num plano. Poucos são os estudos que se concentram em 
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duas incidências e menos ainda aqueles que identificam a máxima curvatura 
existente no espaço; 

- Na actualidade, existem programas informáticos associados à 
microtomografia digital que permitem analisar tridimensionalmente as 
curvaturas. No entanto, ainda só está publicado um estudo sistemático e 
aprofundado sobre 1os molares superiores (Lee et al., 2006). 
 
 “As curvaturas radiculares são frequentes na dentição humana, 
especialmente em molares” (Bahia et al., 2005c). No entanto, “os instrumentos 
endodônticos são manufacturados a partir de segmentos metálicos rectos” 
(Peters, 2004). Assim, “a presença de curvaturas [aliada a instrumentos 
naturalmente rectos] pode levar a resultados técnicos indesejáveis [...] 
Curvaturas abruptas, sobretudo as que se localizam no terço apical dos canais, 
são particularmente difíceis porque não permitem que se altere 
significativamente o raio de curvatura por alargamento coronário uma vez que a 
influência do raio de curvatura se faz sentir unicamente no terço apical [onde o 
pré-alargamento não chega] ” (Bahia et al., 2005c). “A alta incidência de 
curvaturas secundárias em molares inferiores (30%) e o facto de estarem 
habitualmente localizadas no terço apical do canal (a uma distância média de 
2,2 mm do foramen)” (Cunningham et al., 1992) tornam a instrumentação ainda 
mais difícil. 
  

A.I.4.4. Limas de aço inoxidável em canais curvos 
 

A.I.4.4.1. Limitações das limas de aço inoxidável 
 
 As limas tradicionais, de aço inoxidável, requerem tempo para instrumentar 
um canal e frequentemente não permitem dar-lhe a forma desejada, sobretudo 
em canais finos e curvos (Schafer, 1999). Com efeito, ao entrar num canal curvo, 
estes instrumentos são obrigados a adaptar-se à curvatura mas, 
simultaneamente, têm uma tendência natural para se endireitar a fim de aliviar a 
tensão induzida pela flexão a que são sujeitos e que se deve à rigidez inerente ao 
aço inoxidável (Mize et al., 1998). Pela tendência de voltarem à forma recta 
inicial, por recuperação elástica, as limas exercem força sobre as paredes 
dentinárias na direcção oposta à da curvatura. Daqui resulta uma acção 
excessiva de desgaste na zona em que a lima contacta a dentina com maior 
pressão. 
 Wildey et al. (Wildey et al., 1992) explicam: os instrumentos endodônticos 
têm graus variáveis de flexibilidade, dependendo do seu diâmetro transversal, 
mas todos têm alguma rigidez. Um instrumento não pode ser excessivamente 
rígido ou excessivamente flexível. Se fosse demasiadamente rígido, apenas 
serviria para tratar canais rectos, por não se dobrar e não se adaptar a situações 
de curvatura. Se fosse demasiadamente flexível, dobrar-se-ia ao tentar-se 
colocá-lo no canal e, uma vez lá inserido, não cortaria por ser muito facilmente 
flectido em contacto com a superfície dentinária. À medida que a rigidez 
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aumenta, atinge-se um ponto a partir do qual há força aplicada à dentina 
suficiente para que esta seja cortada em vez de provocar a flexão do 
instrumento. 
 Na realidade, as forças aplicadas durante a instrumentação seguem as leis 
da Física, nomeadamente a da igualdade da acção e reacção. Ao ser inserida 
num canal curvo, uma lima flecte-se (acção da dentina sobre a lima) mas a lima 
também aplica uma força de igual magnitude à que a fez flectir-se à superfície do 
canal (acção da lima sobre o canal). Se o instrumento estiver estático dentro do 
canal, a única força que se exerce sobre a dentina é a força de recuperação 
elástica, proveniente da rigidez do instrumento. Na Figura 8 está ilustrada esta 
situação, com a lima a exercer pressão nos pontos A e B. No entanto, quando o 
instrumento é puxado para fora do canal pode ser comparado a uma alavanca. 
Na mesma figura, em b), o ponto A age como fulcro que multiplica a força 
exercida no cabo e que a aplica, amplificada, ao ponto B. Em d), é possível ver 
que também é possível considerar uma outra alavanca, em que desta vez o 
fulcro se localiza em B e a força amplificada se exerce em A. Como estas duas 
alavancas existem simultaneamente, a sua acção combinada faz com ambos os 
ponto A e B sejam zonas em que a dentina é removida preferencialmente e de 
modo marcado. À medida que se dá o corte da dentina no canal, a profundidade 
de corte muda em consequência da interacção entre o instrumento e a dentina, 
pois a curvatura vai-se tornando menor e portanto os efeitos de alavanca 
também se tornam menores. Esta interacção é dinâmica e, se não houver 
cuidado e o movimento for repetido inúmeras vezes, produz-se finalmente um 
canal rectificado.  
 Por outro lado, usar uma lima com movimentos de rotação diminui este 
efeito de alavanca dupla pelo que existe menor transporte apical do que com 
movimentos de limagem pura (movimento de vaivém) (Wildey et al., 1992). 
 Ou seja, do ponto de vista teórico, e independentemente dos movimentos 
aplicados ao cabo de um instrumento, o verdadeiro controlo da metade apical de 
um instrumento é exercido pela curvatura anatómica do canal e é essa curvatura 
que condiciona o efeito que o instrumento irá ter sobre as paredes dentinárias 
(Wildey et al., 1992). 
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c) 

 

d) 

a) b)   

 

a) Esquema de um canal com uma lima nele inserida e obrigada a flectir por o canal ser curvo. Estão 
representados dois planos de corte sobre a raiz, um superior, outro inferior. 

 
b) Cortes transversais da raiz representada em a) segundo os dois planos também representados em a). De 

notar que a lima (representada por um triângulo) age em duas paredes opostas do canal quando se comparam 
os cortes superior e inferior. 

 
c) Ao exercer-se uma força (seta) no cabo do instrumento, surge uma primeira alavanca, em que o fulcro é 

representado pelo triângulo preto e a carga pelo quadrado preto. Trata-se de uma alavanca de tipo I. 
 

d) Simultaneamente, surge também uma alavanca de tipo II, estando agora o fulcro em apical (triângulo) e a 
carga mais coronal (quadrado). 

 

 
Figura 8: Lei de acção/reacção aplicada a uma lima endodôntica 

[retirado e adaptado de (Wildey et al., 1992) ] 
 

 
 Do ponto de vista prático, alguns estudos abordaram esta questão.  
 O estudo clássico de Schneider (Schneider, 1971), de 1971, baseou-se na 
instrumentação de canais com limas tradicionais de aço. O autor observou as 
preparações obtidas a 1 mm da constrição apical e verificou que conseguia obter 
preparações completamente circunferenciais em 80%, 40 % e 33% dos dentes 
conforme os canais fossem, respectivamente, rectos, com curvaturas moderadas 
e severamente curvos. E concluiu: “ há quase uma probabilidade 100% maior de 
se conseguir uma preparação redonda quando o canal é recto. [...] É 
interessante notar que, a partir do momento em que exista uma curva 
assinalável, há pouca diferença [na capacidade de obter uma preparação 
redonda] quer se trate de uma curvatura moderada ou severa”. 
 Muitos outros autores (Mullaney, 1979; Abou-Rass et al., 1980; Bolanos et 
al., 1988; Briseno et al., 1991; al-Omari et al., 1992a; al-Omari et al., 1992b; 
Hulsmann et al., 1993; Esposito et al., 1995; Himel et al., 1995; Luiten et al., 
1995; Lam et al., 1999; Hata et al., 2002; Versumer et al., 2002; Song et al., 
2004; Yang et al., 2006) se debruçaram ulteriormente sobre a influência das 
limas de aço sobre a qualidade de preparação de canais curvos e unanimemente 
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tornaram evidente uma frequente incidência de aberrações na forma dos canais, 
como por exemplo degraus, rectificações, perfurações da região apical e perdas 
de comprimento endodôntico, com o consequente potencial decréscimo da taxa 
de sucesso do tratamento realizado. 
 El Deeb et al. (Eldeeb et al., 1985) demonstraram que a incidência de 
rectificação apical aumenta significativamente com o aumento do tamanho da 
lima utilizada, independentemente do tipo de lima de aço inoxidável testada. Um 
outro estudo que corrobora esta afirmação é o de Esposito e Cunningham 
(Esposito et al., 1995), no qual verificaram que as limas 25K mantêm a 
trajectória original do canal em 14/15 casos preparados; e limas 30K, 35K, 40K e 
45K em 13/15, 11/15, 10/15 e 8/15 respectivamente. Os autores sugeriram que 
a preparação apical se restrinja a tamanhos I.S.O. 25-30, de modo a diminuir a 
incidência de erros técnicos. Há, de facto, unanimidade em considerar que o 
efeito deletério da rigidez sobre a qualidade da preparação é tanto maior quanto 
maior for o tamanho do instrumento utilizado (Yang et al., 2006).  
 A partir de estudos como estes, tornou-se regra afirmar que a partir do 
número I.S.O. 25 é frequente ocorrerem insucessos na conformação dos canais 
(Abou-Rass et al., 1980; al-Omari et al., 1995; Barbizam et al., 2002). Pecora e 
Capelli (Pecora et al., 2006) sintetizam: “tornou-se paradigmático que a 
instrumentação da região apical de canais curvos deve ser feita até uma lima 
25”.  
 Contudo, de acordo com os resultados de Marroquin et al. (Marroquin et 
al., 2004), na maioria dos casos um instrumento I.S.O. 25 tem um diâmetro 
similar ao menor diâmetro da constrição apical e, por isso, não será suficiente 
para instrumentar a totalidade do canal na região apical. Para além desta 
evidência teórica, alguns estudos baseados em microscopia óptica (Wu et al., 
1995) e electrónica (Bolanos et al., 1980) confirmaram que canais 
instrumentados manualmente até tamanhos I.S.O. 25 permanecem com muitos 
restos por remover na região apical.  
  
 Em resumo: 
  

- As limas de aço inoxidável são rígidas e a falta de flexibilidade piora com 
o aumento do número I.S.O. do instrumento; 

- A curvatura dos canais condiciona o desempenho das limas de aço 
inoxidável: não sendo rectos, imediatamente surge a possibilidade de ocorrerem 
aberrações na forma final após instrumentação; 

- A partir de um tamanho I.S.O. 25, a rigidez dos instrumentos provoca 
aberrações na forma final dos canais instrumentados. 
 

A.I.4.4.2. Limas de aço inoxidável: aperfeiçoamentos limitados 
 
 Na ausência de alternativas aos instrumentos de aço inoxidável, durante 
muito tempo a atenção dos fabricantes e das equipas de investigação centrou-se 
no aperfeiçoamento dos instrumentos e do modo de os utilizar. As modificações 
que foram aparecendo visavam corrigir o transporte e rectificação apicais, a 
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formação de degraus ou de perfurações, e outras aberrações morfológicas que 
possam surgir durante a instrumentação dos canais endodônticos. 
  

A.I.4.4.2.1.  Alterações de desenho 
 
 A evolução na capacidade de maquinagem permitiu fabricar instrumentos 
manuais com características diferentes das inicialmente propostas. As principais 
alterações verificaram-se nas formas longitudinal e transversal dos instrumentos 
e no desenho das suas pontas (Grande et al., 2007). 
  
 Alterações no desenho transversal: para além da secção transversal 
quadrangular, a limas K passaram também a ser fabricadas com secções 
transversais romboédricas e triangulares, o que resultou numa maior 
flexibilidade, sobretudo em tamanhos I.S.O. maiores (Dolan et al., 1982; Krupp 
et al., 1984; Anderson et al., 1985). Sendo a secção do instrumento 
romboédrica, a secção longitudinal apresenta espirais com profundidade 
alternadamente maior e menor, daí resultando uma maior capacidade de 
remover restos intra-canalares (Miserendino et al., 1985). Vários estudos clínicos 
sugerem que, na realidade, modificações específicas do desenho transversal e 
longitudinal das limas modulam o desempenho clínico destes instrumentos 
(Grande et al., 2007). 
 Do mesmo modo, e a título de exemplo, as limas H (Hedstrom) foram 
inicialmente maquinadas a partir de uma peça cónica de aço inoxidável, com uma 
espiral contínua feita através de um sulco profundo, o que lhes conferia uma 
secção transversal em forma de vírgula. Posteriormente, foram comercializadas 
limas S, que mais não são do que uma variação das limas H com uma aresta 
cortante dupla e com uma secção transversal em “S” (Grande et al., 2007). 
  
 Alterações no desenho da ponta dos instrumentos: a ponta de tipo 
standard, preconizado pelas normas I.S.O., pode ser demasiado agressiva pois a 
primeira espira da lima forma um ângulo muito marcado com a região do vértice, 
pelo que esta aresta actua de modo muito cortante. A ponta modificada (típica 
das limas Flex-R) e a ponta do género Canal Master são menos agressivas, 
porque a transição entre a primeira espira da lima e o vértice do instrumento é 
mais suave. A ponta das limas H é tipicamente redonda, não cortante, pelo que 
não surgiram modificações para este tipo de instrumentos. 
 Um exemplo de estudo que abordou este tema é o de Schäfer et al. 
(Schafer et al., 1995), no qual os autores averiguaram a qualidade da 
instrumentação obtida por instrumentos com ponta cortante e com ponta não 
cortante em canais endodônticos simulados em blocos de acrílico. Notaram que 
todos os instrumentos testados provocam alterações do trajecto do canal, sendo 
incapazes de remover material a todo o comprimento da face interna da 
curvatura. Apesar deste resultado, verificaram ainda que “a extensão das 
modificações indesejáveis na forma do canal dependem do tipo de instrumento 
usado [sendo que os melhores resultados] foram obtidos com instrumentos de 
pontas não cortantes”. 
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A.I.4.4.2.2.  Alterações na técnica de instrumentação 
 
 Foram desenvolvidas muitas técnicas para instrumentação manual, na 
tentativa de evitar ou minorar o transporte apical dos canais e outras 
modificações morfológicas. Buchanan (Buchanan, 1987), por exemplo, 
recomenda que as limas sejam dobradas antes de inseridas num canal curvo, de 
modo a que a curvatura da lima seja sobreponível à do canal e portanto o 
instrumento exerça menos força contra as paredes dentinárias. Abou-Rass et al. 
(Abou-Rass et al., 1980) recomendaram a limagem anti-curvatura (anticurvature 
filing), na qual a pressão da lima deve ser exercida pelo médico de modo a que o 
instrumento se afaste da zona de perigo – a região da raiz que mais facilmente 
pode ser desgastada até ser perfurada se um instrumento rígido for usado sem 
precaução. O conceito de limagem anti-curvatura é geralmente aplicado 
exercendo pressão com o instrumento endodôntico contra a parede que tem o 
mesmo nome que o canal no qual trabalha. Roane et al. (Roane et al., 1985) 
preconizaram o método da força balanceada – também conhecida como técnica 
de Roane – na qual uma lima Flex-R (lima K mais flexível e de ponta não 
cortante) é introduzida no canal com uma pressão em direcção apical ligeira e 
uma rotação de um quarto de volta no sentido horário, para que as espiras da 
lima se insiram na dentina. Depois, exerce-se uma rotação completa em direcção 
anti-horária, com pressão apical de modo a que as espiras da lima cortem a 
dentina. No terceiro e último passo, roda-se a lima um quarto de volta – agora 
no sentido horário – para que os restos dentinários fiquem presos entre as 
espiras da lima e possam ser removidos. 
 Lim et al. (Lim et al., 1987) utilizou canais mesiais de 30 molares inferiores 
e comparou os resultados obtidos com limagem convencional ascendente e com 
limagem anti-curvatura, também ascendente. A limagem anti-curvatura reduziu 
o risco de perfuração na região da furca (zona de perigo). 
 Do mesmo modo, Hata et al. (Hata et al., 2002) referem alguns estudos 
(Powell et al., 1988; Sepic et al., 1989) nos quais a técnica de Roane associada a 
instrumentos de ponta modificada produz uma preparação de qualidade igual ou 
superior à técnica ascendente convencional. Charles e Charles (Charles et al., 
1998) criaram um modelo matemático para analisar os movimentos de uma lima 
no interior de canais rectos e curvos e no final do seu trabalho recomendam a 
utilização da técnica de Roane, da qual confirmam e realçam os méritos. De 
qualquer modo, como esta técnica se baseia essencialmente em movimentos de 
rotação para cortar a dentina e simultaneamente minimiza o número de 
movimentos de vaivém, obtém-se um menor efeito de rectificação tal como 
explicado por Wildey et al. (Wildey et al., 1992). 
 Estes são apenas três exemplos de estudos que foram feitos. Na realidade, 
foram propostas várias outras técnicas para impedir ou minimizar os erros de 
preparação em canais curvos (Lam et al., 1999): preparação radículo-coronária 
ou ascendente (step-back) (Weine et al., 1975; Mullaney, 1979), corono-
radicular ou descendente (crown-down) (Morgan et al., 1984), técnica da força 
balanceada (Roane et al., 1985), anti-curvatura (Abou-Rass et al., 1980), de 
duplo pré-alargamento (double-flare) (Fava, 1983) e de duplo pré-alargamento 
modificada (modified double-flare) (Saunders et al., 1994). No entanto, Lam et 
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al. (Lam et al., 1999) afirmam: “nenhuma destas técnicas foi universalmente 
aceite como resposta à manutenção da curvatura do canal radicular. Um factor 
limitante em todas estas técnicas é a rigidez excessiva das limas endodônticas de 
maior tamanho que distorce ou rectifica o canal durante a instrumentação”. Mize 
et al. (Mize et al., 1998) corroboram: apesar de trazerem vantagens à 
instrumentação manual, “ [nenhuma das técnicas de instrumentação manual] 
consegue eliminar totalmente a tendência natural que os instrumentos de aço 
inoxidável têm de voltar a uma posição rectilínea no interior dos canais”. 
  
 
 Em resumo: 
  

- Os instrumentos de aço inoxidável foram sujeitos a evoluções no seu 
fabrico: novas secções transversais, novos perfis longitudinais e novos desenhos 
da ponta; 

- O modo de utilizar os instrumentos de aço inoxidável também evoluiu, 
sendo a técnica de Roane a que permite obter menos alterações de trajecto dos 
canais; 

- A rectificação do terço apical dos canais é inevitável quando se utilizam 
instrumentos de aço inoxidável. A rectificação pode surgir sob a forma de um 
degrau, de uma perfuração apical ou de uma perfuração na zona de perigo 
(interior da curvatura do canal); 

- O prognóstico do tratamento é comprometido pela ocorrência destas 
aberrações de forma. 
 

Para além das alterações morfológicas provocadas pela rigidez dos 
instrumentos de aço inoxidável, há um outro aspecto a considerar que também 
tem um potencial impacto no prognóstico da endodontia realizada: a fractura 
destes instrumentos. 
 

A.I.4.4.3. Fractura de limas de aço inoxidável 
 

De um modo geral, a fractura ocorre quando o material é sujeito a tensões 
ou deformações que ultrapassem a sua resistência mecânica. Pode ser induzida 
por aplicação de carga (tracção, flexão, torção), por ciclagem carga-descarga 
(fadiga), por impacto ou ainda por aplicação de carga de baixa intensidade mas 
por longos períodos (fluência). Os dois primeiros mecanismos são relevantes 
para a utilização clínica dos instrumentos de aço inoxidável e serão aprofundados 
nos próximos parágrafos. 
 

A.I.4.4.3.1. Fractura de limas por torção 
 
 Teoricamente, as limas de aço inoxidável de tipo H, obtidas por 
maquinagem deveriam apresentar um maior ângulo de torção antes da fractura, 
quando comparadas com as limas K, pois estas últimas são justamente 
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fabricadas por torção. No entanto, ensaios laboratoriais revelaram resultados 
opostos; como exemplo, cite-se Seto et al. (Seto et al., 1990). Estes autores 
executaram testes de torção em limas K obtidas por torção e limas K obtidas por 
maquinagem. Verificaram que, para números I.S.O. compreendidos entre 15 e 
40, há diferenças estatisticamente significativas entre limas obtidas por cada um 
dos métodos de fabrico, sendo que as limas maquinadas fracturam mais 
precocemente no sentido horário do que limas obtidas por torção, de igual 
tamanho I.S.O.. Os autores concluíram que as limas maquinadas exigem menos 
energia para partirem, ou seja, as limas obtidas por torção têm maior 
tenacidade. Lopes et al. (Lopes et al., 2004a) apresentam um outro estudo com 
resultados corroborantes do anteriormente exposto e sugerem que tal facto se 
deva “às maiores deficiências de acabamento superficial observadas nos 
instrumentos [maquinados], pois estes defeitos [funcionariam] como 
concentradores de tensão, induzindo a fractura do instrumento [com] níveis 
inferiores de tensão aos teoricamente esperados”. 
 Rowan et al. (Rowan et al., 1996) citam Krupp et al. (Krupp et al., 1984), 
Chernick et al. (Chernick et al., 1976), Lautenschlager et al. (Lautenschlager et 
al., 1977), e Lentine (Lentine, 1979), autores que investigaram as propriedades 
relacionadas com a torção e verificaram que se obtém uma ampla variedade de 
resultados de acordo com a marca do instrumento considerado. Contudo, em 
todas as marcas é comum o facto de os instrumentos aguentarem um menor 
número de rotações até à fractura no sentido anti-horário do que no sentido 
horário, o que se deve ao facto de as limas serem fabricadas por torção no 
sentido horário. 
  

A.I.4.4.3.2. Deformação e fractura de limas por flexão 
 
 A flexão de um instrumento endodôntico cria tensões de compressão numa 
região da sua secção transversal e tensões de tracção na região oposta. Se a 
carga a que estiver sujeito for suficientemente elevada e ultrapassar a tensão de 
cedência, então o material entra no domínio de deformação plástica. Se a tensão 
aumentar ainda mais e ultrapassar o limite máximo do domínio de deformação 
plástica uniforme (resistência à tracção), então surgem fissuras na área dobrada 
que se irão propagar até a fractura ocorrer. O aparecimento destas fissuras 
depende da liga metálica, do ângulo de flexão e da repetição cíclica da flexão 
alternada ora num sentido ora no oposto. É importante realçar que a sequência 
de flexões alternadas em direcções opostas é problemática quando ocorre no 
domínio de deformação plástica do metal, pois só nesta fase pode surgir 
encruamento, isto é, acumulação e geração de novas deslocações na rede 
cristalina do material que se opõem a que se dê uma maior deformação plástica. 
Esta redução da plasticidade pode permitir a formação de microfissuras e, 
eventualmente, uma ruptura brusca do material. Na prática endodôntica, deve-se 
evitar a todo o custo submeter os instrumentos de aço inoxidável a movimentos 
alternados em direcções opostas em regime de deformação plástica (Callister, 
1999). 
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 Segundo Lopes et al. (Lopes et al., 2004a), a incidência de fractura por 
flexão é maior para instrumentos de aço inoxidável de menor diâmetro (nos 
I.S.O. 06, 08, 10, 15 e 20). Estes instrumentos têm baixa resistência à 
deformação, pelo que as paredes dentinárias podem fazer com que se flictam 
para além do domínio elástico. Entrando no domínio plástico, e sendo o canal 
curvo, o instrumento sofrerá flexão alternada em direcções opostas, pelo que 
ficará sujeito a fractura por encruamento. Já instrumentos de maior calibre 
sofrem menor tensão (para a mesma carga) deformando-se menos. As paredes 
dentinárias acabam por não conseguirem flecti-los até se deformarem 
plasticamente – em vez disso, são desgastadas podendo mesmo chegar a existir 
rectificação do canal. Assim, instrumentos de maior calibre não ficam sujeitos a 
encruamento tão facilmente e por isso fracturam menos (Callister, 1999; Lopes 
et al., 2004a). 
  

A.I.4.4.3.3. Fractura de limas por combinação torção/flexão 
 
 Qualquer que seja o movimento que o clínico imponha aos instrumentos de 
aço inoxidável durante a preparação dos canais endodônticos, pode-se sempre 
identificar componentes essencialmente de limagem (movimentos de vaivém) ou 
de alargamento (movimentos de rotação). Durante a instrumentação de um 
canal radicular curvo, exige-se às limas K esforços combinados de torção e de 
flexão alternada em sentidos opostos. 
 Durante o movimento de vaivém, quanto maior for a amplitude desse 
movimento, maior serão as tensões de tracção e de compressão induzidas na 
área de flexão alternada do instrumento. Se a frequência desse movimento for 
elevada, então também se potencia o fenómeno de fadiga (Lopes et al., 2004a). 
 Durante o movimento de rotação, o segmento dobrado não gira em torno 
do eixo do instrumento; tende a descrever um círculo com raio igual ao 
comprimento do segmento pré-curvado. Mas, como as paredes do canal 
oferecem resistência, o deslocamento do segmento pré-curvado do instrumento é 
reduzido, ocorrendo concentração de tensão por torção no ponto crítico onde o 
instrumento estiver dobrado (Lopes et al., 2004a). 
 Estes esforços de flexão alternada e de torção, quer sejam isolados ou 
combinados, podem ultrapassar o limite de resistência do material, provocando a 
fractura do instrumento. 
  

A.I.4.4.4. Significado clínico da fractura de uma lima de aço inoxidável 
 
 Sendo dado adquirido que as limas de aço inoxidável podem fracturar no 
interior de um canal, é importante perceber o seu significado clínico. No entanto, 
é difícil encontrar dados na literatura que sejam mais do que considerações 
subjectivas sobre o assunto.  
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A.I.4.4.4.1. Frequência com que as limas de aço inoxidável fracturam 
 
 No que diz respeito à frequência com que as limas de aço inoxidável 
fracturam, existem poucos artigos com informação sobre o assunto. Hulsmann e 
Schinkel (Hulsmann et al., 1999), numa revisão de literatura principalmente 
alemã, referem que “a frequência de instrumentos remanescentes detectados em 
radiografias de controlo varia entre 2% e 6% dos casos investigados”. 
 Existem, depois, três artigos com mais alguma informação sobre o assunto.  
 O primeiro, publicado por Namazikhah et al. (Namazikhah et al., 2000) foi 
realizado com dados recolhidos a partir de trabalhos realizados por 98 alunos em 
pré-clínico. Os alunos não tinham qualquer experiência prévia na preparação de 
dentes molares e os seus trabalhos terminados foram avaliados a partir de 
radiografias, de modo independente, por alunos de pós-graduação em 
Endodontia. Contabilizaram 5 limas K fracturadas em 98 dentes molares tratados 
e em 2 casos em 98 não foi possível determinar indubitavelmente se houve ou 
não fractura. Assim, a fractura de limas K ocorreu entre 5,1% e 7,1% dos 
molares tratados em pré-clínico por estudantes completamente inexperientes. 
 Crump e Natkin (Crump et al., 1970), ao observar radiografias terminadas 
por alunos da Universidade de Washington entre 1955 e 1965, identificou 178 
instrumentos fracturados em aproximadamente 8500 casos tratados, o que 
perfaz uma incidência próxima de 2,1 %. 
 Mais recentemente, em 2006, Kleier e Averbach (Kleier et al., 2006) 
também analisaram o trabalho realizado por uma turma de 34 estudantes, da 
Universidade do Colorado, já com formação pré-clínica mas novatos no 
tratamento de molares em contexto clínico. Os autores apenas quantificaram o 
número de instrumentos fracturados em raízes mesiais de molares inferiores. 
Dos 70 molares inferiores tratados, apenas se registou a fractura de uma lima 
(não especificada) de aço inoxidável, o que equivale a uma incidência de fractura 
de 1,4% das raízes mesiais dos molares inferiores tratados. O que equivale 
aproximadamente a uma incidência de fractura da ordem de 0,7% se se 
considerar fractura por canal tratado em vez de fractura por raiz tratada. 
 Finalmente, considerando o trabalho de um profissional em exercício 
clínico, existe um artigo publicado por Sotokawa (Sotokawa, 1990) em 1990, no 
qual o autor analisa todas as limas K por ele rejeitadas ao longo de 17 meses e 
quantifica as limas que se apresentam fracturadas. Identifica 24 limas K 
fracturadas, em 1493 canais tratados, o que perfaz uma incidência de 1,6 limas 
fracturadas por 100 canais tratados. Depois de implementar um protocolo por ele 
desenhado de rejeição sistemática de limas K, observa 5 limas fracturadas em 
3269 canais tratados durante um período de 3 anos, o que equivale a uma 
diminuição da incidência para 0,2 limas fracturadas em 100 canais tratados. 
 Embora os dados disponíveis não provenham de estudos sistematizados 
dirigidos unicamente para a análise da fractura de instrumentos de aço 
inoxidável, estes dados sugerem que a fractura deste tipo de instrumentos no 
interior dos canais é relativamente fraca. 
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A.I.4.4.4.2. Possibilidade de remover fragmentos de aço inoxidável 
 

Conseguir-se remover um instrumento fracturado do interior de um canal 
depende, teoricamente, de vários factores (Lopes et al., 2004b): 
 

- Do tipo de instrumento: instrumentos com uma secção transversal 
quadrangular oferecem mais uma aresta de contacto com a dentina do que 
instrumentos de secção transversal triangular; um alargador K será, 
teoricamente, mais fácil de remover do que uma lima K. Por outro lado, cada 
instrumento é também caracterizado pelo ângulo que as suas arestas cortantes 
formam com a superfície dentinária; a titulo de exemplo, os instrumentos 
Hedstrom formam um ângulo de hélice de 65º enquanto os instrumentos do tipo 
Kerr formam ângulos de 45º, pelo que as limas H entalham mais facilmente a 
superfície dentinária e, assim, são mais difíceis de remover (Lopes et al., 2004b); 

- Da localização do instrumento fracturado: quanto mais para coronal 
estiver, mais provável é que se consiga removê-lo (Beer et al., 2000a); 

- Da anatomia do canal endodôntico: é mais provável conseguir-se 
remover uma lima fracturada num canal recto do que num curvo. Quanto menor 
o raio de curvatura, menor a possibilidade de remover o fragmento metálico. 
Canais com secção transversal elíptica oferecem maior probabilidade de permitir 
a remoção do instrumento do que canais circulares, pois nestes há maior 
adaptação e contacto entre o metal e as paredes dentinárias (Lopes et al., 
2004b); 

- Do tipo de fractura: a remoção de um fragmento de um instrumento 
fracturado por torção é muito mais difícil de ocorrer porque está imobilizado no 
interior do canal – é exactamente a imobilização da região mais apical que 
origina a fractura. Se a ruptura for secundária a fadiga por flexão alternada em 
direcções opostas, ocorre sem que alguma parte do instrumento tenha que estar 
imobilizada; teoricamente o pedaço metálico estará livre na luz do canal e, 
portanto, mais facilmente removível (Beer et al., 2000a; Lopes et al., 2004b). 
 
 Hulsmann e Schinkel (Hulsmann et al., 1999), fizeram uma revisão da 
literatura até 1999 e relatam taxas de sucesso na remoção de instrumentos 
fracturados entre 55% e 79%. Fazem ainda a distinção entre resultados 
laboratoriais e clínicos: “estudos in vitro com ultra-sons relatam taxas de sucesso 
entre 68% e 79%, enquanto estudos in vivo indicam taxas de sucesso de 67% 
na remoção de fragmentos”. Quanto ao estudo propriamente dito que foi 
efectuado por estes autores, baseou-se na análise de 105 dentes em pessoas 
diferentes, nos quais se tentou remover 113 fragmentos. Foi utilizada uma vasta 
panóplia de técnicas e instrumentos para os remover. A taxa global de sucesso 
foi de 68.1%: 55 fragmentos (48.7%) puderam ser removidos completamente e 
22 (19.4%) foram completamente ultrapassados. Os autores resumiram os 
resultados apresentados no estudo: “os factores anatómicos favoráveis à 
remoção de instrumentos intra-canalares são: canais rectos, dentes mono-
radiculados, localização do fragmento antes da curvatura, localização do 
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fragmento no terço coronário ou médio do canal. Instrumentos de tipo K são 
mais fáceis de remover do que limas H”.  

A.I.4.4.4.3. Prognóstico clínico de dentes com fragmentos de 
instrumentos 

 
 Existem alguns estudos (Strindberg, 1956; Crump et al., 1970) que 
sugerem que a presença de fragmentos no interior dos canais não altera o 
prognóstico do tratamento efectuado. Por exemplo, Crump e Natkin (Crump et 
al., 1970) não encontraram nenhuma alteração significativa na taxa de sucesso 
provocada pela fractura de instrumentos no interior dos canais. Embora estes 
autores tenham tido muito cuidado na maneira como controlaram a experiência e 
procederam à análise emparelhada dos resultados, é preciso salientar que estes 
tratamentos foram feitos entre 1955 e 1965 e que a obturação dos canais 
contendo instrumentos fracturados foi feita com cones de prata (só em dois 
casos utilizaram cloro-percha). Ora a prata sofre corrosão no interior dos canais 
(Beer et al., 2000a) e tem propriedades antibacterianas (Sondi et al., 2004). Por 
outro lado, embora o método de obturação não seja mencionado para casos sem 
instrumentos fracturados, a taxa de sucesso para estes casos não complicados é 
de apenas 75 %. Não havendo diferença significativa, é legitimo supor que a taxa 
de sucesso para dentes com instrumentos fracturados e obturados com cones de 
prata não será muito diferente de 75%.  
 Se atendermos aos estudos de revisão mais recentes e abrangentes sobre 
taxas de sucesso de tratamentos endodônticos não complicados, como o artigo 
de revisão de Friedman (Friedman, 1998) que permite extrapolar uma taxa de 
sucesso de 88,6 %, então poder-se-á supor que a fractura de um instrumento no 
interior de um canal seguida de obturação com cones de prata diminui, de facto, 
a taxa de sucesso.  
 Em 1999, Hulsmann e Schinkel (Hulsmann et al., 1999) citam outros 
autores e sumarizam a informação: “o prognóstico de dentes com fragmentos 
remanescentes [no seu interior] depende da situação pré-operatória do tecido 
periapical. O prognóstico é favorável em casos em que a polpa extirpada tenha 
vitalidade. Os dentes permanecem sem sintomas, apesar de a instrumentação e 
obturação serem incompletas. Em dentes com lesão periapical prévia, a cura 
verifica-se em apenas metade dos casos”. 
 Em 2008, Ng et al. (Ng et al., 2008) publicaram um vasto estudo de 
revisão sistemática da literatura sobre o prognóstico do tratamento endodôntico 
de primeira intenção, com meta-análise sobre as questões para as quais já existe 
evidência suficiente para se tirarem conclusões seguras. No entanto, no que se 
refere à influência sobre a taxa de sucesso de instrumentos fracturados e não 
removidos do interior de canais, os autores fazem notar que ainda não existem 
dados suficientes para se poderem tirar conclusões definitivas sobre o assunto. 
  
 No parágrafo sobre indicações para cirurgia endodôntica do capítulo que 
escreveu no livro Essential Endodontology (Pitt Ford, 1998), Pitt Ford realça que 
um instrumento fracturado no interior de um canal pode estar localizado numa 
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região do sistema endodôntico ainda por instrumentar e por irrigar, o que pode 
implicar que a infecção não possa ser debelada nessa zona.  
 Machtou e Reit (Machtou et al., 2003) complementam: “o instrumento 
fracturado não é, por si só, uma causa directa de insucesso do tratamento. 
Trata-se, antes, de uma causa indirecta, pois pode impedir a instrumentação, 
desinfecção e obturação da região apical do canal. Por isso, o objectivo 
terapêutico é, nestes casos, remover o instrumento fracturado. Não sendo 
possível, deve-se tentar ultrapassá-lo, de modo a conseguir chegar à região mais 
apical e infectada do canal; depois de esta região ter sido tratada, o instrumento 
que foi ultrapassado é incluído na obturação tridimensional do sistema 
endodôntico. Se também não for possível ultrapassar o fragmento metálico, 
então o canal deverá ser preparado até ao instrumento e correctamente selado 
até essa região; depois, há que ir vigiando o caso, de modo a poder decidir se é 
ou não necessário realizar cirurgia endodôntica”. 
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Em resumo(A.I - Conceitos básicos sobre endodontia): 
 
 - A dentina de canais endodônticos infectados contem bactérias nos seus 
túbulos que, se não forem removidas, podem impedir a regeneração periapical. 
  
 - A anatomia da região apical é muito variável, mas a ideia clássica de um 
canal a terminar com uma forma circular é a excepção. Geralmente, os canais 
são elipsoidais, o que falseia a apreciação do tamanho inicial da região da 
constrição apical pelo método de Grossman. 
  
 - Pode ser determinante para o sucesso do tratamento alargar 
substancialmente mais a região apical do que geralmente se faz por aplicação do 
principio de Grossman. Embora um alargamento maior seja imprescindível do 
ponto de vista conceptual, ainda não existem dados publicados sobre a 
relevância clínica de um alargamento maior nem sobre a capacidade da irrigação 
e medicamentação intracanalares poderem compensar um menor alargamento 
físico da região apical. 
  
 - A anatomia endodôntica não está ainda sistematicamente estudada no 
que diz respeito às curvaturas presentes nos canais. A regra é que todos os 
canais tenham algum grau de curvatura mas não só a importância da curvatura é 
muito variável de canal para canal, como também não existem ainda métodos 
clínicos para identificar a curvatura máxima de um canal ou a existência de 
curvaturas escondidas pela visualização radiográfica bidimensional. 
  
 - As limas de aço inoxidável são relativamente flexíveis até ao número 
I.S.O. 25, mas a rigidez destes instrumentos condiciona e limita o seu uso em 
canais curvos, pois o elevado módulo de Young que os caracteriza permite que 
modifiquem a trajectória inicial dos canais, podendo mesmo produzir aberrações 
de forma ou mesmo situações clínicas de pior prognóstico, como perfurações e 
rectificações. 
  
 - As limas de aço inoxidável podem fracturar em serviço, bloqueando o 
canal na qual se dá a ruptura, e evitando assim que o objectivo principal do 
tratamento se cumpra – a preparação e desinfecção de todo o sistema 
endodôntico. 
  9 
 - A fractura de uma lima de aço inoxidável no interior de um canal deve ser 
seguida de uma tentativa de a remover, embora nem sempre seja possível fazê-
lo. Tentar remover um instrumento fractura de aço inoxidável, implica remover 
dentina das paredes do canal e, portanto, enfraquecer a raiz. 
  
 Assim, tornou-se imperioso procurar alternativas ao aço inoxidável para a 
fabricação de instrumentos endodônticos, o que foi possível com o 
desenvolvimento das ligas de Níquel-Titânio (Ni-Ti). 
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A.II. O SISTEMA NI-TI 

 
 A investigação na área do sistema Ni-Ti começou em 1967. No último 
quartel do século XX, descobriram-se muitas propriedades ímpares nesta classe 
de ligas, o que lhes conferiu uma vasta gama de novas aplicações, até então 
impossíveis de realizar com materiais metálicos convencionais. 
 Neste capítulo, abordam-se as principais propriedades das ligas Ni-Ti que 
lhe conferem um potencial único também em Medicina Dentária, nomeadamente 
em Endodontia. 
  

A.II.1. LIGAS DE NÍQUEL-TITÂNIO 
 

A.II.1.1. Sinopse histórica 
 
 Os primeiros passos para a descoberta de ligas com efeito de memória de 
forma foram dados na década de 30. Vários autores (Otsuka et al., 1998; 
Ryhänen, 1999; Braz Fernandes, 2003; Paula, 2006) citam uma publicação de 
Ölander como sendo a primeira na qual se descreve um comportamento até 
então desconhecido em ligas metálicas. Ölander (Ölander, 1932), ao preparar 
amostras de ligas de Ouro-Cádmio para estudos electroquímicos, verificou que 
para composições variando entre 47,5 %at Au e 50 %at Cd a liga se tornava 
elástica. Para uma composição precisa de 47,5% at Cd, o autor comenta: “um 
arame de 1 mm desta liga era tão elástico que quase fazia lembrar borracha”. Ou 
seja, estas ligas não apresentavam um comportamento elástico clássico, uma vez 
que o seu domínio elástico era muito maior. 
 Mais de uma década mais tarde, em 1951, Chang e Read (Chang et al., 
1951) utilizaram a mesma liga de Au-47,5 %at Cd e verificaram em microscópica 
óptica (observação metalográfica) que o metal se transformava reversivelmente 
por passagem de uma corrente eléctrica à temperatura ambiente. Estava 
identificada a razão de ser do efeito de memória de forma que mais não é do que 
um aspecto complementar da pseudoelasticidade identificada por Ölander. 
 Em 1967, Buehler e Wang (Buehler et al., 1967) descobriram o efeito de 
memória de forma numa liga equi-atómica de Níquel e de Titânio (Ni-Ti). Na 
altura, estes investigadores trabalhavam para a marinha de guerra dos EUA, pelo 
que esta liga passou a ser conhecida pelo acrónimo Nitinol (Nickel Titanium Naval 
Ordnance Laboratory). Foi precisamente esta classe de ligas que deu origem à 
primeira aplicação industrial desenvolvida pela Raychem: acoplamentos de 
tubagens do sistema hidráulico dos aviões F-14 da marinha de guerra americana 
(Otsuka et al., 1998). 
 Muitas outras ligas com propriedades semelhantes foram entretanto 
desenvolvidas, como por exemplo ligas de Ni-Al, de In-Ti ou de Cu-Al-Zn. Quanto 
às ligas de Ni-Ti, a partir de 1967 assistiu-se a investigação intensiva para 
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elucidar os aspectos metalúrgicos por detrás do seu comportamento tão singular 
e para desenvolver potenciais aplicações práticas (Otsuka et al., 2005). 
 Segundo Castleman et al. (Castleman et al., 1976), o mérito dos primeiros 
esforços para explorar as ligas de Ni-Ti como material propício a implantes recai 
sobre Johnson e Alicandri, em 1968. Mas as primeiras aplicações médicas em 
humanos surgiram nos anos 70 (Ryhänen, 1999), com Iwabuchi et al. (Iwabuchi 
et al., 1975) a sugerirem um clip com memória de forma para tratamento 
cirúrgico de aneurismas intracranianos ou Simon et al. (Simon et al., 1977) a 
proporem a utilização de um filtro filiforme a ser colocado na veia cava por 
cateterismo e que, em contacto com a temperatura do corpo humano, se abre 
numa forma complexa de filtro, para impedir a passagem de trombo-êmbolos 
proveniente da região pélvica ou membros inferiores e, assim, evitar embolias 
pulmonares. 
 A partir de 1980, aparecem as primeiras aplicações em Ortopedia e 
Ortodontia. Contudo, só a partir do meio da década seguinte emergem as 
primeiras aplicações médicas comerciais em larga escala, incluindo novas 
soluções em Medicina Dentária, como os arames de Ni-Ti para Ortodontia ou as 
limas de Ni-Ti para Endodontia (Ryhänen, 1999). 
 Como refere Ryhänen (Ryhänen, 1999) na sua tese sobre 
biocompatibilidade de ligas de Ni-Ti, “o uso [deste] biomaterial é fascinante por 
causa da sua superelasticidade e efeito de memória de forma – duas 
propriedades completamente novas em relação às ligas metálicas convencionais”. 
 Para se compreender estas propriedades, há primeiro que conhecer a 
estrutura interna do material, pois é daí que lhe advêm as características 
ímpares. 
 

A.II.1.2. Estrutura cristalina 
 
 Os metais são sólidos cristalinos, e por isso cada um dos seus átomos tem 
uma vizinhança imediata igual à de qualquer outro átomo em posição idêntica. 
Baïlon  e Dorlot (Baïlon et al., 2000a) dão a seguinte imagem: “Pode-se 
comparar um sólido cristalino a um grupo de militares em exercício, no qual reina 
uma ordem quase perfeita: cada um está no seu lugar e nenhum soldado se 
evidencia tomando uma posição desordenada no pelotão”. Isto é, os metais são 
constituídos por uma malha de átomos em que é possível identificar uma unidade 
básica – a que se chama célula unitária - que é repetida inúmeras vezes, por 
simetria. A célula é caracterizada (Guy et al., 1974): 
 - Pelo tamanho relativo de três arestas concorrentes num mesmo vértice e 
pelos três ângulos formados entre estas arestas. Podem assim ser definidos sete 
sistemas cristalográficos: cúbico, trigonal ou romboédrico, tetragonal, 
ortorrômbico, hexagonal, monoclínico e triclínico. 
 - Pela posição dos átomos em relação aos vértices, faces, e centro da 
célula, pelo que podem existir quatro tipo de células diferentes: células simples 
(só com átomos nos vértices), células de corpo centrado (em que, para além dos 
átomos nos vértices, também existe um no centro), células de faces centradas 
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(com átomos nos vértices e no centro das faces da célula) e células de bases 
centradas (com átomos nos vértices e em duas faces opostas). 
 As redes cristalinas que existem na Natureza podem ser descritas através 
de 14 tipos diferentes de células, que definem 14 tipos diferentes de redes 
cristalográficas, a que se chama redes de Bravais e que são apresentadas na 
Figura 9. 
 
 

 

 

Tipo de célula unitária 

Simples Corpo 
Centrado 

Faces 
Centradas 

Bases 
Centradas 

S
is

te
m

a
s 

cr
is

ta
lin

o
s 

Cúbica 

 

 

 
a = b = c 

α = β = γ = 90º 
 

Trigonal  
Ou 

Romboédrica 

 

   
a = b = c 

α = β = γ ≠ 90º 
 

Tetragonal 

 

 

  a = b ≠ c 
α = β = γ = 90º 

 

Ortorrômbica 

 

   

a ≠ b ≠ c 
α = β = γ = 90º 

 

Hexagonal 

 

 

   
a = b ≠ c 

α = β = 90º 
γ = 120º 

 

Monoclínica 

 

 

  

 

a ≠ b ≠ c 
α = β = 90º 
γ ≠ 120º 

 

Triclínica 

 

   a ≠ b ≠ c 
α ≠ β ≠ γ ≠ 90º 

 
 

 

 Figura 9: Redes de Bravias 

[criado a partir de (Guy et al., 1974; Baïlon et al., 2000a; Purohit, 2005)]. 

 

 
 Quando Buehler e Wang descobriram as propriedades tão únicas das ligas 
de Ni-Ti, identificaram-nas numa liga equi-atómica (50 at% Ni – 50 %at Ti). 
Atendendo à massa atómica do níquel e do titânio, esta situação verifica-se numa 
liga 55,1 wt% Ni – 44,9 wt% Ti). 
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 Tal como noutros sistemas metálicos, esta liga pode existir em mais do que 
uma forma cristalográfica. A passagem de uma forma de ordenamento atómico 
para outra pode-se dar por efeito da temperatura ou da tensão, sendo que a fase 
que existe em gamas de temperaturas baixas é chamada martensite, enquanto a 
forma cristalina de gamas altas é conhecida por austenite (Ryhänen, 1999). 
 No sistema Ni-Ti, a austenite – ou fase-mãe ou fase com estrutura B2 – 
existe tipicamente a temperaturas da ordem dos 100 ºC ou superiores. É uma 
forma estável em que os átomos formam uma super-rede do tipo CsCl que 
consiste numa rede cúbica de corpo centrado em que os átomos de uma espécie 
estão sempre nos vértices do cubo e os da outra espécie no centro do cubo, no 
fundo como duas redes cúbicas simples interpenetradas (Thompson, 2000; Lopes 
et al., 2004c) - Figura 10 A. 
 Quanto à martensite – ou fase de baixas temperaturas – tem uma 
estrutura cristalográfica monoclínica, ordenamento este que pode ser 
considerado uma derivação da estrutura tetragonal (B19), por inclinação do lado 
maior da célula em relação à sua base. Por esta razão, a martensite também é 
referenciada como fase de estrutura B19' (Thompson, 2000; Lopes et al., 2004c) 
- Figura 10 B. 
 

 a) b)  

 

 

 

 

  
A fase com estrutura B2 (austenite) tem uma 

super-rede cúbica de corpo centrado. Os 
átomos de níquel estão representados a 

amarelo e os de titânio a azul. 
  

A fase com estrutura B19’ (martensite) tem 
uma estrutura monoclínica de base centrada, 
assinalada pelas linhas tracejadas. Deriva de 
uma estrutura tetragonal B19, representada 

em linhas pretas. a, b, c, β são os parâmetro 
de rede, que variam ligeiramente de acordo 

com a liga de Ni-Ti considerada. 

  

 
Figura 10: Esquema da célula unitária da austenite (a) e da martensite (b) 

[adaptado de (Otsuka et al., 1998; Ryhänen, 1999; Braz Fernandes, 2003; Paula, 
2006)] 

 

 

A.II.1.3. Diagrama de Equilíbrio 
 
 As ligas metálicas são soluções de dois ou mais elementos dos quais pelo 
menos um é metálico. Quando no estado sólido, os átomos dos diferentes 
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elementos, em proporções variáveis, são capazes de partilhar posições numa 
mesma rede cristalina (Massalski, 1996). Uma liga metálica sólida não é 
necessariamente homogénea, podendo ser constituída por várias fases. Uma fase 
é, então, uma região (ou um conjunto de regiões) de uma liga caracterizada(s) 
por ter(em) uma estrutura e um arranjo atómico idênticos: é uma parte 
homogénea de um corpo (Baïlon et al., 2000c). 
 No caso mais simples de uma liga metálica resultante de dois elementos 
puros, como por exemplo de níquel e de titânio, o número de fases existentes 
depende da composição e da temperatura a que se encontra a liga. Torna-se 
assim possível construir um esquema que indique, para cada composição e para 
cada temperatura, quais as fases existentes na mistura de elementos. Chama-se 
a este mapa de distribuição das fases estáveis, diagrama de equilíbrio. 
 A Figura 11 mostra o diagrama de equilíbrio para o sistema Ni-Ti.  
 
 

 

 
  

 
Figura 11: Diagrama de equilíbrio de ligas Ni-Ti 

[adaptado de (Otsuka et al., 2005)] 
 

 
 A Figura 12 mostra em maior detalhe a região do diagrama em que existe 
a fase Ni-Ti, para temperaturas inferiores a 650º C. Note-se que para 
temperaturas abaixo deste valor, a região em que a liga se apresenta como uma 
única fase de fórmula química NiTi é muito estreita. Apesar de não estar 
mostrado na figura, aceita-se que abaixo desta temperatura a região B2 apenas 
existe para composições de liga entre 50,0 e 50,5 at% Ni (Saburi, 1998). Este 
facto explica por que razão Buehler e Wang (Buehler et al., 1967) descobriram o 
efeito de memória de forma numa liga equi-atómica de Níquel e de Titânio 
(Ni-Ti). Como se verá no próximo parágrafo, as propriedades únicas das ligas de 
níquel-titânio reconhecidas inicialmente pelos investigadores do Naval Ordnance 
Laboratory só existem quando a composição química é próxima de NiTi. 
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Pequenos desvios para fora dos limites de composição anteriormente referidos 
darão origem a ligas com fase NiTi, mas também com precipitados Ni3Ti (ligas 
ricas em Ni) ou com precipitados Ti2Ni (ligas ricas em Ti). Estes precipitados 
alteram significativamente o comportamento mecânico das ligas. 
  
   
  

 A amarelo, o domínio de existência da austenite.  

 Figura 12: Detalhe do diagrama de fases do sistema Ni-Ti 
[retirado de (Somsen et al., 1999)]. 

 

 

A.II.1.4. Transformações de Fase 
 
 Uma transformação de fase dá-se quando há passagem de uma 
organização atómica espacial a outra e/ou mudança de composição química.  
 As transformações sem difusão são aquelas em que há mudança de fase 
sem que os átomos se movam sequer uma distância interatómica. Os átomos 
movem-se coordenadamente (“transformações militares”) dando origem a 
distorções da rede inicial (Figura 13 A) ou colocam-se em outras posições da 
rede inicial (Figura 13 B) mediante saltos coordenados (shuffle) (Cohen et al., 
1979). 
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 A. B.  
 

 

 

 Figura 13: Movimentos atómicos coordenados numa transformação sem difusão 
[adaptado de (Cohen et al., 1979)] 

 

 
 As transformações sem difusão, também chamadas transformações 
martensíticas, têm lugar quando a velocidade de arrefecimento não é 
suficientemente lenta para permitir a transformação por um mecanismo que 
envolva difusão (movimentação de longa distância dos átomos de modo a dar 
uma nova fase - nova rede cristalina - ou várias fases – redes cristalinas com 
diferentes composições químicas). Nas transformações martensíticas a 
composição química não se altera.  
 No caso da liga de Ni-Ti equi-atómica, a passagem da fase-mãe (a 
austenite) à martensite é uma transformação martensítica e pode ocorrer por 
mudança de temperatura (arrefecimento) ou por aplicação de tensão. Tem, 
ainda, a particularidade de ser reversível. 
 

A.II.1.4.1. Transformação Por Variação de Temperatura  

A.II.1.4.1.1. Mecanismo de transformação 
 
 Como se viu, um cristal austenítico de Ni-Ti é constituído por duas redes 
cúbicas simples - uma de níquel, outra de titânio – imbricadas uma na outra. 
 Com o arrefecimento, o níquel e o titânio tornam-se menos solúveis um no 
outro, gerando-se tensões que não existiam a temperaturas mais elevadas. Estas 
tensões internas podem, neste caso, ser acomodadas por uma ligeira distorção 
da rede e pequenos deslocamentos dos átomos (inferiores a uma distância 
interatómica), permitindo ao sistema ficar com um mínimo de energia interna 
(Shimizu et al., 1986; Lopes et al., 2004d; Otsuka et al., 2005; Nogueira, 2006). 
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A Figura 14 ilustra o processo de passagem de austenite a martensite a nível 
atómico. 
  
   
  

← A. 
 
 
 

B. → 

  

  

← C. 
 
 
 

D. → 

  

  

← E. 
 
 
 

F. → 

  

  

← G. 
 
 
 

H. → 

  

 Átomos de Ni a amarelo, átomos de Ti a azul. 
A super-rede de Ni-Ti. A austenite tem a estrutura de uma super-rede cúbica de corpo centrado (A). Para 

clareza de explicação, considere-se a célula assinalada a preto (B). Sob uma outra angulação (C), assinala-se 
a resultante das tensões internas (seta vermelha) criada por arrefecimento, que provoca um deslocamento 

coordenado de parte dos átomos, de magnitude inferior a uma distância interatómica e após o qual os 
átomos movimentados continuam a ter a mesma relação entre si (D). Simultaneamente, outros átomos 

saltam de maneira coordenada para novas posições relativas – shuffle (E). A nova rede tem o aspecto da 
representado em (F). Para melhor se perceber a nova estrutura, considere-se a célula assinalada a verde (G), 

que também pode ser observada sob outra perspectiva em (H). Trata-se de uma estrutura monoclínica de 
bases centradas – a estrutura B19’ da martensite – que deriva de uma estrutura ortorrômbica [assinalada a 

ponteado em (H) ]. 

 

 Figura 14: Transformação martensítica: da austenite à martensite 
[criado a partir de (Otsuka et al., 2005)] 
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 Microscopicamente, se a superfície de um único cristal (grão) austenítico 
for polida e se o cristal for arrefecido a uma temperatura à qual se forme 
martensite, as zonas em que se formou a martensite apresentam um relevo 
(Figura 15 A). Igualmente, se se desenharem segmentos de recta à superfície de 
um cristal austenítico, nas zonas que sofrerem transformação martensítica estes 
traços rodam de um ângulo α, cuja tangente nos dá a distorção da rede que deu 
origem à martensite (Figura 15 B). 
  
    
 

  

 

 A. B.  
 

 

Corte transversal de um cristal de austenite 
(A), com a superfície polida e plana. Por 
arrefecimento surge martensite (M) no seu 
seio e, ao mesmo tempo, a superfície do 
cristal apresenta um relevo, inclinado em 
relação à superfície da austenite. 

  Se se gravar um risco recto na superfície do 
grão de austenite antes de se baixar a 
temperatura, é possível verificar que, por 
arrefecimento, esse risco fica angulado (α º) 
na região onde a superfície apresenta relevo 
(M). 

 

 

 Figura 15: Efeitos microscópicos da transformação martensítica em ligas Ni-Ti 

[adaptado de (Shimizu et al., 1986)] 

 

 
 Se a transformação martensítica ocorrer num monocristal e se as interfaces 
martensite-austenite o atravessarem na totalidade (Figura 16 A), as duas 
extremidades do monocristal de austenite (A) ficam deslocadas uma em relação 
à outra.  
 Como uma liga metálica é feita de vários grãos (regiões monocristalinas), 
se toda a fase-mãe se tiver transformado em martensite, então a distorção da 
rede afecta todo o grão e, consequentemente, existirá uma grande tensão entre 
grãos vizinhos, pois os cristais de grãos diferentes têm orientações diferentes 
(Figura 16 A).  
 Mas, se em cada grão se formarem placas de martensite separadas entre si 
por planos de simetria – ou seja, se se formarem maclas como esquematizado na 
Figura 16 B – então a distorção da rede em cada grão é menor e as tensões 
entre grãos diminuem. A estrutura cristalina da martensite adquire uma 
conformação comparável à das pregas de um acordeão, com várias orientações 
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cristalográficas diferentes (chamadas variantes) que se sucedem no espaço e se 
compensam umas às outras por serem simétricas entre si (Figura 16 B). Diz-se 
que as variantes estão auto-acomodadas, isto é, dispõem-se de modo a diminuir 
as tensões elásticas entre grãos.  
 
    
 

   

 

 A. B. C.  
 

 

Mudança de forma de um 
monocristal de austenite (A) , 
produzida pela transformação 
de parte da austenite numa 
única variante de martensite 

(M). 

  Formação de duas variantes 
de martensite, auto-

acomodadas, originando uma 
variação de forma pequena. 
Note-se que a existência de 

duas variantes de martensite 
permite que as duas regiões 

(A) estejam no mesmo 
plano, pelo que a tensão 

interna do cristal é menor do 
que a verificada caso se 

forme uma única variante de 
B19’. 

  Fotografia realizada em 
microscopia óptica, 

mostrando quatro agulhas de 
martensite. Cada agulha 

possui duas maclas, 
simétricas uma à outra. Cada 
macla é constituída por uma 

variante cristalográfica. 
 

 

 
Figura 16: Martensite e variantes cristalográficas 

[retirado de (Mellor, 1989; Otsuka et al., 1998)] 

 

 
 A transformação de fase de austenite para martensite dá origem a uma 
variação de volume, que nas ligas com memória de forma é geralmente pequena, 
e no caso das ligas de Ni-Ti (com composição entre 49 e 51 % at% Ni) é 
somente da ordem de -0,34 % (Shimizu et al., 1986). 
  
 Fase R (Romboédrica): 
  
 Em certos casos, a transformação martensítica é precedida por uma 
transformação intermédia que foi pela primeira vez identificada por Wang et al. 
(Wang et al., 1965), citados em Miyazaki e Otsuka (Miyazaki et al., 1986) e em 
Pelosin e Rivière (Pelosin et al., 1998). Esta fase intercalar, designada por fase R, 
aparece quando se aumenta o teor em níquel, se adiciona um terceiro elemento 
à liga (como o cobre ou o ferro) ou ainda, quando se fazem tratamentos térmicos 
específicos (como o recozimento a baixas temperaturas imediatamente depois de 
uma deformação a frio ou a ciclagem térmica). Possui uma estrutura cristalina 
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romboédrica que pode ser vista como uma distorção da rede cúbica segundo uma 
das diagonais principais da célula unitária cúbica da austenite (Otsuka et al., 
1999) - Figura 17.  
 A fase R tanto pode aparecer no arrefecimento (B2 → R → B19’) como no 
aquecimento (B19’ → R → B2) e fica-se a dever a tensões que aparecem em 
torno de precipitados (secundários, por exemplo, à adição de um terceiro 
elemento de liga) e que deformam a rede cristalina. Outro mecanismo sugerido 
para a sua formação é o surgimento de deslocações na rede cristalina por 
tratamentos térmicos específicos, que mais uma vez deformam a rede cristalina. 
  
    

 

 

  

 

 

  A. B.   
 Estrutura cúbica da austenite (A). Sendo a rede distorcida segundo a direcção de uma qualquer diagonal do 

cubo, a célula cristalina adopta uma forma romboédrica (B), típica da fase R. 
 

 Figura 17: Estrutura cristalina da Fase R 

[adaptado de (Otsuka et al., 2005)]. 

 

 

A.II.1.4.1.2. Temperaturas de Transformação e Histerese 
 
 Shimizu (Shimizu et al., 1986) observou em microscopia óptica um grão de 
austenite polido, cujas imagens são visíveis na Figura 18. Reparou que a 
transformação em martensite começava a uma dada temperatura, com o 
aparecimento de uma agulha maclada de martensite e que a transformação 
prosseguia com o arrefecimento progressivo da amostra.  
 Se o arrefecimento de uma liga de Ni-Ti equiatómico for interrompido, 
cessa a transformação e o crescimento das plaquetas; assim que o arrefecimento 
prossegue, o crescimento da martensite é retomado. A transformação não tem 
lugar a uma temperatura fixa mas sim ao longo de um intervalo de temperaturas 
(Otsuka et al., 2005). 
 Pela experiência de Shimizu (Shimizu et al., 1986) também ficou 
demonstrado que a transformação inversa ocorre durante o aquecimento, sendo 
a fase-mãe totalmente reconstituída após desaparecimento da martensite. Mais, 
verificou-se que a primeira martensite a desaparecer por aquecimento é a última 
que se formou por arrefecimento. 
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 Arrefecimento 
Imagens seriadas (esquerda→direita) da superfície de um grão austenítico a temperaturas 

progressivamente menores. Note-se o crescimento das maclas de martensite com um plano de 
simetria entre elas. 

 

 

  Aquecimento 
Imagens seriadas (esquerda→direita) a temperaturas progressivamente maiores da superfície do 

mesmo grão. Note-se o progressivo desaparecimento das maclas de martensite. 

  

 
Figura 18: Formação e desaparecimento de uma agulha de martensite 

[retirado de (Shimizu et al., 1986)]. 

 

 
 O modo como habitualmente se caracteriza a transformação martensítica e 
a sua inversa, bem como a designação atribuída a cada ponto do ciclo está 
esquematizada na Figura 19.  
 
    
 

 

Ms (martensite start): temperatura de início de 
transformação martensítica 

Mf (martensite finish): temperatura de fim de 
transformação martensítica 

 
As (austenite start): temperatura de início de 

transformação inversa (transformação austenítica) 
Af (austenite finish): temperatura de fim de 

transformação inversa (transformação austenítica) 
 

Histerese: diferença de temperatura a que existe 
50% (ou x %) de martensite formada no 

arrefecimento e 50% (ou x %) de austenite obtida  
no aquecimento a partir de B19’. 

 

 Figura 19: Ciclo de arrefecimento/aquecimento de uma liga de Ni-Ti 

[adaptado de (Thompson, 2000)] 

 

 
Grande parte da transformação ocorre num intervalo estreito de temperaturas, 
embora o início e o final da transformação se espraiem ao longo de uma gama 
muito alargada de temperaturas. A transformação também apresenta histerese: 
as gamas de temperaturas de transformação em aquecimento e arrefecimento 
não coincidem. O espraiamento da transformação ( Ms a Mf para a transformação 



Ligas de Níquel-Titânio 
 

 

53 

directa, As a Af para a transformação inversa ) deve-se sobretudo à energia 
elástica armazenada. A histerese de transformação é devida à energia 
irreversivelmente dissipada sob a forma de atrito interno durante a 
transformação. Os valores das temperaturas de transformação e a maior ou 
menor importância da histerese variam muito significativamente de sistema para 
sistema (Otsuka et al., 2005). A gama de temperaturas de transformação para 
cada liga depende da sua composição. 
 

A.II.1.4.1.3. Determinação de temperaturas de transformação  
 
 Para determinar as temperaturas de transformação, utiliza-se a medição de 
propriedades físicas que tenham valores diferentes para as fases em estudo 
(martensite, austenite, fase R). Ao registar a evolução dessas propriedades com 
a temperatura, o aparecimento de uma fase é dado por uma variação de 
inclinação da curva obtida, o mesmo acontecendo com o desaparecimento da 
outra fase. 
 Assim, as técnicas mais utilizadas para determinar as temperaturas de 
transformação são: a calorimetria diferencial de varrimento (D.S.C. - Differential 
Scanning Calorimetry); a difracção de raios-X (X.R.D.); a resistividade eléctrica; 
a dilatometria; e a medição da extensão sob carga constante (Honma, 1986; 
Suzuki, 1998; Braz Fernandes, 2003). As duas primeiras revestem-se de especial 
importância por serem mais frequentemente usadas no trabalho experimental. 
  
 - Calorimetria diferencial de varrimento (D.S.C.): é uma técnica na qual se 
mede a quantidade de calor absorvida ou libertada por uma amostra ao ser 
sujeita a um ciclo térmico de aquecimento e de arrefecimento que atravesse o 
intervalo de temperaturas de transformação. A Figura 20 mostra, como exemplo, 
o resultado de um ensaio D.S.C. realizado numa película fina de Ni-Ti. A curva 
azul é obtida durante o arrefecimento, a vermelha durante o aquecimento. Cada 
pico numa curva corresponde a um fluxo térmico associado a uma transformação 
de fase. Por exemplo, durante o arrefecimento existem duas transformações 
consecutivas: Austenite → fase R e fase R→Martensite. 
 

 

Rs: temperatura de início da transformação A→R 
 

Rf: temperatura de fim da transformação A→R 
 

Ms: temperatura de início da transformação R→M 
 

Mf: temperatura de fim da transformação R→M 
 

As: temperatura de inicio da transformação M→A 
 

Af: temperatura de fim da transformação M→A 

 

 
Figura 20: Exemplo do resultado de um ensaio D.S.C. 

[retirado de (Paula, 2006)]. 
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 - Difracção de raios-X (X.R.D.): a difracção de raios-X permite identificar as 
fases presentes num material por comparação das curvas de difracção obtidas 
experimentalmente com espectros-padrão. A Figura 21 apresenta, como 
exemplo, o resultado da análise por radiação Cu-K-α de uma amostra de liga de 
Ni-Ti aquecida a 550 ºC durante uma hora. Por comparação com os três 
espectros de referência (região superior da figura) foi possível identificar a 
presença de austenite e de martensite. Outros espectros de referência (não 
apresentados) permitiram ainda identificar a presença de Ni3Ti e TiO2. 
 

 

 

 

 Espectro típico (Cu-K-α) da 
austenite em ligas de Ni-Ti. 

Espectro típico (Cu-K-α) da 
martensite em ligas de Ni-Ti 

Espectro típico (Cu-K-α) da fase R 
em ligas de Ni-Ti  

  

 Abcissas: valores de 2θ. Ordenadas: intensidade do feixe emergente.  

 
Figura 21: Exemplos de resultados por X.R.D. com radiação Cu-K- α 

[retirado de (Paula, 2006)]. 
 

 
- Resistividade eléctrica: outro método frequentemente utilizado consiste 

em medir a resistividade eléctrica de uma amostra durante o aquecimento e o 
arrefecimento. Como a resistividade eléctrica da fase R é superior à das fases 
austenite e martensite, a transformação Austenite → Fase R é evidenciada por 
um aumento súbito na resistividade eléctrica e a transformação de Fase R→ 
Martensite traduz-se por um grande decréscimo na resistividade eléctrica de 
forma suave, acompanhando o arrefecimento. Apesar da resistividade eléctrica 
da austenite ser superior à da martensite, a diferença entre estas é inferior à 
diferença entre a resistividade da austenite e a da fase R e também à diferença 
entre a resistividade da martensite e a da fase R. Por outras palavras, a 
transformação Martensite → Austenite é dada por um aumento pequeno da 
resistividade eléctrica quando comparado com as transformações que envolvem a 
fase-R (Uchil et al., 2002). A Figura 22 ilustra, com dois exemplos, as 
transformações de fase detectáveis por variação de resistividade eléctrica em 
duas ligas binárias de Ni-Ti: no gráfico da esquerda, a transformação da 
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austenite em martensite e a da martensite em austenite faz-se de modo directo; 
no gráfico da direita, a transformação no arrefecimento faz-se com um passo 
intermédio, envolvendo a fase R. 
  

  

 
Figura 22: Curvas de resistividade eléctrica típicas para ligas binárias de Ni-Ti 

[retirado de (Shaw et al., 1995) e de (Uchil et al., 2002)] 
 

 
 - Ensaios de ciclagem térmica a tensão constante: o método mais directo 
de caracterização mecânica de uma liga consiste em preparar uma amostra que 
se sujeita a uma tensão constante numa máquina de tracção, enquanto é 
submetida a um ciclo térmico que atravesse a gama das temperaturas de 
transformação. Ao mesmo tempo, regista-se a variação da deformação. A 
distância entre garras varia no momento em que há mudança de fase, pelo que 
se pode determinar directamente as temperaturas que induzem a mudança de 
fase (Saburi, 1998). Este método utiliza o mesmo princípio que o da dilatometria, 
que consiste em medir o comprimento de uma amostra em função da 
temperatura. O aparecimento de martensite provoca uma dilatação que, no caso 
das ligas de Ni-Ti com composição entre 49 at% e 51 at% Ni, é da ordem de 
0,34% e, portanto, um alongamento (Shimizu et al., 1986). 
 A Figura 23 exemplifica uma curva extensão/temperatura de uma liga Ni-Ti 
obtida por modificação da temperatura sob carga constante de 117 MPa.  
  

  

 
Figura 23: Determinação de temperaturas de transformação: ensaio de extensão 

[retirado de (Saburi, 1998)]. 
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O aparecimento da fase R e, mais marcadamente, da martensite conduz ao 
alongamento da amostra. Em contrapartida, quando a austenite se forma, a 
extensão diminui. Podem-se, assim, identificar as temperaturas de 
transformação assinaladas na Figura 23. 
 Este tipo de informação pode no entanto ser afectado por um certo grau de 
imprecisão, resultante da precisão do sistema de medida do deslocamento do 
travessão da máquina de tracção. 
 

A.II.1.4.2. Transformação induzida por tensão 
 
 Quando se aplica uma tensão a uma liga de Ni-Ti, a rede B2 da austenite 
transforma-se na rede B19' pelo processo descrito anteriormente (Figura 14, 
pág. 48). Ou seja, dá-se a transformação martensítica, com passagem da 
austenite de estrutura cúbica à martensite, de estrutura B19' monoclínica. À 
medida que a tensão cresce, forma-se mais martensite. Ao mesmo tempo, as 
maclas reorientam-se progressivamente, ficando com orientações cristalográficas 
alinhadas com a direcção da força aplicada. Estando já todo o material 
martensítico e com todas as maclas orientadas numa mesma direcção, e se a 
tensão continuar a aumentar para níveis ainda mais elevados, então dá-se a 
deformação plástica irreversível do material.  
 A deformação de ligas de Ni-Ti no estado austenítico, apresenta uma curva 
de tensão-extensão (em tracção) geralmente dividida em quatro regiões, como 
indicadas na Figura 24 A: 
 - Estádio I – comportamento linear idealmente elástico da austenite; 
 - Estádio II – transformação martensítica induzida por tensão; 
 - Estádio III – a reorientação da martensite induzida por tensão; 
 - Estádio IV – a deformação plástica da martensite reorientada com 
geração e escorregamento de deslocações. 
 

 

  

 

 A. Arame inicialmente austenítico B. Arame inicialmente em fase R  

 Figura 24: Curvas tensão-extensão em tracção de arames de Ni-Ti 

[A. retirado de (Tan et al., 2004); B. retirado de (Otsuka et al., 1998)] 
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 Na Figura 24 B apresenta-se uma curva de tracção de outro arame de 
Ni-Ti, inteiramente no estado da fase R no início do teste (temperatura de teste 
de 30 ºC: abaixo de Rf = 43 ºC e acima de Ms = -27 ºC). Sob tracção, a primeira 
cedência ocorre a σR, o que corresponde ao ponto de início da deformação devida 
ao rearranjo das variantes da fase-R. Este primeiro patamar devido ao rearranjo 
de variantes dá origem a um alongamento de cerca de 0,8%. A segunda 
cedência ocorre a σM que é o ponto de início da deformação devida à formação de 
martensite induzida por tensão, dando origem a um alongamento de 5%, 
incluindo o da fase-R. A partir daí, a taxa de aumento da tensão torna-se alta e 
inicia-se a deformação por escorregamento de deslocações. Finalmente, a 
ruptura ocorre a cerca de 15% de extensão. Se a temperatura do teste fosse 
abaixo de Mf, o primeiro patamar não ocorreria, por não existir fase-R. Neste 
caso, somente existiria um grande patamar devido ao rearranjo das variantes da 
martensite. Se a temperatura do teste fosse acima de Rs, existiria somente um 
patamar devido à martensite induzida por tensão e em seguida teria início a 
deformação por escorregamento de deslocações. 
  

A.II.1.4.3. Variação da tensão crítica de transformação em função da 
temperatura 

 
 A Figura 25 A representa, esquematicamente, os limites de existência das 
fases de estrutura B2 e B19’ num diagrama tensão versus temperatura. 
 No domínio do gráfico dos mais elevados valores da tensão encontra-se 
uma linha oblíqua descendente que indica a variação da tensão critica acima da 
qual existe escorregamento de deslocações, isto é, acima da qual existe 
deformação permanente do material. Para valores de tensão inferiores, as 
deformações poderão ser reversíveis. 
 Acima da linha (Mf Mf’), a liga de Ni-Ti encontra-se completamente 
martensítica; abaixo da linha (Ms Ms’), completamente austenítica; e entre estas 
duas linhas, num estado bifásico (martensite + austenite). 
 A linha (Ms Ms’) é conhecida como recta de Clausius-Clapeyton (Otsuka et 
al., 2005) - no sistema Ni-Ti, o seu declive é de aproximadamente 8 MPa/ºC 
(Bekker et al., 1998) – e indica os valores críticos da tensão que induzem o início 
da formação de martensite em função da temperatura a que é efectuada a 
deformação. 
 Estando a liga completamente austenítica, quanto maior for a temperatura 
de ensaio, maior a tensão necessária para induzir a formação de martensite 
(Figura 25 B). 
 Quanto à Figura 25 C, mostra as rectas de Clausius-Clapeyton para duas 
ligas de composição diferente e, consequentemente, com temperaturas de 
transformação também diferentes [Mf(1)> Mf(2)]. Em ensaios realizados a uma 
mesma temperatura (Tx) será necessária uma menor tensão para induzir a 
formação de martensite na liga que tem a temperatura de transformação mais 
elevada - no exemplo, Mf(1). 
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A. Diagrama de estado (σ,T) para a 
transformação   

 

 

B. Efeito da temperatura de ensaio 
sobre a tensão crítica de 

transformação 
 

T1<T2 ⇒ σ1< σ2 

 

 

 

C. Efeito da temperatura de 
transformação sobre a tensão 

 
Mf(1)>Mf(2)  ⇒ σ1< σ2 

 

 Figura 25: Variação da tensão crítica de transformação em função da temperatura 

[adaptado de (Otsuka et al., 2005)] 
 

 
 A transformação inversa (de martensite em austenite), quer por via 
térmica (por arrefecimento), quer por via mecânica (na descarga da solicitação 
aplicada), segue um raciocínio análogo com as devidas adaptações, tendo em 
conta as histereses térmica e/ou mecânica. 
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A.II.2. PROPRIEDADES DAS LIGAS DE NI-TI 
 

A.II.2.1. Efeito de memória de forma 
 
 A maior parte dos materiais metálicos apresenta um comportamento 
elástico no qual, dentro de certos limites, a deformação causada é directamente 
proporcional à força aplicada. Esta relação é conhecida por Lei de Hooke. Se a 
força exceder um certo limite (tensão de cedência), provoca no metal uma 
deformação permanente.  
 No entanto, em algumas ligas este comportamento é suplantado por um 
outro: o efeito de memória de forma. Este verifica-se quando a liga metálica 
deformada permanentemente (a uma temperatura inferior a Mf) é capaz de 
recuperar a sua forma original por aquecimento a uma temperatura superior a Af. 
Como se viu anteriormente, esta temperatura crítica varia com a composição 
química do sistema considerado. 
 Nas ligas de níquel-titânio, quando a temperatura está abaixo de Mf, a 
estrutura é totalmente martensítica. A aplicação de uma força nestas condições 
promove uma reorientação das variantes da martensite na direcção da força 
aplicada em vez de provocar uma deformação plástica. As variantes no sentido 
favorável à força crescem, enquanto aquelas no sentido contrário desaparecem. 
A deformação macroscópica observada é justamente a variação de forma surgida 
devido à orientação das variantes da martensite. Trata-se de uma deformação 
permanente, pois se a força for retirada a martensite permanece estável, só que 
orientada de maneira a que uma das variantes da martensite predomine sobre 
todas as outras. Porém, se o metal for aquecido acima de Af, a martensite e as 
suas variantes transformam-se em austenite, por deixarem de ser estáveis acima 
dessa temperatura; em consequência, a forma inicial do objecto é recuperada. A 
Figura 26 ilustra o efeito de memória de forma. 
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 A. B.   
 Figura 26: Efeito de memória de forma 

[adaptado de (Lopes et al., 2004d)]. 
 

 
 Na Figura 26 A mostra-se um gráfico tensão-extensão (σ-ε) de uma liga 
Ni-Ti submetida a um ensaio de tracção a uma temperatura inferior a Mf. A 
martensite é a fase estável abaixo de Mf. No início do carregamento (entre O e 



Introdução - O sistema Ni-Ti 
 
 

60 

A), verifica-se que a liga tem um comportamento elástico clássico. A partir de um 
valor determinado de tensão aplicada (ponto A), a martensite maclada começa a 
transformar-se em martensite com variantes orientadas ou só com uma variante. 
Este fenómeno verifica-se até ao ponto B. Após descarregamento, a amostra 
recupera elasticamente (segmento [BC], paralelo a [OA]), apresentando contudo 
uma deformação residual após a recuperação elástica (ponto C). Esta 
deformação residual pode ser recuperada se a liga for aquecida de modo a que a 
martensite se transforme em austenite. O segmento [CO] só é descrito, portanto, 
por aquecimento e equivale à recuperação da forma inicial por efeito de memória 
de forma. 
 Na Figura 26 B apresenta-se outra forma de se observar o efeito de 
memória de forma. Considere-se uma amostra de liga de Ni-Ti acima de Af 
(ponto 1). A essa temperatura, a austenite é a única fase presente. Se a 
temperatura da amostra for descendo e cruzar a linha associada à temperatura 
Ms, inicia-se a transformação de fase, cedendo a austenite o lugar à martensite 
maclada. Esta transformação conclui-se totalmente quando a temperatura for 
inferior a Mf (ponto 2). Se se aplicar uma carga suficientemente forte, surge 
martensite com variantes orientadas ou só com uma variante. Após remoção da 
carga, a amostra apresenta uma deformação residual (ponto 3). A forma original 
começa a ser recuperada quando a temperatura ultrapassar As, e é totalmente 
readquirida quando a temperatura se elevar acima de Af (ponto 4). 
 

A.II.2.2. Superelasticidade 
 
 As ligas de Ni-Ti com composição perto da equi-atómica , também 
apresentam um comportamento elástico atípico. A maior parte dos materiais 
metálicos pode ser deformada elasticamente até 0,1 ou 0,2% do seu 
comprimento inicial (Lei de Hooke). Uma extensão elástica de 0,5% é um valor 
extremamente elevado que apenas pode ser encontrado em muito poucos 
metais. Na maioria dos metais, qualquer extensão acima desse valor será 
permanente. As ligas Ni-Ti, contudo, podem ser submetidas a extensões até 8% 
sem que guardem qualquer deformação residual após remoção da carga. Nestas 
ligas, a Lei de Hooke só se verifica até uma certo grau de extensão, a partir do 
qual qualquer acréscimo de deformação é conseguido com um aumento mínimo 
da tensão, podendo a força ficar praticamente constante mas continuando a 
extensão a aumentar. É um comportamento mais parecido com o de algumas 
borrachas do que com o dos metais. Além disso, o material responde de maneira 
diferente conforme a deformação elástica aumente ou diminua, resultando numa 
curva tensão/extensão com histerese, o que é também pouco comum em metais 
(Lopes et al., 2004d). 
 A grande elasticidade da liga Ni-Ti, por comparação à dos metais 
tradicionais, é chamada superelasticidade. É um fenómeno que apenas se 
observa quando uma liga de níquel-titânio se encontra a uma temperatura 
superior a Af. A Figura 27 ilustra o conceito de superelasticidade. 
 Na Figura 27 A apresenta-se um gráfico tensão-extensão (σ-ε) de uma liga 
Ni-Ti submetida a um ensaio de tracção a uma temperatura superior a Af. 
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Quando uma liga de níquel-titânio com composição equi-atómica (ou muito 
próxima da equi-atómica) é submetida a uma carga mecânica a uma 
temperatura acima de Af, há inicialmente uma resposta elástica até que um valor 
crítico seja atingido (ponto A). A partir desse nível, que habitualmente 
corresponde a uma extensão de 2%, a austenite torna-se instável, dando origem 
a martensite induzida por tensão. A transformação martensítica prossegue até 
um determinado ponto em que toda a estrutura cristalina da liga de níquel-titânio 
seja martensite não-maclada (ponto B). Quando a carga é removida, a liga 
recupera de modo elástico (segmento [BC]). Nesse momento, a martensite que 
foi induzida por tensão não pode continuar a existir e, assim, dá-se o início da 
transformação inversa; a transformação austenítica acontece no segmento [CD]. 
A partir daí, a remoção da carga ocorre no regime elástico (segmento [DO]) e a 
austenite torna-se novamente a fase estável. Após este processo de carga e 
descarga não fica nenhuma deformação residual. No entanto, uma vez que a 
trajectória da transformação martensítica não coincide com a da transformação 
austenítica, observa-se um laço de histerese, associado a uma dissipação de 
energia sob a forma térmica. A todo este comportamento da liga de níquel-titânio 
chama-se superelasticidade 
 Na Figura 27 B apresenta-se outra forma de se observar o efeito de 
superelasticidade. A amostra de uma liga com memória de forma está a uma 
temperatura acima de Af, onde a austenite é a única fase presente (ponto 1). 
Aplicando-se uma carga a temperatura constante, promove-se o surgimento de 
martensite não maclada e a deformação da amostra (ponto 2). Retirando a carga 
que promoveu a extensão do material, a amostra passa por uma transformação 
de fase inversa (martensite não maclada → austenite), recuperando a forma 
original (ponto 3). Não existe nenhuma deformação residual ao final deste 
processo. 
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 A. B.   
 Figura 27: Superelasticidade 

[adaptado de (Lopes et al., 2004d)]. 
 

 

A.II.2.3. Outras Propriedades 
 
 A Tabela 1 mostra que as características da austenite são 
significativamente diferentes das da martensite. Certas propriedades mecânicas, 
como módulo de Young e a tensão de cedência, estão relacionadas com a 
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estrutura cristalina da fase presente e, por isso, têm os seus valores alterados 
pelas transformações de fase. Assim, torna-se possível utilizar alguns ensaios 
mecânicos - como o ensaio de tracção ou a determinação de durezas - para 
determinar a fase presente e/ou transformação de fase a uma determinada 
temperatura e/ou solicitação mecânica (Patoor et al., 1994). 
  
  

  Ni-Ti 
Aço Inoxidável 

 Referência Austenite Martensite 
Módulo 

de 
elasticidade 

(GPa) 

(Ryhänen, 1999) 70-110 21-69 190-200 

(Thompson, 2000) 120 50 - 

Tensão 
de 

cedência 
(MPa) 

(Ryhänen, 1999) 100-800 50-300 190-1213 

(Thompson, 2000) 379 138 - 

Tensão de 
ruptura (MPa) 

(Ryhänen, 1999) 800-1500 103-1100 483-1850 

 

Ryhänen et al.  (Ryhänen, 1999) compilaram os valores máximos e mínimos publicados nas referências: 
(Buehler et al., 1967; Shimizu et al., 1986; Breme et al., 1998; Van Humbeeck et al., 1998). 

 

 
Tabela 1: Propriedades mecânicas das ligas Ni-Ti: comparação com o aço inoxidável  

 
 A Tabela 1 também compara as principais características mecânicas das 
ligas Ni-Ti com as do aço inoxidável. A comparação torna-se mais óbvia 
observando a Figura 28. Note-se a maior rigidez do aço inoxidável (maior módulo 
de Young), bem como a sua menor ductilidade e fractura mais precoce. É 
também de salientar que uma mesma força é capaz de provocar uma muito 
maior deformação nas ligas Ni-Ti do que no aço, isto é, mesmo uma extensão 
grande de uma liga Ni-Ti cria uma muito menor tensão do que a mesma 
extensão imposta ao aço inoxidável. 
  
 

 

 

 Figura 28: Ensaio de tracção: liga Ni-Ti versus aço inoxidável 

[retirado de (Thompson, 2000)] 

 

 
 A Tabela 2 apresenta as características térmicas e eléctricas das ligas de 
Ni-Ti, conforme esteja na austenite ou na martensite. São, aliás, estas diferenças 
que estão na base de outros métodos experimentais - como por exemplo a 
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dilatometria ou a medição da resistividade eléctrica – e que são usados para 
identificar as fases presentes em amostras de Ni-Ti. 
 
  

  Ni-Ti 
 Referência Austenite Martensite 

Ponto de fusão (Otsuka et al., 2005) ∼ 1300 º C 

Coef. expansão térmica (x106/ºC) (Thompson, 2000) 11,0 6,6 

Resistividade eléctrica (µΩ.cm) (Thompson, 2000) 100 80 

Condutividade térmica (W/m.K) (Van Humbeeck et al., 1998) 18,0 8,5 
 

 

 Tabela 2: Propriedades térmicas e eléctricas típicas de ligas Ni-Ti.  

 
 Quanto à Tabela 3, apresenta algumas características relacionadas com o 
efeito de memória de forma e com a superelasticidade das ligas de Ni-Ti. 
  
  

Referência Propriedade Valor 

(Patoor et al., 
1994) 

Temperatura de transformação -200 a 110 º C 

Deformação recuperável 8,5 % 

Histerese 15 a 25 ºC 

(Thompson, 2000) 

Deformação recuperável por efeito de memória de forma 6,4 a 8,5 % 

Deformação recuperável por superelasticidade até 8% 

Ciclos até à fadiga 

Com extensão de 6% Várias centenas de ciclos 

Com extensão de 2% 105 ciclos 

Com extensão de 0,5% 107 ciclos 
 

 

 
Tabela 3: Propriedades das ligas de Ni-Ti relacionadas com o efeito de memória de forma 

e com a superelasticidade. 

 

 
 As temperaturas a que se dão as transformações são particularmente 
importantes, pois condicionam muitas vezes as aplicações que se pode dar à liga 
em questão. Segundo Ryhänen (Ryhänen, 1999), é possível fazer variar as 
temperaturas de transição ou através de pequenas variações na composição 
relativa Ni/Ti ou por substituição do níquel por cobalto. Adicionando níquel, Af 

diminui. Otsuka e Ren (Otsuka et al., 2005) confirmam este efeito em relação a 
Ms, relacionando uma descida desta em 25 ºC por cada 0,2% Ni suplementar. 
Contudo, Ryhänen (Ryhänen, 1999) faz notar que uma percentagem relativa de 
níquel superior a 55,6 wt% faz surgir uma segunda fase estável (TiNi3) e, em 
consequência, a superelasticidade das ligas de Ni-Ti deixa de existir. Para evitar 
este problema, também se pode substituir algum níquel por cobalto a fim de 
baixar as temperaturas de transição de fase. As propriedades das ligas de Ni-Ti 
também podem ser muito alteradas por trabalho mecânico e por tratamentos 
térmicos a diferentes temperaturas e por períodos variáveis [Buehler et al. 
(Buehler et al., 1967) citado por Ryhänen (Ryhänen, 1999)]. Otsuka et al. 



Introdução - O sistema Ni-Ti 
 
 

64 

(Otsuka et al., 2005) também apresentam a adição de um terceiro elemento à 
liga de Ni-Ti como um factor fundamental para controlar as propriedades do 
Nitinol; a maioria dos elementos diminuem Ms, como por exemplo o ferro, que 
adicionado em 3% baixa Ms de aproximadamente 80 ºC e faz aparecer a fase R 
como passo intermédio na passagem da austenite à martensite. Já o cobre 
suprime o aparecimento de fase R. Outros elementos têm acções contrárias: o 
zircónio em substituição do titânio ou o ouro em substituição do níquel 
aumentam Ms. Do mesmo modo, a histerese também é modulável pela adição 
e/ou substituição de elementos de liga. 
 Por último, é ainda de importância a resistência à corrosão das ligas de 
Ni-Ti, que Braz Fernandes (Braz Fernandes, 2003) classifica como “excelente, 
semelhante à dos aços inox da série 300” – justamente os que são preconizados 
pela Norma ANSI/ADA nº 29 (1976b) para fabricação de instrumentos 
endodônticos manuais. 
 
  As propriedades das ligas de Ni-Ti cedo o tornaram um material único 
e com aplicações potenciais em Medicina Dentária. A próxima secção aborda 
algumas das situações que beneficiaram com o desenvolvimento desta classe de 
ligas. 
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A.II.3. APLICAÇÕES EM MEDICINA DENTÁRIA 
 
 Em 1975, Civjan et al. (Civjan et al., 1975) estudaram o Nitinol-55, nome 
pelo qual por vezes se designa uma liga com 55 wt% (percentagem ponderal) de 
níquel, o que equivale a 50 at% (percentagem atómica), isto é, a uma liga equi-
atómica. No final do artigo, propõem os seguintes usos potenciais para a liga em 
Medicina Dentária: “ganchos flexíveis para próteses removíveis, que poderiam 
suportar deformações acidentais, bastando colocá-los à temperatura oral para 
que recuperassem a sua forma inicial; agrafos cirúrgicos, deformados à 
temperatura ambiente, mas que recobrassem a sua forma fechada uma vez 
colocados à temperatura do corpo humano, e que permitiriam assim aproximar 
fragmentos ósseos; aparelhos que pudessem ser colocados no interior de 
defeitos como cavidades quísticas ou fendas palatinas e que, por recuperação de 
uma outra forma a 37 ºC, os colmatassem; cunhas para separação rápida de 
dentes; bandas de matriz que não requeressem porta-matrizes; brackets que 
pudessem ser cimentados aos dentes e que se prendessem à volta dos arames 
ortodônticos; aparelhos ortodônticos que pudessem movimentar 
simultaneamente vários dentes com uma força constante e suave”. A maior parte 
destas sugestões de Civjan et al. já se encontram em aplicadas. De seguida, 
referir-se-ão algumas aplicações em Prótese Fixa e Removível, em Cirurgia Oral e 
em Ortodontia. 
  

A.II.3.1. Prótese Fixa e Removível 
 
 A utilização das ligas de Ni-Ti em Prótese Fixa e Removível tem sido 
obstaculizada pela dificuldade de fabrico das próteses neste material. 
 Civjan et al. (Civjan et al., 1975) usaram uma liga equi-atómica de Ni-Ti 
numa primeira tentativa de construção de elementos protéticos por meio de 
fundição em moldes à base de fosfato. No entanto, os resultados iniciais não 
foram encorajadores, tendo os inlays e coroas um aspecto grosseiro, para além 
de frágeis e sem memória de forma. Também ficou demonstrado que a 
adaptação de arames de Nitinol a modelos de trabalho não é fácil, sendo 
necessário uma flexão excessiva para com eles formar ganchos para próteses 
removíveis – e isto, apesar de a recuperação de forma se dar em 2 a 5 segundos 
à temperatura oral (Thompson, 2000). 
 As principais dificuldades na moldagem de elementos protéticos por 
fundição de ligas de Ni-Ti surgem da grande reactividade do titânio aquecido a 
altas temperaturas. Com efeito, é um elemento que se pode ligar muito 
facilmente com o oxigénio atmosférico, ou com os materiais usados para fabricar 
o molde (Thompson, 2000). Tem sido realizada investigação sobre este tema, 
com alguns autores a proporem o revestimento dos moldes com grafite 
(Hamanaka et al., 1985) para diminuir a reacção entre o fosfato e o titânio, ou a 
proporem a maquinagem da liga por electro-erosão (Hasegawa, 1991). 
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A.II.3.2.  Cirurgia Oral 
 
 Sachdeva et al. (Sachdeva et al., 1990), num artigo em que descrevem as 
aplicações das ligas de Ni-Ti em Medicina Dentária, relatam a colocação de mais 
de 5000 implantes laminados de Ni-Ti em pacientes japoneses. As lâminas dos 
implantes foram educadas de modo a abrirem-se por efeito de memória de forma 
a temperaturas superiores a 50 ºC, com o objectivo de obter maior estabilidade 
do implante. Depois de inserido, o implante é irrigado com soro fisiológico 
aquecido ou, em alternativa, aquecido através de uma bobine de indução. 
 Schettler et al. (Schettler et al., 1979), citados por Thompson (Thompson, 
2000), propuseram a utilização de placas intra-ósseas de Ni-Ti para ancoragem 
alveolar durante a reparação cirúrgica de fracturas mandibulares transversais. 
 Miura et al. (Miura et al., 1990) sugeriram ainda a utilização de arame de 
secção rectangular feito de Ni-Ti superelástico no tratamento combinado 
ortodôntico e cirúrgico. 
  

A.II.3.3. Ortodontia 
 
 De acordo com Thompson (Thompson, 2000), Andreasen e Hilleman 
(Andreasen et al., 1971) identificaram em 1971 algumas diferenças 
fundamentais entre as propriedades físicas do Nitinol e do aço inoxidável e 
sugeriram que se utilizassem forças menores para movimentar dentes mal-
posicionados, acrescentando que a força exercida pelos arames de Ni-Ti e a sua 
resiliência permitiriam um menor número de acertos a ser feitos pelo médico 
durante os tratamentos ortodônticos e um maior conforto para os pacientes. 
 A alta resistência à corrosão e a boa biocompatibilidade das ligas de Ni-Ti 
fazem com que sejam comummente utilizadas sob a forma de arames 
superelásticos utilizados em molas helicoidais e arcos ortodônticos (Yoneyama et 
al., 2000). Com efeito, a baixa rigidez e a grande deformabilidade não 
permanente permitem ao especialista impor curvas fora do alinhamento original 
do arame, de modo a que este fique adaptado a todos os brackets colados na 
superfície dos vários dentes a movimentar; depois, a alta capacidade de 
recuperação da forma inicial por superelasticidade - ou por efeito de memória de 
forma - faz com que o arco de arame aplique uma força fraca e constante aos 
dentes a alinhar (Thayer et al., 1995). 
  
  
 As ligas Ni-Ti possuem propriedades únicas que permitem o seu uso em 
múltiplos campos médicos. Em Medicina Dentária, foram inicialmente propostas 
em Ortodontia. No entanto, a sua superelasticidade tornou-as também muito 
úteis no campo da Endodontia. 
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A.III. LIMAS ENDODÔNTICAS DE NI-TI 

 
 “Todas as limas de aço inoxidável têm tendência para criar aberrações, 
devido à natureza rígida do material de que são feitas. O desenho e a forma dos 
instrumentos podem diminuir este efeito negativo na instrumentação de canais 
endodônticos, nomeadamente através de alterações no desenho da ponta e da 
secção transversal das limas clássicas. No entanto, na maior parte das 
circunstâncias, a utilização de limas de aço inoxidável em canais finos e curvos é 
difícil e limita o alargamento apical a tamanhos finais relativamente pequenos, o 
que condiciona negativamente a obturação tridimensional do sistema 
endodôntico” (Thompson et al., 1997a). 
  
 As limas de Ni-Ti surgiram no final da década de 80, tendo o seu uso 
crescido exponencialmente nos últimos anos. Neste capítulo, ver-se-á 
sumariamente como foram evoluindo ao longo do tempo e como são fabricadas a 
partir de arames de liga superelástica. De seguida, as características comuns a 
todos os sistemas são apresentadas de modo a permitir uma fácil distinção entre 
as várias limas disponíveis no mercado. O capítulo terminará com a análise das 
características vantajosas que as limas de Ni-Ti apresentam em relação às de aço 
inoxidável e que justificam o seu uso clínico. 
  

A.III.1. SINOPSE HISTÓRICA 
 
 A aplicação das ligas de Ni-Ti à Endodontia foi inicialmente proposta por 
Civjan, Huget e DeSimon (Civjan et al., 1975), em 1975. No entanto, só em 
1988 é que Walia et al. (Walia et al., 1988) produziram os primeiros 
instrumentos de Nitinol. Para tal, utilizaram arame ortodôntico de Nitinol e 
maquinaram-no de modo a fazerem uma lima 15 de secção transversal 
triangular. Procederam de igual modo com arame de aço inoxidável, obtendo 
limas de controlo de secção, tamanho e forma iguais às de Ni-Ti. Após avaliação 
por testes à flexão e à torção à direita e à esquerda, concluíram que as limas 15 
de Nitinol têm “maior flexibilidade elástica [...] e uma resistência à fractura por 
torção superior” do que as suas homólogas de aço inoxidável. Walia et al. (Walia 
et al., 1988) sugerem ainda que estas novas limas possam ser utilizadas em 
canais curvos: “o clínico pode considerar desnecessário pré-curvar as limas de 
Nitinol para que elas se adaptem à morfologia de canais radiculares curvos”. 
 Em 1989, Wildey e Senia (Wildey et al., 1989) publicaram um artigo sobre 
um novo tipo de instrumento, de Ni-Ti, a que chamaram SW (Senia-Wildey) mas 
que ficaria conhecido comercialmente como Canal Master (Brasseler, USA) 
(Glossen et al., 1995; Thompson et al., 1997a). Estas primeiras limas, 
disponíveis para a prática clínica, destinavam-se a ser usadas manualmente. 
Outros instrumentos foram depois surgindo, com outras propostas de desenho e 
de forma de ponta.  
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 Do ponto de vista da investigação, avaliaram-se e compararam-se as novas 
limas de Ni-Ti manuais com as de aço inoxidável. Himel et al. (Himel et al., 
1995), por exemplo, observaram os resultados da instrumentação obtida por um 
grupo de alunos. Cada um dos 81 alunos instrumentou dois blocos de acrílico, 
usando limas de aço inoxidável num deles e limas manuais de Ni-Ti no outro. 
Concluíram que “os canais preparados com limas de Nitinol apresentaram melhor 
qualidade de forma final, com melhor manutenção do comprimento endodôntico 
e menor número de rectificações e formação de degraus”. Outros estudos, como 
o de Esposito et al. (Esposito et al., 1995) e Glossen et al. (Glossen et al., 1995), 
validaram esta comparação. 
 Entretanto, na segunda metade da década de 80, Roane et al. (Roane et 
al., 1985) popularizaram a técnica da força balanceada, a qual se distingue 
particularmente por haver rotação acentuada anti-horária de modo a que a lima 
de aço inoxidável corte e se mantenha centrada no canal. Em consequência deste 
novo princípio de instrumentação, houve então bastante empenho por parte da 
indústria para desenvolver métodos mecanizados de utilização de limas de aço 
inoxidável em rotação ou em oscilação circunferencial (Thompson et al., 1997b). 
De um modo geral, o resultado dos estudos laboratoriais não foi favorável ao uso 
de técnicas mecanizadas (Weine et al., 1976; Abou-Rass et al., 1982; Turek et 
al., 1982; Hulsmann et al., 1993), com os instrumentos a serem frequentemente 
incapazes de negociar canais curvos até à região apical (Dietz et al., 2000). No 
entanto, é importante realçar que os problemas observados com a utilização 
destes primeiros aparelhos mecânicos não eram necessariamente uma 
consequência da acção dos mesmos, antes dos instrumentos endodônticos 
utilizados com eles, por serem invariavelmente de aço inoxidável (Thompson et 
al., 1997b). 
 Com a introdução das ligas superelásticas em Endodontia, “a combinação 
da velha ideia de rodar os instrumentos endodônticos 360 º no interior dos 
canais e da nova tecnologia das ligas de Ni-Ti resultou num enorme sucesso” 
(Baumann, 2004). Com efeito, em 1991 McSpadden desenvolveu, para 
comercialização, o sistema NT Engine e Wildey e Senia o sistema LightSpeed. 
 Outros sistemas foram entretanto aparecendo, com destaque para os três 
que dominaram a discussão científica na década de 90 e início da década 
seguinte: LightSpeed, ProFile e Quantec (Baumann, 2004). A partir do fim dos 
anos 90, muitos outros sistemas foram aparecendo, com diferentes 
características morfológicas (secções transversais e tipo de pontas) e ênfase em 
conicidades aumentadas (superiores à conicidade I.S.O. – 0,02), estas últimas 
com o intuito de dar a forma adequada ao canal com um menor número de 
instrumentos. Para uma listagem das limas mecanizadas existentes até 2003, 
poder-se-á consultar o artigo de Baumann (Baumann, 2004). Após 2003, 
surgiram ainda os sistemas Liberator e GTX, tendo o sistema Twisted Files sido 
comercializado nos Estados Unidos em 2008. 
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A.III.2. FABRICO DE LIMAS ENDODÔNTICAS DE NI-TI 
 
 Segundo Thompson (Thompson, 2000), a composição aproximada do 
Nitinol usado para fazer limas endodônticas é 56 wt% Ni e 44 wt% Ti. Estes 
dados baseiam-se na informação tornada pública pelo único fabricante que o fez 
(Dentsply, Maillefer Instruments SA, Ballaigues, Suíça). Ainda de acordo com 
Thompson, é possível modificar ligeiramente a composição da liga de modo a 
controlar as temperaturas de transformação e assim garantir a sua 
superelasticidade. 
 Quando se procura informação sobre a composição de limas mecanizadas, 
apenas surgem dois artigos. Baumann (Baumann, 2004) utilizou a técnica de 
Análise de Energia Dispersiva de Raios-X (EDAX-Analysis) para identificar os 
principais elementos presentes em três tipos diferentes de limas - Tabela 4. 
Ounsi et al. (Ounsi et al., 2008) utilizaram Espectroscopia por Dispersão de 
Energia (E.D.S.) para analisar a parte activa e a haste de instrumentos ProTaper, 
HERO e K3 e também não encontraram diferenças significativas na composições 
entre os grupos: Ni (54,3 wt%, desvio padrão +/- 0,8 wt%) e Ti (45,2 wt%, 
desvio padrão +/- 0,9 wt%). Quer isto dizer que aparentemente a composição 
das ligas a partir das quais são fabricadas as limas endodônticas superelásticas 
não difere significativamente – não pode, aliás, diferir muito pois a partir de 55,6 
wt% Ni surge uma outra fase estável, o TiNi3, e em consequência as 
propriedades superelásticas são perdidas (Ryhänen, 1999). Assim, a liga é 
essencialmente 55-Nitinol com pequeníssimas adições de Ferro e de Cobalto, 
cujo objectivo é baixar as temperaturas de transformação (Otsuka et al., 2005), 
de modo a assegurar que as limas estejam superelásticas quando à temperatura 
do corpo humano. 
  
  

 Elemento (% ponderal) 
Ni Ti Al Fe Co 

S
is

te
m

a ProFile (DentsplyMaillefer) 54,3 45,4 0 0,04 0,28 

Hero642 (MicroMega) 54,8 45,3 0 0,05 0,26 

FlexMaster (VDW-Antaeos) 55,3 44,4 0 0,03 0,27 
 

 

 Tabela 4: Elementos presentes em três sistemas de limas mecanizadas: análise 
quantitativa 

[retirado de (Baumann, 2004)]. 

 

 
 A produção da liga de Ni-Ti exige que a liga final tenha uma grande 
homogeneidade química. O processo é muito complexo pois o titânio é altamente 
reactivo. As principais etapas estão representadas na Figura 29. As 
matérias-primas são seleccionadas pela sua pureza e cuidadosamente doseadas. 
De seguida, são submetidas a dupla fundição em cadinhos de carbono sob vácuo 
de modo a assegurar uma estrutura adequada e homogénea da liga. Nesta fase é 
inevitável uma ligeira contaminação da liga por carbono, formando-se TiC. Os 
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lingotes produzidos são deformados a quente e, depois, também a frio de modo a 
produzirem-se arames de Ni-Ti (Thompson, 2000). 
 

 

1 – Fusão e vazamento sob 
vácuo 

 
2 – Forjarem 

 
3 – Prensagem rotativa 

 
4 – Laminagem para fio 

 

 
Figura 29: Representação esquemática da produção de arames de Ni-Ti 

[retirado de (Thompson, 2000) ]. 
 

 
 A Figura 30 ilustra o processamento do arame antes de se proceder à 
maquinagem. Thompson (Thompson, 2000) explica: “o arame recebido passa por 
uma série de processos complexos antes de poder ser maquinado e ficar com a 
forma final. Inicialmente, é forjado por prensagem de modo a ficar com uma 
forma cilíndrica. Depois, é trefilado numa prensa rotativa, para ficar com a 
dimensão pretendida. Segue-se uma laminagem com vários rolos de modo a 
torná-lo cónico. Existem vários passos intermédios de recozimento da liga. As 
últimas etapas antes da maquinagem consistem num estiramento que dá a 
secção transversal final ao arame (redondo, quadrado ou oblongo) e numa 
limpeza de superfície e tratamento da mesma.  
 
 

1 - Arame cilíndrico 
2 - Trefilagem do arame 

(estiramento) 
3 - Recozimento 
4 - Remoção de carepa 

(decapagem) 
5 - Trefilação fina 
6 - Recozimento 
7 - Trefilagem para obtenção 

de perfil (estiramento) 
8 - Limpeza 
9 - Acabamento superficial 
10 - Arame acabado 

 

 Figura 30: Esquema do processamento do arame Ni-Ti antes de ser maquinado 

[retirado de (Thompson, 2000)] 

 

 
 Uma vez fabricada a liga, começa a manufactura das limas, cuja 
complexidade é bastante superior à das limas de aço inoxidável. De facto, a 
superelasticidade da liga implica que esta não consiga manter uma espiral que 
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lhe seja imposta por torção uma vez que o material não conserva praticamente 
nenhuma deformação permanente; mais, seria muito provável que o material 
acabasse por fracturar quando submetido a uma torção suficiente para produzir 
uma espiral (Schafer, 2002). Assim, os instrumentos têm que ser maquinados 
em vez de serem obtidos por torção (Thompson, 2000; Schafer, 2002). Contudo, 
a maquinagem das ligas de Ni-Ti não é fácil pois a ferramenta de corte sofre 
desgaste acentuado e rápido (Schafer, 1997), o que gera defeitos estruturais, 
sobretudo perto das arestas cortantes dos instrumentos de níquel-titânio 
(Schafer, 2002). A eliminação destas irregularidades (marcas e rebarbas de 
maquinagem) é uma dificuldade suplementar a ter em conta durante a produção 
(Thompson, 2000). 
  
 Como se referiu anteriormente, existem no mercado vários sistemas de 
limas disponíveis. De seguida, mencionar-se-ão as características comuns a 
todos os sistemas bem como as especificidades dos mais importantes. 
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A.III.3. OS PRINCIPAIS SISTEMAS DE LIMAS DE NI-TI  
 
 No primeiro ponto que se segue, identificam-se os principais sistemas com 
base na literatura científica publicada, reflexo da prevalência dos mesmos na 
prática clínica. De seguida, apresentam-se os aspectos morfológicos comuns a 
todos os sistemas e que, por pequenas modificações, permitem caracterizar cada 
sistema. Por último, apresentam-se detalhadamente os sistemas mais 
relevantes. 

A.III.3.1. Limas mecanizadas: sistemas principais 
 
 A importância clínica de um sistema de limas pode ser inferida pelo número 
de publicações que utilizam esse tipo de limas. Assim, utilizando a base de dados 
Medline, pode-se restringir a pesquisa a instrumentos endodônticos [(fil* OR 
instrument*) AND endodont*], combinando-a de seguida com o nome do 
sistema. Os resultados da pesquisa estão patentes na Figura 31. 
  
 

 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 Total
LightSpeed 2 5 5 4 1 4 2 5 1 1 1 4 2 1 38 

ProFile   1 3 6 4 13 10 9 11 11 17 12 13 100 
Quantec  1 1  3 5 4 5 1  1 1   22 

GT       4 9 4 6 11 8 4 1 47 
Hero 642       1 1 3 1 4 5 3 1 19 

RaCe          1 2 6 4 3 16 
FlexMaster         2   4 2 2 10 
ProTaper       2  4 9 11 16 20 14 76 

K3        2  3 4 11 4 4 28 
Liberator            1 1 1 3 

GTX               0 
 

 

 Número de artigos publicados anualmente até Maio de 2008 sobre cada sistema de limas mecanizadas  
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 Percentagem relativa anual de publicações por tipo de sistema de limas mecanizadas  
 Figura 31: Artigos publicados sobre cada sistema endodôntico até Maio de 2008.  
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 Constata-se que os três sistemas sobre os quais há maior número de 
artigos publicados são, por ordem decrescente: ProFile, ProTaper e ProFile GT. Se 
analisarmos a importância relativa que cada sistema ocupa por ano, observa-se 
que o primeiro sistema disponível, o LightSpeed, hoje em dia praticamente já 
não origina publicações, tal como acontece com o Quantec. Quanto ao ProFile GT, 
o interesse parece estar a diminuir, sobretudo a partir do momento em que 
deram entrada no mercado novos sistemas como o ProTaper.  
  

A.III.3.2. Características comuns a todos os sistemas 
 

A.III.3.2.1. Ponta da lima 
 
 As limas podem ter pontas cortantes ou não cortantes, estando a diferença 
na transição entre as arestas helicoidais e a região da ponta (Beer et al., 2000b). 
A Figura 32 ilustra a diferença.  
  
 

   

 

 A. Ponta cortante. Note-se a 
aresta viva entre a ponta e os 
sulcos da lima. 

B. Se se removerem os ângulos 
agudos resultantes da transição 
entre os bordos helicoidais 
cortantes da lima e a sua ponta 
cónica, resulta uma região com 
dupla conicidade, muito menos 
agressiva e sem efeito de corte 
sobre a dentina 

C. Fotografia em microscopia 
electrónica de varrimento de 
uma ponta não cortante. Note-
se a suave transição entre a 
aresta cortante e a região 
terminal da lima. 

 

 Figura 32: Diferença entre ponta cortante e não cortante 

[retirado de (Beer et al., 2000b; Leonardo et al., 2002a)] 

 

 
 Pontas cortantes tornam as limas mais agressivas, o que pode ser 
vantajoso para facilitar a entrada em canais estreitos e calcificados. No entanto, 
apresentam dois problemas potenciais: se a constrição apical for ultrapassada 
com uma ponta não cortante criar-se-á um círculo concêntrico na região terminal 
do canal; se se fizer o mesmo com uma lima de ponta cortante, ao remover a 
lima criar-se-á uma região em forma de gota, muito difícil de obturar 
convenientemente. Por outro lado, se a lima de ponta cortante for até a região 
apical e não for rapidamente removida, irá permanecer em rotação o tempo 
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suficiente para causar transporte do canal, com idêntica dificuldade de obturação 
(Koch et al., 2002). 
 Pontas não cortantes, mais arredondadas, servem como guia da lima 
dentro do canal, sem que cortem a dentina (Baumann, 2004). 
  

A.III.3.2.2. Conicidade 
 
 A conicidade de uma lima é habitualmente expressa como o aumento do 
diâmetro da lima em cada milímetro do seu comprimento cortante (Peters et al., 
2007a). As limas manuais I.S.O. são espiraladas 16 mm, com uma conicidade de 
2%. 
 Quando se utilizam limas manuais I.S.O., a conicidade de um canal será 
igual à da lima (2%), a não ser que se prepare o canal de modo telescópico - por 
exemplo, se uma lima apical principal I.S.O. for de tamanho 30 e se instrumentar 
com uma 35 a 0,5 mm do comprimento endodôntico, com uma 40 a 1 mm, uma 
45 a 1,5 mm, uma 50 a 2 mm e uma 55 a 2,5 mm, então a conicidade final será 
de 10% (terá havido um aumento de 0,10 mm no diâmetro do canal por 
cada mm de comprimento). 
 Nas limas mecanizadas, existem conicidades disponíveis maiores do que os 
tradicionais 2%, o que evita a preparação telescópica. Por exemplo, se se usar 
uma lima de tamanho apical 30 e com uma conicidade de 10%, obter-se-á uma 
preparação similar à descrita para a instrumentação manual, mas apenas com 
uma lima. Isto é, as limas de Ni-Ti surgiram com conicidades maiores do que a 
I.S.O. com o objectivo de criar a forma do canal adequada à obturação com o 
mínimo de instrumentos (Thompson et al., 1997c). 
 As limas de Ni-Ti são comercializadas com conicidades constantes, 
tipicamente entre 2% e 12%. Surge então a possibilidade de instrumentar os 
canais de uma de duas maneiras diferentes: usando limas sempre com a mesma 
conicidade, mas de tamanhos progressivamente maiores; ou então, usando limas 
com o mesmo tamanho na ponta, mas com conicidades progressivamente 
maiores. Este último método baseia-se na ideia de cada lima sucessiva apenas 
contactar com um aspecto mínimo do canal, reduzindo assim o atrito e o esforço 
de torção. 
 Mais recentemente, surgiram também sistemas que incluem várias 
conicidades crescentes ao longo de uma mesma lima, também com o intuito de 
reduzir o esforço de torção (Koch et al., 2002; Baumann, 2004). 
  

A.III.3.2.3. Arestas cortantes 
 
 A aresta cortante de uma lima é a vertente da espira que contacta com a 
dentina quando esta se encontra em rotação. A aresta mais simples numa lima 
de Ni-Ti é filiforme, disposta helicoidalmente ao longo da lima. No entanto, as 
arestas foram alteradas relativamente cedo no desenvolvimento das limas de 
Ni-Ti, tornando-se superfícies em vez de arestas simples, a que se chamou 
superfícies radiais (radial lands) - Figura 33. Este alisamento surgiu para, em 
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conjunto com uma ponta não cortante, manter a lima centrada no canal e para 
evitar a tendência que as limas têm de se enroscar nos canais (para 
contrabalançar esta propensão, também é possível encurtar as arestas 
cortantes). As superfícies radiais tornam as limas mais resistentes 
perifericamente, pois as arestas passam a ser mais espessas, mas podem 
também diminuir a sua flexibilidade (Koch et al., 2002) e diminuir o poder de 
corte das limas (Bergmans et al., 2001a). 
 
 

  

 

 A. Arestas cortantes: transição linear entre 
cada dois sulcos helicoidais adjacentes. 

B. Superfície radial (radial land): a aresta entre 
dois sulcos helicoidais adjacentes é aplainada, 
podendo-se inscrever em cada região da lima 
num círculo centrado sobre o eixo longitudinal 
do instrumento. 

 

 Figura 33: Arestas cortantes com e sem superfície radial 

[retirado de (Leonardo et al., 2002a)] 

 

 

A.III.3.2.4. Ângulo de corte e ângulo de ataque  
 
 O ângulo de corte (rake angle) é o ângulo formado entre a aresta de corte 
e o raio da lima, medidos numa secção perpendicular ao eixo longitudinal do 
instrumento (Koch et al., 2002; Peters et al., 2007a). 
 O ângulo de corte efectivo (effective rake angle), também chamado de 
ataque (cutting angle), é o ângulo formado entre a aresta de corte e o raio da 
lima, medidos numa secção perpendicular ao bordo cortante (Koch et al., 2002; 
Peters et al., 2007a), o que equivale a defini-lo como o ângulo formado entre a 
aresta de corte da lima e a superfície dentinária. O ângulo de ataque é, de facto, 
uma melhor indicação da capacidade de corte da lima, no entanto é mais difícil 
de medir. Quando as espiras de uma lima são simétricas, o ângulo de corte e o 
ângulo de corte efectivo são iguais, pelo que de um modo geral se fala mais de 
ângulo de corte (rake angle) (Peters et al., 2007a). A Figura 34 mostra os três 
tipos de ângulos de ataque que existem: positivo, neutro e negativo e a sua 
eficácia relativa. A maioria das limas mecanizadas tem um ângulo de corte 
neutro ou ligeiramente positivo, de modo a maximizar a eficácia de corte. No 
entanto, ângulos demasiado positivos são evitados pois levariam a que as 
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arestas cortantes entalhassem e ficassem presas na dentina (Bergmans et al., 
2001a). 
 
 

 

← A.  
Esquema de uma lima (azul claro) 
no interior de um canal 
(tracejado), estando indicado o 
sentido de rotação. 

 
B. →  

Detalhe do esquema anterior. 
Note-se a aresta cortante (azul 
claro) e o ângulo que ela forma 
com a dentina à sua frente e com 
a qual irá interagir. 

 

 

 
> 90º

Positivo

= 90º

Neutro

< 90º

Negativo

AplainarAparar
Entalhar

Raspar

- agressivo+ agressivo

 

← C.  
O ângulo de ataque pode ser positivo, se for 
maior que 90º, caso em que a lâmina irá 
entalhar a superfície dentinária, cortando-a. 
Se o ângulo de ataque for de 90º, é 
considerado neutro e a aresta cortante irá ter 
um comportamento menos agressivo, de 
aplainamento. 
Se o ângulo de ataque for inferior a 90º, então 
a lima terá um efeito ainda menos agressivo, 
de raspagem. 

 

 Figura 34: Ângulos de ataque 

[retirado de (Koch et al., 2002; Vilaverde Correia, 2007)] 

 

 

A.III.3.2.5. Sulco helicoidal 
 
 Os sulcos helicoidais são as cânulas que correm entre as espiras e cuja 
função é a colecta de tecido orgânico e de raspas de dentina que se libertam das 
paredes dentinárias durante a instrumentação. A eficácia dos sulcos depende da 
sua profundidade, largura, extensão, morfologia e acabamento superficial (Peters 
et al., 2007a). Sulcos profundos em rotação permitem um maior transporte para 
fora do canal de restos orgânicos e de dentina, pelo que reduzem o bloqueio 
apical por esta matéria resultante da instrumentação (Bergmans et al., 2001a). 
  

A.III.3.2.6. Ângulo helicoidal 
 
 O ângulo helicoidal é o formado entre as arestas cortantes e o eixo 
longitudinal do dente (Figura 35 A). Segundo Leonardo et al. (Leonardo et al., 
2002a), quanto maior o ângulo helicoidal, mais rápido é o desgaste de dentina (a 
velocidade de rotação constante). No entanto, se for maior que 40º, o risco de a 
lima se encravar nas paredes dentinárias é grande, pelo que a maioria dos 
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instrumentos mecanizados têm ângulos helicoidais perto dos 35º, o que lhes 
permite um bom equilíbrio entre eficácia e segurança.  
 Algumas limas mais recentes propõem ângulos helicoidais variáveis, de 
modo a diminuir o efeito de rosca (Figura 35 B). 
 
 

 

A. Ângulo helicoidal constante. 
 

O ângulo helicoidal é formado pelo bordo cortante e 
pelo eixo longitudinal da lima. Note-se o paralelismo 
entre os bordos cortantes presentes em duas espiras 

consecutivas. 

 

43°

31°

 

B. Ângulo helicoidal variável. 
 

O ângulo helicoidal é menor perto da ponta da lima 
(onde a lima é menos robusta), e maior perto da 
haste (onde a espessura do centro da lima lhe 

permite aguentar forças de atrito maiores). 

 Figura 35: Ângulo helicoidal: constante ou variável 

[retirado de (Koch et al., 2002; Vilaverde Correia, 2007)] 

 

 

A.III.3.2.7. Passo de espira 
 
 Passo de espira é a distância entre um ponto num bordo cortante de uma 
espira e o ponto correspondente na espira seguinte (por outras palavras, é o 
inverso do número de espiras por unidade de comprimento) (Peters et al., 
2007a). Quanto mais pequeno o passo de espira, mais espiras existem por 
unidade de comprimento, ou ainda, maior o ângulo helicoidal. 
 O passo de espira pode ser constante ou variável ao longo da mesma lima. 
 Tanto o ângulo helicoidal como o passo de espira determinam a quantidade 
de restos dentinários e orgânicos que são removidos durante a rotação das 
limas; se forem constantes, permitem o acumular de rolhões de material 
instrumentado, e dificultando a remoção de material proveniente de regiões mais 
apicais (Kum et al., 2006). 
 

A.III.3.3. Características dos principais sistemas 
 
 Os sistemas ProFile, ProTaper, ProFile GT, LightSpeed, K3 e Quantec 
originaram, por ordem decrescente, o maior número de publicações científicas de 
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acordo com a Figura 31 (pág. 72). Assim, cada um destes sistemas será 
apresentado e caracterizado do ponto de vista morfológico. Os restantes 
sistemas não serão descritos por não terem atingido um reconhecimento 
internacional que o justifique. Do mesmo modo, os sistemas que chegaram ao 
mercado norte-americano muito recentemente (Liberator, GTX e Twisted Files) 
também não serão descritos por ainda não estarem disponíveis dados publicados 
sobre a sua utilização nem sobre a sua implantação no mercado. 
  

A.III.3.3.1. LightSpeed 
 

 Desenvolvido por Wildey e Senia 
Comercializado por LightSpeed Technology Inc. (início: 1992) 

 
  

  

Ponta: não cortante, comparável às Gates-Glidden 
Aresta cortante: Superfície  radial 
Ângulo de ataque: Neutro  
Passo de espira: Constante  
Sulcos helicoidais: 3, em U 
Conicidade: sem conicidade 

Limas do sistema: 
 

O sistema tradicional compreende os números I.S.O. 
entre 20 e 100 e os números intermédios entre 20 e 

70 (22,5; 27,5, etc.) 
O novo sistema LightSpeedX (2006) não compreende 

os números intermédios. 

 

 

 Imagens: 

 
Aspecto macroscópico: LightSpeed I.S.O. 25. 

 

  

 

 
 

S.E.M.: aspecto transversal da ponta 

 
 

S.E.M.: aspecto de topo da ponta 

 

  

 
Figura 36: Sistema LightSpeed 

[criado a partir de (Moreira et al., ; Koch et al., 2002; Soares, 2002; Lopes et al., 2004d; 
Peters et al., 2007a)] 
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A.III.3.3.2. ProFile 
 

 
Desenvolvido por Les Fils d’Auguste Maillefer S/A - Suíça 

Comercializado por Dentsply/Maillefer (início: 1993) 

 
  

  

Ponta: não cortante 
Aresta cortante: Sup. radial 
Ângulo de ataque: Neutro 
Passo de espira: Constante  
Sulcos helicoidais: 3, em U 
Conicidade: constante 

Limas do sistema: 
Conicidade .04: limas de tamanhos I.S.O. 15 a I.S.O. 45, I.S.O. 60 e I.S.O. 

90 
Conicidade .06: limas de tamanhos I.S.O. 15 a I.S.O. 40 

 

 

 
 
 

 

 
Aspecto macroscópico: ProFile .06(35) de 25 mm. 

 

 

 

Imagens S.E.M.: 
 
    Ampliação 
      original  
  desconhecida 

 
Aspecto longitudinal - ponta 

 
Aspecto longitudinal – corpo 

 

  

 

 
Secção longitudinal - ponta 

 
Secção longitudinal – corpo 

 

  

 

 
Secção transversal 

 

 
Figura 37: Sistema ProFile 

[criado a partir de (Koch et al., 2002; Leonardo et al., 2002e; Lopes et al., 2004d; Peters 
et al., 2007a)] 

 

 

D0-D16 (16 mm) Cabo (9mm) Mandril 
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A.III.3.3.3. Quantec 
 

 
Desenvolvido por John MacSpadden (inicialmente, em 1991) o sistema chamou-se NT Matic 

Comercializado por Sybron Endodontics (início: 1996) 

 
  

  

Ponta: existem duas pontas: cortante (Ponta SC – 
safe cutting tip) e inactiva (ponta LX – non-cutting 
tip) 
Aresta cortante: superfície radial com região 
posterior rebaixada. 
Ângulo de ataque: positivo 
Passo de espira: constante 
Sulcos helicoidais: 2, profundidade crescente 
Conicidade: constante 

Limas do sistema: 
 

10 instrumentos convencionais: 
     - #1 – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 25 
     - #2 – Conicidade: .02 / D0: I.S.O. 15 
     - #3 – Conicidade: .02 / D0: I.S.O. 20 
     - #4 – Conicidade: .02 / D0: I.S.O. 25 
     - #5 – Conicidade: .03 / D0: I.S.O. 25 
     - #6 – Conicidade: .04 / D0: I.S.O. 25 
     - #7 – Conicidade: .05 / D0: I.S.O. 25 
     - #8 – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 25 
     - #9 – Conicidade: .02 / D0: I.S.O. 40 
     - #10 – Conicidade: .02 / D0: I.S.O. 45 
 
5 instrumentos especiais: 
     – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 30 
     – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 35 
     – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 50 
     – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 55 
     – Conicidade: .06 / D0: I.S.O. 60 

 

 

 

Imagens S.E.M.:  
 
    Ampliação 
      original  
  desconhecida 

 
 

Aspecto longitudinal – corpo 

 

  

 

 
 

Aspecto longitudinal – ponta SC

 
 

Aspecto longitudinal – ponta LX

 

  

 

 
 

Secção transversal 

 

 
Figura 38: Sistema Quantec 

[criado a partir de (Koch et al., 2002; Leonardo et al., 2002e; Lopes et al., 2004d; Peters 
et al., 2007a)] 
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A.III.3.3.4. ProFile GT (“Greater Tapers”, maiores conicidades) 
 
 

Desenvolvido por Stephen Buchanan  
Comercializado por Dentsply/Maillefer (início: 1998) 

 
  

  

Ponta: não cortante 
Aresta cortante: Sup. radial 
Ângulo de ataque: Neutro 
Passo de espira: Constante  
Sulcos helicoidais: 3, em U 

Conicidade: .constante 
As espiras terminam quando o diâmetro atinge 1 mm, tendo por isso uma 

lima de maior conicidade uma região espiralada mais curta que uma lima de 
menor conicidade. 

 
Limas do sistema: 

Ponta I.S.O. 20: conicidades .06, .08, .10, .12. 
Limas acessórias: Conicidade .12 (ponta I.S.O. 35, 50 e 70). 

 

 
 
 

 
Aspecto macroscópico: ProFile GT .10(20) de 25 mm. 

 

  Imagens S.E.M.: Desenho comparável à das ProFile, mas mais curtas na região espiralada, pois 
o diâmetro da haste é igual para todas: 1 mm.  

 
Figura 39: Sistema GT 

[criado a partir de (Moreira et al., ; Koch et al., 2002; Leonardo et al., 2002d; Lopes et 
al., 2004d; Peters et al., 2007a)] 

 

 
 
 

D0-D8 (8 mm) Cabo (17 mm) Mandril 
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A.III.3.3.5. ProTaper 
 

 Desenvolvido por Dentsply/Maillefer 
Comercializado por Dentsply/Maillefer (início: 2001) 

 
  

 

Ponta: activa 
 

Aresta cortante: sem superfície radial 
 

Ângulo de ataque: Negativo 
 

Passo de espira: Variável 
 

Sulcos helicoidais: 3, modificação de lima K 
 

Conicidade: Variável: entre 2 a 12 conicidades, conforme a lima 

 

  

Limas do sistema: 
 

SX: 10 conicidades (3,5% - 19%), ponta de 0,19 mm. 
S1: 12 conicidades (2% - 11%), ponta de 0,185 mm. 
S2: 9 conicidades (4%-11,5%), ponta de 0,20 mm. 

 
F1: 2 conicidades (7% e 5,5%), ponta de 0,20 mm. 

F2: 4 conicidades (8%, 6%, 5,5% e 4%), ponta de 0,25 mm. 
F3: 3 conicidades (9%, 7% e 5%), ponta de 0,30 mm 

  

 

 
 
 

 
Aspecto macroscópico: ProTaper S1 de 25 mm. 

 

 

 

Imagens S.E.M.:  
 
    Ampliação 
      original  
  desconhecida 

 
Aspecto longitudinal - ponta 

 
Aspecto longitudinal – corpo 

 

  

 

 
Secção longitudinal  

 
Secção transversal 

 

  

 
Figura 40: Sistema ProTaper 

[criado a partir de (Moreira et al., ; Koch et al., 2002; Leonardo et al., 2002c; Lopes et 
al., 2004d; Peters et al., 2007a)] 

 

  

D0-D14 (14 mm) Cabo (11 mm) Mandril 
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A.III.3.3.6. K3 
 

 
Desenvolvido por John MacSpadden 

Comercializado por SybronEndo (início: 2001) 

 
  

  

Ponta: não cortante 
Aresta cortante: Superfície radial aliviada (sulco na vertente 
oposta à aresta cortante para acumulação de raspas de 
dentina) 
Ângulo de ataque: Positivo 
Passo de espira: Variável. Ângulo helicoidal varia entre 31º 
e 43º 
Sulcos helicoidais: 3, modificação de lima K, assimétricos 
Conicidade: constante 

Limas do sistema: 
 

Conicidade .04: pontas I.S.O. de 15 a 60 
Conicidade .06: pontas I.S.O. de 15 a 60 

 

 

 

Imagens S.E.M.:  
 
    Ampliação 
      original  
  desconhecida 

 
 

Aspecto longitudinal - ponta 

 
 

Aspecto longitudinal - corpo 

 

  

 

 
 

Secção longitudinal - ponta

 
 

Secção longitudinal - corpo

 

   

 
 

Secção transversal 

 

 
Figura 41: Sistema K3 

[criado a partir de (Moreira et al., ; Koch et al., 2002; Leonardo et al., 2002b; Lopes et 
al., 2004d; Peters et al., 2007a)] 
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A.III.4. VANTAGENS E LIMITAÇÕES DAS LIMAS DE NI-TI 
 
 A superelasticidade é uma propriedade inerente aos sistemas 
anteriormente descritos e que lhes confere vantagens sobre as limas de aço 
inoxidável. No presente parágrafo, comparam-se vários destes sistemas de limas 
com as de aço inoxidável quanto à eficácia de corte de dentina e à capacidade de 
limpeza do sistema endodôntico, analisando-se ainda a relevância clínica da 
utilização das limas de Ni-Ti. 
  

A.III.4.1. Eficácia de corte 
 
 Quando se comparam limas de Ni-Ti com limas de aço inoxidável, há 
unanimidade na avaliação da eficácia de corte em modelos de acrílico, sendo as 
limas de aço inoxidável considerados mais eficazes (Tepel et al., 1995; Haikel et 
al., 1998a; Kum et al., 2000; Park, 2001; Schafer, 2001; Schafer et al., 2002c; 
Schafer et al., 2002b; Schafer et al., 2003a). Como exemplo, cite-se o estudo de 
Schafer et al. (Schafer et al., 1999) no qual se usaram canais curvos 
padronizados em blocos de acrílico e se quantificou a eficácia de corte pela 
profundidade a que uma dada lima, em rotação, penetrou no canal. Foram 
usados 5 tipos diferentes de limas, num total de 60 instrumentos. Os resultados 
mostraram a maior capacidade de corte do aço inoxidável. 
 Bergmans et al. (Bergmans et al., 2001a) sugerem que as limas de Ni-Ti 
sejam menos eficientes a cortar por o módulo de elasticidade da liga 
superelástica ser menor do que o do aço inoxidável e, por isso, a liga de Ni-Ti se 
deformar em contacto com uma superfície dura em vez de agir sobre ela em 
domínio elástico clássico, isto é, por não aplicar uma força de corte elevada uma 
vez que não tem uma rigidez elevada (Haikel et al., 1998a). 
 Outra explicação encontrada na literatura para justificar as diferenças de 
comportamento de corte entre as ligas de Ni-Ti e o aço inoxidável é a dureza da 
liga, menor do que a do aço inoxidável (Lee et al., 1996). Nesta perspectiva, 
alguns autores trataram o Nitinol através de implantação superficial de boro (Lee 
et al., 1996) ou de azoto (Bergmans et al., 2001a). Lee et al. (Lee et al., 1996) 
mostraram que o tratamento com boro duplica a dureza superficial das limas, 
aumentando-lhes a capacidade de corte, mas mantendo as características 
superelásticas inalteradas. 
 Porém, a principal razão para a diferença entre o aço inoxidável e as ligas 
de Ni-Ti parece estar mais ligada ao desenho das limas do que ao material em si. 
Kum et al. (Kum et al., 2000) fazem notar que uma grande parte dos 
instrumentos de Ni-Ti não tem arestas cortantes afiadas, mas sim superfícies 
radiais, e por essa razão não removem a dentina por corte, antes por desgaste. 
Schafer e Florek (Schafer et al., 2003a) comentam a este propósito: “devido às 
superfícies planas que são as superfícies radiais, as limas que as têm também 
têm ângulos de corte neutros ou ligeiramente negativos, o que favorece o 
aplainamento da dentina em detrimento do corte e produção de raspas 
dentinárias”. 
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 Esta hipótese parece reforçada por estudos realizados com o objectivo de 
avaliar a eficácia de corte de várias limas de Ni-Ti entre elas. Yun e Kim (Yun et 
al., 2003) compararam este aspecto entre limas ProTaper, GT Rotary e ProFile, e 
observaram uma maior remoção de material dos blocos de acrílico pelas 
ProTaper do que pelas GT Rotary ou pelas ProFile. Justamente, as limas ProTaper 
são as únicas que possuem arestas cortantes em vez de superfícies radiais. 
 Quanto às diferenças observadas entre os vários sistemas de limas de 
níquel-titânio, Camps e Pertot (Camps et al., 1995) sugerem que as 
discrepâncias observadas entre os vários sistemas possam ser consequência da 
geometria transversal das limas ou da composição de liga. Haikel et al. (Haikel et 
al., 1998a) afirmam que o comportamento de corte é determinado pelo tamanho 
do instrumento e pela geometria das arestas cortantes, baseando-se numa 
extrapolação das observações de Webber et al. (Webber et al., 1980) que, em 
primeiro lugar, notaram a influência da secção transversal e do ângulo helicoidal 
na eficácia de corte de limas de aço inoxidável e cujas observações levaram a 
que as limas de configuração transversal triangular tenham aparecido como 
alternativa às de secção quadrangular. Do mesmo modo, a maior parte dos 
sistemas mecanizados utilizam limas de Ni-Ti de secção triangular modificada, 
como por exemplo os instrumentos ProFile cuja secção transversal tem a forma 
de U (U-shaped cross section), com as arestas do triângulo a descreverem uma 
curva côncava para o exterior (Haikel et al., 1998a). Quanto à composição da 
liga - o segundo factor sugerido para explicar a diferente capacidade de corte das 
várias limas de Ni-Ti existentes - Haikel et al. (Haikel et al., 1998a) afirma, em 
1998: “neste momento, existem quatro tipos de liga de Ni-Ti disponíveis 
comercialmente, com propriedades mecânicas subtilmente diferentes: o Nitinol 
(Naval Ordnance Laboratory), o Nitinol com substituição parcial do níquel por 
cobalto, o Ni-Ti chinês e o Ni-Ti japonês. Como todas têm ligeiras diferenças de 
composição, também têm propriedades mecânicas diferentes, pelo que é 
concebível que exibam eficácias de corte também diferentes”. 
 Há ainda um outro factor muito importante a considerar: o modelo 
laboratorial no qual são realizados os ensaios de corte, uma vez que não existem 
ensaios padrão para avaliar esta propriedade das limas (Bergmans et al., 2001a). 
Com efeito, todos os estudos referidos anteriormente baseiam-se em corte sobre 
superfícies de acrílico ou em blocos de acrílico com canais simulados, não sobre 
dentina. Os resultados observados em modelos laboratoriais baseados em acrílico 
nem sempre são extrapoláveis e comparáveis com os resultados obtidos com 
recurso a dentes extraídos. Por exemplo, Coleman e Svec (Coleman et al., 1996; 
Coleman et al., 1997) não detectam diferenças na capacidade de corte entre 
limas de Ni-Ti e de aço inoxidável – estes autores salientam mesmo que os 
instrumentos de Ni-Ti não se comportam do mesmo modo sobre acrílico e sobre 
dentina, como acontece para o aço inoxidável. Bergmans et al. (Bergmans et al., 
2001a) citam Tucker et al. (Tucker et al., 1997), corroborando o anteriormente 
dito: “estes autores demonstraram que os instrumentos de Ni-Ti são tão 
eficientes a maquinar a dentina como os de aço inoxidável”. 
 
 Em resumo: as propriedades de corte das limas endodônticas são difíceis 
de avaliar por ausência de métodos padronizados e por a interacção entre as 
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arestas cortantes e a dentina ser dinâmica (Bergmans et al., 2001a). Em 
modelos laboratoriais baseados em corte de resina acrílica, o aço inoxidável 
demonstra ter maior capacidade de corte. No entanto, a acção sobre a dentina 
poderá ser muito comparável quer as limas sejam feitas de aço inoxidável ou de 
níquel-titânio. 
 

A.III.4.2. Limpeza 
 

A.III.4.2.1. Avaliação do grau de limpeza 
 
 Quando se instrumenta a dentina de um canal endodôntico, produzem-se 
partículas grosseiras e pouco aderentes às paredes do canal – debris – e uma 
camada de partículas mais finas e aderentes à superfície – smear layer (Jodway 
et al., 2006). 
 A smear layer é um filme superficial depositado sobre a dentina, produzido 
pela instrumentação do canal e composto de matéria orgânica e inorgânica, com 
uma espessura de 1 a 2 µm. É constituído por partículas de dentina, resíduos de 
tecido pulpar, aglomerados proteicos, células sanguíneas e pode, também, conter 
microrganismos (Schafer et al., 2004b). Vários autores (Mader et al., 1984; Sen 
et al., 1995b; Kum et al., 2006) identificam smear layer tanto sobre as paredes 
dos canais como dentro dos túbulos dentinários após limagem endodôntica. Em 
áreas que não tenham sido instrumentadas, não se encontra smear layer 
(Schafer et al., 2004b). 
 Embora haja alguma controvérsia sobre a necessidade de remover a smear 
layer durante um tratamento endodôntico, Sen et al. (Sen et al., 1995b) 
sintetizam: “a smear layer não é uma barreira perfeita contra as bactérias, [...] e 
atrasa a acção dos desinfectantes [sobre as bactérias que possam existir no 
interior dos túbulos dentinários]. Também actua como uma barreira física que 
interfere com a penetração dos cimentos de obturação para dentro dos túbulos e, 
por isso, pode interferir com a capacidade de selamento da obturação dos 
canais”. 
 Por esta razão, a maneira mais comum de avaliar a capacidade de limpeza 
dos limas endodônticas é a utilização de microscopia electrónica de varrimento 
para avaliar a presença de partículas grosseiras pouco aderentes (debris) e de 
smear layer em canais instrumentados (Bolanos et al., 1980; Haikel et al., 1988; 
Hulsmann et al., 1997; Schafer et al., 2000). Hulsmann et al. (Hulsmann et al., 
1997) publicaram uma proposta de classificação da limpeza das paredes 
dentinária amplamente utilizada na literatura e que permite classificar a presença 
de debris e de smear layer num de cinco níveis possíveis. Os níveis 1 e 2 são 
habitualmente considerados ideais e correspondem a canais limpos com apenas 
algumas partículas em reduzido número e isoladas / ausência de smear layer e 
túbulos dentinários abertos (nível 1) ou a pequenas conglomerados de partículas/ 
pequena quantidade de smear layer com alguns túbulos dentinários abertos 
(nível 2) (Jodway et al., 2006; Schafer et al., 2006a). 
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A.III.4.2.2. Capacidade de limpeza de limas de Ni-Ti. 
 
 Vários autores (Schafer et al., 2000; Schafer et al., 2002c; Hulsmann et 
al., 2003b; Schafer et al., 2004b; Paque et al., 2005; Kum et al., 2006; Schafer 
et al., 2006a) estudaram a capacidade de limpeza de vários sistemas rotatórios 
de Ni-Ti por microscopia electrónica de varrimento. Em cada estudo, é notória a 
vontade dos autores utilizarem protocolos de irrigação iguais para os vários 
sistemas examinados – mesmos irrigantes e volumes idênticos – de modo a 
controlar factores associados à irrigação. Apesar de cada estudo utilizar sistemas 
diferentes para obter preparações apicais de dimensões comparáveis, a 
conicidade apical não é controlada, tal como também não é frequente haver 
informação sobre a dimensão da agulha usada para irrigação. Assim, é frequente 
num mesmo estudo haver canais que foram preparados por sistemas diferentes, 
mas que também ficaram com formas diferentes. Não se pode, portanto, excluir 
que as diferenças de limpeza não advenham da maior ou menor acessibilidade 
dos irrigantes ao terço apical. Por exemplo, no estudo de Schafer e Zapke 
(Schafer et al., 2000) todos os canais foram preparados até um tamanho de 
0,40 mm, mas aqueles que foram preparados manualmente não tiveram 
preparação telescópica e por isso ficaram com uma conicidade de 2%, enquanto 
as limas ProFile prepararam os canais até uma conicidade tripla, pelo que a 
irrigação se pôde fazer mais profundamente. Não se pode, portanto, afirmar que 
as limas ProFile limpem melhor que as Flex-O-file; apenas se pode concluir que a 
forma final obtida com este tipo de limas permite uma melhor limpeza, quer seja 
um efeito da forma do canal ou realmente do sistema utilizado. Mais, quando os 
canais são instrumentados até números grandes, como por exemplo 0,45 mm - o 
tamanho final no caso do estudo de 2003 de Hulsmann et al. (Hulsmann et al., 
2003b) - a conicidade parece não ser mais um factor decisivo para obter 
igualdade na qualidade de preparação por dois sistemas diferentes (Quantec: 
6%; LightSpeed: 2,5%). Acontece o mesmo quando a agulha utilizada para a 
irrigação é capaz de chegar ao comprimento endodôntico, como no caso do 
estudo de Schafer et al. (Schafer et al., 2006a), no qual a agulha tem 0,305 mm 
de diâmetro e pôde, portanto, chegar ao comprimento endodôntico uma vez que 
os canais foram instrumentados até 0,35 mm com qualquer um dos três sistemas 
investigados. 
 Em contrapartida, há informação transversal a todos os estudos 
mencionados:  
 - Nenhum sistema é capaz de produzir canais completamente limpos; 
 - Todos os sistemas produzem canais mais limpos na região coronária do 
que na apical; 
 - Em situações nas quais é possível obter irrigação profunda - ou por 
alargamento apical e/ou por conicidade suficientes para a agulha de irrigação 
chegar ao comprimento endodôntico – a qualidade de limpeza do terço apical 
passa a ser comparável entre os vários sistemas. 
 Schafer e Lohmann (Schafer et al., 2002c) realçam: “tem que se ter em 
consideração que a eficácia de limpeza [das várias] técnicas de instrumentação 
pode ser melhorada usando uma combinação de hipoclorito de sódio e de EDTA 
[como irrigantes]”. Calt e Serper (Calt et al., 2000) demonstraram que uma 
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irrigação final com 10 ml de EDTA a 17% durante 2 minutos seguida de 10 ml de 
NaOCl a 5% em canais instrumentados até um tamanho I.S.O. 60 produz 
paredes dentinárias limpas, sem smear layer. 
 

A.III.4.2.3. Limpeza de canais por limas de Ni-Ti: eliminação de 
microrganismos 

 
 A remoção de restos intracanalares e da smear layer é obrigatória para que 
se consiga eliminar a maioria dos microrganismos do sistema endodôntico 
(Jodway et al., 2006). Dalton et al. (Dalton et al., 1998) compararam, in vivo, a 
redução de bactérias intracanalares em dentes instrumentados com limas 
ProFile .04 (série 29) e em dentes instrumentados com limas K de aço inoxidável, 
sendo a irrigação unicamente realizada com soro fisiológico. Verificaram que não 
existem diferenças significativas na capacidade de reduzir o número de bactérias 
cultiváveis, quer se use limas superelásticas ou de aço inoxidável, e que nenhum 
dos dois métodos de instrumentação consegue tornar os canais livres de 
microrganismos. Para irrigação com soro fisiológico, apenas o aumento do 
diâmetro apical é acompanhado por uma redução do número de canais 
contaminados. Shuping et al. (Shuping et al., 2000) provaram que a 
instrumentação com limas de níquel-titânio associada a irrigação com 1,25% de 
hipoclorito de sódio permite que 62% dos canais se apresentem sem bactérias 
cultiváveis, o que é significativamente mais do que a percentagem obtida quando 
se irriga apenas com soro fisiológico (28%). No entanto, é necessário salientar 
que esta redução só se verifica quando o alargamento apical excede um tamanho 
I.S.O. 30-35, pois se for inferior então o hipoclorito de sódio é tão ineficaz como 
o soro fisiológico (Card et al., 2002). 
 Estes estudos concordam com o que havia sido demonstrado para limas de 
aço inoxidável – a título de exemplo, cite-se Parris et al. (Parris et al., 1994), 
autores que demonstraram que preparações apicais de maior diâmetro, obtidas 
com limas K, eliminam mais bactérias do sistema endodôntico. 
 A necessidade de preparar a região apical até números elevados pode ser 
explicada pelo artigo de Kerekes e Tronstad (Kerekes et al., 1977), citado por 
Card (Card et al., 2002), no qual se mostra que 95% dos canais mesiais de 
molares precisaria de uma preparação apical I.S.O. 60 para ter o milímetro mais 
apical completamente instrumentado.  
 Ainda existe alguma controvérsia sobre o alargamento apical a realizar 
(Peters, 2004); segundo Coldero et al. (Coldero et al., 2002), Buchanan defende 
que o alargamento seja pequeno para que se controle melhor a obturação apical 
e se minimize a possibilidade de transportar o canal. Lertchirakarn et al. 
(Lertchirakarn et al., 2003) chamam também a atenção para o risco de uma 
redução na espessura de dentina, por alargamento apical excessivo, poder 
enfraquecer a raiz. 
 Em alternativa a maiores tamanhos de preparação apical, a investigação de 
Coldero et al. (Coldero et al., 2002) permite a estes autores sugerir: “o maior 
alargamento na região coronária [obtido por limas de maior conicidade] é 
suficiente para permitir o acesso dos irrigantes antimicrobianos à região mais 
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apical do canal, sem necessidade de remover dentina no comprimento 
endodôntico”. Lam et al. (Lam et al., 2005) determinaram as cargas verticais 
necessárias para fracturar raízes mesio-vestibulares de molares inferiores 
extraídos, quando instrumentados com limas K manuais, LightSpeed e ProFile GT 
até, respectivamente, 0,25 mm e conicidade de 5%; 0,50 mm e conicidade 0%; 
0,20 mm e conicidade 8%. Concluíram que tanto o maior diâmetro apical como a 
maior conicidade apical não aumentam a susceptibilidade das raízes à fractura. 
  
 Em resumo: 
 
 - A instrumentação de Ni-Ti é capaz de remover material infectado do 
interior dos canais, mas não na sua totalidade. 
 - A utilização de agentes antimicrobianos é um importante coadjuvante na 
redução do número de bactérias viáveis. 
 - As limas de Ni-Ti podem promover uma melhor irrigação da região mais 
apical dos canais por um de dois modos: ou por maior diâmetro de preparação 
apical ou por um aumento da conicidade dessa região. 
 

A.III.4.2.4. Relevância clínica 
 
Viu-se anteriormente que nenhum sistema é capaz de remover completamente o 
material infectado do interior dos canais. Schafer e Lohmann (Schafer et al., 
2002c) chamam, contudo, a atenção para um dado potencialmente mais 
significativo do ponto de vista clínico: os sistemas testados não apresentam 
diferenças significativas no grau de limpeza obtido no terço apical. Ora, Nair et 
al. (Nair et al., 1990) demonstraram a associação entre persistência de 
microrganismos no terço apical e manutenção de lesões periapicais, pelo que a 
escolha de um dos diferentes tipos de limas superelásticas disponíveis no 
mercado poderá não influenciar o prognóstico dos casos tratados. 
 Card et al. (Card et al., 2002) realizaram um estudo clínico sobre a 
importância do alargamento apical e desinfecção da zona. Realizaram culturas 
microbiológicas no início do tratamento, depois da primeira instrumentação 
(canais de molares alargados a 0,465 mm e caninos e pré-molares preparados 
até 0,599 mm) e depois da segunda instrumentação (canais molares até 
0,60 mm e caninos e pré-molares até 0,80 mm). Verificaram que os caninos e 
pré-molares originaram 100% de culturas negativas logo após a primeira 
instrumentação. No caso dos molares, após a primeira instrumentação a cultura 
era negativa em 81,5% dos dentes, subindo para 88,9% após a segunda 
instrumentação, sendo que este acréscimo não é estatisticamente significativo. 
Foi usada irrigação abundante entre cada lima sucessiva, com hipoclorito de 
sódio a 1% e agulha de 28 G (0,356 mm). Os autores sugerem que 
alargamentos da ordem de 0,60 mm (caninos e pré-molares) e 0,45 mm 
(molares) sejam objectivos razoáveis a atingir. Walsch (Walsch, 2004) é outro 
autor que propõe uma técnica híbrida de instrumentação, “com instrumentos 
cónicos em preparação corono-descendente, seguida de instrumentação apical 
com limas flexíveis LightSpeed”. Card et al. (Card et al., 2002) defendem 
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também que a preocupação com a possibilidade de fractura é legítima se se 
considerar instrumentar até tamanhos desta ordem de grandeza com limas 
cónicas, mas aceitável se se recorrer a instrumentos LightSpeed, de modo a 
minimizar o enfraquecimento coronal da raiz. Esta consideração parece validada 
por Lam et al. (Lam et al., 2005), que demonstraram em modelo laboratorial que 
o alargamento até 0,50 mm com limas LightSpeed não enfraquece 
significativamente raízes mesiais de molares inferiores. 
 Embora não existam, ainda, estudos que determinem os limites de 
segurança para a instrumentação apical in vivo, parece relevante a possibilidade 
de limas de Ni-Ti permitirem alargamentos de maior magnitude com menos 
inconvenientes do que os apresentados pelos instrumentos clássicos de aço 
inoxidável, como se verá nos parágrafos seguintes. 
 

A.III.4.3. Rapidez de preparação 
 
 Existem vários estudos que comparam os tempos necessários para 
preparar canais endodônticos com limas de Ni-Ti e com limas de aço inoxidável. 
Alguns utilizaram canais simulados em acrílico (Kum et al., 2000; Hata et al., 
2002; Schafer et al., 2002b; Schafer et al., 2003a), outros dentes naturais 
(Short et al., 1997; Schafer et al., 2002c; Weiger et al., 2003) e Schafer et al. 
(Schafer et al., 2004a) realizaram o seu estudo em contexto clínico. 
 Nota-se a variabilidade acentuada nos tempos registados entre os vários 
estudos, explicada pelo modo como se quantificou o tempo (por exemplo, tempo 
só de instrumentação (Yun et al., 2003) versus duração da instrumentação com 
inclusão do tempo para troca de limas, de irrigação e recapitulação (Kum et al., 
2000)). No entanto, há uma tendência clara para a instrumentação em dentes 
extraídos ser mais demorada do que em canais artificiais em blocos de acrílico. 
Mais importante, há unanimidade na maior velocidade de preparação com 
sistemas rotatórios superelásticos do que com instrumentação manual com limas 
de aço inoxidável, independentemente do modelo de estudo adoptado – dentes 
naturais ou canais simulados em blocos de acrílico. O único estudo que menciona 
tempos clínicos de preparação também apresenta tendência concordante com os 
modelos ex vivo. Com efeito, Schafer et al. (Schafer et al., 2004a) observaram o 
trabalho de oito médicos dentistas generalistas, que demoraram em média 13 
minutos por canal ao utilizarem limas superelásticas (110 canais instrumentados 
com limas FlexMaster) contra uma média de 18 minutos para instrumentação 
com limas de aço inoxidável (84 canais) – a diferença foi considerada 
significativa. 
  
 Quando se procura comparar sistemas mecanizados entre si, constata-se 
uma grande divergência de resultados em estudos que utilizaram blocos de 
acrílico como modelo experimental (Kum et al., 2000; Yun et al., 2003; Schafer 
et al., 2004c; Merrett et al., 2006; Schafer et al., 2006b; Yang et al., 2006) e 
estudos utilizando dentes naturais (Short et al., 1997; Hulsmann et al., 2003b; 
Weiger et al., 2003; Schafer et al., 2004b; Veltri et al., 2004; Jodway et al., 
2006; Schafer et al., 2006a). De um modo geral, os estudos em dentes naturais 



Vantagens e limitações das limas de Ni-Ti 
 

 

91 

tendem a não encontrar diferenças entre o tempo necessário para preparar os 
canais enquanto os estudos em modelo de acrílico tendem a identificar um dado 
sistema como sendo o mais rápido, mas que nunca é o mesmo de estudo para 
estudo. 
 Assinalam-se, no entanto, dois resultados interessantes: canais mais 
curvos não demoram mais tempo a serem instrumentados do que canais menos 
curvos (Schafer et al., 2002b; Schafer et al., 2003a) e, por outro lado, canais 
mais simples são mais rapidamente instrumentados do que canais em “S”, com 
dupla curvatura (Yang et al., 2006). Claramente em contraste com a falta de 
clareza dos estudos em canais simulados, os trabalhos realizados em dentes 
extraídos são unânimes em 71% das publicações: não são detectadas diferenças 
significativas no tempo de preparação requerido por diferentes sistemas de limas 
de Ni-Ti. Nos restantes 29%, as diferenças podem ficar a dever-se ao número de 
limas necessárias para atingir a mesma dilatação apical ou pelo movimento a 
efectuar para efectuar a instrumentação (Short et al., 1997). 
  
 Thompson e Dummer (Thompson et al., 1997b) sintetizam: “claramente, 
os instrumentos de níquel-titânio têm o potencial de acelerar a preparação dos 
canais endodônticos, [reduzindo assim] o cansaço tanto do médico como do 
paciente”. 
 

A.III.4.4. Transporte apical 
 
 O transporte apical é um dos principais inconvenientes quando se 
instrumentam canais curvos com limas de aço inoxidável, pois a rectificação dos 
canais manifesta-se por aberrações de forma, como degraus, falsos trajectos e 
perfurações apicais, entre outras, que levam a que zonas do sistema endodôntico 
fiquem por instrumentar e, por isso, contaminadas (Schafer et al., 2004c), para 
além de mais difíceis de obturar (Schafer et al., 2004a) 
 As ligas de Ni-Ti apresentam características mecânicas que as diferenciam 
drasticamente do aço inoxidável - menor módulo de elasticidade e patamar 
superelástico - e que deixam antever um maior respeito pela forma e direcção 
dos canais endodônticos curvos. Vários autores (Thompson et al., 1997c; Kum et 
al., 2000; Hata et al., 2002; Schafer et al., 2002b; Sonntag et al., 2003; Yun et 
al., 2003; Schafer et al., 2004c; Merrett et al., 2006) investigaram se estas 
propriedades se repercutem num menor transporte da forma original dos canais 
instrumentados. Das suas publicações se pode concluir que: 
 - Limas de Ni-Ti transportam significativamente menos que limas de aço 
inoxidável de tamanho em D0 comparável – resultado verificado tanto em canais 
simulados em blocos de acrílico (Kum et al., 2000; Hata et al., 2002; Schafer et 
al., 2002b; Sonntag et al., 2003) como em dentes extraídos (Esposito et al., 
1995; Short et al., 1997; Peters et al., 2001b; Schafer et al., 2002c). Por esta 
razão, o pré-alargamento da região coronária poderá eventualmente ser menos 
marcado do que na instrumentação com limas de aço inoxidável, o que poderá 
ser benéfico para a manutenção da integridade estrutural do dente (Esposito et 
al., 1995; Short et al., 1997);  
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 - A diferença de transporte criado entre limas de Ni-Ti e de aço inoxidável é 
particularmente óbvia para tamanhos I.S.O. superiores a 30 (Esposito et al., 
1995; Short et al., 1997), pelo que Esposito et al. (Esposito et al., 1995) 
afirmam que “as limas de Ni-Ti permitem preparações apicais de maior diâmetro 
[como 35, 40 ou 45] em canais curvos”. Do ponto de visto clínico, Schafer et al. 
(Schafer et al., 2004a) verificaram que existe tendência para os médicos 
dentistas generalistas acabarem a preparação apical com números 
significativamente maiores quando utilizam limas de Ni-Ti do que quando se 
servem de instrumentos de aço inoxidável; 
 - Outra diferença entre as limas de Ni-Ti e as de aço inoxidável parece 
residir no modo como se faz a rectificação dos canais. Com sistemas 
superelásticos, há concordância: a rectificação acontece sobretudo no terço 
apical e numa direcção centrípeta em relação à curva descrita pelo canal 
(Thompson et al., 1997c; Peters et al., 2001b; Hata et al., 2002; Schafer et al., 
2002b; Yun et al., 2003; Schafer et al., 2004c; Merrett et al., 2006). Já na 
rectificação provocada por limas de aço inoxidável, há também tendência para 
ocorrer no terço médio dos canais, em direcção ao centro da curvatura (zona de 
perigo clássica) (Alodeh et al., 1989; Dummer et al., 1989; al-Omari et al., 
1992a; al-Omari et al., 1992b; Dummer et al., 1993; Thompson et al., 1997c; 
Hata et al., 2002). A Figura 42 ilustra este conceito, estando assinaladas a 
vermelho as áreas potencialmente desgastadas por limas de aço inoxidável e de 
Ni-Ti. 
 

    

 

  

 

 Lima de Aço Inoxidável Lima de Ni-Ti  
 Figura 42: Padrão de rectificação provocado por limas de Ni-Ti e de aço inoxidável 

[criado a partir de (Bramante et al., 2003)] 

 

 
 Thompson e Dummer (Thompson et al., 1997c) identificam também um 
outro padrão de rectificação gerada por limas de Ni-Ti. Se o segmento curvo dos 
canais for curto, há tendência para o transporte ser equilibrado, com desgaste 
comparável nas paredes côncava e convexa do canal. Se o segmento curvo for 
mais longo, então mais material é removido da região convexa do canal. A Figura 
43 ilustra este conceito. 
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 Lima Ni-Ti  
Segmento curvo longo 

Lima Ni-Ti  
Segmento curvo curto 

 

 Figura 43: Influência do comprimento do segmento curvo no padrão de rectificação 
provocado por limas de Ni-Ti 

[criado a partir de (Bramante et al., 2003)] 

 

 
 - Os sistemas de Ni-Ti variam entre si no transporte que provocam mas, de 
um modo geral, essas diferenças não são estatisticamente significativas (Short et 
al., 1997; Kum et al., 2000; Hata et al., 2002; Ponti et al., 2002; Hulsmann et 
al., 2003a; Hulsmann et al., 2003b). Quando as diferenças são significativas, têm 
contudo uma magnitude pequena, não havendo estudos que indiquem se têm 
repercussões clínicas ou não;  
 - Alguns autores sugerem que o transporte é acentuado pelo maior grau de 
curvatura dos canais (Thompson et al., 1997c; Schafer et al., 2004c), enquanto 
outros afirmam o contrário (Iqbal et al., 2003; Iqbal et al., 2004). A diferença 
mais aparente entre estas duas opiniões reside no modelo de estudo adoptado, 
respectivamente canais simulados em blocos de acrílico e dentes naturais 
extraídos. Para além de o comportamento das limas poder ser diferente conforme 
o material instrumentado, também é possível que os canais tenham graus de 
curvatura muito diferentes, e mais acentuados nos blocos de acrílico - embora 
seja impossível verificar esta hipótese por falta de informação nos artigos 
considerados. Por último, note-se que as ligas de Ni-Ti apresentam um patamar 
superelástico que abrange uma larga gama de extensões; canais mais curvos 
levam a uma maior extensão das limas, mas tal facto não leva a uma subida 
considerável da tensão aplicada pelo material sobre a dentina, o que poderá 
explicar o facto de esta não ser mais cortada – e por conseguinte o canal 
transportado – quando a curvatura aumenta. Já a resina poderá ser cortada cada 
vez mais, à medida que o grau de curvatura aumentar, se a força necessária 
para a cortar estiver muito perto dos valores de tensão associados à extensão do 
níquel-titânio. 
 
 Em resumo: as limas de Ni-Ti transportam significativamente menos que 
limas de aço inoxidável, sendo a diferença particularmente óbvia a partir de 
tamanhos I.S.O. superiores a 30. Mais, o transporte apical provocado por 
sistemas de Ni-Ti é de fraca magnitude e ocorre quase exclusivamente no terço 
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apical. Em dentes naturais, é possível que o transporte apical não seja 
condicionado pela curvatura dos canais. 
 

A.III.4.5. Variação no comprimento endodôntico 
 
 Existem estudos com informação sobre a variação de comprimento 
endodôntico após instrumentação em canais simulados em blocos de acrílico 
(Thompson et al., 1997b; Thompson et al., 1997a; Thompson et al., 2000; 
Schafer et al., 2002b; Schafer et al., 2003a; Schafer et al., 2006b; Yang et al., 
2006) e em dentes extraídos (Schafer et al., 2002c; Hulsmann et al., 2003b; 
Iqbal et al., 2003; Weiger et al., 2003; Iqbal et al., 2004; Schafer et al., 2004b; 
Veltri et al., 2004; Paque et al., 2005; Schafer et al., 2006a). 
 Após preparação de canais com limas superelásticas, o comprimento 
endodôntico variou maioritariamente no sentido negativo, isto é, houve tendência 
para a instrumentação mecanizada provocar perda de comprimento (Thompson 
et al., 1997b; Schafer et al., 2002b; Schafer et al., 2002c; Hulsmann et al., 
2003b; Iqbal et al., 2003; Schafer et al., 2003a; Weiger et al., 2003; Iqbal et al., 
2004; Schafer et al., 2004b; Schafer et al., 2006b; Yang et al., 2006). Em 
modelos laboratoriais com canais simulados em acrílico, essa perda de 
comprimento variou entre 0,02 mm e 0,57 mm, conforme o estudo considerado, 
sendo a mediana de 0,37 mm. Já em publicações que se referem a dentes 
extraídos, a perda de comprimento varia entre 0,20 mm e 0,50 mm, sendo a 
mediana de 0,28 mm. Por comparação não paramétrica através do teste de 
Mann-Whitney, verifica-se que a diferença entre estas medianas não é 
significativa. Mais importante é a constatação que a perda de comprimento é 
pequena. Thompson e Dummer (Thompson et al., 2000) comentam a este 
propósito: “a capacidade de controlar o comprimento endodôntico é 
particularmente importante quando se usam instrumentos mecanizados pois não 
permitem uma sensação táctil tão boa como os manuais. O facto de os canais 
não ficarem bloqueados com raspas [de material proveniente das paredes 
canalares] sugere que as pequenas variações no comprimento endodôntico 
sejam um reflexo da rectificação dos canais ou de falta de controlo do 
comprimento por parte do clínico”. A apoiar esta hipótese está o facto de a 
maioria dos estudos não encontrar diferenças significativas na variação do 
comprimento endodôntico provocada por limas diferentes em condições 
experimentais comparáveis (Schafer et al., 2002c; Schafer et al., 2002b; Schafer 
et al., 2003a; Iqbal et al., 2004; Schafer et al., 2004b; Veltri et al., 2004; 
Schafer et al., 2006b). 
 Verifica-se que os limas de Ni-Ti não provocam bloqueio do lúmen em 
canais simulados (Thompson et al., 1997b; Thompson et al., 1997a; Thompson 
et al., 2000; Schafer et al., 2002b; Schafer et al., 2003a; Schafer et al., 2006b) 
nem em dentes extraídos (Schafer et al., 2002c; Hulsmann et al., 2003b; 
Schafer et al., 2004b; Paque et al., 2005; Schafer et al., 2006a). De acordo com 
Holland et al. (Holland et al., 1980), a acumulação de raspas dentinárias 
infectadas entre o material de obturação e os tecidos periapicais diminui 
acentuadamente a remodelação do periapex, pelo que a sua inexistência no 
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seguimento da instrumentação com limas de Ni-Ti pode potenciar favoravelmente 
o prognóstico clínico.  
 Por outro lado, embora as limas de Ni-Ti provoquem extrusão de debris 
para o periapex, fazem-no em menor quantidade que as limas de aço inoxidável 
(Reddy et al., 1998). Beeson et al. (Beeson et al., 1998) verificaram que limas 
ProFile .04 Série 29 não levam a qualquer extrusão apical em dentes extraídos, 
quando usadas a 1 mm do foramen. Também este facto levará a um melhor 
prognóstico, pois a extrusão apical de fragmentos infectados pode condicionar 
negativamente o processo de cura periapical e ser responsável por dor e 
inflamação pós-tratamento (Hinrichs et al., 1998; Schirrmeister et al., 2006b). 
  
 Em resumo: 
  
 - A instrumentação de canais endodônticos com limas de Ni-Ti não os 
bloqueia com raspas de material e, por outro lado, a extrusão de material 
potencialmente infectado para o periapex é bastante menor do que a causada 
por limas de aço inoxidável. 
 - A instrumentação com limas de Ni-Ti leva a uma perda de comprimento 
endodôntico de fraca magnitude, tipicamente abaixo de 0,5 mm e possivelmente 
corresponde à pequena rectificação que acompanha a utilização destas limas. 
  

A.III.4.6. Resumo e consequências clínicas 
 
 As limas de níquel-titânio têm o claro potencial de acelerar a preparação 
dos canais endodônticos, reduzindo o cansaço tanto do médico como do paciente. 
Mas, mais importante, é o facto de as limas de Ni-Ti transportarem 
significativamente menos que limas de aço inoxidável, sendo a diferença 
particularmente óbvia a partir de tamanhos I.S.O. superiores a 30. O transporte 
apical provocado por sistemas de Ni-Ti é de fraca magnitude e ocorre quase 
exclusivamente no terço apical.  
 Os instrumentos superelásticos, independentemente do sistema de limas 
considerado, provocam também uma menor perda de comprimento endodôntico, 
geralmente abaixo dos 0,5 mm. Uma das razões apontadas para estas 
características favoráveis é a menor capacidade de corte das limas de Ni-Ti, 
embora só esteja claramente demonstrada em modelos laboratoriais de acrílico. 
De qualquer modo, menor transporte apical e menor perda de comprimento 
endodôntico implica menor número de zonas inacessíveis a uma correcta 
desinfecção e obturação. 
 Paralelamente, a rotação que permite aos sistemas mecanizados remover 
os detritos gerados durante a instrumentação, impede o bloqueio apical por estes 
resíduos e a extrusão de material potencialmente infectado para a região 
periapical encontra-se diminuída. 
 Nenhum sistema mecanizado per se permite obter canais totalmente 
limpos, sendo o terço apical sempre o mais problemático e com maior quantidade 
de resíduos por remover. A utilização de agentes antimicrobianos é um 
importante coadjuvante na redução do número de bactérias viáveis e as limas de 



Introdução - Limas endodônticas de Ni-Ti 
 
 

96 

Ni-Ti podem promover uma melhor irrigação da região mais apical dos canais por 
um de dois modos: ou por permitirem a criação de um maior diâmetro apical ou 
por facilmente criarem um aumento de conicidade no terço apical. 
 Do ponto de vista clínico, Alexander et al. (Alexander et al., 1997) 
avaliaram os resultados radiográficos de tratamentos clínicos efectuados por 
estudantes em canais mesiais de molares inferiores e verificaram que a 
“qualidade dos tratamentos efectuados [com limas de Ni-Ti] foi geralmente 
melhor que a dos tratamentos efectuados com limas K de aço inoxidável”, tendo 
havido menor transporte e obturações de melhor qualidade. Pettiette et al. 
(Pettiette et al., 1999) identificam igual tendência num grupo de 30 estudantes 
finalistas. E Sonntag et al. (Sonntag et al., 2003) concluem que “operadores sem 
experiência conseguem obter preparações de melhor qualidade utilizando 
instrumentos mecanizados do que manuais, em aço inoxidável”. 
 Quanto às repercussões clínicas que estas vantagens trazem, há ainda 
muito pouca informação publicada e, como Peters (Peters, 2004) faz notar, 
“serão necessários estudos clínicos aleatorizados para avaliar o prognóstico 
clínico do uso de instrumentos de Ni-Ti”. 
 Pettiette, Delano e Trope (Pettiette et al., 2001) compararam a taxa de 
sucesso um ano após a conclusão do tratamento de dentes molares por 
estudantes do último ano de Medicina Dentária, tendo cada aluno instrumentado 
dois molares. Aleatoriamente, ora o primeiro ora o segundo dente foi 
instrumentado com limas K I.S.O. de aço inoxidável e o outro molar com limas 
Ni-Ti manuais, de conicidade também I.S.O.. Por comparação da rarefacção 
óssea existente em radiografias pós-operatórias e em radiografias realizadas um 
ano após conclusão do tratamento, verificaram uma maior densidade óssea 
neoformada em dentes instrumentados com limas manuais de Ni-Ti, pelo que os 
autores concluem: “ manter a forma original após a instrumentação leva a um 
melhor prognóstico do tratamento endodôntico”. 
 Peters et al. (Peters et al., 2004) investigaram os resultados clínicos 
obtidos com limas de Ni-Ti mecanizadas. 179 pacientes, num total de 233 
dentes, receberam tratamento endodôntico realizado por dois médicos 
experientes, com LightSpeed, com ProFile .04 ou com ProFile .04 e 
ProFile .06/ProFile GT para aumentar a conicidade das preparações. O método de 
avaliação baseou-se na comparação de radiografias pós-tratamento e após um 
período médio de 25,4 meses. Concluíram que as limas de Ni-Ti permitem obter 
prognóstico favorável em 86% dos casos e que o prognóstico depende 
significativamente do diagnóstico pré-operatório mas não do sistema de Ni-Ti 
escolhido para instrumentar os canais. 
 As vantagens das limas de Ni-Ti em relação aos de aço inoxidável são 
várias e justificam o seu uso clínico. No entanto, um aspecto continua por 
resolver e justifica o receio de muitos clínicos em relação aos sistemas 
mecanizados: a possibilidade de fractura inesperada e sem pré-aviso destes 
instrumentos (Bergmans et al., 2001a). No próximo capítulo, abordar-se-á o 
tema da fractura de limas de Ni-Ti, com particular atenção na incidência do 
fenómeno, suas consequências no prognóstico, factores de que depende e 
sugestões encontradas na literatura para o minimizar, bem como nos 
mecanismos subjacentes à fractura e métodos para os estudar. 
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A.IV. FRACTURA DE LIMAS NI-TI MECANIZADAS 

 
 A transformação de fase que ocorre nas ligas de Ni-Ti permite-lhes sofrer 
grandes extensões de modo reversível, o que as torna particularmente 
interessantes para serem utilizadas em substituição do aço inoxidável em 
aplicações médicas que requeiram extensões de elevado valor. Esta maior 
deformabilidade reversível torna possível negociar curvaturas acentuadas, como 
as que se encontram nos sistemas endodônticos (Booth et al., 2003). 
 No entanto, a superelasticidade das ligas de Ni-Ti ainda é ofuscada pela 
sua fraca resistência à fadiga, o que resulta em fractura de limas de Ni-Ti in vivo 
ou em rejeição prematura de limas que poderiam, de outro modo, ter uma maior 
longevidade clínica (Young et al., 2005). A fractura pode ocorrer de modo súbito, 
sem aviso táctil ou visual (Dietz et al., 2000), implicando que a lima seja 
removida do interior do canal – com a inevitável destruição de dentina adjacente 
ao instrumento – ou que nele permaneça – podendo influenciar negativamente o 
prognóstico do caso ou, até, obrigar a cirurgia endodôntica para tratar a lesão 
periapical associada à raiz. 
 O texto que se segue aborda inicialmente os aspectos clínicos relacionados 
com a fractura das limas superelásticas mecanizadas e que justificam o estudo 
da fractura. De seguida, serão considerados os tipos e modos de fractura das 
limas de Ni-Ti, seguindo-se uma análise dos factores com influência neste 
fenómeno. Por fim, ver-se-ão sucintamente os principais métodos científicos 
disponíveis para estudar a fractura das limas superelásticas, do ponto de vista da 
Engenharia dos Materiais, aos quais se fará referência na parte experimental do 
presente trabalho. 
 

A.IV.1. ASPECTOS CLÍNICOS 
 
 Svec et al. (Svec et al., 2002) contextualizam clinicamente a fractura das 
limas mecanizadas: “as limas de Ni-Ti não podem ser utilizadas indefinidamente; 
tanto os investigadores como os clínicos não chegaram ainda a acordo sobre o 
número de vezes que um instrumento pode ser utilizado antes de ser rejeitado e 
apenas há consenso na rejeição do instrumento quando este apresenta sinais de 
distorção ou de fractura”. Young et al. (Young et al., 2005) acrescentam: “a 
fractura catastrófica de limas de Ni-Ti durante a prática endodôntica é altamente 
variável; quando ocorre, pode comprometer o prognóstico do caso tratado e 
implicar cirurgia correctiva; caso se opte por rejeitar as limas após um número 
fixo de casos clínicos, os custos do tratamento podem aumentar por rejeição 
precoce dos instrumentos”. 
 De seguida, discutir-se-ão os aspectos clínicos ligados à fractura de limas 
de Ni-Ti: a importância clínica do fenómeno - incidência e consequências de uma 
fractura intracanalar – e os modos descritos na literatura para reduzir o número 
de fracturas durante o exercício clínico. 
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A.IV.1.1. Caracterização do fenómeno 
 

A.IV.1.1.1. Incidência de fractura de limas de Ni-Ti 
 
 Existem vários estudos publicados que mencionam a incidência de fractura 
de limas de Ni-Ti, quer in vitro (Tygesen et al., 2001; Martin et al., 2003; Di 
Fiore et al., 2006b) como in vivo, em contexto clínico (Ramirez-Salomon et al., 
1997; Sattapan et al., 2000b; Pettiette et al., 2002; Al-Fouzan, 2003; Parashos 
et al., 2004a; Schafer et al., 2004a; Leseberg et al., 2005; Peng et al., 2005; 
Spili et al., 2005; Di Fiore et al., 2006a; Iqbal et al., 2006b; Shen et al., 2007). 
 Por incidência, entende-se o número de limas que fracturam por 100 limas 
utilizadas. Em dentes extraídos ou modelos de acrílico, a incidência é bastante 
variável, havendo diferenças tão grandes como entre o estudo de Tygesen et al. 
(Tygesen et al., 2001) – no qual não houve uma única fractura entre os 210 
instrumentos ProFile .04 utilizados – e o estudo de Martin et al. (Martin et al., 
2003), no qual houve em média um instrumento ProTaper fracturado a cada dez 
canais instrumentados. 
 Nos estudos clínicos, os valores da incidência também têm uma amplitude 
de variação elevada: entre 0,3 % e 23,0 %. No entanto, se se considerar o 
número de limas utilizadas em cada estudo (Sattapan et al., 2000b; Al-Fouzan, 
2003; Peng et al., 2005; Di Fiore et al., 2006a), determina-se uma média 
ponderada de 2,0 %, ou seja, em média uma lima de Ni-Ti fracturará a cada 49 
limas utilizadas. 
 É possível que na clínica os valores sejam mais elevados quando 
comparados ao que se observa em laboratório pela maior variabilidade dos 
canais naturais em relação aos simulados em blocos de acrílico e por haver um 
maior controlo da instrumentação em pré-clínico. 
 No que diz respeito à probabilidade clínica de um instrumento rotatório 
superelástico fracturar num canal (número de instrumentos fracturados por cada 
cem canais instrumentados), os valores variam entre 1,8 % e 3,7 % (Al-Fouzan, 
2003; Schafer et al., 2004a; Leseberg et al., 2005; Di Fiore et al., 2006a; Iqbal 
et al., 2006b). Ponderando a média pelo número de canais instrumentados em 
cada um destes estudos, surge o valor de 0,75%. Ou seja, em média, dá-se uma 
fractura por cada 133 canais instrumentados. 
 A título de comparação, a média ponderada da incidência de fractura de 
limas de aço inoxidável, calculada a partir dos estudos de Sotokawa (Sotokawa, 
1990) e de Iqbal et al. (Iqbal et al., 2006b), é de 0,24%. Ou seja, em média, é 
de esperar uma fractura de uma lima de aço inoxidável em cada 410 utilizadas. 
Iqbal et al. (Iqbal et al., 2006b) afirmam mesmo: “a probabilidade de fracturar 
uma lima [de Ni-Ti] é sete vezes maior do que a de fracturar uma de aço 
inoxidável”. Spili et al. (Spili et al., 2005) relatam valores semelhantes numa 
população de endodontistas: em sete fracturas, só uma corresponde a uma lima 
de aço inoxidável. Justifica-se, assim, a percepção generalizada entre os 
médicos-dentistas, segundo a qual as limas de Ni-Ti fracturam mais 
frequentemente do que as de aço inoxidável (Parashos et al., 2006). 
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 Quanto à distorção de limas de Ni-Ti, tem uma incidência de 11,5%. Ou 
seja, em média, observa-se uma lima distorcida por cada 9 utilizadas. A Tabela 5 
detalha a relação que existe entre distorção e fractura de limas de Ni-Ti, sendo 
bastante relevante que uma maior experiência clínica se acompanha de um rácio 
entre Incidência de distorção e Incidência de fractura mais próximo de um. Quer 
isto dizer que profissionais com menor experiência clínica produzem menos limas 
distorcidas e mais limas fracturadas. Endodontistas experimentados aparentam 
ter maior capacidade de rejeitar um instrumento por detecção de distorção 
plástica em vez de o fazerem por constatação de fractura. 
 
 

Experiência 
Clínica Referência Sistema utilizado 

Incidência 
de distorção 

(Id) 

Incidência 
de fractura 

(If) 

Rácio 
(Id/If) 

Alunos de 
pós-graduação 

(Peng et al., 2005) ProTaper (S1) 0,82 22,95 0,04 

(Shen et al., 2007) ProTaper (manual) 6,98 14,46 0,48 

Endodontistas 
(Sattapan et al., 2000b) Quantec 2000 28,31 20,90 1,35 

(Al-Fouzan, 2003) ProFile .04 4,23 4,68 0,90 
 

 Tabela 5: Relação entre distorção e fractura de limas de Ni-Ti em contexto clínico. 
Influência da experiência clínica. 

 

 

A.IV.1.1.2. Localização e dimensões médias dos fragmentos 
 
 Os estudos clínicos sobre fractura de limas de Ni-Ti com maior 
representatividade foram realizados em contexto universitário, com alunos da 
especialidade – (Di Fiore et al., 2006a; Iqbal et al., 2006b) (Shen et al., 2007) – 
ou com material recolhido em consultórios privados de especialistas em 
Endodontia –(Sattapan et al., 2000b; Al-Fouzan, 2003; Parashos et al., 2004a). 
Apesar de cada estudo ter analisado a fractura de um número restrito de 
sistemas, diferentes de publicação para publicação, todos concordam com a 
muito maior incidência de fractura deste tipo de limas no terço apical. Como 
exemplo, cite-se o estudo da Universidade da Pensilvânia (Iqbal et al., 2006b), 
por ser o que tem a maior casuística. Os autores documentaram todos os casos 
tratados pelos alunos residentes entre 2000 e 2004, num total de 4865 
tratamentos efectuados. Os dentes foram tratados com sistemas diferentes 
(ProFile s. 29, ProFile GT, LightSpeed , ProTaper e K3) e, os autores verificaram 
que é 33 vezes mais provável fracturar uma lima no terço apical do que no terço 
coronário e 6 vezes mais frequente no terço apical do que no médio. Estes 
resultados concordam com os observados em dentes extraídos, onde a fractura 
também é mais frequente no terço apical (Martin et al., 2003).Iqbal et al. (Iqbal 
et al., 2006b) mostram também que a fractura ocorre mais frequentemente em 
molares mandibulares (55,5% das fracturas observadas) e em molares maxilares 
(33,3%). É, aliás, quase 3 vezes mais provável fracturar uma lima num molar do 
que num pré-molar. 
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 Quanto ao tamanho do fragmento que permanece no canal, também 
existem publicações com informação pertinente sobre o assunto, obtida tanto em 
contexto laboratorial (Dietz et al., 2000; Martin et al., 2003; Fife et al., 2004) 
como clínico (Sattapan et al., 2000b; Al-Fouzan, 2003; Parashos et al., 2004a; 
Peng et al., 2005; Di Fiore et al., 2006a; Iqbal et al., 2006b). O cálculo da média 
ponderada dos dados encontrados em estudos clínicos (Sattapan et al., 2000b; 
Parashos et al., 2004a; Peng et al., 2005; Di Fiore et al., 2006a) sugere um 
ponto médio de fractura a 2,8 mm da extremidade livre das limas, o que é um 
valor próximo do encontrado em estudos (Dietz et al., 2000; Fife et al., 2004) 
laboratoriais (3,8 mm). É, no entanto, importante salientar a grande 
variabilidade encontrada na dimensão do fragmento remanescente no interior 
dos canais. Por exemplo, Di Fiore et al. (Di Fiore et al., 2006a) relatam a 
presença de fragmentos de limas K3 com dimensões de 1,5 mm a 25 mm, 
equivalendo este último valor a ter a totalidade da lima no interior de um canal. 
 

Em resumo: as limas de Ni-Ti fracturam principalmente no terço apical dos 
canais e os fragmentos têm, em média, dimensão suficiente para obstruir todo a 
região terminal dos canais. 
 

A.IV.1.2. Remoção de limas de Ni-Ti 
 

A.IV.1.2.1. Métodos, riscos e taxas de sucesso 
 
 Existem vários métodos e instrumentos descritos na literatura para 
remoção de limas fracturadas no interior de um canal. Entre as técnicas e 
aparelhos mais usados citem-se o conjunto de Masserann (Masserann, 1972), o 
Endo Extractor (Gettleman et al., 1991), a técnica da ansa de arame (Roig-
Greene, 1983), o sistema Canal Finder (Hulsmann, 1990), as brocas de mandril 
longo e os porta-agulhas oftalmológicos (Fors et al., 1983) e os dispositivos 
ultra-sónicos (Gaffney et al., 1981; Souyave et al., 1985; Nagai et al., 1986; 
Hulsmann, 1994). Estes métodos têm um grau de sucesso variável e limitado 
(Fors et al., 1983; Hulsmann, 1993; Nehme, 1999; Okiji, 2003), não permitindo 
a remoção da totalidade dos fragmentos metálicos intracanalares. Por acréscimo, 
são demorados e acarretam riscos consideráveis em canais curvos e estreitos 
(Ward et al., 2003b), entre os quais se contam a remoção excessiva de dentina, 
a criação de degraus e de perfurações e a extrusão do fragmento fracturado para 
alem do ápex (Parashos et al., 2006). 
 Mais recentemente, Ruddle (Ruddle, 1997; Ruddle, 2002b) propôs a 
utilização de brocas de Gates Glidden modificadas para a criação de uma 
plataforma à volta da lima fracturada, à qual é de seguida aplicada vibração 
ultra-sónica sob controlo microscópico (Souter et al., 2005). Ward et al. 
avaliaram este método tanto in vitro (Ward et al., 2003b) como in vivo (Ward et 
al., 2003a). Verificaram que o sucesso na remoção por parte de alunos de pós-
graduação depende da localização do fragmento de Ni-Ti. Se estiver localizado, 
em parte ou na totalidade, na região recta do canal, a remoção é 
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consistentemente bem-sucedida e segura. Se estiver localizado no terço apical, e 
em contexto clínico, o mesmo grupo de alunos conseguiu remover os fragmentos 
de Ni-Ti em 33% dos casos, havendo também perfurações em 26%. Já os 
resultados de Spili et al. (Spili et al., 2005), obtidos com um grupo de 
endodontistas formados, revela que apenas 3,8% dos fragmentos de Ni-Ti foram 
removidos em contexto clínico (contra 27% para o caso de o fragmento ser de 
aço inoxidável). 
 A remoção bem-sucedida também depende do comprimento do fragmento: 
Di Fiore et al. (Di Fiore et al., 2006a) apenas conseguiram remover 3 limas de 
Ni-Ti de 26 fracturadas clinicamente no interior de canais: dois fragmentos 
mediam 25 mm e o terceiro 10 mm. Hulsmann e Schinkel (Hulsmann et al., 
1999) observaram que a remoção era mais fácil quando o fragmento era maior 
que 5 mm e com uma porção na região recta, acessível, do canal 
 Pelo contrário, se a lima não estiver acessível na região recta do canal, a 
possibilidade de a remover é substancialmente menor e acompanha-se de uma 
destruição acentuada da dentina à volta do canal (Ward et al., 2003b; Ward et 
al., 2003a), mesmo considerando que o uso de pontas ultra-sónicas específicas 
para microscopia torna esta técnica potencialmente mais conservadora de 
dentina (Suter, 1998; Nehme, 1999; Souter et al., 2005; Suter et al., 2005; 
Parashos et al., 2006). 
 Se a este facto se acrescentar a constatação que a fractura de limas de 
Ni-Ti ocorre frequentemente em canais estreitos e curvos, justamente onde 
Souter et al. (Souter et al., 2005) notam que a espessura de dentina entre as 
paredes do canal e a superfície externa da raiz é naturalmente diminuta, 
evidencia-se então a necessidade absoluta de conservar dentina para que o 
dente mantenha a sua resistência mecânica à fractura (Parashos et al., 2006). 
Paralelamente, Ward et al. (Ward et al., 2003b) demonstraram que a localização 
de um fragmento de Ni-Ti em relação à curvatura do canal é crucial na 
determinação da quantidade de dentina removida, o que se manifesta na 
qualidade final da preparação endodôntica e na facilidade de obturação 
termoplástica dos canais. Assim, estes autores demonstraram que a carga média 
necessária para que se dê a fractura da raiz decresce com o aumento da 
profundidade a que a lima fracturada de Ni-Ti se situa no canal (Souter et al., 
2005); todos os canais em que o fragmento removido se situava depois da 
curvatura apresentaram aberrações de forma moderadas a severas (Ward et al., 
2003b); e a maioria dos canais em que o fragmento removido se situava depois 
da curvatura são considerados muito difíceis de obturar (Ward et al., 2003b). 
 Outras complicações potenciais ligadas à tentativa de remoção de limas de 
Ni-Ti localizados profundamente no interior de canais endodônticos incluem o 
sobre-alargamento e transporte dos canais, assim como a formação de degraus e 
de perfurações (Suter et al., 2005). Estas duas últimas situações ocorrem 
particularmente quando o fragmento se situa no terço apical (Souter et al., 
2005). 
 Em casos como raízes mesiais de molares inferiores é, portanto, razoável 
que se abdique de tentar remover um fragmento metálico se este se encontrar 
para além do início da curvatura do canal para limitar a possibilidade de fractura 
da raiz (Parashos et al., 2006) e para minimizar a ocorrência de outras 
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complicações decorrentes de perfuração ou aberração de forma do canal (Souter 
et al., 2005; Suter et al., 2005). Não tentar remover a lima fracturada numa 
localização profunda e desfavorável à sua remoção é, pois, uma opção 
particularmente indicada sempre que se possa ultrapassar o fragmento (Parashos 
et al., 2006), o que - de acordo com Di Fiore et al. (Di Fiore et al., 2006a) - 
acontece em 4 casos em 23 limas de Ni-Ti não removíveis. Estes resultados 
foram obtidos por alunos do segundo ano da especialização. Já no caso de 
endodontistas com experiência clínica, as taxas de sucesso na ultrapassagem de 
limas de Ni-Ti são maiores: Al-Fouzan (Al-Fouzan, 2003) refere que 7 (em 21) 
limas ProFile .04 fracturadas em molares extraídos puderam ser ultrapassadas; 
Ramirez-Salomon et al. (Ramirez-Salomon et al., 1997) refere a possibilidade de 
cinco de seis instrumentos LightSpeed fracturados em primeiros molares serem 
removidos. 
  

A.IV.1.2.2. Abordagem clínica de limas de Ni-Ti fracturadas: 
organigrama 

 
 No parágrafo anterior demonstrou-se que a remoção de uma lima 
fracturada pode ser difícil e frequentemente ineficaz. Se a fractura tiver ocorrido 
no terço apical, existe uma forte possibilidade de ocorrerem perfurações e 
aberrações da forma do canal, bem como de se aumentar o risco de fractura da 
raiz em questão. Souter et al. (Souter et al., 2005) afirmam: “a remoção de um 
fragmento de lima fracturada no terço apical de canais curvos não deve ser 
tentada por rotina”, sobretudo se se atender ao facto de haver a possibilidade de 
se ultrapassar o fragmento e preparar o canal conservando a lima fracturada no 
seu interior. 
 O clínico tem, portanto, que tomar uma decisão sobre a melhor abordagem 
a tomar perante a fractura de uma lima no interior de um canal. Parashos e 
Messer (Parashos et al., 2006) propõem um organigrama para decidir a melhor 
estratégia a adoptar, apresentado na Figura 44. 
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 Figura 44: Abordagem clínica de limas endodônticas fracturadas: um organigrama 

[adaptado de (Parashos et al., 2006)]. 

 

 

A.IV.1.3. Fragmentos de Ni-Ti intracanalares 
 

A.IV.1.3.1. Fragmentos de Ni-Ti não removidos: prognóstico 
 

Em 2005, Spili et al. (Spili et al., 2005) publicaram o primeiro – e único até 
ao presente - estudo sobre a influência de limas de Ni-Ti fracturadas e não 
removidas no prognóstico endodôntico. De um total de 8460 casos tratados por 
especialistas, os autores efectuaram um estudo de casos controlados a partir de 
146 dentes com fragmentos de Ni-Ti retidos e de 146 dentes de controlo 
devidamente emparelhados. Para todos os dentes havia informação sobre a 
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evolução do caso após, pelo menos, um ano. Todas as radiografias foram 
avaliadas por dois examinadores devidamente calibrados e que não tinham 
qualquer informação adicional sobre os casos, para além das radiografias. 
Definiram sucesso pela ausência de sintomas e de sinais clínicos e pela 
verificação radiográfica de cura completa ou em evolução positiva. As taxas de 
sucesso obtidas foram muito elevadas, tanto para dentes com limas fracturadas 
(91,8%) como para os dentes que serviram de controlo emparelhado (94,5%), 
não havendo diferença estatisticamente significativa entre ambos os grupos. Na 
presença de uma radio-transparência pré-existente, encontraram-se taxas de 
sucesso mais baixas, tanto na presença de limas fracturadas (86,7%) como nos 
dentes de controlo (92,9%). A análise estatística destes resultados indicou que 
apenas a presença de uma radio-transparência pré-operatória está associada de 
modo significativo com uma possibilidade de cura mais reduzida. 
 O estudo de Spilli et al. confirmou que a presença de radio-transparências 
periapicais em dentes com indicação para tratamento endodôntico é mais 
significativo do ponto de vista clínico do que a presença de fragmentos de limas 
superelásticas no interior dos canais. 
 Seria, ainda, necessário estudar o efeito na taxa de sucesso endodôntico da 
remoção de limas de Ni-Ti de dentes com lesão periapical. Não existe, contudo, 
nenhum estudo com controlo de casos em que se compare o sucesso de dentes 
com lesão periapical contendo fragmentos de Ni-Ti e dentes com lesão periapical 
mas em que o fragmento tenha sido removido. Por outro lado, o estudo de Spilli 
et al. foi realizado numa população de especialistas, em que geralmente o 
alargamento com limas de Ni-Ti é precedido de preparação manual dos canais, o 
que implica que haja uma desinfecção prévia à utilização das limas mecanizadas. 
Este factor não foi controlado no estudo referido. 
  

Em resumo: 
 

- A presença de lesões periapicais pré-operatórias parece condicionar mais 
o prognóstico de um tratamento do que a presença de um fragmento metálico 
intracanalar. 

- Não é clara a relação entre a fase do tratamento em que se dá a fractura 
e a taxa de sucesso. Do ponto de vista teórico, é admissível que uma fractura 
num canal infectado possa condicionar a cura, sobretudo se ocorrer em fases 
precoces da desinfecção. São necessários mais estudos de nível elevado de 
evidência que esclareçam a influência combinada entre a presença de lesões 
periapicais e a manutenção de fragmentos de Ni-Ti no processo de cura. 
 

A.IV.1.3.2. Biocompatibilidade das ligas de Ni-Ti 
 
 A propriedade mais importante dos materiais que são usados em contacto 
directo ou indirecto com o corpo humano é a biocompatibilidade. No caso de 
materiais metálicos, a biocompatibilidade depende da sua resistência à corrosão 
porque um elemento de liga só consegue entrar e provocar efeitos tóxicos no 
sistema orgânico envolvente após ter sido convertido em iões (Oh et al., 2006). 
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No caso de uma liga Ni-Ti equiatómica, a principal preocupação na sua utilização 
deriva do seu alto conteúdo em níquel (55% do peso da liga) (Rondelli et al., 
1999) pois a exposição de longo termo ao níquel ionizado tem efeitos sistémicos 
adversos, sobretudo alergias, dermatites e asma em que o níquel funciona como 
um hapteno (Endo et al., 1994) nas reacções de hipersensibilidade. Quatro por 
cento da população europeia demonstra hipersensibilidade ao níquel (Iijima et 
al., 2001), sendo uma das causas mais frequentes de dermatites alérgicas de 
contacto entre a população feminina (Fisher et al., 1982; Fisher, 1986; Bass et 
al., 1993; Oh et al., 2006), uma vez que as mulheres estão mais sensibilizadas 
ao níquel (10%) do que os homens (Busslinger et al., 1998). Iijima et al. (Iijima 
et al., 2001) referem relatórios de casos de pacientes em tratamento ortodôntico 
que evidenciaram reacções de hipersensibilidade aos arames de Ni-Ti, 
provocadas pela libertação de pequenas quantidades de níquel para a cavidade 
oral, e Thierry et al. (Thierry et al., 2000b) menciona mesmo a possibilidade, 
documentada, de pacientes sem sensibilidade ao níquel se converterem em 
sujeitos sensíveis a este metal após o uso de arames de Ni-Ti ortodônticos. Em 
consequência, pacientes com alergia conhecida ao níquel devem ser 
aconselhados a evitar este tipo de arames (Suzuki et al., 2006). 
 Por outro lado, Oh et al. (Oh et al., 2006) referem estudos (Smith, 1981; 
Williams, 1982; Zaprianov, 1983) em que o níquel aparece associado a 
carcinogénese e Shabalovskaya et al. (Shabalovskaya et al., 1995) mencionam a 
capacidade neoplásica do níquel quando associado ao enxofre, ao selénio ou ao 
arsénio – elementos naturalmente presentes no corpo humano em 
pequeníssimas quantidades. Suzuki et al. (Suzuki et al., 2006) também fazem 
referência a publicações (Sunderman, 1989; Cangul et al., 2002; Costa, 2002; 
Chiu et al., 2004; Chen et al., 2005; Sivulka, 2005; Salnikow et al., 2008) nas 
quais é evidenciada a capacidade carcinogénea do níquel em modelos animais. 
 A resistência à corrosão torna-se, assim, um dos principais requisitos para 
a boa compatibilidade orgânica das ligas de Ni-Ti pois quanto menor a corrosão 
sofrida pela liga, menor a libertação de níquel ionizado para o sistema orgânico 
envolvente. Em particular, a resistência à corrosão depende do filme de 
passivação existente à superfície da liga (Rondelli et al., 1999). Os átomos da 
superfície da liga reagem com o oxigénio e o azoto presentes no meio 
circundante para formar uma camada de óxidos, estável e não reactiva (Ryhanen 
et al., 1997). No caso das ligas de Ni-Ti, esta camada forma-se na presença de 
ar ou de água e é composta por óxidos de fórmula genérica TixNiyO2x (com x a 
variar entre 7 e 20 e y entre 0 e 5) e por pequenas quantidades de Ni no estado 
metálico (0,5 % at) (Shabalovskaya et al., 1995). Na presença de oxigénio, a 
película tem capacidade de se regenerar espontaneamente caso o filme 
superficial seja removido mecanicamente (Ryhanen et al., 1997). Quando 
acontece, este processo in situ protege a liga de uma maior deterioração, sendo 
responsável pela elevada estabilidade das ligas de Ni-Ti na maioria dos 
ambientes corrosivos (Thierry et al., 2000b). No entanto, é importante notar que 
a capacidade de regeneração depende das condições em que a película 
superficial é removida. Rondelli et al. (Rondelli et al., 1999) demonstraram que a 
liga Ni-Ti equiatómica apresenta excelente resistência à corrosão em presença de 
uma solução de NaCl a 0,9% e a 40 ºC na qual seja imerso; pelo contrário, se o 
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filme for destruído abruptamente ou se for destruído por um risco superficial, 
então a reconstrução do filme de passivação é um processo relativamente difícil. 
 As referências existentes sobre biocompatibilidade das ligas de Ni-Ti não 
são inteiramente concludentes. Por um lado, existe alguma evidência in vitro que 
sugere que as ligas Ni-Ti sejam moderadamente citotóxicas (Oh et al., 2006), 
enquanto outros investigadores afirmam que esta citotoxicidade é diminuta e 
comparável a do titânio (Ryhanen et al., 1997) ou dos aços inoxidáveis para uso 
médico (Wever et al., 1997), sem afectar a proliferação e o crescimento celulares 
(Ryhanen et al., 1997) nem causar efeitos tóxicos, alérgicos ou genéticos (Wever 
et al., 1997). É possível que as diferenças observadas provenham do tempo de 
contacto em que a liga de Ni-Ti está em presença das culturas celulares, pois 
Ryhanen et al. (Ryhanen et al., 1997) demonstraram que, nos primeiros dois 
dias de cultura, a liga de Ni-Ti liberta mais níquel que o aço inoxidável; após este 
período inicial, a quantidade libertada é comparável para os dois tipos de ligas. 
Wever et al. também demonstraram que a libertação de níquel por uma liga de 
Ni-Ti imersa em solução de Hank deixa de ser detectável após 10 dias. 
 In vivo, a observação de Shabalovskaya (Shabalovskaya, 1996) é 
particularmente pertinente: “em mais de uma década de investigação do Ni-Ti, 
nunca foi observada corrosão em implantes médicos nem tão pouco se 
encontraram vestígios de constituintes da liga nos tecidos circundantes a estes 
implantes; mais, nunca houve publicações sobre irritação ou infecção associadas 
a implantes de Ni-Ti”, pelo que a conclusão desta investigadora foi que “o Ni-Ti 
tem uma biocompatibilidade comparável à dos aços inoxidáveis [quando 
implantado no corpo humano]”. 
 Em Endodontia, a questão da biocompatibilidade pode-se colocar sob duas 
perspectivas diferentes: durante o uso clínico e no caso de uma fractura acidental 
da lima. 
 Durante a utilização clínica, as limas de Ni-Ti trabalham em presença de 
hipoclorito de sódio – solução conhecida pelas suas propriedades corrosivas. 
Consequentemente, existe a possibilidade de corrosão destes instrumentos caso 
permaneçam em presença deste irrigante durante longos períodos. Zehnder 
(Zehnder, 2006) afirma, contudo, que “não são esperados efeitos adversos após 
os curtos períodos de contacto em que as limas são manipuladas no interior de 
canais preenchidos com a solução”. Esta hipótese foi validada por Busslinger et 
al. (Busslinger et al., 1998) em instrumentos LightSpeed imersos em 
concentrações de NaOCl de 1% e de 5% durante meia hora. Os autores 
verificaram que “a quantidade de níquel perdida por cada instrumento 
LightSpeed não pode ser determinada porque o aumento de níquel na solução foi 
tão pequeno que não pode ser distinguido do níquel previamente existente nas 
soluções de irrigação”. Sendo esta quantidade tão reduzida, e atendendo ao facto 
de a superfície de contacto – a existir - da solução com os tecidos periapicais ser 
de muito pequenas dimensões, então o número de átomos de níquel introduzidos 
nos tecidos será negligenciável e certamente sem efeitos clínicos. 
 Se a lima fracturar no interior de um canal, não for ultrapassável e em 
consequência não puder ser incluída na obturação de gutta-percha, então o 
fragmento poderá eventualmente ficar rodeado por líquido intersticial. Ora, 
mencionou-se anteriormente o estudo de Rondelli et al. (Rondelli et al., 1999), 
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no qual se evidenciou que a liga de Ni-Ti equiatómica apresenta excelente 
resistência à corrosão em presença de uma solução de NaCl a 0,9% e a 40 ºC na 
qual seja imerso. Assim, quer o fragmento fique contido no interior do canal ou 
em contacto com os tecidos periapicais, a sua biocompatibilidade poderá ficar 
assegurada pela formação de uma película de passivação estável. 
 

A.IV.1.4. Redução da fractura de limas de Ni-Ti na clínica 
 

A.IV.1.4.1. Preparação prévia ao tratamento in vivo 

A.IV.1.4.1.1. Curva de aprendizagem 
 
 O número de limas defeituosas detectado por um clínico depende de vários 
factores, como da marca, tamanho, conicidade e secção transversal. Porém, o 
factor com mais importância é o próprio executante pois as experiências clínicas 
individuais diferem, a escolha do número de vezes que cada lima é utilizada varia 
de clínico para clínico, assim como o cuidado investido na detecção de defeitos 
(Parashos et al., 2004a). 
 Fife et al. (Fife et al., 2004) sugerem mesmo que os erros iatrogénicos e o 
mau uso dos instrumentos de Ni-Ti rotatórios podem ser responsáveis por um 
maior número de fracturas intracanalares do que o uso prolongado e a fadiga 
acumulada nas limas. Parashos e Messer (Parashos et al., 2006) relacionam a 
fractura de limas com a constatação de Regan et al. (Regan et al., 2000) 
segundo a qual cada dentista aplica uma gama de forças nas limas que lhe é 
característica e independente do tipo ou tamanho da lima utilizada. 
 Barbakow e Lutz (Barbakow et al., 1997), Mandel et al. (Mandel et al., 
1999) e Yared et al. (Yared et al., 2001b) evidenciaram que é necessária 
experiência em dentes extraídos para minimizar a separação de limas de Ni-Ti. 
 Mandel et al. (Mandel et al., 1999) demonstraram, aliás, que depois de um 
período de aprendizagem, o número de fracturas diminui consideravelmente e 
que quanto mais familiarizado um dentista estiver com a utilização de limas 
superelásticas (endodontistas versus generalistas), mais facilmente aprende uma 
nova técnica com menor número de fracturas logo desde o inicio do fase de 
aprendizagem. Aquando da utilização de um novo tipo de limas, a experiência 
prévia de um endodontista também permite reduzir significativamente o número 
de limas que bloqueiam nos canais ou que deles saem distorcidas (Yared et al., 
2002c). 
 Fishelberg e Pawluk (Fishelberg et al., 2004 ) recomendam que se guardem 
dentes extraídos ou se comprem canais simulados em acrílico para experimentar 
cada novo sistema rotatório colocado no mercado, afirmando: “a melhor 
estratégia é praticar, praticar, praticar”. 
 Várias outras publicações (Blum et al., 1999; Tygesen et al., 2001; Di Fiore 
et al., 2006b) acentuam a necessidade de instrumentar dentes extraídos e 
Sonntag et al. (Sonntag et al., 2003) mostram que alunos pré-graduados podem 
ter taxas de incidência de fractura de limas de Ni-Ti em dentes extraídos abaixo 
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de 2,5% depois de terem praticado num número bastante reduzido de canais 
curvos – menos de uma dezena. O potencial para uma aprendizagem rápida em 
populações estudantis foi comprovado por outros investigadores (Baumann et al., 
1999; Blum et al., 1999; Di Fiore et al., 2006b). 
 Spili et al. (Spili et al., 2005) observaram o número de limas de Ni-Ti 
fracturadas por cinco endodontistas entre Janeiro de 1997 e Maio de 2003 e 
verificaram que “não existe nenhum padrão de redução do número de 
instrumentos fracturados com o aumento do número de anos de experiencia”. Os 
autores explicam que tal facto se pode dever à introdução de vários novos 
sistemas de limas no período considerado, tendo cada tipo de lima uma curva de 
aprendizagem associada com a sua utilização e que explicaria a manutenção do 
número de limas fracturados por ano. Outra hipótese seria haver um nível, 
característico de cada profissional, a partir do qual não é possível diminuir mais o 
número de limas que fractura num dado período. A favor desta hipótese estão 
Parashos et al. (Parashos et al., 2004a) que, no seu estudo de uma população de 
14 endodontistas de 4 países diferentes, verificaram que existe uma variação 
significativa no número de limas que cada profissional deforma. 
 Há, no entanto, uma questão que não foi ainda abordada na literatura e 
que pode conduzir a uma redução da fractura: a formação contínua dos 
profissionais. Sonntag et al. (Sonntag et al., 2003) provaram que a formação 
teórica é tão importante como a prática em dentes extraídos para reduzir o 
número de limas de Ni-Ti fracturadas e Di Fiore et al. (Di Fiore et al., 2006b) 
notaram que os alunos de pré-graduação atingem níveis de fractura muito baixos 
por estarem muito alertados para o risco de fractura e terem sido instruídos 
sobre modos de reduzir a incidência de ruptura neste tipo de limas. 
  

A.IV.1.4.1.2.  Identificação das dificuldades apresentadas pelo caso  
 

O modo mais evidente de evitar a fractura de limas de Ni-Ti consiste em 
realizar radiografias pré-operatórias a fim de conhecer as potenciais dificuldades 
que o caso clínico apresenta - nomeadamente curvaturas, calcificações e 
pulpólitos – e que têm uma influência muito importante na longevidade de cada 
lima (Fishelberg et al., 2004 ). Em caso de dúvida sobre a anatomia interna dos 
canais, pode-se mesmo recorrer a meios de contraste injectados passivamente 
para o sistema endodôntico de modo a melhor o visualizar radiograficamente 
(Naoum et al., 2003). 
 

A.IV.1.4.2. Factores técnicos no uso de limas de Ni-Ti  

A.IV.1.4.2.1. Tipo de motor a utilizar 
 
 Para evitar a fractura de limas, é importante utilizar um motor eléctrico de 
baixa velocidade de rotação e de baixo momento de torção, com controlo de 
ambos estes factores (Bahcall et al., 2005) de modo a reduzir a fractura de limas 
(Gabel et al., 1999; Dietz et al., 2000; Gambarini, 2001a; Zelada et al., 2002). 



Aspectos clínicos 
 

 

109 

Para cada tipo de lima, os fabricantes recomendam uma gama de velocidades de 
rotação. Como exemplo, para limas ProFile, a recomendação situa a velocidade 
de rotação entre 150 e 350 rotações por minuto (Yared et al., 2002a). A 
capacidade clínica de detectar a ponta da lima prender no interior de um canal e 
de a retirar antes de o limite de elasticidade ser ultrapassado é uma perícia 
crítica para prevenir a fractura por torção (Di Fiore et al., 2006a). No entanto, 
este nível de percepção nem sempre é atingível e varia de acordo com a 
experiência do executante (Yared et al., 2001b; Yared et al., 2002c; Yared et al., 
2003b), pelo que surgiram nos últimos anos alguns motores que detectam o 
momento de torção gerado durante a instrumentação e, em função deste, 
modulam a velocidade de rotação. Se o momento de torção de uma lima a rodar 
a velocidade constante atingir um nível pré-determinado, o motor reverte 
automaticamente o sentido de rotação, permitindo que a lima seja retirada do 
canal e prevenindo, assim, que se desenvolva uma tensão de torção capaz de o 
deformar ou fracturar (Di Fiore et al., 2006a). 
  

A.IV.1.4.2.2. Movimento a executar 
 
 Dederich e Zakariansen (Dederich et al., 1986) demonstraram que um 
movimento axial cíclico aplicado a limas de Ni-Ti submetidas a rotação/flexão 
lhes aumenta significativamente a resistência à fadiga. Em complemento, Li et al. 
(Li et al., 2002b) demonstraram que o número de ciclos até à fractura aumenta à 
medida que a amplitude do movimento axial também aumenta (até um máximo 
testado de 3 mm). Mize et al. (Mize et al., 1998) esclarecem: “o movimento 
constante para cima e para baixo limita a quantidade de fadiga cíclica que é 
acumulada em cada ponto ao longo do instrumento [pois esta é distribuída por 
uma zona maior da lima], pelo que um instrumento nunca deve ser deixado a 
actuar no mesmo local do canal” 
 Fishelberg e Pawluk (Fishelberg et al., 2004 ) e Di Fiore et al. (Di Fiore et 
al., 2006b) sugerem um movimento de progressão suave e gradual, com uma 
duração de 4 a 5 segundos, após o qual a lima deve ser removida do canal e 
limpa, a fim de melhorar o poder de corte da lima. 
  

A.IV.1.4.2.3. Força aplicada 
 

A força aplicada durante a utilização clínica de uma lima deve ser mínima 
(Bahcall et al., 2005). Os instrumentos devem ser introduzidos de maneira quase 
passiva, até não progredirem mais (Fishelberg et al., 2004 ), pois força excessiva 
em sentido apical pode provocar distorção ou, até, fractura (Tygesen et al., 
2001) 
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A.IV.1.4.2.4. Sequência das limas a usar 
 
 O acesso em linha recta ao terço apical dos canais é fundamental, pois 
assim se evita mais de um ponto de flexão máxima na mesma lima e se 
consegue um acesso ao terço apical desprovido de obstáculos coronários à 
progressão das limas (Bahcall et al., 2005). O pré-alargamento do canal antes de 
nele se colocarem limas mecanizadas até ao comprimento endodôntico reduz 
significativamente a incidência de fractura das limas (Roland et al., 2002) e é 
habitualmente realizado nos dois terços coronários dos canais (Bahcall et al., 
2005). A utilização de técnica corono-descendente tem a vantagem dupla de, por 
um lado, eliminar os microrganismos onde eles existem em maior número – na 
região coronária – diminuindo deste modo os que atingem a região periapical e, 
por outro lado, permite um melhor controlo das limas que preparam o terço 
apical (Hata et al., 2002; Fishelberg et al., 2004 ). Acresce ainda a vantagem de 
se gerarem forças verticais de mais fraca intensidade e momentos de torção mais 
baixos quando a instrumentação é corono-descendente (crown-down) em vez de 
corono-ascendente (step-back) (Blum et al., 1999) 
 A utilização de limas de aço inoxidável para preparar o terço apical dos 
canais antes de se utilizarem limas superelásticas reduz significativamente a 
incidência de fractura das limas mecanizadas (Patino et al., 2005). Por exemplo, 
Peters (Peters et al., 2003) recomenda que os canais sejam alargados pelo 
menos até uma lima 15 K antes de se utilizarem instrumentos ProTaper no 
comprimento endodôntico.  
 A preparação do terço apical com limas de Ni-Ti parece ser mais segura 
quando a sequência de instrumentação compreende uma conjugação de 
conicidades e tamanhos de limas de um mesmo sistema em vez de limas de 
tamanho diferente mas com a mesma conicidade (Schrader et al., 2005). Em 
alternativa, também se podem conjugar limas de sistemas diferentes, 
complementando-se entre si as conicidades e tamanhos oferecidos por cada 
sistema (Hubscher et al., 2003a).É também sugerido que não se suprimam limas 
de uma série, para que o alargamento seja gradual e nenhuma lima seja 
desnecessariamente esforçada (Tygesen et al., 2001). 
 Outro aspecto importante na instrumentação é a duração de permanência 
de cada lima no interior do canal. Se uma lima não rodar durante tempo 
suficiente para desgastar dentina, quando a lima seguinte da série de 
instrumentação for colocada no interior do dente poderá não atingir o 
comprimento endodôntico e ficar presa na sua extremidade, favorecendo a 
fractura por torção (Bahcall et al., 2005). Do mesmo modo, as limas devem ser 
limpas a seguir a cada utilização para que não permaneçam raspas de dentina 
nos sulcos helicoidais pois, de outro modo, aumentariam a fricção e a 
probabilidade de fractura por torção aquando da reinserção no canal (Bahcall et 
al., 2005). 
  

A.IV.1.4.2.5. Irrigação 
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Irrigação copiosa remove os restos dentinários provenientes da 
instrumentação e serve de lubrificante durante a preparação dos canais, evitando 
que as limas fiquem presas por fricção elevada (Di Fiore et al., 2006b) e que 
sofram distorção ou fractura por torção (Tygesen et al., 2001; Di Fiore et al., 
2006b). 
 

A.IV.1.4.3. Controlo clínico das limas de Ni-Ti 

A.IV.1.4.3.1. Controlo visual 
 
 As limas de Ni-Ti usados em contrângulo não permitem uma fácil 
percepção táctil da ocorrência de deformação plástica, uma vez que a fractura 
ocorre menos de um segundo depois de a ponta da lima ficar bloqueada no canal 
(Guilford et al., 2005). Por vezes, surgem pequenos estalidos que avisam sobre a 
fractura iminente (Baumann et al., 1999), mas o controlo visual é indispensável 
para se identificarem deformações nas limas de Ni-Ti e evitar fracturas 
intracanalares (Tygesen et al., 2001).  
 Em 7159 instrumentos superelásticos descartados por 14 endodontistas, 
detectaram-se 17% de limas com defeitos, sendo 12% alterações do passo de 
espira e 5% fracturas. Estas limas defeituosas foram, em média, rejeitadas após 
3,3 casos clínicos, enquanto as limas que não apresentavam alterações o foram 
após 4,5 casos (Parashos et al., 2004a). Quer isto dizer que a observação 
cuidadosa das limas após cada caso clínico permite eliminar um número 
potencialmente elevado de fracturas iminentes. 
 Os fabricantes recomendam, aliás, o controlo constante das limas 
superelásticas, de modo a descartá-las caso surja algum sinal de deformação 
(Zelada et al., 2002). Quando as limas são retiradas de um canal, devem ser 
limpas de restos dentinários e inspeccionadas (Fishelberg et al., 2004 ). A olho 
nu, existe a possibilidade de algumas limas não serem eliminadas por não se 
detectarem alterações do passo de espira. Recomenda-se, pois, a utilização de 
ampliação mínima de x 2,5 para observação cuidadosa das limas, sobretudo na 
região mais próxima da extremidade livre (Yared et al., 2000; Yared et al., 
2002a; Yared et al., 2003a). 
 Seguindo a recomendação de Buchanan (Buchanan, 2000; Buchanan, 
2001), quando se estiver na dúvida sobre a conservação de uma lima, deve-se 
rejeitá-la (“when in doubt, throw them out”) 
 A extensão dos danos estruturais introduzidos por fadiga numa lima não é 
detectável clinicamente, pelo que a inspecção visual não é suficiente para decidir 
manter uma lima em uso. A fractura pode dar-se sem defeitos visíveis ou 
deformação permanente prévia, pelo que a inspecção visual não é um método 
fiável para poder continuar a utilizar uma lima que já tenha sido usada (Sattapan 
et al., 2000b). Não havendo melhor meio de avaliação, é um tema recorrente em 
Endodontia a questão do número de vezes que cada lima poderá ser utilizada 
antes de ser rejeitada. 
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A.IV.1.4.3.2. Número de utilizações clínicas 
 
 Os fabricantes aconselham que as limas de Ni-Ti sejam utilizadas para 
instrumentar apenas um caso clínico, após o que deverão ser rejeitadas; 
contudo, não oferecem base científica para esta recomendação, pelo que se deve 
encarar a sugestão como uma mera opinião (Parashos et al., 2006). 
 Por outro lado, o custo elevado destes instrumentos torna impraticável 
seguir as recomendações dos fabricantes pelo que, de um modo geral, as limas 
são utilizadas em vários dentes antes de serem eliminadas (Fishelberg et al., 
2004 ). 
 Alguns autores (Svec et al., 2002) encontram sinais de deterioração em 
todos as mas após uma única utilização em dentes extraídos. Outros 
demonstram que a distorção das limas de Ni-Ti é um fenómeno agravado a cada 
novo caso em que a mesma lima é utilizada (Troian et al., 2006). Outros ainda 
(Yared et al., 1999; Yared et al., 2000) afirmam que as limas de Ni-Ti podem ser 
utilizados até dez canais ou, em alternativa, para preparar quatro dentes 
molares, sem que aumente a incidência de fractura. Gambarini e Peters et al. 
(Gambarini, 2001b; Peters et al., 2002) afirmam mesmo ser razoável utilizar 
instrumentos ProFile .06 e .04 até 10 casos clínicos. Por acréscimo, não se 
encontrou correlação entre o número de vezes que uma lima foi utilizada e a 
frequência de fractura (Parashos et al., 2004a). 
 Pode-se, assim, concluir que o número de vezes que uma lima de Ni-Ti 
pode ser reutilizada depende de variáveis como a morfologia dos canais 
(Parashos et al., 2006) – ângulo e raio de curvatura (Zelada et al., 2002); as 
condições de funcionamento das limas - velocidade de rotação e controlo do 
momento de torção (Zelada et al., 2002); a experiência do operador (Zelada et 
al., 2002); e ainda, as características das próprias limas (Bortnick et al., 2001; 
Chaves Craveiro de Melo et al., 2002; Guilford et al., 2005; Parashos et al., 
2006) – o tamanho, conicidade e secção transversal (Zelada et al., 2002; 
Parashos et al., 2004a). Com efeito, cada tipo de lima precisa ser utilizado mais 
ou menos tempo para instrumentar o mesmo canal, conforme tenha mais ou 
menos poder de corte (Merrett et al., 2006). Quanto mais tempo uma lima for 
usada num único canal, menor o número de ciclos restantes até atingir a sua 
resistência à fadiga e, por conseguinte, menor o número de dentes que poderão 
ser preparados. Como exemplo, Guelzow et al. (Guelzow et al., 2005) indicam 
que o sistema ProFile GT demora, em média, 93,5 segundos para preparar 
completamente um canal endodôntico, enquanto a série RaCe necessita uma 
média de 207,6 segundos; os sistemas FlexMaster, Hero 642, K3 e ProTaper 
usam durações intermédias, já a preparação manual requer, em média, 1179,8 
segundos. Outro factor a considerar é a perda progressiva de poder de corte à 
medida que uma lima de Ni-Ti instrumenta mais dentina (Kazemi et al., 1996), o 
que significa que instrumentos mais usados requerem maior número de rotações 
para permitir o mesmo grau de preparação endodôntica e, portanto, mais 
provável se torna a fractura por fadiga, como aliás ficou demonstrado por 
Gambarini (Gambarini, 2001b). 
 Sattapan et al. (Sattapan et al., 2000b) sintetizam: “o número de casos 
clínicos em que um instrumento pode ser usado antes de ter que ser rejeitado é 
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uma questão sem resposta definitiva”, não havendo especificações ANSI/ADA 
sobre o assunto (Bahcall et al., 2005). Mesmo assim, é importante que cada 
profissional crie um sistema que permita identificar o número de vezes que cada 
instrumento foi utilizado na clínica, como por exemplo, marcando o cabo das 
limas após cada tratamento efectuado (Fishelberg et al., 2004 ). 
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Em resumo (A.IV.1 - Aspectos clínicos): 
  
 Para minorar a incidência de fractura, o clínico deverá respeitar a sua 
própria curva de aprendizagem, praticando primeiro em dentes extraídos. A força 
apical exercida deve ser completamente controlada e pouco intensa. O 
movimento constante de vaivém permite aumentar a longevidade das limas, tal 
como a utilização motores com controlo automático do momento de torção e de 
técnicas de preparação descendente, corono-apicais, em presença de irrigação 
abundante. O estudo prévio dos dentes a tratar facilita a identificação das 
principais dificuldades, mas não descarta o controlo visual da regularidade das 
limas durante a preparação clínica dos canais, nem um controlo apertado do 
número de casos em que cada lima já foi utilizada. 
 Quando a fractura ocorre, é muito mais provável que se dê no terço apical 
do que no terço médio e neste, mais provável do que no terço coronário. Os 
dentes mais atingidos são os molares mandibulares seguidos dos maxilares. O 
comprimento médio dos fragmentos ronda os 3 mm. 
 Embora existam várias técnicas descritas para se removerem fragmentos 
intracanalares, a facilidade de remoção depende sobretudo da localização do 
fragmento no interior do dente e do seu comprimento. Quando mais coronário 
estiver e mais acessível a sua extremidade maior a probabilidade de ser 
removido com êxito. Contudo, é importante equacionar-se a quantidade de 
dentina a ser destruída durante o processo, pois removê-la em excesso poderá 
enfraquecer a raiz e potenciar uma fractura vertical ou complicações secundárias 
à rectificação do canal. Neste sentido, a ultrapassagem do fragmento fracturado 
pode ser uma opção mais viável e conservadora. Assim, só perto de 4% de limas 
de Ni-Ti são removidas na prática clínica corrente de endodontistas 
experimentados. 
 Do ponto de vista da biocompatibilidade, um fragmento de Ni-Ti 
intracanalar ou em contacto com os tecidos periapicais poderá não apresentar 
risco por ficar rodeado de uma camada de passivação estável, sem libertação 
significativa de Ni para o meio envolvente. 
 Na ausência de lesões periapicais, existe alguma evidência científica que 
parece sugerir que a persistência de um fragmento de Ni-Ti no interior de um 
canal não influencia significativamente o prognóstico. No entanto, não existem 
dados para fracturas intracanalares na presença de lesões periapicais. Nestes 
casos, em que os canais e a dentina adjacente estão infectados, uma fractura 
intracanalar de uma lima de Ni-Ti poderá piorar significativamente o prognóstico. 
Por analogia com o que se verifica com as limas de aço inoxidável, relembre-se o 
artigo de 1999 de Hulsmann e Schinkel (Hulsmann et al., 1999) no qual 
escrevem: “em dentes com lesão periapical prévia [e fragmentos remanescentes 
no seu interior], a cura verifica-se em apenas metade dos casos”. 
  
 Justifica-se, pois, que os mecanismos que levam à fractura de limas de 
Ni-Ti sejam estudados, de modo a estabelecer estratégias que diminuam a 
incidência da fractura e, consequentemente, melhorar o prognóstico dos casos 
clínicos tratados. 
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A.IV.2. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE FRACTURA: TIPOS DE FRACTURA 
 
 Todo o processo de fractura envolve três etapas – a formação da fissura, a 
sua propagação e a ruptura – em resposta a uma carga imposta. O tipo de 
fractura depende do mecanismo de formação e propagação da fissura, os quais 
são determinados pelo tipo de esforço aplicado (tracção, corte, torção, flexão) 
(Dieter, 1981a; Callister Jr, 1999; Baïlon et al., 2000b). 
 Consoante a sua morfologia e o tipo de deformação que a precede, a 
fractura classifica-se em dúctil (se a fractura é precedida de deformação plástica 
macroscópica), frágil (se se dá sem deformação plástica prévia) e de fadiga (se 
não apresenta deformação plástica macroscópica mas resulta de esforços 
repetidos, sendo possível identificar zonas de deformação plástica microscópicas 
que formam as estrias de fadiga. 
 A fractura dúctil caracteriza-se por deformação plástica extensa na 
vizinhança da fissura em propagação. O processo acontece de modo 
relativamente lento durante o qual a fenda se forma e propaga. Este tipo de 
fissura é frequentemente dito estável, isto é, resiste a uma extensão 
suplementar a não ser que haja aumento da carga aplicada. Por outro lado, na 
fractura frágil, as fissuras podem-se propagar muito rapidamente, sem que se 
detecte deformação plástica. Este tipo de fissuras são ditas instáveis e a sua 
propagação, uma vez iniciada, continua espontaneamente sem que seja 
necessário um aumento de magnitude da carga aplicada (Dieter, 1981a; Callister 
Jr, 1999; Baïlon et al., 2000b). 
 Tal como a fractura frágil, a fractura por fadiga também ocorre 
repentinamente, sem deformação plástica macroscópica após um processo lento 
que envolve deformação plástica microscópica (Dieter, 1981a; Callister Jr, 1999; 
Baïlon et al., 2000b). 
 Do ponto de vista da engenharia, a fractura dúctil é quase sempre 
preferida por duas razões. Primeiro, a fractura frágil e a fractura por fadiga 
ocorrem de modo catastrófico sem aviso; é uma consequência da propagação 
rápida e espontânea da fissura no primeiro caso ou da propagação lenta mas não 
detectável da fissura no segundo caso. Por outro lado, a fractura dúctil é 
precedida de deformação plástica, o que pode avisar sobre a iminência da 
fractura, permitindo preveni-la a tempo. Em segundo lugar, é necessária mais 
energia para induzir a fractura dúctil do que para provocar fractura frágil, pelo 
que os materiais dúcteis são consequentemente considerados mais robustos. A 
fractura por fadiga exige uma repetição de esforços e corresponde-lhe um certo 
tempo de vida útil do material (Dieter, 1981a; Callister Jr, 1999; Baïlon et al., 
2000b). 
 

A.IV.2.1. Fractura frágil 
 
 A fractura frágil é a que se dá sem deformação plástica macroscópica, isto 
é, que tem lugar no domínio elástico. Uma vez que este tipo de fractura ocorre 
sem deformação plástica significativa, ela requer pouca energia. No caso mais 
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vulgar resulta duma descoesão dos planos atómicos do cristal, ou seja, trata-se 
duma clivagem. Também se pode ter fractura frágil por descoesão intergranular; 
a fractura dá-se por descoesão dos grãos, sendo geralmente resultante da 
segregação de certos elementos de liga para os limites de grão. Porque a fractura 
frágil por descoesão intergranular não ocorre nas limas endodônticas, não será 
objecto de considerações suplementares (Fellow, 1974; Lopes et al., 2004a). 
 Devido à sua génese, o aspecto a olho nu ou à lupa das superfícies de 
fractura frágil é o de um conjunto de facetas de dimensões idênticas às do grão 
fracturado. Estas superfícies são planas, reflectem a luz e por isso são brilhantes. 
Quando fortemente ampliadas, revelam micro-relevos que são patognomónicos 
deste tipo de fractura. Em microscopia electrónica de varrimento, surgem como 
um conjunto de sulcos serpenteando na superfície de fractura que lembram uma 
rede hidrográfica e que por isso se chamam ribeiros. Na realidade, são degraus 
de junção entre diferentes planos de clivagem paralelos, dentro do mesmo grão. 
O segundo aspecto característico deste tipo de fractura é a presença de 
pequenos relevos que se designam linguetas. São zonas ao longo das quais a 
fractura segue um plano cristalino diferente do plano global de clivagem (Fellow, 
1974; Lopes et al., 2004a). A Figura 45 ilustra o aspecto do facies da fractura 
frágil em microscopia óptica [imagens A e B] e identifica em microscopia 
electrónica de varrimento os padrões típicos de ruptura frágil – ribeiros e 
linguetas [respectivamente imagens C e D].  
  

 

    

 

 A. Fractura frágil 
intergranular 

(microscopia óptica). 
Provete de ferro Armco, 
fracturado por impacto a 

-196 ºC. Ampliação 
original: 6x. Note-se o 
aspecto brilhante divido 
às muitas facetas planas 

que reflectem a luz. 

B. Fractura frágil por 
clivagem. Monocristal de 

ferro-silício a 3% 
fracturado por impacto a 

20 ºC. Ampliação 
original: 12x. Notem-se 

os degraus formados 
entre os diferentes 

planos do monocristal, 
paralelos entre si. 

C. Observação em 
microscopia electrónica 

de varrimento do 
mesmo ferro presente 

em a). Ampliação 
original: 12.000x. De 
notar os sulcos que 

formam um padrão “em 
rede hidrográfica”. 

D. Imagem em 
microscopia electrónica 
de varrimento de um 
aço pobre em carbono 

fracturado por impacto a 
-196 ºC. Ampliação 

original: 2.500x. Notem-
se as linguetas de um 

lado e outro de um 
ribeiro. 

 

 Figura 45: Fractografia da fractura frágil – exemplos característicos 

[retirado de (Henry et al., 1973)] 

 

 

A.IV.2.2. Fractura dúctil 
 
 A fractura dúctil dá-se no domínio plástico do metal, após ter havido 
deformação permanente por escorregamento de planos cristalinos devido ao 
movimento de defeitos da rede cristalina (deslocações). Quando a carga que 
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origina a ruptura é de tracção, a fractura não só ocorre no domínio plástico como 
é antecedida de uma deformação localizada – a estricção (Callister Jr, 1999). 
 A ruptura dúctil por tracção produz macroscopicamente duas superfícies de 
fractura complementares, em forma de taça e cone. Esta apresentação é a mais 
frequente e típica de ligas metálicas. Mais raramente, se o metal for 
extremamente puro e dúctil, os provetes podem apresentar um aspecto 
fusiforme que, por terminar num ponto, não tem superfície de fractura. A Figura 
46 apresenta estas duas morfologias e contrapõe-nas ao aspecto macroscópico 
da fractura frágil (Callister Jr, 1999). 
  
 

   

 

 

A B1 C1 
   

 B2 C2 
 

  

 

 A. Esquema de um provete de um metal de grande pureza após fractura muito dúctil por tracção. Note-se o 
aspecto afilado da zona de estricção, terminando num ponto e não numa superfície de fractura.  
 
B1. Esquema de um provete de um metal dúctil fracturado por tracção. Note-se a presença de alguma 
deformação plástica (estricção) na vizinhança da superfície de fractura. 
 
B2. Provete de alumínio fracturado num ensaio de tracção. Notem-se as superfícies de fractura em ambos os 
fragmentos do provete: são complementares, no típico padrão em taça e cone. A zona externa que rodeia as 
superfícies de fractura está deformada plasticamente, sendo apreciável a diminuição localizada do calibre do 
provete na área de estricção. 
 
C1. Esquema de um provete de um metal frágil fracturado por tracção. Note-se a ausência de deformação 
plástica na vizinhança da superfície de fractura. 
 
C2. Provete de aço com fractura frágil após ensaio de tracção. Note-se a regularidade das superfícies de 
fractura e a ausência de deformação plástica na região imediatamente adjacente a estas superfícies. 

 

 Figura 46: Comparação do aspecto macroscópico de superfícies de fractura dúctil e 
frágil obtidas por tracção 

[adaptado de (Callister Jr, 1999)] 

 

 
O aspecto macroscópico (ou à lupa) das superfícies de fractura dúctil é 

muito variado, dependendo do tipo de esforço que lhe deu origem, da velocidade 
de deformação, da temperatura e do tipo de material. Em comum, estas 
superfícies apresentam um aspecto rugoso, baço, em contraste com as 
superfícies de clivagem existentes na fractura frágil, constituídas por facetas 
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planas, reflectoras da luz e por isso brilhantes. A razão deste aspecto baço deve-
se à irregularidade da superfície, com os grãos inclinados em diferentes direcções 
(Callister Jr, 1999). 

O processo de fractura dúctil dá-se em várias etapas ilustradas na Figura 
47. 
 
 

A. 
Zona de estricção inicial num provete 

dúctil submetido a tracção. 
 

 

 

 

B. 
← Nucleação de micro-cavidades. 

 
As micro-cavidades iniciam-se em → 
precipitados ou inclusões que actuam 

como concentradores de tensão, quando a 
carga aplicada é suficiente para romper a 
interface entre a inclusão e o metal base. 

 

 
C. 

Coalescência de micro-cavidades 
formando-se uma fissura. 

 

 

 

 

D. 
← Propagação da fissura 

 
De ambos os lados da fenda existem → 
concavidades (cúpulas) resultantes do 

alargamento das micro-cavidades, sendo 
frequente os precipitados que lhes deram 

origem permanecerem no seu centro.  

 

 

   

 

 E1. Fractura final por corte 
periférico a 45º em relação 
à direcção de tracção, pois 
este é o ângulo segundo o 
qual a tensão tangencial é 

máxima. 

E2. Na zona central da taça e do cone 
existem numerosas cúpulas arredondadas, 
de tamanhos diferentes, frequentemente 
com precipitados/inclusões no seu centro 
(ampliação original: 40.000x; aço macio 

com inclusões de óxido de alumínio) 

E3. Na zona periférica, de aspecto 
macroscópico fibroso, também 

existem cúpulas, mas alongadas na 
direcção da força de corte 

(ampliação original: 40.000x; Liga 
de Fe-30% Ni com nitretos de ferro 

no centro de algumas cúpulas) 

 

 
Figura 47: Fractura Dúctil: relação entre mecanismo e morfologia em S.E.M. 

[realizado a partir de (Bénard et al., 1969; Callister Jr, 1999)] 

 

 
Na primeira, após se ter iniciado a estricção (Figura 47 A), formam-se 

micro-poros no interior da secção transversal (Figura 47 B). De seguida, com a 
continuação da deformação, estas micro-cavidades alargam-se, coalescem, 



Noções básicas sobre fractura: tipos de fractura 
 

 

119 

formando fendas elípticas com o eixo longitudinal perpendicular à direcção de 
carga (Figura 47 C). A fissura continua o seu crescimento numa direcção paralela 
ao seu eixo longitudinal (Figura 47 D). Por fim, a fractura dá-se pela rápida 
propagação da fenda para a região do perímetro externo da zona de estricção, 
num ângulo de aproximadamente 45º com o eixo longitudinal de tracção, por ser 
esta a direcção em que as forças de corte são máximas (Figura 47 E1)(Callister 
Jr, 1999). 
 Quando a região fibrosa central de uma superfície de fractura em cone e 
taça é analisada em microscopia electrónica de varrimento, observam-se 
numerosas cúpulas esféricas (Figura 47 E2); esta estrutura é característica de 
fractura por tracção uniaxial. Cada cúpula é a metade de uma micro-cavidade 
que se formou e se dividiu durante o processo de fractura. As cúpulas também se 
formam no bordo de corte a 45º da taça e do cone (Figura 47 E3). No entanto, 
estas são alongadas ou em forma de C, tal como exemplificado na Figura 47. 
Esta forma parabólica tanto pode ser indicativa de fractura por corte, como de 
fractura por rasgamento (Figura 48 B e C, respectivamente) (Callister Jr, 1999). 
 
  

 
A. Tensão de tracção 

 
As cúpulas formadas são arredondadas no 

centro da superfície de fractura e alongadas 
perto dos bordos da face, onde a fractura se deu 

por corte [situação equivalente a situação 
descrita em B]. 

 

  
 

B. 
Tensão de corte 

 
As cúpulas formadas são alongadas, elipsoidais, 
com o grande eixo paralelo à direcção da força 

que originou à fractura. As cúpulas estão 
orientadas em sentidos opostos conforme a 

superfície de fractura considerada. 

 

\  
 

C. 
Tensão de rasgamento 

 
As cúpulas formadas são alongadas, elipsoidais, 

incompletas, formando estruturas em C. A 
concavidade destas formações está direccionada 

para o ponto em que se aplicou a tensão de 
rasgamento e, por essa razão, orientadas no 
mesmo sentido em ambas as superfícies de 

fractura. 

 

 
Figura 48: Variação da morfologia das cúpulas em função do tipo de tensões aplicadas 

[realizado a partir de (Hertzberg, 1989)] 

 

 

A.IV.2.3. Fractura por fadiga 
 
 A fractura por fadiga acontece quando um metal é sujeito a um esforço que 
varia periodicamente ao longo do tempo. A carga pode ter valores bastante 
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inferiores à carga de início de estricção (resistência à tracção) ou, por vezes, 
mesmo inferior ao limite de elasticidade (tensão de cedência) (Bénard et al., 
1969). 
 O processo de fadiga caracteriza-se por três etapas distintas: (1) a 
formação de uma fissura num ponto em que haja grande concentração de 
tensão; (2) a propagação da fissura, em que esta avança de modo incremental a 
cada novo ciclo de tensão; e (3) a ruptura final, que ocorre muito rapidamente 
quando a fenda em progressão atinge uma dimensão critica (Callister Jr, 1999). 
 Assim, pode-se avaliar a resistência à fadiga a partir do número de ciclos 
(Nf) necessário para que se dê a fractura. Corresponde à soma do número de 
ciclos (Ni) necessários para se iniciar a fissura, para a fissura se propagar (Np) e 
para que a ruptura final se dê (Nr). Ou seja: 
  

 Nf = Ni + Np + Nr Equação 1: Número de ciclos até à fractura  

 
Como a ruptura final ocorre muito rapidamente, Nr é negligenciável e 

assim: 
 

 Nf ≈ Ni + Np Equação 2: Número de ciclos até à fractura 
(aproximação)  

 
 De acordo com o material considerado e as condições de teste, a 
resistência à fadiga pode ser mais dependente do número de ciclos para a fissura 
se iniciar, Ni, ou para ela se propagar, Np (Callister Jr, 1999). 
 Quando a tensão aplicada é baixa, tipicamente abaixo da tensão de 
cedência, uma larga fracção do tempo de vida em fadiga é utilizada para se 
iniciar a fissura. São necessários muitos ciclos (acima de 104 ciclos) para que a 
fractura se dê e, por isso, este tipo de fadiga é conhecido como fadiga de grande 
número de ciclos. Uma grande parte do tempo de vida em fadiga é utilizada na 
nucleação da fissura (Ni é grande perante Np). Pelo contrário, se a tensão 
aplicada for elevada, então dá-se o oposto; são necessários poucos ciclos - 
abaixo de 104 - para se dar a fractura, pois cada ciclo fornece tensão suficiente 
para que haja deformação plástica à superfície, deformação esta que actua como 
concentradora de tensões e, portanto, nucleadora de fissuras (Callister Jr, 1999).  
 As fissuras associadas com a fractura por fadiga nucleiam-se quase sempre 
na superfície do material, em áreas propícias à concentração de tensões, como 
por exemplo endentações, riscos, marcas de maquinagem, picos de corrosão ou 
poros. Na ausência, pouco provável, de um defeito da ordem de grandeza dos 
defeitos anteriores, é ainda possível que a fractura se inicie em irregularidades 
microscópicas provenientes do escorregamento de deslocações até à superfície 
do metal. Assim se explica o papel crucial de tensões superiores à tensão de 
cedência na génese de fractura por fadiga de baixos ciclos (Pruett et al., 1997; 
Callister Jr, 1999). 
 Uma vez nucleada a fissura (etapa 1), inicia-se a etapa 2, de propagação, 
na qual se distinguem dois estádios, I e II (Callister Jr, 1999) (Pruett et al., 
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1997), correspondentes a dois mecanismos de propagação da fissura. O avanço 
da fissura é inicialmente muito lento (estádio I). A propagação dá-se apenas ao 
longo de alguns grãos e segundo os planos cristalinos em que a tensão 
tangencial é máxima (com orientações próximas de 450 em relação à tensão 
aplicada). A superfície de fadiga correspondente tem a orientação média da 
desses planos cristalinos, podendo-se considerar como plana. É de muito 
pequenas dimensões e não apresenta marcas morfológicas características. No 
segundo estádio desta etapa, a propagação torna-se muito mais rápida. 
Enquanto no primeiro estádio não surgem marcas distintivas do fenómeno, no 
estádio II originam-se estrias, ditas de fadiga, que permitem a identificação 
morfológica do fenómeno em microscopia electrónica de varrimento. Cada estria 
representa o progresso da fenda pela tensão gerada a cada rotação da lima, ou 
seja: por cada ciclo de tracção-compressão. As estrias são zonas de deformação 
plástica (escorregamento) na frente da fenda em propagação A Figura 49 detalha 
cada um dos dois estádios da etapa de propagação. 
  
 

 

Uma fissura nucleada na superfície de um metal policristalino 
propaga-se em dois estádios. 

No estádio I, a propagação é muito lenta, através de apenas alguns 
grãos e segundo planos cristalinos com maior tensão tangencial que 
estejam alinhados com a tensão tangencial máxima. A superfície de 

fadiga formada é plana, sem qualquer elemento distintivo, e de muito 
pequenas dimensões. 

No estádio II, a propagação da fissura torna-se muito mais rápida e a 
direcção de propagação muda, tornando-se perpendicular à direcção da 
força exercida. Cada novo ciclo de tensão faz com que a fissura avance 

um pouco mais. 
 

1 – fissuras nucleadas 
2 – fissura em propagação 

σ – tensão aplicada 

 

 Figura 49: Propagação de uma fissura num metal policristalino: estádios I e II 

[retirado de(Callister Jr, 1999)]. 

 

 
A Figura 50 explica o mecanismo de propagação da fissura a cada novo 

ciclo de tensão; a propagação é agora intermitente, avançando um pouco mais a 
cada novo ciclo de carga e parando cada vez que a tensão aplicada é removida. 
Neste segundo estádio da fase de propagação, formam-se estrias paralelas entre 
si e que são marcas únicas do fenómeno de fadiga. Cada estria representa a 
progressão da fissura a cada novo ciclo e a distância entre estrias sucessivas é 
tanto maior quanto mais intensa tiver sido a força que fez progredir a fissura 
(Callister Jr, 1999). 

Este fenómeno repete-se até ser atingida uma dimensão crítica da fenda, o 
que precipita a etapa final da fractura; quando a secção à qual é aplicada a força 
diminuir suficientemente, a tensão atinge a tensão de ruptura e a fractura torna-
se catastrófica, podendo ser dúctil ou frágil (Callister Jr, 1999). 
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 Quando a tensão aplicada 
aumenta em cada ciclo, a fissura 
progride. Para tensões máximas 

idênticas, verifica-se igual 
progressão da fissura. 

Em frente da fissura em 
propagação, há deformação 
plástica, que em microscopia 
electrónica de varrimento se 

traduz pela formação de anéis de 
fadiga. 

 

 

 

 

 

Quando a tensão baixa, a fissura 
fecha parcialmente e a sua 

propagação fica suspensa ate 
nova subida de tensão.  

 

 

 

Quando a tensão aumenta 
novamente, o processo descrito 

reinicia-se 
 

 

 
Figura 50: Propagação de uma fissura de fadiga ao longo de ciclos de tensão sucessivos 

[criado a partir de (Bénard et al., 1969)] 
 

 
Frequentemente, a causa da fractura pode ser deduzida por exame 

cuidadoso das superfícies de fractura. A presença de estrias, como as 
apresentadas na Figura 51, numa superfície de fractura confirma que a fadiga foi 
a causa da fractura. No entanto, a ausência de estrias nas superfícies de fractura 
não exclui forçosamente a fadiga como causa da ruptura. Mais, é importante 
notar que as estrias não aparecem na região em que se dá a ruptura rápida 
(etapa 3). Na região correspondente a esta etapa, a fractura acontece de modo 
dúctil ou frágil; sinais de deformação plástica (por exemplo, a presença de 
cúpulas) estarão presentes para uma ruptura rápida de tipo dúctil, enquanto em 
casos de fractura catastrófica de tipo frágil não haverá marcas de deformação 
plástica (Callister Jr, 1999) mas sim os característicos da fractura frágil. 
 

 

 

Figura 51: Estrias de fadiga num 
duralumínio. Ampliação original: 12.000x 

[retirado de (Bénard et al., 1969)] 
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A.IV.3. MODOS DE FRACTURA 
 
 

A fractura das limas de Ni-Ti accionadas a motor pode ocorrer por torção, 
por flexão em rotação ou pela combinação destes dois mecanismos (Sattapan et 
al., 2000b; Lopes et al., 2004a). Esta classificação da fractura baseia-se nos 
tipos de esforços que originaram a fractura. 
 

A.IV.3.1. Fractura por torção 
 

A.IV.3.1.1. Generalidades 
 
 Quando se analisa a literatura sobre fractura de limas endodônticas 
superelásticas, há unanimidade em considerar a torção como um processo 
significativo de ruptura de limas (Dietz et al., 2000; Sattapan et al., 2000b; 
Booth et al., 2003; Hubscher et al., 2003a; Martin et al., 2003; Guilford et al., 
2005; Yao et al., 2006). Yao et al. (Yao et al., 2006) distinguem fractura por 
torção estática e dinâmica. “[O primeiro tipo] ocorre quando a lima tem [a sua 
extremidade ligada ao contrângulo] em rotação enquanto a sua ponta livre pára 
de rodar, por ficar presa ou enroscada no canal. A fractura por torção dinâmica 
resulta das forças de fricção causadas pela resistência que a dentina oferece ao 
ser cortada pela lima”. 
 A fractura por torção dinâmica é mais difícil de reproduzir em laboratório. A 
Norma ANSI/ADA nº 28 (1976a) rege as características padrão de um ensaio de 
torção estática para limas de aço inoxidável de tipo K. Não existe equivalente 
para limas de níquel-titânio, pelo que os ensaios de torção são habitualmente 
feitos por analogia, imobilizando uma região de alguns milímetro de comprimento 
perto da ponta da lima entre duas garras, enquanto na extremidade oposta se 
aplica uma força de rotação de modo a induzir a torção da lima em torno do seu 
eixo longitudinal. A esta montagem é associado equipamento que permite 
quantificar o momento de torção (torque) e o ângulo de torção a que está sujeito 
a lima testada. Pode, assim, determinar-se dois parâmetros: o ângulo de torção 
máximo e o momento de torção máximo, medidos no instante da fractura. 
 As limas mecanizadas têm uma complexidade geométrica (vide § A.III.3.2, 
pág. 73) que torna a sua análise mecânica muito elaborada. Para uma análise de 
carácter qualitativo relativamente à influência dos principais parâmetros durante 
a solicitação em torção, apresentar-se-á em seguida um formalismo clássico de 
análise mecânica assente na geometria cilíndrica (mais simples). 
 Num ensaio de torção estática é aplicado à amostra um momento torsor 
(torque) Mt, o qual dá origem a tensões tangenciais ou de corte, Շ, que são 
proporcionais à distância (r) ao eixo da amostra de diâmetro D (Dieter, 1981b): 
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=      Equação 3: Tensão tangencial  

 
À superfície (r= D/2) a tensão tangencial, Շ, é máxima e igual a: 
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=  Equação 4: Tensão tangencial máxima  

 
É esta tensão tangencial ou de corte que pode provocar a deformação 

plástica e a fractura por torção. 
O ângulo de torção, θ (em radianos), é proporcional ao momento de 

torção, Mt, e ao comprimento da lima, L. Para amostras de secção recta circular, 
de diâmetro D e de comprimento L, tem-se (Dieter, 1981b): 
 

 4

.
( . / 32).

tM L
D G

θ
π

=  G: módulo de elasticidade ao corte 
ou módulo de Coulomb do material Equação 5: Ângulo de torção  

 
Quer isto dizer que, para dois instrumentos de secção e material iguais, 

mas de comprimento diferente, o ângulo de torção será maior para o de maior 
comprimento quando submetidos a um momento de torção idêntico. Por outro 
lado, quanto maior o ângulo de torção máximo até a fractura, maior será a sua 
deformação elástica e plástica antes de se dar a fractura (Lopes et al., 2004a). 
De facto a distorção máxima (à superfície) é dada por (Dieter, 1981b): 
 

 max .
2
D

L
θγ =      Equação 6: Distorção máxima  

 
 O torque máximo, medido no momento da fractura, é um valor 
fundamental para a selecção da liga metálica usada no fabrico dos instrumentos, 
para o estudo comparativo da resistência à fractura de limas diferentes e ainda 
para a regulação de motores eléctricos que permitam programar momentos de 
torção individuais para cada instrumento endodôntico utilizado. Teoricamente, o 
momento de torção máximo varia com o diâmetro da lima (quanto maior o 
diâmetro, maior o momento máximo que se pode utilizar), com a área do núcleo 
e com a forma da secção recta transversal (Lopes et al., 2004a). 
 Alguns estudos (Marsicovetere et al., 1996; Wolcott et al., 1997) usam, de 
facto, a Norma ANSI/ADA nº 28 (1976a) para estudar as limas de Ni-Ti, 
testando-as de modo estático, com a porção mais apical da lima imobilizada. Na 
clínica, é possível que a lima fique bloqueada em regiões mais coronárias e, por 
outro lado, que o fenómeno não seja unicamente estático (Sattapan et al., 
2000a). Assim, alguns outros autores preferem recorrer a canais simulados em 
acrílico (Svec et al., 2000; Chaves Craveiro de Melo et al., 2002; Guilford et al., 
2005) e a dentes extraídos (Sattapan et al., 2000a) de modo a testarem as limas 
em condições mais parecidas com as que se verificam na prática clínica. Mesmo 
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assim, a análise dos seus resultados só pode ser apreciada qualitativamente pois, 
como se viu, a geometria das limas mecanizadas é bastante mais complexa do 
que a sua simplificação por analogia a uma geometria cilíndrica. 
  

A.IV.3.1.2. Processo de ruptura 
 
 Booth et al. (Booth et al., 2003) relacionam a informação fornecida por 
Kuttler (Kuttler, 1955) e por Green (Green, 1955b) com a fractura por torção 
estática: “as raízes dentárias de adultos entre os 18 e os 25 anos não 
apresentam concentricidade entre ápex e foramen em 68% dos casos, 
aumentando esta percentagem para 80% quando se consideram pessoas acima 
dos 55 anos de idade”. Ou seja, com frequência o foramen está posicionado 
lateralmente em relação ao eixo longitudinal do dente. Continuam Booth et al.: 
“a anatomia canalar do terço apical pode ser muito tortuosa com curvaturas 
súbitas e agudas que prendem a ponta dos instrumentos endodônticos”. “Se a 
lima continuar a rodar, o limite elástico do metal é excedido, a lima apresenta 
deformação plástica, seguida de ruptura” (Sattapan et al., 2000b). 
 No que diz respeito à fractura por torção dinâmica, Dietz et al. explicam: “à 
medida que as limas dão forma às paredes do canal, vai havendo 
progressivamente mais contacto entre a superfície dos instrumentos e das 
superfícies dentinárias, o que aumenta o atrito” e faz com que haja uma 
diferença de velocidade de rotação entre regiões diferentes da lima e, portanto, 
ângulos de torção (θ) e distorções (γmax) diferentes ao longo da lima e, por 
último, fractura da lima, sem que esta tenha chegado a ficar totalmente 
imobilizada. Hubscher et al. (Hubscher et al., 2003a) acrescentam: “quando a 
região apical de um instrumento em rotação é forçada a entrar num canal 
estreito, a fricção aumenta no ponto de contacto com as paredes dentinárias e 
um maior momento de torção é necessário para a lima se manter em rotação, [o 
que pode sujeitar a ponta a um valor excessivo da força tangencial]”. Este efeito 
é conhecido na literatura anglo-saxónica como taper lock (bloqueio por 
conicidade) (Yared et al., 2002c), ou seja, tanto uma lima com um dado número 
I.S.O. como outro de número I.S.O. maior podem ficar bloqueados num canal se 
tiverem a mesma conicidade e esta for suficiente para que haja forças de atrito 
elevadas por fricção nas paredes dentinárias (Hubscher et al., 2003a). O bloqueio 
acontece pela conicidade elevada e não pelo diâmetro apical ser maior (Peters et 
al., 2003). 
 Quer o fenómeno seja dinâmico ou estático, a fractura de limas 
superelásticas ocorre por duas razões: o operador não tem forçosamente 
percepção sensorial do bloqueio da ponta (Guilford et al., 2005), podendo assim 
aplicar força excessiva em direcção apical (Patino et al., 2005); a velocidade de 
rotação das limas mecanizadas é mantida pelo elevado momento de torção 
produzido pelo contrângulo e é suficientemente elevada para que decorra apenas 
algumas fracções de segundo entre a lima começar a ser deformada e chegar ao 
ponto de ruptura (Guilford et al., 2005). Neste último caso, não é portanto 
frequente haver oportunidade para identificar alterações do passo de espira como 
sinal de uma fractura iminente. 
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A.IV.3.2.  Fractura por flexão em rotação 
 
 Com frequência, em Endodontia, a flexão de uma lima de Ni-Ti dá-se 
quando o instrumento encontra a resistência das paredes dentinárias de um 
canal radicular curvo e é obrigado a avançar em direcção apical, adaptando-se à 
forma do canal (Lopes et al., 2004a). No entanto, a fractura por flexão simples 
não é previsível que aconteça dentro de um canal pois este não é 
suficientemente curvo para provocar tensões de tracção na região convexa da 
lima que ultrapassem o valor da resistência mecânica do material – dai não haver 
um único artigo disponível que alie fractura a flexão simples. Na realidade, 
quando os autores de publicações endodônticas se referem a “fractura por 
flexão” estão sempre a considerar a flexão repetitiva por rotação. 
 Na região de flexão são geradas tensões que variam alternadamente entre 
tracção e compressão, por a lima estar em rotação contínua (Lopes et al., 
2004a). A fadiga cíclica ocorre quando a lima é submetida a ciclos repetidos de 
compressão e tracção no mesmo ponto. Ao ser forçado a adoptar a curvatura de 
um canal, o metal é traccionado na região correspondente à convexidade da 
curva e comprimido simultaneamente na região correspondente à concavidade da 
mesma curva (Yao et al., 2006). Aproximadamente metade da lima está em 
compressão, enquanto a outra metade está em tracção (Plotino et al., 2006). 
Cada rotação, dentro de um canal curvo, faz com que a lima passe por um ciclo 
completo de tracção/compressão (Pruett et al., 1997), embora o eixo da lima – o 
eixo neutro – não sofra esta alternância, estando apenas flectido (Plotino et al., 
2006). 
 A repetição cíclica destas solicitações, dentro do limite elástico da lima, 
pode levar à fractura por fadiga (Lopes et al., 2007). É um tipo de fractura que 
surge de modo inesperado, sem sinais prévios de deformação plástica 
permanente e, assim, a inspecção visual não é um método adequado para avaliar 
a vida útil dos instrumentos de Ni-Ti na clínica (Pruett et al., 1997; Chaves 
Craveiro de Melo et al., 2002). Em laboratório, os testes de fadiga realizados 
abaixo da tensão de cedência dão resultados comparáveis aos das ligas ferrosas, 
como o aço inoxidável, [sendo necessário um elevadíssimo número de ciclos para 
que a fractura ocorra]. Se forem realizados com repetição de tensões superiores 
à de cedência, então surge a fadiga de baixo número de ciclos, e que se 
diferencia por uma redução muito rápida do número de ciclos que o material 
aguenta até fracturar - tão mais rápida quanto mais intensa for a tensão.  
 Por resistência à fractura por fadiga (ou tempo de vida à fadiga) entende-
se o número de ciclos que uma lima suporta quando submetida a uma dada 
tensão até se dar a fractura (Best et al., 2004). É difícil estimar a tensão a que 
um instrumento de Ni-Ti está exposto durante o uso clínico, no entanto a 
magnitude da sua deformação pode ser monitorizada pela sua curvatura avaliada 
radiograficamente (Pruett et al., 1997). Quanto ao número de ciclos, pode ser 
obtido multiplicando a velocidade de rotação pelo tempo decorrido entre o início 
da ciclagem e o momento da fractura (Lopes et al., 2007). A resistência à 
fractura por fadiga depende da tensão de cedência do material e da tensão a que 
está sujeito, pois é a relação entre as duas que determina a facilidade com que 
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se dá a nucleação de fissuras (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002). Já a 
propagação das fissuras geradas está mais relacionada com a extensão a que o 
material está sujeito do que com a tensão que lhe é aplicada (Pruett et al., 
1997). Um único ciclo de compressão/tracção tem, portanto, capacidade de gerar 
alterações a nível micro-estrutural que potenciem a fractura por fadiga. É do 
acumular destas pequenas alterações que surge a fractura da lima por fadiga (Li 
et al., 2002a). A forma tridimensional do material (isto é, a lima utilizada) pode 
condicionar a maior ou menor deformação imposta ao material, pelo que o 
sistema de limas utilizado bem como a dimensão da lima considerada podem 
condicionar o comportamento mecânico da lima, por condicionarem a sua 
resistência à fadiga (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002). 
 O limite de fadiga é o valor máximo de tensão ou de extensão que permite 
submeter um material a 108 ciclos sem que ocorra fractura (Dieter, 1981d). 
Qualquer valor de tensão ou de extensão abaixo do limite de fadiga permite ao 
material suportar um número infinito de ciclos sem que ocorra fadiga e, por 
conseguinte, fractura por fadiga (Best et al., 2004). 
 

A.IV.3.3. Fractura combinada flexão/rotação 
 
 A literatura publicada sobre fractura de limas endodônticas de Ni-Ti 
privilegia a classificação das fracturas segundo os processos que as originaram, 
ou seja, referem-se basicamente à fractura por torção e à fractura por flexão, 
uma vez que estes são os tipos de esforços a que as limas endodônticas são 
submetidas quando em serviço. Durante a sua utilização, a fractura das limas 
pode ocorre durante a rotação – ao exceder-se a tensão de ruptura numa torção 
de grande amplitude – havendo então deformação plástica da lima antes da 
fractura se dar; ou pode ocorrer durante a flexão em rotação, por fadiga – não 
havendo então deformação plástica macroscópica. Assim, muitos autores 
afirmam que uma lima partiu por torção quando detectam uma deformação 
permanente junto da zona fracturada e por flexão quando não existe deformação 
plástica macroscópica (Sattapan et al., 2000b; Zelada et al., 2002; Parashos et 
al., 2004a; Peng et al., 2005; Spanaki-Voreadi et al., 2006).  
 A Figura 52 B1 ilustra este critério de classificação das fracturas, que 
associa a presença de sinais de deformação permanente a fractura por torção, 
por oposição à fractura por fadiga que não os apresenta (Figura 52 A1). 
 Classicamente, os autores de artigos endodônticos associam a fractura por 
fadiga à flexão/rotação (Figura 52 A1 e A3) e a fractura por torção à presença de 
deformação plástica (Figura 52 B1 e B3). 
 No entanto, esta classificação pode gerar interpretações erradas, pois nem 
todos os sinais de deformação plástica resultam de torção. A título de exemplo, a 
Figura 52 B2 apresenta uma superfície de fractura com marcas de deformação 
plástica circulares. Os autores (Shen et al., 2007) utilizam-nas para classificar a 
fractura da lima na fractura por torção, quando esta abrasão circular poderá ter 
sido causada por dano da superfície de fractura nos momentos finais da fractura 
catastrófica, por atrito entre as duas superfícies de fractura complementares. Por 
outro lado, note-se que, na presença de sinais de deformação permanente a 
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baixas ampliações (Figura 52 B1), não foram procuradas estrias de fadiga em 
mais altas ampliações, tendo-se apenas constatado a presença de cúpulas 
alongadas (Figura 52 B3). 
 
 

Fractura por flexão em rotação Fractura por torção 
 

 

  

 

 A1. Ausência de deformação plástica perto da região 
fracturada em dois instrumentos ProTaper. 

(ampliação original: x30) 

B1. Presença de deformação plástica perto da região 
fracturada em dois instrumentos ProTaper 

(ampliação original: x30) 

 

 

  

 

 A2. Aspecto geral da superfície de fractura de uma 
lima fracturada sem associação a deformação 

plástica (ampliação original: x250) 

B2. Aspecto geral da superfície de fractura de uma 
lima fracturada por torção (ampliação original: x500) 

 

 

  

 

 A3. Presença de estrias de fadiga (setas), 
detectáveis em ampliações elevadas (ampliação 

original: x3000) 
B3. Presença de cúpulas alongadas na região central 

da imagem B2) (ampliação original: x600) 
 

 Figura 52: Comparação clássica entre fractura por flexão em rotação e fractura por 
torção 

[adaptado de (Shen et al., 2007)] 

 

 
  Atendendo ao critério anterior de classificação das fracturas, Sattapan et al. 
(Sattapan et al., 2000b) encontram fracturas por torção em 55,7% de todos as 
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limas Quantec 2000 fracturados por um endodontista ao longo de seis meses. Já 
Spanaki-Voreadi et al. (Spanaki-Voreadi et al., 2006) encontram a fractura por 
flexão como causa de 73,4% das fracturas de instrumentos ProTaper recolhidos 
em várias clínicas. Parashos et al. (Parashos et al., 2004a) examinaram uma 
enorme quantidade de diversas limas de Ni-Ti recolhidas em consultórios de 14 
endodontistas e também notaram a preponderância de fractura por flexão (70% 
dos casos).  
 Relacionando-se a incidência de fractura com o principal processo de 
ruptura encontrado, é possível notar que no estudo de Sattapan (Sattapan et al., 
2000b) 20,9% das 378 limas utilizadas pelo clínico fracturaram, contra apenas 
5% das 7159 limas observadas na publicação de Parashos et al. (Parashos et al., 
2004a). Como a fractura por torção está relacionada com excesso de pressão 
apical (Peters, 2004), pode-se questionar o modo como terão sido utilizadas às 
limas do artigo de Sattapan et al. (Sattapan et al., 2000b) uma vez que a 
incidência de fractura é tão elevada em relação à média (vide § A.IV.1.1.1, 
pág. 98). Assim, será possivelmente mais fidedigno o conjunto de estudos que 
sugerem a fractura por flexão como o modo mais frequentemente implicado na 
fractura clínica de limas endodônticas de Ni-Ti. 
 As ligeiras diferenças entre os vários estudos poderão ser explicadas pelo 
sistema rotatório analisado; Parashos et al. (Parashos et al., 2004a) encontram 
uma nítida associação entre o perfil em secção transversal das limas e o modo de 
fractura mais prevalente. Peters (Peters et al., 2003), em 2003, também faz 
notar que “a fractura por torção e por flexão não são mutuamente exclusivas; 
[...] na clínica, para além da flexão imposta aos instrumentos pela morfologia 
dos canais, há também a considerar o atrito oferecido pela dentina, sobretudo 
quando se aplica uma força apical [que significativamente contribui para a 
fractura por torção] ”. 
 Outro aspecto a considerar é a frequente confusão, acima assinalada, entre 
o processo de fractura (flexão versus torção) e o tipo de fractura (dúctil, frágil ou 
por fadiga). 
 Em 2005, Cheung et al. (Cheung et al., 2005) vieram questionar esta 
classificação preponderante; examinaram instrumentos ProTaper S1 fracturados 
em contexto clínico, tanto longitudinal como transversalmente, tendo verificado 
que 26% das limas inicialmente triadas por não apresentarem marcas 
macroscópicas de deformação plástica teriam fracturado por torção; mas na 
realidade as marcas de deformação plástica estão presentes quando observadas 
a altas ampliações. Do mesmo modo, fractura por fadiga não implica 
forçosamente que tenha acontecido por um processo de flexão: podem existir 
fenómenos de fadiga associados a torção. Supondo que um canal seja recto, o 
facto de o instrumentar com um movimento de vaivém corono-apical implica que 
a torção na extremidade da lima ocorra de modo cíclico, logo potencialmente 
indutor de fadiga. A Figura 53 apresenta um exemplo em que foram detectadas 
estrias de fadiga que resultam da repetição de esforços (de flexão em rotação ou 
de torção cíclica), e também zonas de abrasão, indicativas de rotação 
demonstrando que os modos clássicos de fractura (por torção versus por flexão 
em rotação) não são mutuamente exclusivos. 
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 A. Instrumento ProTaper fracturado (ampliação 
original: 250x). Presença simultânea de marcas de 

abrasão circulares (setas) e de estrias de fadiga 
(triangulo), indicando um modo de fractura 

combinado (torção/flexão em rotação) 

B. Ampliação da imagem anterior (ampliação original: 
1500x). Estrias de fadiga (triângulos), associadas a 

fissuras (setas), onde se inicia a fractura. 
 

 Figura 53: Possibilidade de ocorrência simultânea de torção e fadiga na mesma lima 

[retirado de (Wei et al., 2007)] 

 

 
 As publicações que procuram marcas de fadiga em limas de Ni-Ti são raras. 
Depois do estudo inicial de Pruett et al. (Pruett et al., 1997) - no qual os autores 
sugerem a divisão do processo de ruptura de instrumentos LightSpeed em 
estádios e claramente identificam estrias de fadiga nas superfícies de fractura - 
só recentemente se começou a pesquisar a existência de estrias de fadiga em 
limas fracturadas. Wei et al. (Wei et al., 2007), em 2007, compararam 
observações estereomicroscópicas – que permitiram a divisão dos fragmentos 
fracturados em função da presença de deformação plástica – com observações 
em microscopia electrónica de varrimento. Nesta gama de ampliações, muito 
maiores, a presença de estrias lineares e áreas de início fissuração permitiram 
classificar a fractura como sendo por fadiga. Na ausência destas marcas e na 
presença de áreas de abrasão circular, considerou-se que a fractura aconteceu 
por torção. Verificaram, em microscopia óptica, que 88 casos eram atribuíveis a 
fractura por flexão e 12 por torção. Já em microscopia electrónica de varrimento, 
91 casos apresentaram estrias, 6 casos estrias e deformação plástica e só três 
não apresentaram estrias. Concluem os autores que a fadiga é o processo mais 
prevalente na génese da fractura e que a microscopia electrónica de varrimento 
deveria ser usada sistematicamente para analisar superfícies de fractura de limas 
endodônticas. Cheung et al. (Cheung et al., 2007) validaram estas conclusões 
num estudo em que foram observadas unicamente limas ProTaper. 
 Quanto ao processo de fractura por fadiga propriamente dito, é descrito 
desde 1997 por Pruett et al. (Pruett et al., 1997): “a falha [de um instrumento 
endodôntico] por fadiga pode ser decomposta em estádios, identificáveis em 
microscopia electrónica de varrimento a ampliações elevadas (x 1900). No 
estádio I, dá-se o início da fractura e o seu crescimento; em fractografia, 
corresponde à área periférica da superfície de fractura, zona suave e 
praticamente sem características distintivas. O estádio II corresponde à 
propagação da fissura e caracteriza-se pela existência de estrias de fadiga. Cada 
estria representa a progressão da fissura, causada pela tensão durante uma 
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rotação do instrumento. A fractura propaga-se da periferia do instrumento para o 
seu centro. O estádio III corresponde à fractura final, dúctil, presente na região 
central da superfície de fractura. A presença de micro-poros e de cúpulas são 
características da fractura dúctil. A Figura 54 apresenta as imagens iniciais de 
Pruett et al. (Pruett et al., 1997)., com a descrição dos três estádios da fractura. 
Chaves Craveiro de Melo et al. (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) 
confirmaram, mais tarde, as observações iniciais de Pruett et al. (Pruett et al., 
1997). 
  
 

  

 

 Superfície de fractura de uma lima LightSpeed 
#30 (ampliação original: x1900) 

 
O asterisco (*) indica a área em que a fissura se 
iniciou, na periferia da lima. As marcas da 
propagação da fractura aparecem como estrias 
(assinaladas pelas setas). Cada estria 
representa um “salto” na superfície de fractura, 
que ocorreu naquela área por acção da tensão 
durante a rotação. 

Superfície de fractura da mesma lima 
(ampliação original: x300). 

 
O rectângulo mostra a área ampliada na imagem 
acima.A fase final da fractura é visível no centro 
desta imagem. Caracteriza-se pela presença de 
micro-poros e de inúmeras cúpulas, típicas da 
fractura dúctil. 

 

 Figura 54: Etapas da fractura por fadiga numa lima de Ni-Ti 

[retirado de (Pruett et al., 1997)] 

 

 
 
 
 

Em resumo (A.IV.3 - Modos de fractura): 
 
  
 A fractura de limas de Ni-Ti tanto pode acontecer por torção como por 
flexão em rotação ou por uma combinação de ambas. Geralmente, o estudo das 
superfícies de fractura em microscopia electrónica de varrimento revela 
características distintivas que ajudam a identificar o mecanismo que esteve na 
origem da fractura (Karn et al., 2003). As publicações existentes, baseadas em 
microscopia electrónica de varrimento, são ainda escassas mas, as que existem, 
evidenciam que as limas de Ni-Ti fracturam na clínica em consequência de fadiga 
na vasta maioria dos casos. 



Introdução - Fractura de limas Ni-Ti mecanizadas 
 
 

132 

A.IV.4. FACTORES COM INFLUÊNCIA NA FRACTURA 
 

Foram anteriormente abordados os modos como se pode dar a fractura das 
limas mecanizadas de Ni-Ti. De seguida, será sumarizado o conhecimento 
baseado em evidência científica sobre os factores que influenciam a fractura 
deste tipo de limas. Por uma questão de coerência com a maioria da literatura 
endodôntica, que divide a ruptura das limas em fractura por torção e fractura por 
flexão, será seguida a mesma classificação baseada no tipo de esforços que 
provocam a fractura. 
 

A.IV.4.1. Factores com influência na fractura por torção 
 

A.IV.4.1.1. Características da lima 

A.IV.4.1.1.1. Material 
 
 O material de que são feitas as limas é determinante para a sua resistência 
à fractura por torção. Por comparação com limas feitas de aço inoxidável, as 
limas de níquel-titânio suportam uma maior rotação (maior ângulo de torção) até 
se deformarem plasticamente do que as limas de aço inoxidável (Guilford et al., 
2005). Como o momento de torção é função do ângulo de torção (vide Equação 
5, pág. 124), é compreensível que Wolcott e Himmel (Wolcott et al., 1997) 
afirmem também que “a diferença entre o momento de torção necessário para 
deformar plasticamente um instrumento e o momento de torção necessário para 
o partir é maior nas limas de Ni-Ti do que nas de aço inoxidável”. Para Wolcott e 
Himel este facto pode significar uma maior segurança, permitindo mais 
facilmente a visualização da deformação plástica em limas de Ni-Ti do que em 
limas de aço inoxidável. 
 Guilford et al. (Guilford et al., 2005) mediram o ângulo necessário para 
provocar o desenrolamento detectável das espiras de limas ProTaper, ProFile.04 
e ProFile GT e o ângulo necessário para provocar a fractura destas limas. Embora 
a diferença das médias destes dois ângulos possa atingir valores tão elevados 
como 566º, se se considerar que é frequente utilizar limas mecanizadas a 300 
rotações por minuto (r.p.m.), então o valor máximo de 566º é atingido em 
apenas 0,3 segundos. Quer isto dizer que, embora as limas de Ni-Ti possam 
deformar mais por torção antes de partirem do que as de aço inoxidável, na 
prática clínica este facto não é significativo, pois a fractura ocorre menos de um 
terço de segundo depois de se ter iniciado a deformação plástica. Já as limas de 
aço inoxidável, embora com menor diferença entre o momento de torção que 
leva à deformação e o que leva à fractura, são usados manualmente - nunca a 
300 r.p.m. - e por isso permitem mais facilmente detectar o desenrolamento das 
suas espiras, prelúdio de uma fractura próxima. 
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A.IV.4.1.1.2. Tipo de lima 
 
 Existem publicações que comparam a resistência à fractura por torção 
entre sistemas e limas diferentes (Wolcott et al., 1997; Svec et al., 2000; 
Guilford et al., 2005; Ullmann et al., 2005). Embora alguns destes estudos 
encontrem diferenças significativas entre o momento de torção máximo medido 
entre os vários tipos de limas, é importante salientar a grande variabilidade 
dentro de cada grupo testado e, por outro lado, o significado clínico das 
diferenças encontradas. Lopes et al. (Lopes et al., 2004a) clarificam: “as 
discrepâncias dos resultados reveladas entre os diversos trabalhos podem ser 
explicadas pelo facto de, apesar de todos os esforços dos fabricantes no intuito 
de padronizar as dimensões dos instrumentos endodônticos, haver sempre uma 
variação entre as dimensões dos instrumentos de uma mesma numeração. Além 
disso, [as limas] apresentam acabamentos superficiais deficientes, assim como 
secções rectas transversais com formas, áreas e núcleos diferentes. Estas 
variações e defeitos interferem directamente nos resultados obtidos nos ensaios 
mecânicos destes instrumentos endodônticos ou mesmo durante o uso clínico”. 
 Sattapan et al. (Sattapan et al., 2000a) demonstraram, em limas de Ni-Ti 
Quantec 2000, que a gama de valores para o momento de torção gerado durante 
a instrumentação de dentes extraídos é de 3 a 8 vezes inferior à gama de valores 
de momento de torção máximo. Outros autores confirmaram esta informação, 
tanto em limas do mesmo sistema (Sattapan et al., 2000b), como em limas 
ProFile.04 (Blum et al., 1999; Peters et al., 2002) e ProFile.06 (Blum et al., 
1999). Nesta diferença entre valores de torção máxima e torção desenvolvida 
durante o uso clínico reside o principal factor de segurança na utilização de limas 
superelásticas, tanto mais que as forças em direcção apical, geradas durante a 
instrumentação de dentes extraídos, são também baixas (Sattapan et al., 
2000a), variando tipicamente entre 1 N e 7,5 N conforme a fase de 
instrumentação e o canal considerado (Blum et al., 1999; Peters et al., 2002). 
  

A.IV.4.1.1.3. Diâmetro e conicidade das limas 
 
 Quanto maior for o diâmetro apical de uma lima de Ni-Ti, maior o momento 
de torção desenvolvido durante a instrumentação, quer de canais acrílicos como 
de canais naturais em dentes extraídos (Peters et al., 2002), o que é justificado 
pela Equação 5 (pág. 124), ou seja, também quanto maior for o diâmetro apical 
da lima de Ni-Ti, maior tem que ser a força necessária para a fracturar por torção 
(Sattapan et al., 2000a; Chaves Craveiro de Melo et al., 2002; Guilford et al., 
2005)- este facto é, aliás, o mesmo que se verifica em limas de aço inoxidável 
(Camps et al., 1994; Wolcott et al., 1997). 
 Quanto à conicidade de uma lima de Ni-Ti, quanto maior ela for maior, 
maior terá que ser a força necessária para a fracturar por torção, tanto em 
modelos laboratoriais (Sattapan et al., 2000a) como na clínica (Sattapan et al., 
2000b). 
 Parece, pois, unânime considerar que diâmetros maiores e conicidades 
mais elevadas conferem maior resistência à torção às limas endodônticas, sendo 
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ainda de salientar que canais simulados em blocos de acrílico exigem momentos 
de torção significativamente maiores para serem preparados do que canais em 
dentes extraídos (Peters et al., 2002), o que explica que se observem mais 
fracturas em condições laboratoriais com modelos artificiais do que em condições 
clínicas. 
  

A.IV.4.1.2. Características do canal 

A.IV.4.1.2.1. Diâmetro do canal a instrumentar 
 
 Sattapan et al. (Sattapan et al., 2000a) verificaram, em dentes extraídos, 
que canais estreitos exigem um momento de torção maior para serem 
preparados do que canais mais largos. Peters e Barbakow (Peters et al., 2002) 
construíram uma plataforma que permite determinar com precisão os momentos 
de torção desenvolvidos a cada instante da instrumentação e a força apical 
aplicada a cada lima ProFile.04 de tamanho I.S.O. crescente. Paralelamente, 
utilizaram microtomografia computadorizada para medir o volume pré-operatório 
dos canais a instrumentar. Para além de terem provado que limas de maior 
diâmetro geram momentos de torção também maiores, os autores relacionaram 
o baixo volume pré-operatório dos canais com valores maiores do momento de 
torção gerado. Ou seja, quanto mais estreito um canal, maior o momento de 
torção gerado para o instrumentar. 
  

A.IV.4.1.2.2. Curvatura do canal a instrumentar 
 
 No que respeita à influência da curvatura dos canais sobre o momento de 
torção desenvolvido, há ainda muito pouca informação disponível e, a que existe, 
é aparentemente contraditória: 
 - Peters e Barbakow (Peters et al., 2002), verificaram que os momentos de 
torção máximos gerados são sempre maiores em canais artificiais rectos do que 
em canais artificiais curvos. Embora este resultado possa ser surpreendente, é 
explicável pela área de contacto em cada caso. Com efeito, as limas contactam 
uma área muito maior em canais rectos do que em canais curvos, pelo que a 
magnitude do atrito poderá ser consideravelmente maior em casos rectos e, em 
consequência, também os momentos de torção desenvolvidos; 
 - Booth et al. (Booth et al., 2003) demonstraram que é necessário um 
momento de torção menor para fracturar limas de níquel-titânio (ProFile, 
ProTaper, ProFile GT e K3) que estejam imobilizados na sua extremidade quando 
se simula um canal com raio de curvatura de 3 mm do que noutro com 5 mm. Na 
prática clínica, esta constatação pode implicar que as limas fracturem em canais 
com curvaturas bastante acentuadas apesar de se aplicar um momento de torção 
que não produziria fractura em canais menos curvos. 
 Mais investigação será necessária para esclarecer a influência da curvatura 
dos canais no momento de torção de limas de Ni-Ti e na fractura por torção. 
Contudo estas diferenças poderão resultar de, quando a torção se dá em canais 
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com curvaturas acentuadas, se ter um regime de torção/flexão em vez de uma 
torção pura. 
  

A.IV.4.1.3. Condições de utilização clínica: momento de torção imposto 
às limas  

 
Viu-se anteriormente que o comportamento superelástico das ligas Ni-Ti 

ocorre numa gama de tensões/extensões que definem graficamente um patamar 
num ensaio de tracção. Este patamar inicia-se com o princípio da transformação 
martensítica e termina com o fim desta transformação (Figura 55). 
 
   

 Figura 55: Curva de tracção típica de uma liga de Ni-Ti superelástica 

[adaptado de (Gambarini, 2000)] 

 

 
 O gráfico permite compreender que as limas endodônticas precisam de 
uma certa quantidade energia para ultrapassar a resposta linear inicial da 
austenite. A energia necessária é fornecida sob a forma de força proveniente do 
momento de torção aplicado pelo contrângulo. Quando a austenite não se puder 
deformar mais elasticamente, o material entra no patamar da superelasticidade, 
no qual a austenite se vai progressivamente transformando em martensite 
(Figura 55 – região de superelasticidade). Este patamar permite a deformação 
fácil das limas sem que tal se acompanhe de um aumento significativo da carga a 
que as limas estão submetidas. Para que a carga não aumente e as limas não 
entrem no domínio de deformação plástica, é importante que a carga fornecida 
pelo contrângulo seja constante, o que implica que o momento de torção 
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fornecido pelo motor deva ser constante e baixo – apenas o suficiente para 
permitir que a liga Ni-Ti esteja com a transformação martensítica iniciada mas 
ainda não terminada. Potencia-se assim a eficiência e evita-se a fractura. 
Contudo, a gama de tensões correspondentes à existente no patamar de 
transformação martensítica é pequena e difícil de determinar (Figura 55 – gama 
de cargas de segurança). Uma boa aproximação é considerar uma tensão 
ligeiramente inferior àquela a partir da qual se entra no domínio de deformação 
plástica (Figura 55 – limite de segurança) (Gambarini, 2000). Por outro lado, os 
limites dos domínios elástico e plástico dependem do desenho, dimensões e 
conicidade de cada lima. Deste modo, o valor do momento de torção ideal para 
cada lima tem que ser determinado pelos fabricantes para optimizar a capacidade 
de corte das limas e, simultaneamente, minimizar o risco de fractura. 
 Apesar das considerações anteriores serem baseadas em dados obtidos em 
ensaios de tracção, Gambarini (Gambarini, 2000) esclarece: “[vários trabalhos de 
investigação] mostraram que a compressão, torção e flexão de arames de Ni-Ti 
resultam em comportamento comparável ao observado em tensão. Contudo, em 
torção, o valor crítico da tensão de ruptura é muito menor do que o verificado em 
tracção ou compressão, enquanto os valores da extensão recuperáveis em torção 
são muito maiores”. Teoricamente, chega-se à mesma conclusão por aplicação 
da teoria da elasticidade (Dieter, 1981c). Torna-se, assim, importante comparar 
os valores de momentos de torção na ruptura relatados na literatura com os 
valores do momento de torção fornecido pelos motores eléctricos que controlam 
os contrângulos. 
 Wolcott e Himel (Wolcott et al., 1997) foram dos primeiros investigadores a 
avaliar o momento de torção no momento da ruptura de limas ProFile .04, de 
tamanhos I.S.O. 15, 25 e 35. Os valores obtidos foram, respectivamente, 
2,2 N.mm, 4,8 N.mm e 12,8 N.mm – valores que estão, aliás, dentro da gama 
publicada por Peters e Barbakow (Peters et al., 2002) num artigo que revê o 
tema. Estes valores são interessantes se comparados com os de momento de 
torção fornecido por motores eléctricos/contrângulos. Existem apenas dois 
estudos publicados até à data, ambos pelo grupo de Toronto, nos quais Yared e 
Kulkarni (Yared et al., 2004a; Yared et al., 2004b) investigaram os momentos de 
torção desenvolvidos por motores DTC (Tulsa Dentsply) e TCM (Nouvag), 
publicitados como tendo a capacidade de reverter a rotação das limas quando um 
valor de segurança programado para o momento de torção é atingido. Para cada 
marca, examinaram vários motores novos, tendo concluído que os momentos de 
torção realmente produzidos são sempre significativamente maiores do que os 
proclamados pelos fabricantes (Yared et al., 2004a; Yared et al., 2004b). Quer 
isto dizer que os instrumentos endodônticos são frequentemente sujeitos a 
tensões superiores às de segurança, o que poderá ser potencialmente perigoso 
em canais curvos e/ou calcificados, onde a resistência ao corte da dentina é 
elevada; se a ponta da lima ficar presa, o momento de torção elevado pode ser 
suficientemente alto para quebrar a lima (Gambarini, 2000). E, de facto, Yared e 
Kulkarni (Yared et al., 2004a) provaram também que o momento de torção que 
despoleta o sistema de segurança dos motores DTC (Tulsa Dentsply) é maior que 
o momento de torção que provoca a fractura de algumas limas de níquel-titânio. 
Se uma destas limas ficar presa no canal, ocorrerá muito provavelmente a 
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ruptura pois o momento de torção de fractura será atingido primeiro que o 
momento de torção de segurança do motor, sem que o clínico tenha tempo de 
parar ou remover o instrumento do canal. 
 Durante a instrumentação de canais radiculares, os valores do momento de 
torção gerado são geralmente baixos para as limas de menor diâmetro e mais 
baixa conicidade (Gambarini, 2000). A magnitude destes valores depende do 
tamanho da área de contacto entre a lima e as paredes dentinárias, pois dela 
depende a quantidade de fricção gerada (Peters et al., 2002). Embora o valor 
desta área seja desconhecido na prática clínica, é influenciado pela sequência de 
limas utilizada e pela conicidade de cada uma delas (Peters, 2004). Por esta 
razão, Peters (Peters, 2004) aconselha: “a técnica corono-apical (crown-down) é 
superior em relação à técnica ascendente (step-back) porque evita que largas 
porções das limas cortem dentina [diminuindo assim a fricção e o momento de 
torção gerados]. O utilizador também pode diminuir o momento de torção 
desenvolvido reduzindo a pressão axial aplicada”. 
  
 

Em resumo (A.IV.4.1 - Factores com influência na fractura por torção): 
  
 Do anteriormente exposto, conclui-se que as limas de Ni-Ti apresentam 
maiores valores máximos de momento de torção do que as de aço inoxidável e 
uma maior capacidade de se deformarem plasticamente antes de fracturarem. No 
entanto, como são usadas em rotação automatizada, todo o processo de 
deformação até à fractura se torna demasiado rápido para poder ser uma mais-
valia clínica, sendo por isso mais fácil detectar sinais de deformação nas limas de 
aço inoxidável antes de estas partirem.  
 Por outro lado, as limas de Ni-Ti apresentam irregularidade de acabamento 
que podem potenciar a concentração de tensões e levar à fractura precoce e 
catastrófica das limas por torção.  
 Actualmente ainda não é possível comparar claramente os vários sistemas 
disponíveis, no que diz respeito à sua resistência à fractura por torção.  
 Existem, no entanto, factores já bem referenciados e que contribuem para 
a fractura dos instrumentos de Ni-Ti por torção: limas com pequenos diâmetros 
apicais, conicidades diminutas e canais estreitos potenciam a fractura por torção. 
A presença de curvaturas, por si só, não implica uma maior tendência para a 
fractura por torção.  
 Por último, a segurança dos instrumentos de Ni-Ti advém-lhes do facto de 
as forças desenvolvidas durante a instrumentação de dentes naturais serem 
várias vezes menos intensas do que as necessárias para que a fractura se dê. 
Não obstante, o uso clínico eficiente e seguro de instrumentos de Ni-Ti exige que 
sejam utilizados numa gama de valores de tensão estreita para evitar a fractura 
por momento de torção excessivo. É da responsabilidade dos fabricantes 
calibrarem os seus motores com controlo de momento de torção. Os poucos 
estudos existentes sobre o assunto sugerem que os momentos de torção 
máximos permitidos sejam excessivos em algumas situações. Clinicamente, 
devem-se utilizar preferencialmente sequências de preparação corono-
descendentes e reduzir a força axial aplicada em direcção apical. 
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A.IV.4.2. Factores com influência na fractura por 
flexão/rotação. 

 
 Durante a flexão/rotação as tensões que actuam as limas são 
alternadamente positivas (tracções e negativas (compressões), dependendo os 
seus valores de vários factores (Eggeler et al., 2004). 
 São vários os factores que condicionam a fractura de uma lima endodôntica 
por flexão em rotação. O estudo clássico de Pruett et al. (Pruett et al., 1997), 
publicado em 1997, apresenta um dos primeiros dispositivos experimentais 
utilizados para estudar este modo de ruptura de limas de Ni-Ti. Os autores 
construíram tubos de aço inoxidável com ângulos de curvatura de 30º, 45º ou 
60º e com raios de curvatura de 2 ou de 5 mm. Cada um destes seis tubos 
permitiu, assim, flectir instrumentos LightSpeed segundo curvaturas diferentes. 
Foram utilizados instrumentos LightSpeed I.S.O. 30 e I.S.O. 40 com velocidade 
de rotação de 750, 1300 ou 2000 r.p.m. e com momento de torção constante. 
Determinou-se o número de ciclos até à fractura. Pruett et al. verificaram que a 
velocidade de rotação não afecta a resistência à fractura por fadiga. Já o 
diâmetro da lima, o ângulo e o raio da curvatura são factores que influenciam 
significativamente a propensão à fractura. Limas de maior diâmetro fracturam 
com menos ciclos e a resistência à fractura diminui com o decréscimo do raio de 
curvatura de 5 para 2 mm e com o aumento do ângulo de curvatura. Observaram 
ainda que a fractura ocorre no ponto de maior flexão da lima, o que corresponde 
ao ponto médio da curvatura no interior do tubo-guia. 
 Eggeler et al. (Eggeler et al., 2004) permitem explicar os resultados 
anteriores através dum modelo simples de flexão de arames cilíndricos, de 
diâmetro d, flectidos segundo um arco de circunferência com raio de curvatura R 
para a qual a extensão à superfície (ε) é dada por:  
 

  
2.
d
R

ε =  Equação 7: Extensão à superficie   

 
 Quanto maior é o diâmetro do arame (ou da lima), d, ou menor o raio de 
curvatura, R, tanto maior é a extensão em cada ciclo de rotação/flexão. 
Eventualmente, (ε) pode ser maior que a tensão de cedência do material, 
provocando uma deformação plástica em cada ciclo de rotação ou seja para cada 
tracção seguida de uma compressão. São estas pequenas deformações, em 
frente das fissuras em propagação, onde a tensão aplicada vem intensificada, 
que constituem as estrias de fadiga aparentes numa superfície fracturada por 
rotação/flexão. 
 A geometria das limas não é tão simples como a de um arame cilíndrico 
mas este modelo simplificado permite explicar os resultados obtidos por vários 
autores. Um estudo mais exacto exigirá uma análise por elementos finitos, que 
não fará parte deste trabalho. 
 A partir do trabalho inicial de Pruett et al. (Pruett et al., 1997), outros 
foram sendo publicados, tendo-se também estudado a influência na ruptura por 
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fadiga de factores como a conicidade das limas, o comprimento do arco que 
condiciona a flexão da lima, e factores relacionados com o uso clínico. 
 

A.IV.4.2.1. Características da lima 

A.IV.4.2.1.1. Diâmetro 
 
 Em 1999, Yared et al. (Yared et al., 1999) estudaram, em dentes 
extraídos, a resistência à fadiga de instrumentos ProFile .06 com tamanhos 
I.S.O. de 15 a 40. Verificaram que existem diferenças estatisticamente 
significativas no número de ciclos que cada tamanho de lima aguenta até 
fracturar, com o tamanho I.S.O. 40 a suportar o menor número de rotações até 
partir. 
 Um ano mais tarde, o mesmo grupo (Yared et al., 2000) publicou um outro 
estudo, bastante sobreponível no protocolo experimental utilizado, com a 
diferença de ter sido realizado in vivo, em contexto clínico. Curiosamente, não 
foram encontradas diferenças na resistência à fadiga associáveis ao diâmetro dos 
instrumentos ProFile .06 utilizados. No entanto, da leitura destes dois estudos é 
possível inferir que in vitro foram testadas 45 limas de cada tamanho I.S.O., 
enquanto in vivo apenas 15. Como o número e o tipo de canais instrumentados é 
comparável entre ambos os estudos, poder-se-á pensar que a diferença nos 
resultados obtidos depende do tamanho da amostra considerada. Para que este 
efeito seja tão notório, ou a variabilidade da resistência à fadiga entre limas 
supostamente iguais é grande ou, não sendo, a diferença no número de ciclos até 
a fadiga é suficientemente pequeno para só ser detectado com amostras 
maiores. 
 Gambarini (Gambarini, 2001b) testou 30 instrumentos por cada tamanho 
I.S.O. de limas ProFile .04 e .06, com o objectivo de determinar a resistência à 
fractura por fadiga. Concluiu: “o diâmetro dos instrumentos influencia a fractura 
dinâmica; os resultados mostraram que instrumentos [de maior calibre] 
fracturam em menos tempo do que os de menor diâmetro quando sujeitos a 
esforços dinâmicos”. 
 Haikel et al. (Haikel et al., 1999) recorreram a limas de sistemas diferentes 
(ProFile, Quantec e Hero) e, embora sem terem realizado uma análise estatística 
aos resultados, observaram: “de um modo geral, à medida que o calibre de um 
instrumento aumenta, os tempos necessários até se dar a fractura dinâmica 
diminuem; é mais provável um instrumento de maior diâmetro fracturar em 
menos tempo do que um instrumento menor, quando sujeito ao mesmo esforço 
dinâmico”. Notaram ainda que “este fenómeno se torna mais perceptível à 
medida que a conicidade das limas aumenta e quando as limas são sujeitas a um 
menor raio de curvatura”. 
 Com instrumentos ProTaper, a tendência é idêntica. Ullmann e Peters 
(Ullmann et al., 2005) verificaram que “a resistência à fadiga cíclica decresce 
com o aumento do diâmetro, situando-se entre as 158 e as 450 rotações. O 
momento de torção aquando da fractura evidenciou uma relação linear forte com 
o diâmetro do instrumento”.  
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 Em resumo, pode-se concordar com Peters (Peters, 2004): “a resistência à 
fadiga diminui com o aumento do diâmetro do instrumento, mais especificamente 
com o aumento das dimensões [transversais] do núcleo [da lima]”. Por esta 
razão, do ponto de vista clínico, surge o conselho de ser particularmente 
cuidadoso se se utilizarem limas de maior diâmetro que tenham sido sujeitos a 
alguma fadiga. (Ullmann et al., 2005). 
  

A.IV.4.2.1.2. Conicidade 
 
 Considerem-se duas limas de igual dimensão em D0 e de conicidades 
diferentes. Se se observar a mesma zona (Dx) nas duas limas, o diâmetro em Dx 
será maior na lima de maior conicidade. Ora, maiores secções transversais 
equivalem a menor resistência à fractura. É, portanto, expectável que limas de 
maior conicidade também sejam menos resistentes à fractura.  
 Na prática, algumas publicações comprovaram este argumento. Como 
exemplo, citem-se dois estudos. Gambarini (Gambarini, 2001b) comparou “limas 
com o mesmo diâmetro na ponta [e conicidades diferentes, e observou que] os 
instrumentos ProFile .04 foram significativamente mais resistentes à fadiga 
cíclica do que os instrumentos mais cónicos [ProFile .06]”. Haikel et al. (Haikel et 
al., 1999) provaram, também in vitro, que um aumento na conicidade de um 
instrumento (quer seja Profile, Hero ou Quantec) causa um decréscimo no tempo 
necessário até haver fractura durante ensaios de rotação/flexão.  
 

A.IV.4.2.2. Características do canal 

A.IV.4.2.2.1. Ângulo e raio de curvatura 
 
 Como visto anteriormente, um canal pode ter o mesmo raio de curvatura 
que outro mas ter uma mudança de direcção muito mais acentuada, pelo que 
Pruett et al. (Pruett et al., 1997) redefiniram a noção de ângulo de curvatura e 
acrescentaram a de raio de curvatura. Neste estudo inicial, foi reconhecido que 
tanto o ângulo de curvatura de um canal como o seu raio condicionam o 
comportamento das limas na resistência à fractura, uma vez que implicam 
esforços de flexão diferentes Limas LightSpeed de igual tamanho I.S.O. utilizadas 
em rotação e submetidas a um ângulo de curvatura de 45º fracturam após 
significativamente menos ciclos do que se forem flectidas a 30º. De igual modo, 
limas LightSpeed do mesmo diâmetro, flectidas segundo o mesmo ângulo de 
curvatura fracturam após um maior número de ciclos se o raio de curvatura for 
de 5 mm em vez de 2 mm. 
 Haikel et al. (Haikel et al., 1999) usaram 600 limas de três sistemas 
distintos (ProFile, Quantec e Hero), cada um dos quais com limas de diâmetros e 
conicidades diferentes. Para determinar o número de ciclos até à fractura, 
criaram um protótipo capaz de submeter as limas a curvaturas com raios de 5 ou 
de 10 mm. Puderam assim verificar a contribuição de cada um dos factores para 
a redução da resistência à fadiga: diâmetro da ponta da lima, conicidade da lima 
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e raio da curvatura que lhe é imposto. O raio de curvatura foi considerado o 
factor que afecta de modo mais significativo a resistência à fadiga das limas 
testadas. 
 Outros autores confirmaram estas observações iniciais. Zelada et al. 
(Zelada et al., 2002) : “Os resultados mostraram que o risco de ruptura de uma 
lima no interior de um canal aumenta quando a curvatura é maior que 30º e 
quando o raio de curvatura é pequeno”. Peters e Barbakow (Peters et al., 2002): 
“A análise [estatística dos resultados] indicou um efeito muito significativo do 
tipo de canal [recto vs. curvo] no número de rotações [até à fractura] ”, sendo a 
resistência à fractura maior em canais rectos. 
 Yao et al. (Yao et al., 2006) resumem: “tanto o aumento do ângulo de 
curvatura como a diminuição do raio de curvatura do canal no qual a lima 
trabalha diminuem a longevidade do instrumento”. 
 Assim, casos clínicos em que os canais são muito curvos ou as raízes 
dilaceradas devem ser abordados com especial cuidado: uma lima que tenha sido 
usada neste género de situação terá sofrido fadiga e, em consequência, pode ser 
prudente rejeitar a lima sem a usar novamente (Haikel et al., 1999). Esta 
decisão torna-se particularmente relevante se se atender ao facto de “os 
mecanismos de fadiga ocorrerem a nível microscópico e portanto não serem 
visíveis [em contexto clínico] ” (Pruett et al., 1997). 
  

A.IV.4.2.2.2. Arco de curvatura do canal: comprimento e localização na 
raiz  

 
 Dois canais podem ter o mesmo raio de curvatura e no entanto terem 
segmentos curvos com diferentes comprimentos – o que equivale a dizer que 
têm ângulos de curvatura diferentes pelo método de Pruett (Pruett et al., 1997) 
(vide Figura 56). 
 Esta diferença pode influenciar a intensidade da tracção e compressão nas 
lâminas helicoidais de um instrumento endodôntico, alterando assim a sua 
resistência à fadiga cíclica. Para verificar esta possibilidade, Lopes et al. (Lopes et 
al., 2007) testaram instrumentos ProTaper F3 de 25 mm, fazendo-os rodar em 
tubos metálicos com um raio de curvatura de 6 mm e com um comprimento total 
da região curva de 9,4 mm ou de 14,1 mm. Os resultados mostraram que a 
resistência à fractura é influenciada pelo comprimento do arco e os autores 
concluíram que “quanto maior o comprimento do segmento curvo, menor a 
resistência à fadiga de um instrumento endodôntico submetido a rotação/flexão”. 
Por esta razão, os autores realçam a importância de se utilizarem segmentos 
curvos de mesmo comprimento quando se testa a influência do raio de curvatura 
sobre a resistência à fractura de instrumentos endodônticos. 
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 A. Raiz com canal com raio de curvatura (r) que 
define o círculo assinalado a castanho. Pelo 
método de Pruett, o ângulo de curvatura (α Pruett) 
é o existente entre os dois segmentos de recta 
verdes. A amarelo, assinala-se o arco que 
corresponde ao comprimento em que o canal 
descreve a curvatura. 

B. Raiz com canal com o mesmo raio de 
curvatura (r) representado em a). No entanto, o 
segmento em que o canal é curvo é maior neste 
caso (assinalado a vermelho), o que equivale a 
ter um ângulo de Pruett maior. 

 

 Figura 56: Comprimento do arco da curvatura 

[adaptado de (Pruett et al., 1997)] 

 

 
 Uma vez que as limas são cónicas, quanto maior for o comprimento do 
segmento curvo, maior o diâmetro da lima na região média do arco. Ora, 
Ullmann e Peters (Ullmann et al., 2005) demonstraram que a resistência de uma 
lima à fadiga cíclica diminui com o aumento do seu diâmetro. Assim, quanto 
maior for o comprimento do segmento curvo, também menor será a resistência à 
fadiga. Também se pode voltar a referir o trabalho de Peters et al. (Peters et al., 
2003), que cita o factor atrito imposto pela dentina como um factor a ter em 
consideração “[...] na clínica, para além da flexão imposta aos instrumentos pela 
morfologia dos canais, há também a considerar o atrito oferecido pela dentina, 
sobretudo quando se aplica uma força apical [que significativamente contribui 
para a fractura por torção]”. O atrito será tanto maior quanto maior for o 
comprimento do segmento curvo. Por esta razão, Lopes et al. (Lopes et al., 
2007) discordam da afirmação de Pruett et al. (Pruett et al., 1997) e de Haikel et 
al. (Haikel et al., 1999) segundo a qual o raio de curvatura é o factor mais 
importante na determinação da resistência à fadiga de um instrumento de Ni-Ti; 
para se avaliar a influência do raio de curvatura no número de ciclos necessários 
para se dar a fractura por fadiga, é necessário que os vários raios de curvatura 
correspondam a segmentos de igual comprimento. 
 Grande et al. (Grande et al., 2006) citam Ruddle (Ruddle, 2002a) e 
Malagnino et al. (Malagnino et al., 1999): “a posição da curvatura no canal é um 
factor importante para se utilizar uma lima com segurança; quando uma 
curvatura se situa no terço coronário de um canal, o instrumento fica sujeito a 
uma tensão máxima nessa área, sendo justamente também nessa região que o 
instrumento endodôntico tem o seu diâmetro com valores mais elevados”, tendo-
se visto anteriormente que diâmetros mais elevados correspondem a menor 
resistência à fadiga. 
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A.IV.4.2.3.  Relação entre características da lima e características do 
canal 

 
 A fractura por fadiga de um instrumento endodôntico depende de 
características que lhe são intrínsecas (diâmetro e conicidade) e do canal no qual 
tem que trabalhar (ângulo e raio da curvatura; comprimento e localização na raiz 
do segmento curvo). 
 Existem várias observações publicadas sobre o local onde se dá a fractura 
de limas de níquel-titânio utilizados em canais curvos. Como exemplos, citem-se: 
  
 - Pruett et al. (Pruett et al., 1997): “a fractura ocorre perto do ponto de 
maior concentração de tensões ao longo do instrumento [LightSpeed], perto do 
ponto médio do arco”; 
 - Zelada et al. (Zelada et al., 2002): “todas as fracturas ocorreram na 
porção apical dos canais, a poucos milímetros da ponta das limas. Pode-se 
explicar esta observação pela ocorrência de curvaturas com pequenos raios na 
região [adjacente] ao foramen apical. 
 - Lopes et al. (Lopes et al., 2007): “a fractura dos instrumentos testados 
ocorreu perto do ponto médio do segmento curvo”; 
 - Plotino et al. (Plotino et al., 2006) compararam o número de ciclos até a 
fractura de instrumentos Mtwo de diâmetros e conicidades diferentes. Apesar de 
terem detectado uma tendência global para as limas maiores fracturarem com 
um menor número de ciclos, não encontraram diferenças significativas entre 
algumas limas [.06 (25), .05 (30) e .04 (35)], sugerindo como explicação o facto 
de essas limas terem o mesmo diâmetro no ponto de máxima curvatura e, assim, 
estarem sujeitos a forças de intensidade igual neste ponto. 
  
 A magnitude da fadiga gerada num instrumento de níquel-titânio depende 
da curvatura que lhe é imposta. Em instrumentos cilíndricos (LightSpeed) levará 
à fractura no ponto médio da curvatura, onde as forças desenvolvidas têm 
magnitude máxima. Em limas cónicas, a fractura poderá não ocorrer 
exactamente na região média do arco imposto e ser condicionada pela secção 
transversal da lima. No entanto, são hipóteses que requerem confirmação. 
 

A.IV.4.2.4. Condições de utilização clínica 

A.IV.4.2.4.1. Velocidade de rotação 
 
 O artigo inicial de Pruett et al. (Pruett et al., 1997) menciona que a 
velocidade de rotação não influencia significativamente a fractura de limas de 
níquel-titânio. No entanto, é preciso notar que foram utilizados instrumentos 
LightSpeed. São limas com uma longa haste metálica cilíndrica e uma zona 
cortante diminuta, em forma de chama, comparável às brocas de Gates-Glidden. 
A metodologia de Pruett et al. testou, portanto, hastes cilíndricas de níquel-
titânio. Ora, a maior parte das limas endodônticas comercializadas actualmente 
não têm longas hastes não cortantes, mas sim zonas cortantes espiraladas e 
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cónicas. Artigos ulteriores, usando instrumentos ProFile (Gabel et al., 1999; 
Yared et al., 2001b; Zelada et al., 2002) demonstraram que a velocidade de 
rotação condiciona a resistência à fractura deste tipo de limas, sendo a 
ocorrência de ruptura tão mais frequente quanto mais elevada for a velocidade 
de rotação. Como exemplo, o estudo de Gabel et al. (Gabel et al., 1999) 
evidenciou que a distorção/fractura de limas ProFile .04 em molares humanos se 
dá quatro vezes mais frequentemente quando as limas são utilizadas a 333 
r.p.m. em vez de a 166 r.p.m.. 
 Zelada et al. (Zelada et al., 2002) explicam: “velocidades de rotação mais 
elevadas aumentam a fricção da lima [contra as paredes dentinárias e este] 
contacto entre o instrumento e a superfície do canal pode causar um momento 
torsor suficientemente elevado para partir a lima [por torção]”. Quanto à fractura 
por fadiga, Tygesen et al. (Tygesen et al., 2001) escrevem: “ [um instrumento] a 
uma velocidade de rotação mais baixa demora mais tempo a atingir o número 
finito de ciclos que leva à fractura”. Assim, “uma velocidade de rotação mais 
baixa implica uma maior longevidade clínica” (Zelada et al., 2002), sendo 150 
r.p.m. um valor considerado capaz de fazer durar mais uma lima (Dietz et al., 
2000; Tygesen et al., 2001; Zelada et al., 2002). No entanto, na clínica 
raramente se escolhe uma velocidade tão baixa pois não permite um corte rápido 
e eficiente da dentina. Young e Van Vliet (Young et al., 2005) sintetizam as 
recomendações dos fabricantes: “ a velocidade de rotação preconizada varia 
consoante o tipo de instrumento considerado; é tipicamente de 300 r.p.m. para 
instrumentos com arestas cortantes helicoidais que se estendem ao longo do eixo 
e de 2000 r.p.m. para limas caneladas unicamente na sua região terminal [como 
as LightSpeed]”.  
 Apesar de a velocidade de rotação ser um factor a considerar na fractura 
por fadiga, tem uma importância menor na resistência à fractura. A relevância da 
velocidade relaciona-se com a curvatura existente no canal a instrumentar. 
Zelada et al. (Zelada et al., 2002) estudaram esta relação: “nenhuma lima 
fracturou quando usada em canais com curvaturas ligeiras, mesmo com 
velocidades de rotação elevadas [350 r.p.m.] [...] Nestes canais, a velocidade de 
rotação não influencia a resistência à fractura [...] Em canais com curvaturas 
muito acentuadas ou com raios de curvatura muito pequenos, o risco de fractura 
aumentou e a possibilidade de ocorrer ruptura permaneceu elevada mesmo 
usando velocidades de rotação baixas [150 r.p.m.] ”. 
 

A.IV.4.2.4.2. Momento de torção (torque) 
 
 O momento de torção causa, com frequência, fractura por torção. Não é, 
pois, inesperado que existam poucas publicações relacionando momento de 
torção e fractura por fadiga. 
 Gambarini (Gambarini, 2001a) reparou nesta lacuna em 2001, tendo 
realizado um primeiro estudo sobre o assunto com limas ProFile divididas em três 
grupos: novas, utilizadas em 10 casos clínicos com um motor de torque elevado 
(momento de torção > 30 N.mm) e utilizadas também em 10 casos clínicos mas 
com um motor de torque baixo (momento de torção < 10 N.mm). Em 
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laboratório, mediram o número de ciclos até a fractura por rotação/flexão para 
cada grupo. Observaram que as limas novas toleram um número 
significativamente maior de ciclos até à fractura e que a utilização de um motor 
com momento de torção mais baixo aumenta significativamente o número de 
ciclos até à fractura em limas usadas na clínica. Embora estes resultados sejam 
interessantes, não é óbvio o modo como a diferença no momento de torção pode 
afectar a resistência à fadiga. Como os dois tipos de motores foram usados em 
condições clínicas, pode ser que o motor de maior momento de torção tenha 
permitido que as limas tenham sido utilizadas em condições de pré-ruptura (por 
torção), podendo as limas ter até ficado com microfissuras que, em laboratório, 
conduzem a uma fractura mais prematura. Estar-se-ia, assim, a testar o efeito 
dos dois motores na resistência à fractura por torção e não por fadiga. Será 
necessária mais investigação sobre a questão, nomeadamente o exame das 
superfícies de fractura por microscopia electrónica de varrimento. 
 

A.IV.4.2.4.3. Número de utilizações prévias 
 
 Uma vez que a fadiga é um fenómeno cumulativo, é relevante conhecer a 
influência do uso clínico na resistência à fadiga dos instrumentos de níquel-
titânio. Zuolo et al. (Zuolo et al., 1997) observaram limas superelásticas em 
microscopia electrónica, após diferentes períodos de utilização clínica, e notaram 
que o uso prolongado destas limas as deteriora ao ponto de terem que ser 
consideradas inutilizáveis. A partir desta primeira observação empírica, outros 
autores aprofundaram o conhecimento nesta área: 
 - Yared et al. (Yared et al., 1999; Yared et al., 2000) determinaram o 
número de ciclos necessários para se dar a fractura de instrumentos ProFile 
novos e de instrumentos ProFile usados em casos clínicos, quando sujeitos a 
rotação/flexão por introdução num tubo metálico curvo. Apesar de as limas 
usadas necessitarem de um menor número de ciclos até à fractura, os autores 
não demonstraram qualquer diferença estatisticamente significativa entre limas 
novas e limas usadas na clínica; 
 - Em contrapartida, Gambarini (Gambarini, 2001b; Gambarini, 2001a) 
detectou uma diferença significativa entre instrumentos ProFile novos e já usados 
na clínica, quando testados em rotação/flexão num protótipo descrito pelo 
próprio autor (Gambarini, 1999b). As limas novas têm significativamente maior 
resistência à fractura do que limas previamente usadas em pacientes, sendo esta 
observação válida para todos os tamanhos de limas testadas; 
 - Do mesmo modo, Fife et al. (Fife et al., 2004) utilizaram o protocolo 
descrito por Gambarini (Gambarini, 1999b) para testarem instrumentos ProTaper 
novos e usados na clínica em dois molares ou em quatro molares. Verificaram 
que o número de rotações até à fractura decresce progressivamente à medida 
que as limas têm maior uso; 
 - Quanto ao estudo de Plotino et al. (Plotino et al., 2006), no qual foram 
utilizados instrumentos Mtwo, também se notou um decréscimo significativo na 
resistência à fractura entre limas usadas clinicamente e limas novas. 
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 A maioria dos autores concorda, portanto, no efeito deletério do uso clínico 
na resistência à fadiga dos instrumentos endodônticos superelásticos. É possível 
que Yared tenha encontrado resultados opostos por ter utilizado curvaturas 
abruptas, de 90º, para testar as limas. Uma tão grande curvatura poderá não 
permitir detectar diferenças entre os grupos por implicar uma fractura precoce 
em todos eles. Haikel et al. (Haikel et al., 1999) apoiam esta hipótese ao 
verificarem que “o tempo até à fractura [por fadiga] diminui com a diminuição do 
raio de curvatura” e propondo “a extrapolação [a partir dos resultados obtidos] 
que a resistência à fadiga seja proporcional ao raio de curvatura”. 
 

A.IV.4.2.5. Factores associados à fractura de limas de Ni-Ti por fadiga: 
importância relativa 

 
 A maior parte das limas endodônticas fracturam por fadiga. Do 
anteriormente exposto, fica patente o elevado número de factores que 
condicionam este tipo de fractura.  
 O único estudo realizado até ao momento que procura analisar 
sistematicamente os parâmetros que condicionam a fractura por fadiga foi 
publicado em 2005 por Young et al. (Young et al., 2005). Os autores tiveram por 
objectivo prever o número de ciclos (Nf) que leva à fractura, relacionando-os com 
o número de rotações por minuto, com o calor específico do meio no qual as 
limas trabalham, com a extensão plástica (εa) em cada ciclo - deformação não 
recuperável após um só ciclo de tensões a que a lima é sujeita - e com o volume 
do material que é deformado. 
 Os autores realizaram uma série sistemática de experiências nas quais 
analisaram as várias combinações possíveis entre rotações por minuto, calor 
específico do fluido envolvente, deformação plástica em cada ciclo e volume de 
material que é deformado. Puderam, assim, determinar as constantes 
experimentais (α e β) que fazem parte da Lei de Coffin-Manson (vide Equação 8) 
- lei empírica conhecida dos metalúrgicos e que rege a fadiga de baixo número 
de ciclos. 
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Nf: Número de ciclos até à fractura 
 

εa: extensão plástica após cada ciclo 
 

α e β: constantes dependentes do material, determinadas 
empiricamente. 

 

 Equação 8: Fadiga de baixo número de ciclos: Lei de Coffin-Manson  

[retirado de (Young et al., 2005)] 

 

 
 Concluíram que Nf depende sobretudo da extensão plástica (εa) e do 
volume do material deformado durante a flexão em rotação; de um modo mais 
fraco, Nf depende também do número de rotações por minuto e do calor 
específico do meio envolvente.  
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 Nas aplicações clínicas, o tempo de vida da lima aumenta quando εa 
diminui, o que acontece quando a razão entre o diâmetro da lima e o raio do 
canal diminui. Outra maneira de ver a questão: se o raio de curvatura for 
pequeno, o diâmetro da lima deve diminuir para que a resistência à fadiga 
aumente, tal como indicado pela expressão de Eggeler et al. (Eggeler et al., 
2004) - Equação 9 - em que ε=εa. 
  

 
2.
d
R

ε =  Equação 9: Expressão de Eggeler  

 
 Ao considerarem que as constantes α e β na lei de Coffin-Manson (Equação 
8, pág. 146) dependem da velocidade de rotação e da razão dos calores 
específicos do meio envolvente e da liga Ni-Ti, Young et al. (Young et al., 2005) 
resolvem a aparente contradição entre os resultados de Pruett et al. (Pruett et 
al., 1997) – que reportam um efeito negligenciável da velocidade de rotação 
sobre Nf – e de Tobushi et al. (Tobushi et al., 1997; Tobushi et al., 1998; 
Tobushi et al., 2000) citado por Young et al. (Young et al., 2005) – que 
indicavam um forte efeito da velocidade de rotação sobre Nf. O efeito da 
velocidade de rotação torna-se relevante na gama de valores rotação e de 
extensões plásticas, εa, utilizadas na prática clínica (velocidade de rotação <1000 
r.p.m.e εa<2,5%) mas torna-se negligenciável para velocidade de rotação>1000 
r.p.m. e εa>2,5% que são as condições referidas por Pruett et al. (Pruett et al., 
1997) para os instrumentos LightSpeed utilizados. 
  
 É de notar que Young et al utilizaram arames de Ni-Ti de secção recta 
constante, pelo que a extrapolação da fórmula de Coffin-Manson por eles 
modificada ao que acontece na prática clínica poderá ser contraditada por alguns 
resultados experimentais. 
 

A.IV.4.3. Factores estruturais associados à fractura de limas 
de Ni-Ti 

 

A.IV.4.3.1. Composição da liga. Fases presentes na liga. 

A.IV.4.3.1.1. Composição da liga 
 

A análise química de várias limas endodônticas revela que são todas 
constituídas por níquel e titânio numa razão próxima da equiatómica (Schafer et 
al., 2003b), ou seja, trata-se de 55-Nitinol (vide Tabela 6). 
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Lima Ni Ti Fe Al Co + Cr 
FlexMaster 55,28 44,42 0,03 Max. 0,01 0,24 

Hero 54,37 45,32 0,04 Max. 0,01 0,26 
K3 54,55 45,12 0,04 Max. 0,01 0,27 

ProFile 54,26 45,42 0,04 Max. 0,01 0,26 
RaCe 55,25 44,49 0,03 Max. 0,01 0,21 

 

 

 As concentrações são dadas em percentagem ponderal e foram obtidas por E.D.S.  

 
Tabela 6: Composição química de várias limas endodônticas 

[retirado de (Schafer et al., 2003b)] 
 

 
 No entanto, a técnica utilizada para esta quantificação pode não detectar 
pequenas diferenças de composição da liga que, a existirem, podem ser 
responsáveis por uma diferença bastante significativa nas fases presentes na liga 
e nas propriedades mecânicas da mesma (Miyai et al., 2006). Por exemplo, a 
presença de Ti3Ni4 cria campos de tensões à volta destes precipitados coerentes 
e pode levar à formação de fase R (Bahia et al., 2005b; Otsuka et al., 2005). 
Também a presença na microestrutura da liga de partículas de óxidos e de outras 
fases secundárias de níquel e de titânio (como o Ti2Ni) providencia sítios de 
nucleação de microfissuras que, por sua vez, permitem que se formem cúpulas e 
que a fractura dúctil se dê (Luebke et al., 2005). A existência deste tipo de 
compostos também pode gerar defeitos da rede cristalina (deslocações) que, por 
escorregamento, levarão à existência de irregularidades superficiais, nucleadoras 
de fissuração por fadiga (Callister Jr, 1999). 
 

A.IV.4.3.1.2.  Fases presentes na liga de Ni-Ti 
 
 As fases presentes numa liga de Ni-Ti são determinantes para o seu 
comportamento mecânico pois cada fase tem as suas propriedades intrínsecas 
(vide Figura 28, pág. 62 e Tabela 2, pág. 63). No caso da Endodontia, é de 
particular interesse a flexibilidade das limas. Ora, o módulo de elasticidade da 
austenite é maior do que o da martensite e este, por sua vez, é maior do que o 
da fase R (Kuhn et al., 2002); ou seja, a rigidez da austenite é maior que a da 
martensite e a da martensite maior do que a da fase R.  
 Miyai et al. (Miyai et al., 2006) verificaram este dado metalúrgico em limas 
de Ni-Ti. Relacionaram a flexibilidade de instrumentos HERO, K3, ProFile e 
ProTaper com a fase cristalina presente de modo indirecto. Com efeito, 
identificaram as temperaturas de transformação por D.S.C. nas várias limas e 
procuraram correlação entre Af (e Ms) e a carga necessária para flectir cada lima. 
Verificaram que, de facto, existe uma correlação forte. Os autores sugerem que 
os valores de carga elevados necessários para fazer flectir os instrumentos HERO 
e K3 sejam uma consequência de a temperatura Ms ser baixa para estas limas, 
pois Ms baixa implica que as limas estejam na fase austenítica, que é mais rígida 
que a martensítica e por outro lado uma maior quantidade de energia mecânica 
terá que ser fornecida para que se dê a transformação martensítica, pelo que a 
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superelasticidade não se manifesta. Inversamente, relacionam a baixa carga 
restituída durante a descarga de instrumentos ProFile e ProTaper com uma 
temperatura Af elevada – estas limas estarão na fase martensítica, menos rígida 
que a austenítica e portanto deformam-se com menores cargas 
 As temperaturas a que se dão as transformações de fase nas ligas Ni-Ti são 
influenciadas por vários factores, como o processo de maquinagem e o 
tratamento térmico a que a liga é submetida (Thompson, 2000). Kuhn e Jordan 
(Kuhn et al., 2002) demonstraram que instrumentos ProFile e HERO novos vêm 
de fábrica com um encruamento significativo, devido ao processo de 
maquinagem a que são sujeitos. Este fenómeno cria defeitos superficiais que, em 
conjunto com as marcas de maquinagem à superfície das limas, contribuem para 
a fractura por fadiga ao facilitarem a nucleação de microfissuras. Por outro lado, 
o encruamento de um metal corresponde, a nível atómico, à criação de defeitos 
na rede cristalina, na sua maioria deslocações. Estas deslocações modelam as 
propriedades mecânicas porque interferem com a reorientação das variantes 
martensíticas e, assim, diminuem a mobilidade das interfaces martensíticas 
(Kuhn et al., 2002). Quer isto dizer que o encruamento das ligas Ni-Ti se 
acompanha de um aumento da sua rigidez. Esta é a razão pela qual o 
encruamento provocado pela trefilagem do arame e a maquinagem é 
compensado, em fábrica, por um tratamento térmico a temperaturas da ordem 
dos 350 ºC de modo a promover uma recuperação parcial da microestrutura 
deformada e a precipitação de Ti3Ni4, composto este que favorece a formação de 
fase R e, através dela, a superelasticidade. 
 Na prática clínica, o uso repetido das limas em canais curvos também pode 
levar ao encruamento da liga o que não só pode perturbar as transformações de 
fase, ao introduzir distorções na rede cristalina, como também potenciar o início 
de fissuração e a fractura por fadiga (Kuhn et al., 2001; Miyai et al., 2006). Há 
também alguma evidência (Eggeler et al., 2004; Bahia et al., 2005b), que a 
superelasticidade das ligas de Ni-Ti seja afectada pela carga cíclica das mesmas, 
o que poderá ser provocado pelos defeitos criados que poderão afectar a 
mobilidade das interfaces de martensite, embora seja um assunto ainda não 
esclarecido na literatura. 
  

A.IV.4.3.2. Defeitos de maquinagem superficiais 
 
 No início de 2008, foi introduzido no mercado norte-americano um novo 
tipo de limas de Ni-Ti obtidas por torção (Twisted Files). Todas as outras limas 
comercializadas até ao presente são obtidas por maquinagem de arames 
cilíndricos de Ni-Ti, como explicado previamente explicado. 
 A aplicação das ligas de Ni-Ti à Endodontia foi inicialmente proposta por 
Civjan, Huget e DeSimon (Civjan et al., 1975), em 1975. No entanto, só em 
1988 é que Walia et al. (Walia et al., 1988) produziram as primeiras limas de 
Nitinol. Para tal, utilizaram arame ortodôntico de Nitinol e maquinaram-no de 
modo a fazerem uma lima 15 de secção transversal triangular. Procederam de 
igual modo com arame de aço inoxidável, obtendo limas de controlo de secção, 
tamanho e forma iguais às de Ni-Ti. Após avaliação por testes à flexão e à torção 
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à direita e à esquerda, concluíram que as limas 15 de Nitinol têm “maior 
flexibilidade elástica [...] e uma resistência à fractura por torção superior” do que 
as suas homólogas de aço inoxidável. Walia et al. (Walia et al., 1988) sugerem 
ainda que estas novas limas possam ser utilizadas em canais curvos: “o clínico 
pode considerar desnecessário pré-curvar as limas de Nitinol para que elas se 
adaptem à morfologia de canais radiculares curvos”. 
 Em 1989, Wildey e Senia (Wildey et al., 1989) publicaram um artigo sobre 
um novo tipo de limas, de Ni-Ti, a que chamaram SW (Senia-Wildey) mas que 
ficaria conhecido comercialmente como Canal Master (Brasseler, USA) (Glossen 
et al., 1995; Thompson et al., 1997b). Estas primeiras limas, disponíveis para a 
prática clínica, destinavam-se a ser usadas manualmente. Outras limas foram 
depois surgindo, com outras propostas de desenho e de forma de ponta. 
 Do ponto de vista da investigação, avaliaram-se e compararam-se as novas 
limas de Ni-Ti manuais com as de aço inoxidável. Himel et al. (Himel et al., 
1995), por exemplo, observaram os resultados da instrumentação obtida por um 
grupo de alunos. Cada um dos 81 alunos instrumentou dois blocos de acrílico, 
usando num limas de aço inoxidável e no outro limas manuais de Ni-Ti. 
Concluíram que “os canais preparados com limas de Nitinol apresentaram melhor 
qualidade de forma final, com melhor manutenção do comprimento endodôntico 
e menor número de rectificações e formação de degraus”. Outros estudos, como 
o de Esposito et al. (Esposito et al., 1995) e Glossen et al. (Glossen et al., 1995), 
validaram esta comparação. 
 Entretanto, na segunda metade da década de 80, Roane et al. (Roane et 
al., 1985) popularizaram a técnica da força balanceada, a qual se distingue 
particularmente por haver rotação acentuada anti-horária de modo a que a lima 
de aço inoxidável corte e se mantenha centrada no canal. Em consequência deste 
novo princípio de instrumentação, houve então bastante empenho por parte da 
indústria para desenvolver métodos mecanizados de utilização de limas de aço 
inoxidável em rotação ou em oscilação circunferencial (Thompson et al., 1997b). 
De um modo geral, o resultado dos estudos laboratoriais não foi favorável ao uso 
de técnicas mecanizadas (Weine et al., 1976; Abou-Rass et al., 1982; Turek et 
al., 1982; Hulsmann et al., 1993), com as limas a serem frequentemente 
incapazes de negociar canais curvos até à região apical (Dietz et al., 2000). No 
entanto, é importante realçar que os problemas observados com a utilização 
destes primeiros aparelhos mecânicos não eram necessariamente uma 
consequência da acção dos mesmos, antes das limas utilizadas com eles, por 
serem invariavelmente de aço inoxidável (Thompson et al., 1997b). 
 Com a introdução das ligas superelásticas em Endodontia, “a combinação 
da velha ideia de rodar os instrumentos endodônticos 360 º no interior dos 
canais e da nova tecnologia do Ni-Ti resultou num enorme sucesso” (Baumann, 
2004). Com efeito, em 1991 McSpadden desenvolveu, para comercialização, o 
sistema NT Engine e Wildey e Senia o sistema LightSpeed. 
 Outros sistemas foram entretanto aparecendo, com destaque para os três 
que dominaram a discussão científica na década de 90 e início da década 
seguinte: LightSpeed, ProFile e Quantec (Baumann, 2004). A partir do fim dos 
anos 90, muitos outros sistemas foram aparecendo, com diferentes 
características morfológicas (secções transversais e tipo de pontas) e ênfase em 
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conicidades aumentadas (superiores à conicidade I.S.O. – 0,02), estas últimas 
com o intuito de dar a forma adequada ao canal com um menor número de 
limas. Para uma listagem das limas mecanizadas existentes até 2003, poder-se-á 
consultar o artigo de Baumann (Baumann, 2004). Após 2003, surgiram ainda os 
sistemas Liberator e GTX, tendo o sistema Twisted Files sido comercializado nos 
Estados Unidos em 2008. 
 Este processo de fabrico deixa marcas nas superfícies das limas, 
identificadas através de observação em microscopia electrónica de varrimento 
em vários tipos diferentes de instrumentos: Quantec, K3 e ProFile (Parashos et 
al., 2004b), ProFile GT (Tripi et al., 2001; Parashos et al., 2004b), ProTaper 
(Parashos et al., 2004b; Cheung et al., 2005; Peng et al., 2005), LightSpeed 
(Marending et al., 1998; Eggert et al., 1999) e também em limas Gates Glidden 
de Ni-Ti (Luebke et al., 2005). 
 Estas marcas incluem sulcos regulares provenientes do corte da lima, 
restos metálicos aciculares e marcas do processamento químico (Marending et 
al., 1998; Kuhn et al., 2001). Eggert et al. (Eggert et al., 1999) identificaram 
também, em instrumentos LightSpeed novos, marcas de corrosão sob a forma de 
corrosão generalizada (fretting), corrosão por picada (pitting) e arestas cortantes 
rombas. Tripi et al. (Tripi et al., 2001) corroboraram estas observações em limas 
ProFile GT, sendo novamente os sulcos de maquinagem os defeitos mais 
prevalentes, para além de estarem presentes em todos as limas observadas. 
Estes defeitos encontram-se dispersos por toda a superfície das limas, tanto a 
nível das arestas cortantes como das caneluras helicoidais (Marending et al., 
1998). Ao longo das arestas cortantes, Alapati et al. (Alapati et al., 2005) 
identificam ainda zonas em que o metal parece ter sido brunido durante o 
processo de fabrico (Figura 57). 
 Tripi et al. (Tripi et al., 2001) observaram os mesmos instrumentos ProFile 
GT em estado novo, após terem sido utilizados em 3 canais e em 12 canais. 
Observaram que, aos defeitos identificados em limas novas se juntam outros à 
medida que as limas vão tendo mais uso clínico. Após a instrumentação de três 
canais, surgem riscos superficiais com direcções diferentes da dos sulcos de 
maquinagem, os bordos cortantes estão mais atenuados e existem mais marcas 
de corrosão por remoção em profundidade de material (pitting). Após doze 
canais, as observações anteriores acentuam-se e há também modificações 
superficiais muito evidentes nas pontas das limas, com corrosão acentuada e até, 
por vezes, existência de crateras na superfície do metal. 
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 A. Lima ProFile GT B. Lima LightSpeed  

 

  

 

  Inúmeros sulcos deixados pelo processo de 
maquinagem, tanto na superfície helicoidal 
como na superfície radial, identificáveis pelo 
relativo paralelismo entre si. As flechas 
assinalam duas linhas de fractura na região 
côncava da lima e que passam por poros 
superficiais (triângulos). 

 
Ampliação original: x200. 

  Inúmeras marcas de maquinagem 
perpendiculares ao eixo longitudinal da lima e 
paralelas entre si. De notar o metal brunido na 
região das arestas cortantes, em consequência 
do processo de fabrico. Este defeito pode 
diminuir a eficácia de corte das limas e 
potenciar a corrosão.  

 
Ampliação original: não especificada. 

  

 Figura 57: Observação em S.E.M. da superfície de limas ProFile GT e LightSpeed 

[A. retirado de (Alapati et al., 2005); B. retirado de (Thompson, 2000)]. 

 

 
Outros autores observaram, também em microscopia electrónica de 

varrimento, limas já usadas na preparação de casos clínicos. Identificaram sulcos 
de maquinagem alargados (Cheung et al., 2005), brunimento acentuado das 
arestas de corte (Cheung et al., 2005) e a presença de fissuras em direcção 
axial, perpendiculares aos sulcos de maquinagem existentes nas caneluras 
helicoidais (Cheung et al., 2007), como apresentado na Figura 58. 
 
 

 

Aspecto lateral da região helicoidal de um 
instrumento ProTaper fracturado clinicamente 
por torção. Notem-se os sulcos de 
maquinagem correndo verticalmente e a 
presença de uma fissura horizontal, alinhada 
com o eixo longitudinal da lima e 
praticamente perpendicular aos sulcos de 
maquinagem. 

 
Ampliação original: x1500. 

 

 

 Figura 58: Observação em S.E.M. da superfície de uma lima ProTaper após uso clínico. 

[retirado de (Cheung et al., 2007)] 

 

 
Estes defeitos superficiais podem, por ciclagem repetitiva, crescer e tornar-

se em fendas que se propagam, acabando por causar fractura (Baïlon et al., 
2000b). E, de facto, é frequente encontrarem-se defeitos na superfície 
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maquinada perto da zona de fractura em limas fracturadas. Luebke et al. (Luebke 
et al., 2005) referem que “a superfície de fractura de [limas] de níquel-titânio 
coincide com sulcos de maquinagem ou outras imperfeições [da superfície 
externa] ” 
 A associação frequente entre zonas de fractura e defeitos superficiais 
marcados em limas permitiu a vários autores (Pruett et al., 1997; Mize et al., 
1998; Alapati et al., 2004; Alapati et al., 2005; Cheung et al., 2005; Luebke et 
al., 2005) sugerirem que estas imperfeições superficiais ajam como 
concentradores de tensões, iniciando o processo de fractura por propagação da 
separação entre as vertentes das irregularidades superficiais. Kuhn et al. (Kuhn 
et al., 2001) explicam que a nucleação de fissuras é facilitada pela elevada 
densidade de defeitos existentes na superfície. Uma vez iniciadas, as 
microfissuras propagam-se a cada novo ciclo de rotação em flexão até ao 
momento em que o material intacto remanescente não suporta a carga e fractura 
(Cheung et al., 2005) de modo dúctil (Alapati et al., 2005). Alternativamente, a 
sobrecarga que leva à fractura também pode ter origem em torção excessiva, 
quando a extremidade da lima fica encarcerada entre as paredes dentinárias de 
um canal demasiado fino ou excessivamente curvo (Alapati et al., 2005). Alapati 
et al. (Alapati et al., 2005; Alapati et al., 2006) propõem ainda uma hipótese, 
segundo a qual seriam as raspas de dentina - frequentemente observadas no 
interior dos sulcos de maquinagem de limas usadas na clínica – a agir como uma 
cunha que potenciaria a propagação das microfissuras. No entanto, Parashos e 
Messer (Parashos et al., 2006) criticam esta possibilidade como sendo um 
artefacto da técnica utilizada para analisar as limas em microscopia electrónica 
de varrimento. Não existem ainda dados suficientes para avaliar a influência dos 
fragmentos dentinários no processo de fractura. 
 O mecanismo de fractura, associado à presença de irregularidades 
superficiais - identificadas por microscopia electrónica de varrimento – é o da 
fractura por fadiga. Com efeito, vários autores identificaram estrias de fadiga nas 
superfícies de fractura em instrumentos tão variados como Mtwo (Grande et al., 
2006), LightSpeed (Pruett et al., 1997), ProFile .04 (Li et al., 2002a; Alapati et 
al., 2005; Bahia et al., 2005c; de Castro Martins et al., 2006), ProFile .06 
(Alapati et al., 2005; Bahia et al., 2005c; de Castro Martins et al., 2006), ProFile 
GT (Alapati et al., 2005), ProFile series 29 (Chaves Craveiro de Melo et al., 
2002), Gates Glidden ProFile de Ni-Ti (Luebke et al., 2005), ProTaper 
mecanizadas (Alapati et al., 2005; Cheung et al., 2005; Ullmann et al., 2005; 
Grande et al., 2006; Spanaki-Voreadi et al., 2006; Cheung et al., 2007; Wei et 
al., 2007) e ProTaper manuais (Cheung et al., 2007; Shen et al., 2007). Também 
foram identificadas estas marcas de fractura por fadiga em arames de Ni-Ti 
usados para o fabrico de limas LightSpeed (Young et al., 2005) e de limas 
ProFile .06 (Bahia et al., 2005a; Bahia et al., 2005b). A Figura 59 exemplifica o 
aspecto típico das estrias de fadiga. Todos estes estudos são unânimes: as 
estrias de fadiga aparecem frequentemente numa associação de proximidade 
com imperfeições da superfície das limas, como ilustrado na Figura 59. 
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 A. 
Conjunto de estrias de fadiga (seta) na superfície de 

fractura de um instrumento ProTaper fracturado. 
Note-se a proximidade entre as estrias de fadiga e a 

superfície externa da lima. 
 

Ampliação original: 1000x 

B. 
Superfície de fractura de um instrumento  

ProFile .04(25). As setas identificam dois conjuntos 
distintos de estrias, que são paralelas a duas fissuras 

em propagação (triângulos). 
 

Ampliação original: x5000. 

 

 Em cada ciclo de rotação em flexão, a direcção da tensão máxima em cada ponto da superfície da lima varia 
de um modo sinusoidal e, por esta razão, a distribuição das estrias de fadiga dentro de cada aglomerado é 

regular e uniformemente orientada (Cheung et al., 2007). 

 

 Figura 59: Estrias de fadiga típicas da fractura por fadiga 

[A. retirado de (Cheung et al., 2007) e B. de (Li et al., 2002a)] 

 

 
 Por último, as partículas de óxidos gerados durante o processamento do 
material também podem servir de centros de nucleação para o aparecimento de 
microfissuras (Yao et al., 2006) que se propagarão a cada novo ciclo de flexão. 
 Do exposto, torna-se evidente que existe uma forte necessidade de 
melhorar o acabamento superficial das limas de Ni-Ti (Kuhn et al., 2001; Luebke 
et al., 2005), aspecto este que será abordado em maior detalhe (vide 
§ A.IV.4.3.5, pág. 161). 
  

A.IV.4.3.3. Corrosão 
 
 A resistência à corrosão das ligas de Ni-Ti foi avaliada desde muito cedo 
pela Marinha norte-americana; Buehler e Wang (Buehler et al., 1967) 
reconheceram a elevada resistência à corrosão pela água do mar do Nitinol feito 
no laboratório militar (Naval Ordnance Laboratory), inclusivamente em situações 
de corrosão sob tensão. No entanto, ficou igualmente evidenciado que a corrosão 
de Nitinol comercial podia acontecer em grau mais elevado se o fabricante não 
procedesse a uma correcta dosagem da liga níquel-titânio (Buehler et al., 1967). 
 O meio oral também pode ser corrosivo devido à presença de saliva - com 
os seus sais e electrólitos - e à temperatura, mais elevada que a ambiente 
(Baumann, 2004). No entanto, esta possibilidade não dissuadiu Andreasen e 
Hilleman (Andreasen et al., 1971) de utilizarem arames de Nitinol em Ortodontia, 
atraídos pela melhor resistência à corrosão do Nitinol na cavidade oral do que os 
arames de aço até então utilizados sistematicamente (Thompson, 2000). 
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Yokoyama et al. (Yokoyama et al., 2003) resumem, em 2003, os factos 
encontrados no domínio da Ortodontia em relação à vulnerabilidade das ligas de 
Ni-Ti: “existem claras discrepâncias entre os testes de corrosão in vitro e a 
análise de superfície de arames ortodônticos recolhidos na clínica: a maioria dos 
arames submetidos ensaios laboratoriais de corrosão sob tensão evidencia 
alterações superficiais marcadas. Em contrapartida, arames de Ni-Ti recuperados 
após uso clínico [só] aparentam sinais de corrosão depois de, pelo menos, dois 
meses de utilização intra-oral e sinais de corrosão por picadas (pitting) depois de 
[também pelo menos] seis meses. A razão para este comportamento díspar pode 
estar nos meios electrolíticos usados em contexto experimental e na corrosão 
forçada imposta pelos dispositivos potenciostáticos - condições que não simulam 
de modo fidedigno as condições intra-orais. Assim, a Organização Mundial de 
Normalização sugeriu a realização de testes por imersão estática [dos arames] 
em saliva artificial de acidez pré-definida”. 
 Em Endodontia existe o problema adicional das ligas Ni-Ti terem que 
trabalhar na presença de soluções de irrigação potencialmente corrosivas [84]. 
Com efeito, o hipoclorito de sódio é a solução de irrigação usada com mais 
frequência nos procedimentos endodônticos [78] pelas suas excelentes 
propriedades anti-microbianas [85-88] e pela sua capacidade de dissolução de 
tecidos orgânicos [89, 90]. Mas o hipoclorito de sódio também é conhecido por 
ser corrosivo para os metais [91]. 
  

A.IV.4.3.3.1. Ensaios de corrosão 
 
 A susceptibilidade à corrosão dos instrumentos de Ni-Ti em modelos 
laboratoriais que simulam as condições clínicas é controversa (Schafer, 1997). 
Vários estudos identificam uma tendência das ligas Ni-Ti para a corrosão, quer 
em presença de fluidos fisiológicos simulados (Sarkar et al., 1983; Kim et al., 
1999; Rondelli et al., 1999), quer na presença de hipoclorito de sódio (Busslinger 
et al., 1998; Stokes et al., 1999; O'Hoy et al., 2003; Berutti et al., 2006). Outros 
estudos encontram resultados diametralmente opostos que indicam a 
possibilidade das ligas Ni-Ti serem resistentes à corrosão nas condições 
encontradas durante o uso endodôntico (Haikel et al., 1998a; Haikel et al., 
1998b; Darabara et al., 2004; de Castro Martins et al., 2006; Ormiga Galvao 
Barbosa et al., 2007), sugerindo mesmo alguns autores (Walia et al., 1988; 
Schafer et al., 1996) que as ligas Ni-Ti não são mais corrosíveis que o aço 
inoxidável ou que a corrosão das limas é tão pequena que poderá nem ter 
significado clínico (Busslinger et al., 1998). 
 É possível que a diferença de opiniões encontrada esteja ligada à 
diversidade de critérios de avaliação da corrosão, das condições em que os 
estudos são realizados e do próprio material testado. 
 

- Tipo de Lima / Constituição da liga 
 

 Haikel et al. (Haikel et al., 1998b) não encontraram diferença na 
resistência à corrosão em nenhum de quatro tipos de limas de Ni-Ti testadas. 
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Uma vez que vários sistemas de limas diferentes são frequentemente fabricados 
pela mesma empresa (por exemplo, os sistemas ProFile, ProFile GT e ProTaper 
são fabricados pela Maillefer), é possível que sejam todos feitos a partir de um 
mesmo tipo de arame de Ni-Ti, proveniente de um mesmo fornecedor. 
 Já em 1967, Buehler e Wang (Buehler et al., 1967) apontavam a 
constituição da liga como sendo crucial para a resistência à corrosão. Os 
trabalhos mais recentes de Shabalovskaya (Shabalovskaya et al., 1995; 
Shabalovskaya, 1996) tendem a confirmar a hipótese levantada por Buehler e 
Wang. Seria, mesmo assim, necessária a realização de estudos adicionais em que 
se examinasse a resistência à corrosão de diferentes limas, juntamente com a 
análise da sua composição e fases presentes. 
  

- Tipo de solução usada em ensaios de corrosão 
 
 Os estudos existentes sobre corrosão usam principalmente o hipoclorito de 
sódio para testar a resistência das limas de Ni-Ti ao ataque superficial. No 
entanto, não só os estudos existentes são poucos, como as concentrações 
utilizadas são variáveis, encontrando-se protocolos experimentais com hipoclorito 
de sódio a 1% (Busslinger et al., 1998), a 2,5% (Haikel et al., 1998a; Haikel et 
al., 1998b) e a 5,25 % (Busslinger et al., 1998; Darabara et al., 2004; de Castro 
Martins et al., 2006). Busslinger et al. (Busslinger et al., 1998) usaram duas 
concentrações diferentes em contacto com limas LightSpeed e verificaram que a 
corrosão se manifesta para hipoclorito a 5,25%, mas não para uma concentração 
de 1%. 
 O EDTA é frequentemente utilizado para a remoção da smear layer (Sen et 
al., 1995b; Scelza et al., 2000; Perez et al., 2005; Teixeira et al., 2005; Zehnder 
et al., 2005). Contudo, apenas o estudo de Darabara et al. (Darabara et al., 
2004) se debruçou sobre o efeito do EDTA a 17%, não tendo encontrado efeito 
corrosivo desta solução sobre limas de Ni-Ti (não especificadas). Não se 
encontram dados sobre o efeito do EDTA sob a forma de gel lubrificante, da 
clorohexidina como irrigante ou de soluções de irrigação menos utilizadas, como 
o soro fisiológico ou o peróxido de hidrogénio. 
 A temperatura a que os testes são realizados também é frequentemente 
omissa nas publicações, encontrando-se alguns autores que testam os materiais 
a 37 ºC (Darabara et al., 2004), enquanto outros utilizaram soluções a 50ºC 
(Berutti et al., 2006) que, embora não seja uma temperatura fisiológica, pode 
ser justificada pela recomendação de algumas publicações que sugerem uma 
maior eficácia antibacteriana e de dissolução de tecidos se as soluções de 
hipoclorito de sódio forem aquecidas (Cunningham et al., 1980a; Cunningham et 
al., 1980b; Sirtes et al., 2005). O aquecimento a 50º C da solução de hipoclorito 
de sódio a 5% não provocou corrosão detectável em microscopia electrónica de 
varrimento quando a parte activa de limas ProTaper F2 é imersa na solução 
durante 5 minutos (Berutti et al., 2006). 
 O pH das soluções de NaOCl consideradas parece ter efeito na corrosão das 
ligas de Ni-Ti. Novoa et al. (Novoa et al., 2007) observaram que a diminuição do 
pH de uma solução de NaOCl a 5,25% - de 12,3 para 10,1 - melhora a 
resistência à corrosão da liga de Ni-Ti de instrumentos ProTaper S1, por permitir 
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o surgimento de um filme superficial de TiO2 e de NiO2 (camada de passivação) 
que protege o material subjacente de ataque adicional pela solução oxidante. 
 

- Protocolos de ensaio 
 

Existem estudos em que os instrumentos de Ni-Ti são simplesmente 
submersos numa solução corrosiva (Busslinger et al., 1998; Haikel et al., 1998b; 
Haikel et al., 1998a; Berutti et al., 2006; de Castro Martins et al., 2006), 
enquanto noutros a corrosão é estudada através de ensaios electroquímicos 
(potenciodinâmicos/potenciostáticos) (Stokes et al., 1999; Darabara et al., 2004; 
Novoa et al., 2007). Todos os estudos realizados por simples imersão concordam 
que o contacto hhhhh hipoclorito de sódio não causa corrosão (Haikel et al., 
1998b; Haikel et al., 1998a; Berutti et al., 2006; de Castro Martins et al., 2006) 
ou que esta é mínima, sem significado clínico apreciável (Busslinger et al., 1998). 
Já os estudos potenciodinâmicos/potenciostáticos levam a resultados 
contraditórios, com Darabara et al. (Darabara et al., 2004) a mostrarem ausência 
de corrosão, Stokes et al. (Stokes et al., 1999) a afirmarem que esta existe 
sempre embora o seu grau dependa do tipo de lima, e Novoa et al. (Novoa et al., 
2007) a encontrarem corrosão progressiva com hipoclorito comercial, e corrosão 
protectora através da formação de uma camada de passivação com hipoclorito 
com pH corrigido para 10,1. Os critérios de intensidade de corrente e de tipo de 
corrente (alterna ou continua) não são homogéneos nestas três publicações, o 
que também dificulta a comparação entre os resultados. Recorde-se, a este 
propósito, que a Organização Mundial de Normalização recomenda testes de 
imersão em solução padronizada para arames ortodônticos a fim de lhes testar a 
resistência à corrosão, por esse modo experimental simular melhor o que se 
verifica em meio oral do que os testes potenciostáticos (Yokoyama et al., 2003). 
Se o mesmo critério for utilizado para as limas endodônticas, então o hipoclorito 
de sódio parece não corroer as ligas de Ni-Ti por simples imersão. 
 Por outro lado, a corrosão também pode ter origem galvânica induzida pela 
presença de metais díspares em contacto com a mesma solução, em que um 
deles funciona como cátodo e o outro como ânodo; se houver outro metal em 
contacto com a solução de hipoclorito de sódio, e se a liga Ni-Ti funcionar como 
ânodo, então a liga superelástica pode sofrer corrosão galvânica (Berutti et al., 
2006). Berutti et al. (Berutti et al., 2006) colocaram limas ProTaper F2 em 
presença de hipoclorito de sódio a 5,25 % e aquecido a 50ºC. Num grupo, só 
uma porção da parte activa das limas foi mergulhada na solução, enquanto num 
outro grupo as limas foram completamente submersas na mesma solução. Os 
autores comprovaram que a presença de duas ligas metálicas na mesma solução 
(a liga Ni-Ti da lima e o metal do mandril das limas) potencia a corrosão por 
picadas (pitting) das ligas Ni-Ti, pelo que extrapolam para a clínica dizendo que o 
mesmo fenómeno pode ocorrer quando uma lima superelástica é utilizada num 
dente com hipoclorito de sódio contido na câmara pulpar de dentes restaurados 
com metais. 
 Um outro aspecto relaciona-se com o modo como as limas são utilizadas na 
clínica. Não só são imersas numa solução potencialmente corrosiva, como 
também forçadas a trabalhar nesse meio. A camada de óxido superficial 
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inicialmente formada pode portanto ser removida durante o trabalho mecânico da 
lima, por fricção, expondo material não protegido pela camada de passivação e 
que se poderá oxidar. Se a lima continuar a trabalhar nestas condições, cria-se 
uma situação na qual a camada protectora superficial é continuamente removida 
e o material vai sendo corroído em profundidade. É uma situação de 
tribocorrosão, fenómeno que ainda não é totalmente compreendido (Fischer et 
al., 2006; Landolt, 2006; Azzi et al., 2007) e que também ainda não foi estudado 
nas limas endodônticas, não havendo modelos laboratoriais para o fazer. 
 Finalmente, os protocolos experimentais são muito heterogéneos na 
duração dos ensaios de corrosão. Busslinger et al. (Busslinger et al., 1998), por 
exemplo, procederam à imersão de limas durante 30 e 60 minutos, enquanto 
Haikel et al. (Haikel et al., 1998a) o fizeram por períodos de 12 e 48 horas. Do 
ponto de vista clínico, também não é certo se períodos longos de contacto são 
importantes. Se, por um lado, nenhuma lima trabalha mais de uma hora antes 
de ser rejeitada, também existe alguma evidência que o hipoclorito de sódio 
possa ter um efeito prolongado se o processo de limpeza das limas após o seu 
uso não for o adequado (de Castro Martins et al., 2006). 
  
 Em resumo, Castro Martins et al. (de Castro Martins et al., 2006) 
escrevem: ”de acordo com a literatura, a composição da liga, o tempo de 
imersão, a concentração do hipoclorito de sódio e os tratamentos superficiais a 
que foi submetida são os principais factores com influência na resistência à 
corrosão das ligas de Ni-Ti. Porém, não existe normalização [no modo de testar] 
os instrumentos, na concentração do hipoclorito nem no tempo de imersão, pelo 
que não é fácil comparar os resultados apresentados na literatura”. Zehnder 
(Zehnder, 2006) sintetiza: “a corrosão dos instrumentos em contacto prolongado 
com o hipoclorito de sódio é uma questão válida. Submergi-los durante horas em 
hipoclorito provocará corrosão. Mas não são esperados efeitos adversos após os 
curtos períodos de contacto em que as limas são manipuladas no interior de 
canais preenchidos com a solução”. 
  

A.IV.4.3.3.2. Relação entre corrosão e fractura de limas de Ni-Ti 
 
 Kuphasuk et al. (Kuphasuk et al., 2001) demonstraram em testes 
potenciostáticos que as ligas de Ni-Ti podem sofrer corrosão por picadas (pitting) 
numa grande quantidade de pontos da superfície do metal imerso em soluto de 
Ringer. Durante a passagem da corrente eléctrica, forma-se oxigénio sob a forma 
de gás na superfície metálica ao mesmo tempo que se dá a dissolução anódica de 
um ião metálico, no caso das ligas de Ni-Ti, um ião de níquel (Sarkar et al., 
1983; Kuphasuk et al., 2001). Segundo os mesmos autores, forma-se uma 
película oxidada à superfície do metal, rica em TiO2, mas contendo também 
Ti4Ni2O produzido a partir dos iões de níquel anódicos. A esta camada chama-se 
película de passivação e é ela a responsável pela protecção do material 
subjacente, evitando que este continue a ser corroído. No entanto, se a corrente 
eléctrica for mantida acima de um nível mínimo, característico do material, a 
película de passivação é quebrada (transpassivação) e o processo de corrosão 
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continua (Kuphasuk et al., 2001). Berutti et al. (Berutti et al., 2006) descrevem 
um processo semelhante produzido por corrosão galvânica, potencialmente lesivo 
para as limas de Ni-Ti. 
 As pequenas picadelas e depressões resultantes da corrosão (Taschieri et 
al., 2005) têm uma localização aleatória na superfície metálica (Berutti et al., 
2006) e podem potencialmente influenciar as propriedades mecânicas das limas 
de Ni-Ti (Parashos et al., 2006) favorecendo a sua fractura precoce por efeito de 
entalhe (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002). Berutti et al. (Berutti et al., 
2006) relacionam os micro-defeitos estruturais correspondentes à remoção 
selectiva do níquel (micropitting) com a possibilidade de acumulação de tensões 
mecânicas e início de formação de fendas a partir dessas irregularidades de 
superfície. 
 Os sulcos de maquinagem também podem ser agravados pela corrosão 
durante a instrumentação químico-mecânica dos canais, a desinfecção química 
das limas ou durante a sua esterilização (Zinelis et al., 2002). 
 Em 1998, Haikel et al. (Haikel et al., 1998b) examinaram as propriedades 
mecânicas de três tipos diferentes de limas de Ni-Ti, tanto novas como após 
períodos de imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% de 12 e 48 horas. Para cada 
tipo de lima e para cada tamanho de lima, foram determinados o momento 
máximo de torção, ângulo máximo de torção, momento máximo de flexão e 
ângulo de flexão que permanece, por deformação plástica, após o teste de 
flexão. Para todas as propriedades testadas em 480 limas diferentes, ficou 
evidenciado que o hipoclorito de sódio não tem um efeito estatisticamente 
significativo nos resultados obtidos.  
 Castro Martins et al. (de Castro Martins et al., 2006) chegaram a 
conclusões similares utilizando instrumentos ProFile de tamanhos e conicidades 
diferentes: a imersão em NaOCl a 5,25 % não parece alterar nem as 
características da superfície das limas nem reduzir-lhes a resistência à fadiga. 
 Quanto a Berutti et al. (Berutti et al., 2006), utilizaram 120 instrumentos 
ProTaper F2 para realizar testes de fadiga em rotação/flexão. 40 serviram de 
controlo, enquanto 40 outros tiveram a sua parte activa imersa numa solução a 
5% de NaOCl a 50ºC durante 5 minutos. O número de rotações até à fractura 
não foi estatisticamente diferente entre os dois grupos, tal como não se 
encontraram diferenças em microscopia electrónica de varrimento nas superfícies 
das limas de qualquer dos grupos, indicando que o fenómeno de corrosão não foi 
significativo e que, a ter ocorrido, não implicou fractura precoce das limas. Em 
contrapartida, um terceiro grupo de limas foi completamente imerso em solução 
idêntica, tendo havido duas ligas metálicas diferentes presentes na solução e 
havido a possibilidade de corrosão galvânica. As observações em microscopia 
electrónica revelaram uma superfície atacada, com sinais evidentes de corrosão. 
Estas limas fracturaram com um número muito significativamente inferior de 
rotações, alguns mesmo apenas após escassos segundos de rotação. 
  
 Em resumo, a simples imersão de limas de Ni-Ti em hipoclorito de sódio, 
mesmo na concentração máxima de 5,25 %, não parece afectar a resistência à 
fadiga das limas, uma vez que também não é associada a alterações de corrosão 
superficiais. No entanto, se existir a possibilidade de corrosão galvânica por 
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haver presença de outro material metálico em contacto com a solução irrigante 
que não a própria liga Ni-Ti, a superfície das limas pode ser corroída e, 
consequentemente, a fractura dar-se de modo precoce. Não existem dados em 
relação à tribocorrosão das limas de Ni-Ti, mas a permanente remoção da 
camada superficial de passivação é uma possibilidade quando as limas cortam a 
dentina, pelo que a corrosão pode estar favorecida no contexto clínico. 
 

A.IV.4.3.4. Ciclagem térmica / Ciclos de esterilização 
 
 As limas endodônticas podem entrar em contacto com saliva, sangue e 
tecido pulpar infectado durante o tratamento. Para poderem ser reutilizados, é 
essencial que sejam esterilizados após cada uso clínico a fim de evitar infecção 
cruzada entre pacientes (Alexandrou et al., 2006a). A esterilização das limas 
pode-se fazer em presença de calor húmido - vapor de água sob pressão em 
autoclave - ou de calor seco - em estufa. Parashos e Messer (Parashos et al., 
2006) e Chaves Craveiro de Melo et al. (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) 
comentam que a fadiga em metais também pode ser causada por ciclos de 
expansão e contracção térmica como os que surgem durante as sucessivas 
esterilizações a que as limas são sujeitas. 
 Existem algumas publicações que estudaram a relação entre ciclos de 
esterilização e a resistência à fractura (Butti et al., 1995; Shabalovskaya et al., 
1995; Silvaggio et al., 1997; Canalda-Sahli et al., 1998; Mize et al., 1998; 
Rapisarda et al., 1999; Svec et al., 1999; Yared et al., 1999; Hilt et al., 2000; 
Yared et al., 2000; Chaves Craveiro de Melo et al., 2002). Quando se considera a 
resistência à fractura por torção, todos os autores (Silvaggio et al., 1997; 
Canalda-Sahli et al., 1998; Hilt et al., 2000) concordam que a esterilização em 
autoclave ou em estufa não a afecta. No que diz respeito à influência na flexão, o 
estudo de Canalda-Sahli et al. sugere que a ciclagem térmica poderá também 
não ter efeito clínico significativo. Quanto à resistência à fadiga medida em 
ensaios de rotação em flexão, a maioria dos autores considera que o número de 
ciclos até à fractura não é influenciado por ciclos de esterilização em autoclave 
(Mize et al., 1998; Yared et al., 2000), em estufa (Yared et al., 1999) ou em 
chemiclave (Svec et al., 1999). Porém, Craveiro de Melo (Chaves Craveiro de 
Melo et al., 2002) sustentam que a esterilização aumenta a resistência à fadiga 
em limas novas e observam uma correlação entre este aumento do número de 
ciclos até à fractura e um aumento da dureza da liga após 5 ciclos de 
esterilização em estufa a 170ºC durante uma hora. Craveiro de Melo et al. 
sugerem mesmo que “o aumento da resistência mecânica à fractura pode ser 
uma consequência directa do aumento da dureza”, sem no entanto justificarem a 
razão. 
 O aumento de dureza após ciclagem de esterilização não é unânime nas 
duas únicas publicações encontradas sobre o assunto. Se para Craveiro de Melo 
(Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) 5 ciclos de esterilização são suficientes 
para aumentar em 8% o valor médio da microdureza Vickers, já para Hilt et al. 
(Hilt et al., 2000) o aumento de dureza observado é tão pequeno que não chega 
sequer a ter significado clínico. Note-se, contudo, que os primeiros autores 
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usaram limas mecanizadas esterilizadas com calor seco a 170 ºC durante uma 
hora, enquanto o segundo grupo utilizou limas de Ni-Ti manuais esterilizadas em 
autoclave a 132 ºC durante um período máximo de 30 minutos. as diferentes 
condições dos ensaios poderão estar na base do diferente comportamento 
mecânico relatado.  
 Outro aspecto a considerar durante o processo de esterilização é a 
alteração da superfície das limas. Butti et al. (Butti et al., 1995),Shabalovskaya 
et al. (Shabalovskaya et al., 1995) e Rapisarda et al. (Rapisarda et al., 1999) 
mostram que os procedimentos de esterilização são capazes de alterar a camada 
mais superficial da liga, oxidando-a, o que se acompanha por uma diminuição da 
eficácia de corte. Esta alteração superficial dá-se por acção do vapor de água 
presente durante a autoclavagem (Shabalovskaya et al., 1995) e poderá, 
portanto, não existir quando a esterilização é feita em estufa, embora este ponto 
ainda careça de confirmação. 
 Por último, Alexandrou et al. (Alexandrou et al., 2006a) analisaram o efeito 
da esterilização na dinâmica de transformação de fases e verificaram que a 
reversibilidade da transformação martensítica não é afectada pela repetição de 
ciclos de aquecimento/arrefecimento. Serene et al. (Serene et al., 1995) 
acrescentam: “é pouco provável que o tratamento térmico resultante da 
esterilização em autoclave tenha efeitos significativos na reorganização da matriz 
cristalina”. 
  
 Em resumo, os procedimentos de esterilização correntes modificam as 
características superficiais dos instrumentos endodônticos de Ni-Ti, havendo 
formação de uma camada exterior rica em óxidos de titânio, o que se acompanha 
de uma diminuição da eficácia de corte. Não existe evidência suficiente sobre o 
efeito da esterilização sobre as características das transformações de fase da liga 
Ni-Ti das limas endodônticas. A ciclagem térmica a que as limas superelásticas 
são submetidas durante as sucessivas esterilizações parece não influenciar a 
resistência à fractura por torção simples ou por flexão simples. Já em ensaios de 
rotação em flexão, os resultados não são tão unânimes, havendo mesmo autores 
que sugerem que a esterilização em estufa poderá aumentar a longevidade das 
limas, aumentando-lhes a resistência à fractura por fadiga. 
  

A.IV.4.3.5. Métodos experimentais de melhoramento de limas de Ni-Ti 
 

Na literatura encontram-se referências ao melhoramento superficial das 
limas de níquel-titânio e ao aperfeiçoamento da liga propriamente dita. 
 

A.IV.4.3.5.1. Modificações superficiais 
 
 No artigo em que uma lima de Ni-Ti é descrita pela primeira vez, Walia et 
al. (Walia et al., 1988) notam que o brunimento do metal é maior nas limas 
superelásticas do que nas de aço inoxidável, localizando-se as zonas em que o 
metal aparece arrastado perto das arestas cortantes. Estes autores associam 
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esta diferença ao facto de as limas clássicas passarem por electropolimento 
enquanto as de Ni-Ti não. 
 Em 2001, Kuhn et al. (Kuhn et al., 2001) propõem que “ [se poderia 
incluir] um procedimento de electropolimento das limas endodônticas [durante] a 
manufactura dos instrumentos a fim de reduzir os danos superficiais provocados 
pela maquinação, [uma vez que] a fase de nucleação de fissuras é facilitada pela 
alta densidade de defeitos de superfície”.  
 Desde então, surgiram limas de Ni-Ti rotatórias electropolidas (Cheung et 
al., 2005), tais como as do sistema RaCe e ProTaper. 
 Tripi et al. (Tripi et al., 2006) avaliaram o efeito do electropolimento na 
resistência à fadiga em instrumentos RaCe. Para tal, submeteram limas 
fornecidas pelo fabricante com e sem electropolimento a testes de fadiga (Figura 
60) tendo obtido “uma maior resistência à fadiga nas limas electropolidas do que 
nas outras”. 
  

  
 A. Instrumento RaCe sem tratamento de 

superfície 
(ampliação original: x360) 

B. Instrumento RaCe depois de ter sido 
electropolido 

(ampliação original: x360) 
 

 O electropolimento é um processo de remoção controlada da porção metálica mais superficial. 
Geralmente, é realizado ligando o metal a polir ao terminal positivo de uma fonte de corrente contínua. 
O metal age assim como ânodo quando imerso numa solução electrolítica aquecida na qual também 
estão imersas placas (cátodos) ligados ao pólo negativo. A reacção electroquímica é acompanhada de 
remoção de iões metálicos da lima que, ao reagirem com o meio electrolítico, formam um filme na 
superfície do metal. Na prática, este processo é nivelador da superfície metálica, tornando-a mais 
suave; a camada deformada exterior é removida, deixando atrás uma superfície passivada – 
electroquimicamente inerte – e livre de tensões residuais acumuladas por encruamento durante a 
maquinagem superficial. 
Note-se a regularidade superficial da lima da imagem da direita, por oposição ao da imagem esquerda. 
A diminuição da quantidade de defeitos e irregularidades superficiais acompanha-se de um melhor 
desempenho em testes à fadiga, apesar de o desenho e dimensões das limas serem idênticos. 

 

 Figura 60: Efeito do electropolimento na superfície de instrumentos RaCE 

[retirado de (Tripi et al., 2006)] 

 

 
 Alapati et al. (Alapati et al., 2005) sugeriram também esta abordagem para 
instrumentos ProFile GT, ProFile e ProTaper, chamando a atenção para a 
necessidade de um cuidado considerável para evitar o decréscimo da capacidade 
de corte das arestas activas. Este efeito deletério pode, eventualmente, ser 
minorado pela implantação superficial de iões de azoto - uma vez que se provou 
que uma camada exterior de nitretos de titânio aumenta a resistência ao 
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desgaste de instrumentos ProFile (Rapisarda et al., 2001) – ou de iões de boro – 
que melhoram a dureza superficial de amostras planas de liga Ni-Ti equiatómica 
(Lee et al., 1996), pois os iões de boro implantados distorcem a rede cristalina 
da liga de Ni-Ti à superfície, induzindo tensões mecânicas no substrato 
(Wichelhaus et al., 2005). 
 Por outro lado, o polimento electroquímico superficial com passivação pelo 
ácido nítrico também permite melhorar a resistência à corrosão de um modo 
simples e barato (Trepanier et al., 1998). A camada de óxidos nativa, deformada 
plasticamente, é removida e substituída por outra, recém-formada e mais 
uniforme (Trepanier et al., 1998). Esta nova camada é rica em nitretos de 
titânio, uma vez que o níquel é removido para o meio electroquímico, o que se 
traduz num aumento do potencial de corrosão (Cisse et al., 2002), ou seja, o 
filme de passivação é mais estável aos efeitos corrosivos. Para alem disso, a 
maior uniformidade da nova camada é crucial; Trepanier et al. (Trepanier et al., 
1998) afirmam mesmo que a uniformidade da camada de passivação é mais 
importante para a resistência à corrosão do que a sua espessura ou composição.  
 Em Medicina Dentária, Es-Souni et al. (Es-Souni et al., 2002) 
demonstraram que “a resistência à corrosão de arames ortodônticos 
superelásticos é dramaticamente [diminuída] pelo [mau] acabamento superficial 
e pela presença de resíduos de maquinagem” (Tripi et al., 2006). Em Endodontia, 
Bonaccorso et al. (Bonaccorso et al., 2008) verificaram recentemente que o 
electropolimento de instrumentos de Ni-Ti (RaCE) lhes modifica a composição 
superficial da liga e lhes aumenta a resistência à corrosão. 
  

A.IV.4.3.5.2. Alterações na liga metálica 
 
 Poucos são os artigos em que se consideram alterações quer ao nível de 
composição da liga de Ni-Ti quer ao nível de tratamentos térmicos.  
 Oh et al. (Oh et al., 2006) adicionaram prata em pequenas quantidades à 
liga de Ni-Ti e verificaram que esta modificação eleva as temperaturas de 
transformação (Ms e Af) para valores perto dos 100 ºC. Quer isto dizer que à 
temperatura do corpo humano, uma liga com adição de prata se encontrará em 
fase martensítica. A energia fornecida pela deformação que se obtém ao colocar 
uma lima dentro de um canal não poderia, neste caso, ser parcialmente 
consumida para transformar a austenite em martensite. Apenas serviria para 
reorientar as variantes da martensite. Ou seja, uma lima endodôntica feita com 
uma liga deste tipo provavelmente não aguentaria extensões tão elevadas antes 
de partir como as limas de Ni-Ti existentes. Mais, a liga apresentaria efeito de 
memória de forma mas não superelasticidade. 
 Quanto a tratamentos térmicos, Kuhn et al. (Kuhn et al., 2002) sugerem 
que os fabricantes tratem as limas a aproximadamente 400 ºC de modo a 
diminuir o encruamento acumulado pelas fases de fabrico que antecedem a 
maquinagem. Assim, as limas acabadas teriam uma menor tendência a fracturar 
por fadiga. Sendo o processo de fabrico secreto, não é possível saber se entre 
2002 e 2008 os fabricantes passaram a incluir esta etapa suplementar no 
processamento das limas endodônticas. 
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Em resumo(A.IV.4 - Factores com influência na fractura): 
  
 Embora existam ainda duvidas sobre o peso relativo de alguns factores na 
fractura de limas de Ni-Ti, é actualmente aceite que: 
  

● Em relação à fractura por torção: 
  
 - As limas de Ni-Ti podem deformar-se mais por torção, antes de partirem, 
do que as de aço inoxidável. No entanto, como são sobretudo utilizadas em 
rotação mecanizada, do ponto de vista clínico não é tão fácil evitar a sua fractura 
por identificação de deformação plástica como nas limas manuais de aço 
inoxidável. 
  
 - O desenho das limas de Ni-Ti poderá condicionar a sua resistência à 
fractura por torção, mas as diferenças entre os vários sistemas também pode ser 
condicionado por factores de fabrico como acabamentos superficiais diferentes. 
  
 - Diâmetros maiores e conicidades mais elevadas conferem maior 
resistência à torção às limas endodônticas. 
  
 - Quanto mais estreito um canal, maior o momento de torção gerado para 
o instrumentar. 
  
 - A influência da curvatura dos canais no momento de torção gerado em 
limas de Ni-Ti não está completamente esclarecida. 
  
 - O valor do momento de torção ideal para cada lima tem que ser 
determinado pelos fabricantes para optimizar a capacidade de corte das limas e, 
simultaneamente, minimizar o risco de fractura. Não há comparação publicada 
entre os valores de momentos de torção na ruptura relatados na literatura com 
os valores do momento de torção fornecido pelos motores eléctricos. Assim, é 
aconselhável utilizar a técnica corono-apical (crown-down) porque evita que 
largas porções das limas cortem dentina, diminuindo a fricção e o momento de 
torção gerados. O utilizador também pode diminuir o momento de torção 
desenvolvido reduzindo a pressão axial aplicada”. 
  

● Em relação à fractura por flexão/rotação: 
  
 - A resistência à fadiga diminui com o aumento das dimensões transversais 
do núcleo da lima. Por esta razão, do ponto de vista clínico, surge o conselho de 
ser particularmente cuidadoso se se utilizarem limas de maior diâmetro ou de 
maior conicidade. 
  
 - Tanto o aumento do ângulo de curvatura como a diminuição do raio de 
curvatura do canal no qual a lima trabalha diminuem a longevidade da lima por 
aumento da fadiga. 
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 - Se o raio de curvatura for pequeno, o diâmetro da lima deve diminuir 
para que a resistência à fadiga aumente. 
  
 - Quanto maior o comprimento do segmento curvo, menor o número de 
ciclos até à fractura de uma lima endodôntica submetida a rotação/flexão. 
  
 - A posição da curvatura no canal é um factor importante para se utilizar 
uma lima com segurança; quando uma curvatura se situa no terço coronário de 
um canal, a lima fica sujeita a uma tensão máxima nessa área, sendo justamente 
também nessa região que a lima tem o seu diâmetro com valores mais elevados. 
  
 - Apesar de a velocidade de rotação ser um factor a considerar na fractura 
por fadiga, tem uma importância menor na resistência à fractura. 
  
 - A relação entre momento de torção aplicado pelo motor e fractura por 
fadiga ainda não está esclarecida 
  
 - O uso clínico diminui a resistência à fadiga das limas superelástica 
  
 ● Em relação aos factores estruturais associados à fractura de limas de 
Ni-Ti 
  
 - A análise química de várias limas endodônticas revela que são todas 
constituídas por níquel e titânio numa razão equiatómica. No entanto, a 
composição fina das ligas não é conhecida, mas poderá condicionar as fases 
presentes nas limas bem como as suas propriedades mecânicas. 
  
 - As fases presentes numa liga de Ni-Ti são determinantes para o seu 
comportamento mecânico. O módulo de elasticidade da austenite é maior do que 
o da martensite e este, por sua vez, é maior do que o da fase R. As temperaturas 
a que se dão as transformações de fase nas ligas Ni-Ti são influenciadas por 
vários factores, como o trabalho mecânico e o tratamento térmico a que a liga é 
submetida durante o seu processamento. A influência das condições clínicas 
sobre as fases cristalinas não está esclarecida. 
  
 - As limas de Ni-Ti apresentam, de fábrica, inúmeros defeitos superficiais 
que podem actuar como concentradores de tensões e facilitarem o processo de 
fadiga. 
  
 - A imersão de limas de Ni-Ti em hipoclorito de sódio a 5,25 % não é 
associada a alterações de corrosão superficiais e, portanto, não parece afectar o 
número de ciclos até à fractura das limas. No entanto, se existir a possibilidade 
de formação de correntes galvânicas, a superfície das limas ser corroída e, 
consequentemente, a fractura dar-se de modo precoce. 
  
 - Não existem dados em relação à tribocorrosão das limas de Ni-Ti, mas a 
permanente remoção da camada superficial de passivação é uma possibilidade 
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quando as limas cortam a dentina, pelo que a corrosão pode estar favorecida no 
contexto clínico. 
  

● Em relação ao efeito dos procedimentos de esterilização: 
  
 - Os procedimentos de esterilização correntes modificam as características 
superficiais dos instrumentos endodônticos de Ni-Ti, havendo formação de uma 
camada exterior rica em óxidos de titânio, o que se acompanha de uma 
diminuição da eficácia de corte. 
  
 - Não existe evidência suficiente sobre o efeito da esterilização sobre as 
características das transformações de fase da liga Ni-Ti das limas endodônticas. 
  
 - A ciclagem térmica a que as limas superelásticas são submetidas durante 
as sucessivas esterilizações parece não influenciar a resistência à fractura por 
torção simples ou por flexão simples. Já em ensaios de rotação em flexão, os 
resultados não são tão unânimes. 
 
 ● Em relação à possibilidade de se melhorar o desempenho das limas de 
Ni-Ti 
  
 - O electropolimento superficial parece melhorar o desempenho mecânico 
das limas, aumentando-lhes a resistência à fadiga. 
  
 - A alteração da composição da liga não está largamente estudada, embora 
a adição de prata não pareça ser uma abordagem prometedora. 
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Do anteriormente exposto se conclui que existe um conjunto sólido de 
informação publicada sobre aspectos referentes a limas endodônticas de Ni-Ti, 
tais como eficácia de corte da dentina; velocidade de preparação e capacidade de 
limpeza de canais radiculares; transporte apical e variação do comprimento 
endodôntico; ou ainda, sobre a caracterização clínica da fractura deste tipo de 
instrumentos - incidência clínica, localização e dimensões de fragmentos 
intracanalares, métodos de remoção de fragmentos deixados nos canais e taxas 
de sucesso na remoção. Existem, ainda, muitas publicações que aconselham 
modos de se diminuir a incidência da fractura de limas de Ni-Ti em contexto 
clínico. 
 Por outro lado, vários autores têm proposto modelos laboratoriais para 
estudar a fractura deste tipo de instrumentos, quase sempre numa perspectiva 
de comparar o número de ciclos que diferentes tipos de limas suportam até 
fracturarem em condições de esforço mecânico comparáveis. 
 No entanto, estes estudos não têm em consideração que a liga com a qual 
as limas são feitas tem a potencialidade de exibir comportamento mecânico 
diferente consoante a temperatura a que está submetida e ensaiam os diferentes 
instrumentos endodônticos à temperatura ambiente 
 Paralelamente, a caracterização do material que constitui as limas de Ni-Ti 
não aparece bem definida na literatura, tal como não se conhecem publicações 
que relacionem as características do material com o desempenho mecânico das 
limas quando sujeitas a esforços cíclicos de tracção/compressão. 
 Assim, foi opção do presente estudo investigar as características de 
transformação do material para, com base nelas, se poder compreender melhor o 
comportamento em serviço das limas endodônticas de Ni-Ti. Este último 
objectivo foi abordado pelo desenho e construção de um protótipo laboratorial 
inovador que permitiu testar e simular as condições da prática clínica a que 
diferentes tipos de limas estão sujeitos. 
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C.   OBJECTIVOS DO ESTUDO 
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A presente investigação teve os seguintes objectivos: 
 
1 – Caracterizar as limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 tal 
como são recebidas do fabricante: 
 

1.1 – Identificação das transformações de fase que ocorrem no material em 
função da temperatura. 

 
1.2 – Identificação das fases de Ni-Ti que podem existir no material em 

função da temperatura. 
 
1.3 – Determinação do número de ciclos até à fractura em limas novas. 
 
1.4 - Caracterização morfológica da superfície das limas. 
 
1.5 – Caracterização morfológica das superfícies de fractura após ensaios de 

fadiga. 
 
1.6 – Compreensão do mecanismo de fractura por fadiga em limas novas. 

 
2 – Avaliar o efeito dos procedimentos comuns de esterilização de material 
dentário sobre as limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1: 

 
2.1 – Caracterização morfológica das superfícies de fractura após ensaios de 

fadiga. 
 
2.2 – Identificação de alterações na gama de temperaturas de transformação 

de fases das ligas Ni-Ti. 
 
2.3 – Identificação de alterações morfológicas superficiais induzidas pelos 

procedimentos de esterilização. 
 
2.4 – Determinação da influência destes procedimentos sobre o número de 

ciclos até à fractura. 
 

3 – Avaliar o efeito do contacto com o hipoclorito de sódio sobre as limas 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1: 

 
3.1 – Identificação de alterações morfológicas superficiais induzidas pela 

imersão em hipoclorito de sódio. 
 
3.2 – Quantificação do Ni libertado por acção do hipoclorito de sódio. 
 
3.3 - Determinação da influência deste contacto sobre o número de ciclos 

até à fractura. 
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3.4 - Caracterização morfológica das superfícies de fractura após ensaios de 
fadiga. 

 
4 – Avaliar o efeito da utilização clínica sobre as limas ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1: 

 
4.1 – Identificação de alterações morfológicas superficiais induzidas pela 

preparação de canais endodônticos in vivo. 
 
4.2 – Identificação de alterações na gama de temperaturas de transformação 

de fases das ligas Ni-Ti. 
 
4.3 - Determinação da influência do uso clínico sobre o número de ciclos até 

à fractura. 
 
4.4 - Caracterização morfológica das superfícies de fractura após ensaios de 

fadiga. 
 

5 – Propor métodos de aumentar a vida clínica de limas endodônticas 
 
5.1 – Avaliar a influência da temperatura de trabalho sobre o número de 

ciclos até à fractura. 
 
5.2 – Caracterizar morfologicamente as superfícies de fractura após ensaios 

de fadiga. 
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D.  MATERIAIS E MÉTODOS 
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D.I. LIMAS ESTUDADAS 

 
 As limas estudadas no presente trabalho foram de três tipos diferentes: 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, representando cada uma delas 
um sistema de preparação endodôntica diferente. A escolha destas limas em 
particular baseou-se em três factores: 
 - São limas de sistemas bastante usados na clínica, tal como aferido pela 
consulta da literatura endodôntica (vide § A.III.3.1, pág. 72);  
 - São limas morfologicamente bastante diferentes entre si; 
 - São limas que apresentam clinicamente comportamentos diferentes, quer 
a nível de flexibilidade quer de incidência de fractura e do número de vezes - 
determinado de modo empírico - que podem ser usadas. 
  
 As limas foram estudadas num de quatro estados possíveis: tal como são 
recebidas do fabricante; após terem sido submetidas a processos de esterilização 
comparáveis aos existentes em consultórios de medicina dentária; após terem 
contactado com hipoclorito de sódio – o principal irrigante utilizado em 
endodontia, com um pH bastante alto e, por isso, potecialmente corrosivo; e, 
finalmente, após terem sido utilizadas para a preparação clínica de casos 
endodônticos. 
  
 

D.I.1. LIMAS NOVAS 
 
 As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 são fabricadas 
pela Maillefer-Dentsply (Suíça) e vendidas em dois comprimentos (21 mm e 
25 mm), sendo a diferença assumida pelo comprimento do cabo. Utilizaram-se 
sempre limas de 25 mm por a dimensão do cabo de Ni-Ti ser maior, permitindo a 
realização de experiências laboratoriais que requeiram maiores quantidades de 
material. 
 As limas são vendidas em conjuntos de 6, provindo todas do mesmo lote. 
Não foi possível assegurar que todas as limas de cada tipo proviessem do mesmo 
lote, mas sempre que uma experiência requereu mais do que seis limas novas de 
um determinado tipo, foram utilizadas limas do mesmo lote. Esta é, aliás, a 
realidade encontrada nos consultórios, pois quando se compram vários conjuntos 
de limas de uma só vez é frequente provirem do mesmo lote, enquanto 
conjuntos de limas comprados em alturas diferentes costumam também diferir 
de lote. 
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D.I.2. LIMAS SUBMETIDAS A PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO 
 
 Para a obtenção de limas submetidas a procedimentos de esterilização, 
utilizaram-se limas novas e aplicou-se-lhes um número pré-determinado de ciclos 
de esterilização. 
 Cada ciclo seguiu rigorosamente o processo clínico comummente utilizado 
para esterilizar limas, sendo sempre executado pela mesma assistente dentária e 
com os seguintes passos: 
  

1. Limpeza com escova de cerdas plásticas em água corrente durante 
aproximadamente 10 segundos. 

2. Limpeza ultra-sónica numa unidade Transonic 460 (Elma, Alemanha) 
contendo um litro de solução aquosa de Micro 10+ (Unidente, Suiça) a 5% 
durante 15 minutos à temperatura ambiente (20 ºC). A concentração de 
desinfectante foi a preconizada pelo fabricante do Micro 10+ e a solução sempre 
preparada de fresco para cada novo conjunto de experiências. 

3. Passagem por água corrente e secagem com toalha absorvente de 
algodão. 

4. Selamento em manga de esterilização e autoclavagem num aparelho 
Validator Plus 10 (Siemens, Alemanha), tendo-se escolhido sempre o ciclo 
indicado para material em manga (ciclo wrapped). Cada ciclo dura 42 minutos e 
é composto por uma fase de esterilização de 12 minutos - em que o material é 
aquecido a 134 ºC em atmosfera saturada em humidade e com 2,16 bar (0,216 
MPa) de pressão – e por uma fase de secagem, de 30 minutos. 

5. Arrefecimento ao ar até atingir a temperatura ambiente. 
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D.I.3. LIMAS SUBMETIDAS A CONTACTO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 
 
 Para simular o contacto das limas com a solução irrigante que existe 
durante a preparação clínica de canais endodônticos, as limas foram imersas 
numa solução aquosa de hipoclorito de sódio a 5%. Foi escolhida esta 
concentração por ser a mais elevada que se usa na clínica. 
 Seguindo a metodologia utilizada na prática clínica do autor, foi utilizada 
lixívia comercial sem aditivos (“Lixivia Tradicional com 5% de cloro activo”, 
Continente, Portugal). A concentração de cloro activo na lixivia comercial foi 
confirmada imediatamente após a abertura de uma embalagem de 1 L por 
titulação do hipoclorito de sódio segundo o método disponibilizado online pelo 
fabricante (Powel Fabrication & Manufacturing Inc, E.U.A.). 
 As limas foram colocadas no interior de um copo de plástico, com se vê na 
Figura 61 A. 
 
   

 

  

 
A B 

C D 

 Figura 61: Preparação de limas submetidas a contacto com NaOCl  

 
 Cada lima penetrou numa pequena perfuração feita no fundo do copo com 
um alfinete, tendo sido empurrada até o stop de borracha ficar encostado ao 
fundo do copo. Todas as limas ficaram, assim, com a região constituída por liga 
Ni-Ti fora do copo e o mandril no interior do copo. Impediu-se, assim, o contacto 
de metais diferentes com a solução potencialmente corrosiva, evitando 
fenómenos de corrosão galvânica. 
 Encheram-se recipientes plásticos para análises clínicas com a mesma 
quantidade de lixívia pura e cada um foi identificado com o nome do tipo de limas 
que nele seria colocado. Adicionalmente, colocou-se o mesmo volume de lixívia 
num recipiente nomeado “Blank”, pois no final do procedimento quantificou-se o 
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Ni libertado por espectroscopia de emissão atómica. Esta fase está patente na 
Figura 61 B. 
 Os copos com as limas foram colocados no interior dos recipientes 
contendo 50 mL da solução de hipoclorito de sódio durante uma hora (Figura 61 
C). Verificou-se a intervalos regulares que a solução não passou para o interior 
dos copos (Figura 61 D). Decorridos 60 minutos, os copos foram retirados e as 
limas de Ni-Ti imersas em água destilada. Os recipientes contendo a solução 
foram selados e imediatamente enviados para análise por Espectroscopia de 
Emissão Atómica (I.C.P. - Inductively Coupled Plasma Spectroscopy), no 
Laboratório de Análises do Centro de Química Fina e Biotecnologia (F.C.T./U.N.L., 
Portugal). 
 Depois de imersas e agitadas várias vezes em água destilada, as limas 
foram imersas em etanol (absolut ethanol – analysis grade – Riedel de Haën) e 
secas com secador de ar à temperatura ambiente. Até serem utilizadas 
experimentalmente, as limas foram mantidas seladas numa cloche com sílica gel 
no fundo e vácuo no seu interior. 
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D.I.4. LIMAS APÓS UTILIZAÇÃO CLÍNICA 
 
 Procurou recolher-se instrumentos ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1 utilizados para preparar um número máximo de casos clínicos antes 
de terem sido rejeitados. 
 Todas as limas provieram de três médicos-dentistas que se dedicam 
exclusivamente à prática privada de Endodontia num mesmo consultório, tendo 
cada um fornecido apenas um tipo de lima: o que utiliza para preparação de 
maior número de casos do que qualquer outro dos seus dois colegas. 
 Não foi possível obter informação precisa sobre os dentes preparados com 
cada lima mas, tratando-se de prática exclusiva em que os pacientes são 
referenciados para tratamento, tratou-se de casos aleatórios, maioritariamente 
molares superiores ou inferiores, com necessidade de tratamento ou de 
retratamento convencionais. Cada tipo de lima foi utilizado em casos sucessivos, 
tendo havido esterilização entre cada dois casos, sempre segundo o protocolo já 
descrito (vide § D.I.2 - Limas submetidas a procedimentos de esterilização, 
pág. 178). 
 As limas ProFile .06(35) utilizadas no presente trabalho foram utilizadas 
para preparar dez casos por lima. Cada lima passou, assim, por dez ciclos de 
esterilização. 
 As limas ProFile GT .10(20) utilizadas no presente trabalho foram utilizadas 
para preparar cinco casos por lima. Cada lima passou, pois, por cinco ciclos de 
esterilização. 
 As limas ProTaper S1 utilizadas no presente trabalho foram utilizadas para 
preparar nove casos por lima. Cada lima passou, então, por nove ciclos de 
esterilização. 
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D.II. MÉTODOS 

 
 Para se atingirem os objectivos propostos, as limas nas condições 
previamente explanadas foram analisadas por: 
  
 - Calorimetria Diferencial de Varrimento (D.S.C.), para determinação das 
gamas de temperatura de transformação na liga Ni-Ti. 
  
 - Difracção de Raios-X (X.R.D.), para identificação de fases presentes no 
material. 
  
 - Ensaios de Rotação/Flexão, para determinação do comportamento à 
fadiga. 
  
 - Microscopia electrónica de varrimento (SEM), para caracterização da 
morfologia das superfícies das limas e das superfícies de fractura. 
  
 Para cada um destes métodos de análise das limas endodônticas, 
apresentar-se-ão em detalhe os objectivos a atingir, o princípio de 
funcionamento da técnica, o equipamento utilizado, os ensaios realizados e o 
tratamento dos dados recolhidos experimentalmente. 
 

D.II.1.  CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARRIMENTO 
 

D.II.1.1. Objectivos 
 
 Os ensaios de calorimetria diferencial de varrimento realizados visaram a 
identificação das gamas de temperaturas em que ocorrem as transformações de 
fase no NiTi, permitindo assim: 
  
 – Caracterizar as limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 
tal como são recebidas do fabricante; 
  
 – Avaliar o efeito dos procedimentos comuns de esterilização de material 
dentário sobre as limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1; 

  
 – Avaliar o efeito do contacto com o hipoclorito de sódio sobre as limas 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1; 

  
 – Avaliar o efeito da utilização clínica sobre as limas ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1. 



Calorimetria diferencial de varrimento 
 
 

183 

D.II.1.2.  Princípio de Funcionamento 
 
 Nos metais como o NiTi, as transformações de fase podem ser induzidas 
por um aumento ou por uma diminuição da temperatura do material. Quando 
uma amostra passa por uma transformação de fase, há uma libertação ou uma 
absorção de calor, conforme se trate de uma transformação exo ou endotérmica. 
 A calorimetria diferencial de varrimento é uma técnica na qual se submete 
uma amostra e uma referência – que não tenha transformações de fase - a um 
programa pré-estabelecido de variação de temperatura ao longo do tempo e se 
mede a quantidade de calor por unidade de tempo que é necessário fornecer (ou 
absorver) para que a amostra fique à mesma temperatura que a referência. 
Assim, uma amostra que mude de fase de modo endotérmico (por exemplo, por 
fusão), precisará de receber mais calor do que a referência para que a sua 
temperatura suba tanto como a da referência. Numa amostra que mude de fase 
exotermicamente (por exemplo, por solidificação), passar-se-á o oposto. Quer 
isto dizer que a quantidade de energia térmica a fornecer ou a remover depende 
da natureza da reacção (endotérmica versus exotérmica) e do sentido de 
variação da temperatura (aquecimento versus arrefecimento). 
  
 Os aparelhos de D.S.C. detectam diferenças na quantidade de calor que 
tem que ser fornecido (ou captado) à amostra e à referência em cada instante. O 
fluxo (unidade: Watt ou J/s) é a quantidade de calor fornecida pela unidade de 
tempo. Deste modo, os resultados surgem habitualmente como fluxo em função 
do tempo decorrido ou como fluxo em função da temperatura, pois a cada 
instante corresponde uma dada temperatura no interior do aparelho. 
 

D.II.1.3. Equipamento 
 

O aparelho de D.S.C. utilizado neste trabalho foi um SETARAM D.S.C.92, 
representado na Figura 62. À esquerda da imagem, vê-se a unidade de ensaio 
sobre a unidade de controlo. A unidade de ensaio tem acoplado um recipiente de 
metal espesso que serve de contentor de azoto líquido. À direita da imagem, é 
visível o computador compatível que recebe e analisa os dados vindos da placa 
de aquisição ligada ao transdutor calorimétrico. É este transdutor (representado 
a ponteado verde na figura) que recebe as amostras e que constitui a parte 
fundamental de um aparelho de D.S.C., ao detectar a diferença de fluxo térmico 
entre a amostra e a referência e ao transformá-la em dados interpretáveis pelo 
computador de bancada (Hewlett Packard Vectra VE operando em DOS v 2.77). 
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1 – Unidade de ensaio. 2 – Unidade de controlo. 3 – Computador. 

4 – Contentor de azoto líquido. 5 – Transdutor calorimétrico  

 Figura 62: Setaram D.S.C. 92 com esquema do contentor de azoto líquido  

 
Na Figura 63 está esquematizado o transdutor calorimétrico que equipa o 

aparelho utilizado neste trabalho. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1 – Células de medida 
2 – Bloco calorimétrico 

3 – Suporte para cadinhos; 
4 – Placa termocondutora 

5 – Termopares diferenciais 

6 – Termopar do bloco calorimétrico 
7 – Resistências de aquecimento 
8 – Tampa da câmara de medida 
9 – Tampa do bloco calorimétrico 

10 – Entrada de gás 

 

 

 
Figura 63: Transdutor calorimétrico 

[adaptado de (Setaram)]. 
 

 
 No transdutor calorimétrico existem duas câmaras de medida cilíndricas 
(1), escavadas num único bloco calorimétrico (2), cuja temperatura, controlável, 
é homogénea. 
 Os suportes dos cadinhos (3) para a amostra e referência localizam-se no 
eixo de cada câmara de medida e estão montados sobre uma fina chapa (4) 
metálica, com óptima condutividade térmica, que garante uma transmissão 
térmica radial centrípeta do bloco calorimétrico (2), de modo a que todo o 
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interior do forno esteja simultaneamente à mesma temperatura (diferença em 
qualquer dois pontos do forno inferior a 0,01 ºC) 
 A diferença entre os níveis de fluxo térmico que atravessam a amostra e a 
referência produz uma muito ligeira diferença de temperatura entre os dois 
suportes de cada uma das células de medida. 
 Esta diferença corresponde à discrepância de energias calorimétricas 
envolvidas e é medida directamente por um sistema de termopares (5). 
 Um outro termopar (6) mede a temperatura do bloco calorimétrico. As 
resistências de aquecimento (7) rodeiam o bloco e têm um termopar 
suplementar que lhes está associado para lhes controlar o funcionamento. 
 As células de medida (1) são fechadas por tampas metálicas maciças (8) e 
o transdutor calorimétrico é encerrado na totalidade por uma tampa também 
metálica (9). Finalmente, há ainda um orifício (10) que permite o preenchimento 
das câmaras de medida com gás. 
 Uma vez que os fornos são idênticos e que em cada um deles é colocado 
um cadinho metálico de aço inoxidável de composição e dimensão padronizada, a 
diferença entre uma célula e a sua vizinha é apenas a presença/ausência de 
amostra. Ou seja, qualquer diferença de fluxo medida é, pois, resultado do 
comportamento da amostra à temperatura considerada. 
 

D.II.1.3.1. Calibração 
 

O processo de ajustamento do aparelho D.S.C. inicia-se com o traçado de 
uma linha base. Faz-se um varrimento para a gama de temperaturas e com a 
velocidade de varrimento equivalentes àquelas em que se pretende trabalhar, 
estando os fornos vazios, sem cadinhos nem amostras. Esta linha serve para 
descontar do sinal tudo aquilo que não é devido à amostra, antes a 
irregularidades do aparelho. Em teoria, assume-se que a capacidade calorífica de 
cada um dos fornos é a mesma, o que implicaria que a linha de base obtida fosse 
uma linha recta. Contudo, na prática isso raramente acontece e tal facto deve-se 
aos fornos e suas tampas não serem exactamente iguais, pois o uso continuado 
do aparelho D.S.C. torna-lhes as superfícies ligeiramente diferentes. 

Quanto à calibração de um aparelho de D.S.C., é uma etapa muito 
importante no seu bom funcionamento, durante a qual se utilizam materiais 
padrão bem estudados - como por exemplo o índio - e para os quais se 
conhecem os valores teóricos de início de fusão e de energia total por unidade de 
massa absorvida durante a fusão (a que se chama entalpia de fusão). 

Para cada um dos materiais de calibração utilizados, faz-se corresponder a 
temperatura teórica de início de fusão (conhecida) com o ponto na escala de 
temperaturas (detectado pelo aparelho) em que a fusão se inicia.  

Já a energia total absorvida durante a fusão é essencial para ajustar a 
amplitude da curva, uma vez que a área sob a curva e acima da linha base é 
justamente directamente proporcional à entalpia de transformação (valor teórico 
tabelado) e à massa da amostra (também conhecido). 

O processo de calibração é só por si um vasto tema, cujo desenvolvimento 
não caberia no âmbito deste trabalho. 
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D.II.1.3.2. Utilização de gazes de purga 
 

O fabricante do aparelho Setaram disponível (Setaram) menciona a 
possibilidade de se utilizar azoto ou hélio para preenchimento das células de 
medida. A razão de ser desta recomendação é a protecção da amostra e dos 
cadinhos contra a corrosão. Contudo, no presente trabalho, a liga de Ni-Ti não 
tem que ser protegida da oxidação porque, sendo o Titânio extremamente 
oxidável, a liga está protegida por uma camada fina de óxido de titânio (TiO2), 
muito aderente, que defende o material de oxidações adicionais. Quanto aos 
cadinhos, são feitos de aço inoxidável e não sofrem por isso ataque pelo oxigénio 
para a gama de temperaturas utilizada (-140 ºC a 100 ºC). 
 

D.II.1.4. Preparação de amostras para D.S.C. 
 

As amostras para D.S.C. utilizadas no presente trabalho consistiram em 
fragmentos de liga Ni-Ti obtidos a partir de limas endodônticas, por secção com 
alicate. O comprimento de cada fragmento foi suficientemente pequeno para 
caber dentro de um cadinho de aço inoxidável, tipicamente entre os 3 mm e os 
4 mm. 

Quanto à massa das amostras, o fabricante sugere um peso máximo de 50 
mg. No entanto, o peso das amostras foi optimizado através de um ensaio 
preliminar [apresentado em D.II.1.7.1 b) Influência da massa da amostra, 
pág. 205]. 

Para cada ensaio realizado, as amostras foram previamente pesadas numa 
balança Pioneer (Ohaus Corp., E.U.A) com uma precisão de 0,1 mg. 
 

D.II.1.4.1. Gama de temperaturas 
 

As limas Ni-Ti analisadas neste trabalho destinam-se a ser usadas em seres 
humanos, à temperatura de 37 ºC. Os ensaios-piloto realizados no âmbito deste 
trabalho mostraram que, de facto, a transformação em austenite termina a uma 
temperatura Af, situada perto da temperatura do corpo humano. Embora as limas 
endodônticas possam estar expostas a uma temperatura máxima de 135 ºC 
durante os ciclos de autoclavagem, os dados científicos publicados (Brantley et 
al., 2002b; Brantley et al., 2002a; Kuhn et al., 2002; Alexandrou et al., 2006a; 
Alexandrou et al., 2006b; Miyai et al., 2006) referem que nenhuma 
transformação ocorre nestas ligas entre Af e 135 ºC. Assim, a temperatura 
máxima programada para o varrimento em D.S.C. foi 100 º C. 

Por outro lado, embora esteja descrita na literatura (Kuhn et al., 2002; 
Brantley et al., 2003) a presença da transformação martensítica na região dos - 
80 ºC para ligas de NiTi, o aparelho disponível não permite um bom 
acompanhamento entre a temperatura programada e a temperatura realmente 
presente nas duas células do aparelho para valores inferiores a -80 ºC (dados 
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provenientes de estudos piloto). Esta foi, pois, o limite inferior utilizado para os 
ensaios D.S.C. de rotina. 
 

D.II.1.4.2. Velocidade de varrimento 
 

O fluxo medido em D.S.C. depende da massa da amostra e também da 
velocidade de varrimento (velocidade a que varia a temperatura): quanto maior 
a massa ou a velocidade programada de variação de temperatura, maior o fluxo 
registado. 

Por esta razão, a velocidade de varrimento foi programada a 7,5 º C/min, 
de modo a que as transformações de fase sejam bem identificáveis (valores 
inferiores de velocidade de varrimento originam curvas de fluxo pouco 
pronunciadas, segundo os ensaios-piloto realizados) e ao mesmo tempo permitir 
um bom acompanhamento entre os valores de temperatura programados e os 
executados pelo aparelho (ao aumentar-se a velocidade de varrimento, o 
aparelho é cada vez menos capaz de cumprir o programa inicialmente 
introduzido, também de acordo com os ensaios-piloto). 
 

D.II.1.4.3. Etapa de estabilização inicial 
 

A temperatura das células de medida resulta de um equilíbrio cuidadoso 
entre o arrefecimento provido pelo contentor de azoto líquido e as resistências de 
aquecimento que rodeiam o bloco calorimétrico. Devido à inércia térmica do 
aparelho, há que esperar que o equilíbrio se dê e a temperatura no interior do 
forno estabilize. 
 

D.II.1.4.4. Etapa de caracterização das transformações em 
arrefecimento e em aquecimento 

 
Esta é a etapa relevante para a compreensão das transformações de fase 

pelas quais o material passa no arrefecimento e no aquecimento. Pode ter 
simplesmente uma fase de arrefecimento seguida de outra de aquecimento ou 
uma repetição de múltiplos ciclos de arrefecimento e de aquecimento. 

Há ainda um terceiro tipo de ciclo utilizado no presente trabalho – Ciclo 
para baixas temperaturas - e que se destina a ultrapassar a falta de capacidade 
do calorímetro em seguir taxas elevadas de variação de temperatura quando as 
temperaturas consideradas se tornam bastante baixas. 
 

D.II.1.4.4.1. Ciclo simples 
 

A Figura 64 ilustra o ciclo simples usado neste trabalho. 
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P1: Patamar de estabilização inicial (300 s). F1: Fase de aquecimento preliminar (640 s). 
P2: patamar de estabilização a 100 ºC (420 s). F2: Fase de arrefecimento controlado, a - 7,5 ºC/min (1440 s). 
P3: patamar de estabilização a -80 ºC (360 s). F3: Fase de aquecimento controlado, a + 7,5 ºC/min (1440 s). 

Tempo total do ciclo: 4600 s. 
 

 Figura 64: Ciclo D.S.C. Simples  

 
O ciclo inicia-se com uma etapa de estabilização: ao patamar inicial (P1) à 

temperatura de 20 ºC durante 300 segundos; segue-se um incremento gradual 
da temperatura até se atingirem 100 ºC; por fim, e ainda na fase de 
estabilização, há um patamar (P2) a 100 ºC durante 420 segundos. Este patamar 
destina-se a estabilizar a temperatura do forno depois de se ter adicionado o 
azoto líquido que irá permitir o arrefecimento controlado até se atingir -80  ºC. 

A etapa de arrefecimento (a -7,5 ºC/min) faz passar a temperatura da 
amostra de 100 ºC a -80 ºC. Segue-se um patamar (P3) de 360 s que antecede a 
fase de aquecimento e que permite a estabilização da temperatura da amostra a 
-80 ºC. A necessidade deste patamar intermédio, entre o arrefecimento e o 
aquecimento foi indicada por estudos pilotos nos quais se verificou que a 
temperatura real não acompanha a temperatura programada quando a 
temperatura se aproxima de -80 C. 
 

D.II.1.4.4.2. Ciclos repetidos 
 

Para se poder controlar a reprodutibilidade dos ensaios D.S.C. efectuados 
e/ou o comportamento das amostras após vários ciclos térmicos, é útil repetir o 
mesmo ciclo térmico n vezes e observar a evolução do fluxo a cada novo ciclo. 
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Na Figura 65 exemplifica-se um destes ciclos repetidos em que a etapa de 
caracterização das transformações do ciclo D.S.C. simples é repetida 3 vezes. 
 

   

   

 

Etapa de experimentação: n ciclo repetidos (3600 s / ciclo). 
Cada ciclo repetido: fase de arrefecimento a -7,5 ºC/min (1440 s), patamar a – 80 ºC (300 s), fase de 

aquecimento a 7,5 ºC/min (1440 s), patamar a 100 ºC (4200 s) 
Duração total: (1360 + 3600.n) s 

 

 Figura 65: Ciclo D.S.C. Reiterativo  

 
 A repetição da etapa de caracterização das transformações é antecedida 
por uma etapa de estabilização pelos motivos anteriormente expostos. Segue-se 
um primeiro ciclo, com uma fase de arrefecimento programada a -7,5 ºC/min 
que leva a amostra de 100 ºC a -80 ºC. Quando esta temperatura mínima é 
atingida, há um patamar de 300 segundos, após o qual começa a fase de 
aquecimento, a 7,5 ºC/min, até a temperatura subir de -80 ºC a 100 ºC. O 
último patamar mantém a amostra a 100 ºC por 420 segundos. 
 Este primeiro ciclo descrito pode ser repetido n vezes. No exemplo dado na 
Figura 65, o ciclo foi repetido 3 vezes. 
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D.II.1.4.4.3. Ciclo para baixas temperaturas (abaixo de -80 ºC) 
 

Ensaios-piloto demonstraram que o aparelho Setaram D.S.C.92 não 
permite arrefecer o interior do forno a -7,5 ºC/min para temperaturas inferiores 
a –60 ºC. Assim, torna-se necessário diminuir a velocidade de varrimento sempre 
que se pretenda averiguar o comportamento de uma amostra a temperaturas 
mais baixas que -60 ºC. No entanto, ao escolher-se uma velocidade de 
varrimento menor, decresce também a amplitude máxima da curva de 
transformação de fase que se procura identificar. Por esta razão, não se pode 
diminuir a velocidade de varrimento para além de um dado mínimo sob pena da 
transformação de fase se torna praticamente indetectável. 

Os ensaios-piloto que antecederam o presente trabalho forneceram as 
seguintes indicações: 

- Colocando azoto líquido no aparelho 30 minutos antes de iniciar um ciclo, 
a amostra atinge a temperatura mínima a que se consegue chegar com o 
equipamento: -140 ºC. Tempos superiores de espera não trazem redução 
adicional da temperatura inicial, apenas consomem azoto líquido; 

- Aumentando a massa da amostra para o máximo recomendado pelo 
fabricante (50 mg), consegue-se potenciar o sinal detectável. No entanto, 
velocidades de varrimento inferiores a 1 ºC/min não permitem uma boa distinção 
entre sinal e linha-base; 

- Os ensaios com uma velocidade de varrimento de 1 ºC/min são bastante 
longos, da ordem de várias horas. Porém, o azoto líquido evapora-se à taxa de 1 
L/h do contentor de refrigerante (que tem uma capacidade de 1,5 L). É, pois, 
indispensável adicionar azoto durante a experiência, com o potencial risco de 
uma súbita adição de massa fria poder alterar a linha base. Este óbice 
desaparece adicionando com muita lentidão, aproximadamente 15 cL de azoto 
líquido de 10 em 10 minutos, o que equivale a uma variação na massa de 
refrigerante de apenas 11% a cada nova adição de azoto. 

A partir destes dados, surge o desenho do ciclo de baixas temperaturas 
patente na Figura 66. O gráfico mostra o ciclo D.S.C. programado para analisar o 
comportamento de amostras sob uma ampla gama de temperaturas, com taxas 
de aquecimento e de arrefecimento iguais de 1 ºC/min e incluindo valores de 
temperatura inferiores a -80 ºC. 
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P1: Patamar inicial de estabilização (300 s). F1: Fase de aquecimento a 1 ºC/min (14400 s). 

P2: Patamar a 100 ºC (600 s). F2:Fase de arrefecimento a -1 ºC/min (14400 s). 
Duração total: 29700 s (8h 15m).  

 Figura 66: Ciclo para baixas temperaturas  

 

D.II.1.5. Execução de ensaios D.S.C. 
 
 Antes da execução de cada ensaio D.S.C., o forno foi aquecido a 120 ºC 
durante dez minutos, para eliminação de qualquer resíduo de água. 
 A célula esquerda do forno foi sempre ocupada por um cadinho de aço 
inoxidável vazio, enquanto na direita foi colocado um cadinho idêntico contendo a 
amostra a analisar. Os dois cadinhos utilizados - fornecidos com o aparelho 
Setaram D.S.C.92 - foram sempre os mesmos, tendo um deles sido colocado 
sempre na célula esquerdo do forno e o outro sempre na direita. 
 Todos os ensaios realizados no presente trabalho foram efectuados com 
uma temperatura ambiente constante de 20 ºC. 
 No decorrer de cada ensaio, foram registadas as seguintes variáveis: o 
tempo real (t), em s; a temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o 
fluxo térmico bruto (ϕ), em mW. 
 Os dados ASCII recolhidos pelo programa Setaram D.S.C.92 relacionam as 
variáveis ϕ e T com o instante (t) em que foram quantificadas. Assim, estes 
dados foram transferidos para o programa OriginPro7 de modo a relacionar o 
fluxo com a temperatura real no interior do forno e a analisar os dados, como se 
detalhará no próximo parágrafo. 
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D.II.1.6. Tratamento de resultados 

D.II.1.6.1.1. Curvas de fluxo por unidade de massa 
 

A Figura 67 relaciona temperatura real e fluxo térmico com o tempo 
decorrido desde o início da experiência. Entre t=0s e t=1360s observa-se a etapa 
inicial de estabilização. O fluxo (a fúchsia na Figura 67) é muito variável nesta 
etapa e a explicação das suas variações não é relevante para a compreensão das 
experiências realizadas neste trabalho. 
 

   

 
Zonas 1, 3, 4 e 6: fluxo térmico praticamente constante em cada zona. 

Zona 2: pico exotérmico durante a fase de arrefecimento. 
Zona 5: pico endotérmico durante a fase de arrefecimento 

 

 Figura 67: Temperatura e fluxo térmico em função do tempo  

 
Na etapa de arrefecimento, existem dois momentos em que a variação do 

fluxo é constante ao longo do tempo, sendo a linha que representa o fluxo 
assimilável a uma recta (regiões 1 e 3 na Figura 67): trata-se da linha-base de 
fluxo. Entre estas duas regiões, há a zona assinalada com 2 no mesmo gráfico e 
que corresponde a um intervalo de tempo em que o declive da variação do fluxo 
ao longo do tempo deixa de ser constante: começa por crescer até atingir um 
máximo local e depois decresce até à região linear 3. Esta variação corresponde 
a uma libertação de calor, o que explica que o fluxo aumente em relação à linha 
base que vinha sendo seguida. A libertação de calor é consequência de uma 
reacção exotérmica no seio da amostra, mais precisamente de uma 
transformação de fases. 

Na etapa de aquecimento, verifica-se uma evolução da linha de fluxo em 
sentido oposto ao descrito no parágrafo anterior: começa por haver uma zona 4 
em que o fluxo tem uma evolução rectilínea, seguida da zona 5, em que o declive 
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da variação do fluxo ao longo do tempo deixa novamente de ser constante; 
começa, agora, por diminuir até atingir um mínimo local para depois voltar a 
crescer. Ao entrar na zona 6, o fluxo acaba por ter novamente uma evolução 
rectilínea. A variação do fluxo na zona 5 corresponde a uma absorção de calor, 
consequência de uma transformação de fase endotérmica. 

Para se estudarem as transformações de fases por D.S.C. é necessário 
relacionar o fluxo térmico com a temperatura real no interior do forno - da qual 
depende. 

Para além de evidenciar a relação entre estas duas variáveis, há também 
que considerar que a intensidade do fluxo registada depende da massa do 
material examinado, pois o fluxo medido é tanto maior quanto maior for a massa 
da amostra. Assim, para que duas amostras diferentes possam ser comparadas, 
é necessário normalizar as medições, dividindo o valor do fluxo registado pela 
massa que o originou. O fluxo por unidade de massa é expresso em mW/mg e 
representa uma dimensão ligada puramente ao material que compõe a amostra e 
não ao seu volume. 

A Figura 68 ilustra a representação do fluxo em função da temperatura, 
antes de qualquer tratamento dos resultados experimentais. São agora visíveis 
duas curvas independentes, uma referente ao arrefecimento da amostra, outra 
ao seu aquecimento. 
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Linha base do fluxo 

durante o 
arrefecimento 

 
Zona 2: 
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Zonas 4 e 6: 
Linha base do fluxo 

durante o 
aquecimento. 

 
Zona 5: 

Pico endotérmico 

 

 Figura 68: Fluxo térmico em função da temperatura  

 
As zonas 1, 2 e 3 da Figura 68 correspondem ao período de arrefecimento, 

sendo a região 2 a que corresponde à reacção de transformação de fase 
exotérmica, enquanto as zonas 1 e 3 representam a linha base. De modo similar, 
as zonas 4 e 6 correspondem à linha-base durante o aquecimento da amostra, 
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sendo a zona 5 a que representa a reacção endotérmica de transformação de 
fases. 

A noção de linha-base e a sua importância serão detalhadas na próxima 
alínea. 
 

D.II.1.6.1.2. Análise de picos de fluxo singulares 
 

Os picos de fluxo singulares permitem calcular as temperaturas de início e 
de fim da transformação a que estão associados. Para o fazer, é necessário 
começar por subtrair a linha-base à curva de fluxo antes de proceder à 
determinação das temperaturas propriamente ditas. 
 

a) Subtracção da linha-base 
 

Visualmente, identifica-se na Figura 68 um único pico de fluxo durante o 
arrefecimento. Será tomado como exemplo para explicar a análise efectuada em 
todos os picos de fluxo simples obtidos na presente investigação. 
A linha base é constituída por todos os pontos situados sobre a linha de fluxo, 
que não coincidem com o pico exotérmico e cujo valor equivaleria a um fluxo 
nulo se o aparelho funcionasse de modo perfeito e sem artefactos devidos, por 
exemplo, a variações da velocidade de arrefecimento ou a alterações das 
superfícies internas dos fornos. 

O primeiro objectivo a atingir na análise de picos de fluxo é, portanto, a 
subtracção da linha-base, de modo a que o fluxo seja nulo para todas as 
temperaturas com excepção da gama onde a reacção térmica ocorre.  

No programa OriginPro7 identifica-se a linha base colocando-se vários 
pontos sobre a linha de fluxo (Figura 69). 
 

 

       A - Identificação da linha base        B - Subtracção da linha base 
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 Figura 69: Subtracção da linha-base  
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A Figura 69 A mostra, a vermelho, a linha base definida por dez pontos 
colocados sobre a linha de fluxo e nitidamente fora da zona central de 
transformação. Os pontos situados mais perto da zona central são identificados 
arbitrariamente como aqueles em que primeiro parece haver uma inflexão na 
curva do fluxo. Em casos de identificação difícil desses dois pontos, recorreu-se à 
observação da curva por um observador suplementar para determinação 
conjunta consensual. 

De seguida, a linha previamente definida é subtraída à curva de fluxo 
experimental, obtendo-se o gráfico apresentado na Figura 69 B. Note-se que a 
linha base corresponde agora a um fluxo nulo por unidade de massa e que o 
valor máximo do fluxo (pico de fluxo), que anteriormente parecia rondar 
0,14 mW/mg, está na realidade perto de 0,03 mW/mg. 
 

b) Determinação das temperaturas de transformação 
 

A energia total envolvida numa transformação de fase é dada pela Equação 
10. 
 

 
1

. .
/

transf

transf

Tf

Tot Ti
E T

T t
ϕ= ∂

∂ ∂ ∫  

Etot: Energia total mobilizada pela transformação de fase 
dT/dt: Velocidade instantânea de variação da temperatura 
Titransf: Temperatura de início da transformação de fase 
Tftransf: Temperatura de fim da transformação de fase 
ϕ: Fluxo térmico instantâneo 
T: Temperatura instantânea 

 

 Equação 10: Energia total mobilizada por uma transformação de fase  

 
 Sendo a transformação exotérmica, como no exemplo apresentado na 
Figura 69, essa energia é libertada de modo gradual, à medida que a 
transformação se vai dando. Graficamente, a energia total é directamente 
proporcional à área sob a curva ϕ=f(T), após subtracção da linha-base 
experimental pois a velocidade de variação de arrefecimento é constante. 
 Definiram-se arbitrariamente as temperaturas de início e de fim de 
transformação como aquelas em que, respectivamente, 5% e 95% da energia 
total envolvida na reacção foi utilizada. 
 Na Figura 70 exemplifica-se uma transformação exotérmica, na qual a 
austenite se transforma em fase R. Como o produto final dá o nome à reacção de 
transformação de fase, neste exemplo trata-se de uma transformação em fase R. 
 Por convenção, a temperatura de início desta transformação é notada Rs - 
de Rstart. No presente trabalho, optou-se contudo por notá-la Rs(5%) para 
evidenciar que a temperatura de início de formação de fase R corresponde àquela 
em que 5% da energia total mobilizada na transformação já foi consumida. Do 
mesmo modo, a notação convencional Rf - de Rfinish - usada para indicar a 
temperatura de fim de transformação foi substituída por Rf(95%). 
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 Figura 70: Definição de Rs(5%) e de Rf(95%)  

 
Para se determinar com exactidão as temperaturas de início e de fim de 

transformação, transportaram-se os valores obtidos no OriginPro7 
correspondentes ao fluxo por unidade de massa em função da temperatura (após 
subtracção da linha base) para uma folha de cálculo (Microsoft Excell 2002 SP3). 
Para cada valor instantâneo de temperatura, calculou-se a energia (EA) 
consumida pela transformação até esse valor de temperatura - Equação 11 - e a 
percentagem a que essa energia corresponde em relação à totalidade da energia 
mobilizada pela transformação. Ou seja, fez-se integração numérica pelo método 
dos trapézios, utilizando a folha de cálculo Excell. Identificaram-se, por fim, as 
temperaturas correspondentes a EA=5%. ET e a EA=95%. ET, onde ET representa 
a totalidade da energia mobilizada pela transformação. 
 

 .A

transf

T

A Ti
E Tϕ= ∂∫  

EA: Energia mobilizada pela transformação desde o início 
até à temperatura TA 

Titransf: Temperatura de início da transformação de fase 
TA: Temperatura entre as temperaturas de início e de fim 

de transformação de fase 
ϕ: Fluxo térmico instantâneo 
T: Temperatura instantânea 

 

 Equação 11: Energia mobilizada entre o início de transformação e uma temperatura TA  

 
A folha de cálculo foi ainda aproveitada, sempre que necessário, para 

automaticamente identificar as temperaturas em que x% da energia total 
envolvida na reacção de transformação de fase foi utilizada. 
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D.II.1.6.1.3. Análise de picos de fluxo duplos 
 

Quando a curva de fluxo apresenta dois picos locais (Figura 71 A), ou 
quando a curva de fluxo após subtracção da linha base não apresenta um eixo de 
simetria vertical passando pelo ponto de fluxo máximo (curva cinzenta, Figura 
71 B), existe ocorrência simultânea de duas transformações de fase, em que a 
energia medida pelo aparelho D.S.C. corresponde à soma das duas quantidades 
de energia mobilizadas por cada uma das transformações individualmente. 
 

 A - Traçado D.S.C. inicial 
B – Princípio de separação de picos D.S.C. com 

PeakFit após subtracção da linha base 

 
 

 

 

* * Máximos locais de fluxo térmico. 

___ Curva experimental. 
___ Curvas que, por adição, deverão dar uma 

curva sobreponível à experimental 
___ Curva correspondente à adição das duas 

verdes (deverá coincidir com a experimental) 

C – Curvas D.S.C. após separação de picos 
  

C1 – Com sentido físico C2 – Sem sentido físico 

  
→ Curva com valores de sinal contrário ao do fluxo 
medido experimentalmente.  

 Figura 71: Separação de picos em curvas D.S.C.  

 
Em casos como este, o procedimento é muito semelhante ao anteriormente 

descrito para a análise de picos de fluxo singulares, começando-se por subtrair a 
linha-base de fluxo. No entanto, antes de proceder a determinação das 
temperaturas propriamente ditas como anteriormente exposto, torna-se primeiro 
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necessário separar os picos da curva, isto é, identificar as duas curvas que, 
somadas, dão origem à curva de duplo pico de fluxo medida experimentalmente. 
Para tal, utilizou-se o programa acessório do OriginPro7 - o PeakFit – tendo-se 
verificado em testes preliminares que a função matemática que melhor se adapta 
ao tipo de curvas D.S.C. obtidas é a PsVoigt2. 
 A Figura 71 B mostra um passo intermédio no processo de separação de 
picos, no qual o programa procede a ajustes sucessivos das duas curvas que 
somadas deverão coincidir com a curva obtida experimentalmente. 
 A Figura 71 C1 ilustra o resultado final da separação de picos, com as duas 
curvas base a verde e a sua soma, a vermelho, que coincide com a curva 
cinzenta dos dados experimentais recolhidos. O programa PeakFit fornece, ainda, 
as coordenadas de cada ponto que forma cada uma das duas curvas obtidas. 
 Apresentam-se, ainda na Figura 71, dois resultados matematicamente 
possíveis de separação de curvas, o da Figura 71 C1 e o da Figura 71 C2. O 
primeiro tem sentido físico, pois a transformação de mais baixas temperaturas 
inicia-se antes da de mais altas temperaturas e, por outro lado, as linhas de fluxo 
não cortam a linha-base, ou seja, não há inversão do sinal do fluxo em nenhum 
ponto. Já a segunda não respeita estes dois critérios e, por isso, este tipo de 
resultado informático tem que ser descartado por não fazer sentido do ponto de 
vista físico. 
 As coordenadas dos pontos que compõem cada uma das curvas obtidas por 
separação de picos podem então ser transferidas para uma folha de cálculo Excell 
para se determinarem as temperaturas de início e fim de mudança de fase, como 
explicado anteriormente. 
 

D.II.1.6.2. Métodos estatísticos 
  
 Genericamente, existiram dois tipos de questões científicas que justificaram 
o recurso a métodos estatísticos: 
 - A existência de eventuais diferenças entre temperaturas de 
transformação em limas diferentes ou tratadas de modo diferente. Trata-se de 
uma variável independente contínua (temperatura) que pode tomar valores 
diferentes em populações de limas diferentes (diferentes tipos de 
limas/diferentes tipo de tratamento dados às limas), pelo que se aplicaram 
métodos estatísticos que avaliam diferenças entre médias / medianas. 
 - A existência de eventuais associações entre variáveis, averiguadas por 
métodos de regressão ou de correlação. 
  

D.II.1.6.2.1. Diferenças entre médias ou entre medianas 

a) Tamanho das amostras 
 

O número (n) de limas por grupo em cada conjunto de experiências 
efectuadas foi determinado tendo em conta a relação entre as médias e os 
desvios-padrão da variável contínua “Temperatura de Transformação” obtidos em 
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ensaios-piloto. Se é certo que uma amostragem com n baixo implica um menor 
poder e, consequentemente, a elaboração de intervalos de confiança de maior 
amplitude, também é importante salientar que a significância clínica dessa 
amplitude é determinada por uma escolha subjectiva (Altman, 1999). 

Assim, foi escolhida como relevante uma diferença de 5 ºC entre grupos (δ 
= 5º ºC) e, por outro lado, fixou-se o nível de significância em 5% (α = 0,05) e o 
poder mínimo aceitável em 80% [(1-β) = 0,80]. 

No parágrafo § D.II.1.7 - Ensaios Realizados (pág. 202) especifica-se o 
número de limas por grupo em cada conjunto de experiências efectuadas. 
 

b) Testes de hipóteses sobre médias/medianas 
 

Foi seguido o protocolo habitual para testar hipóteses sobre médias de 
populações diferentes (Altman, 1999; Dawson et al., 2001a): 
 

- Elaboração de hipótese nula (H0) e de hipótese alternativa (H1):  
H0: μA = μB = ... = μn 
H1: μA ≠ μB ≠ ... ≠ μn, 

 em que μA, μB,..., μn designam as médias de n populações (A, B,...n). 
- Escolha de teste estatístico para testar H0. A metodologia para a escolha 

do teste a aplicar está patente na Figura 72, pág. 201 (Rosner, 1995; Dawson et 
al., 2001b). 

- Definição do nível de significância (α) aceite, isto é, da probabilidade de 
rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. No presente trabalho, α = 0,05. 

- Cálculo do teste estatístico a partir dos dados recolhidos 
experimentalmente. Esta etapa foi realizada pelo programa informático Prism 
(Prism 5 for Windows v. 5.00 Graphpad Software, San Diego – E.U.A.) que 
fornece automaticamente um valor p para cada teste realizado. 

- Se p ≤ α, então rejeita-se H0 e aceita-se H1. Se, pelo contrário, p > α, 
então não se pode rejeitar H0.  
 - As diferenças foram consideradas extremamente significativas (notação: 
***) para p <0,001; muito significativas (notação: **) para 0,001 ≤p <0,01; e 
significativas (notação: *) para 0,01 ≤p <0,0. 
 

Na descrição do método utilizado para cada experiência realizada, 
especificam-se os testes estatísticos utilizados para analisar os dados 
experimentais. 
 

c) Métodos paramétricos versus não paramétricos 
 

Os métodos paramétricos são preferíveis aos não paramétricos por 
oferecerem um maior poder ao teste estatístico efectuado. No entanto, para 
poderem ser utilizados, os valores experimentais recolhidos devem seguir uma 
distribuição gaussiana ou o tamanho da amostra ser suficientemente grande 
(teorema do limite central). “Este teorema pode ser invocado quando a 
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população não tem uma distribuição excepcionalmente enviesada e quando o 
tamanho da amostra é pelo menos de dez” (Muzyka et al., 2007). 

No estudo das temperaturas de transformação, os estudos-piloto 
mostraram que, para os valores máximos do desvio padrão registados e para os 
valores α, β e δ escolhidos, amostras com um mínimo de seis valores são 
aceitáveis. 

Por esta razão, optou-se por efectuar um menor número de ensaios D.S.C.. 
Perdeu-se capacidade de decisão sobre a normalidade das distribuições que 
regem a variável “Temperatura de Transformação”, tendo que se optar por 
métodos estatísticos não paramétricos mas que, mesmo assim, oferecem poder 
discriminatório suficiente para a magnitude das diferenças que se procura 
identificar. 
 

D.II.1.6.2.2. Associação entre variáveis 
 

Como se verá no parágrafo § D.II.1.7 - Ensaios Realizados (pág. 202), foi 
averiguada a associação entre a variável “Temperatura de Transformação” e a 
variável “Número de utilizações clínicas”, procurando determinar se a 
Temperatura pode se prevista a partir do número de casos clínicos preparados, 
pelo que se utilizou regressão linear para o efeito. 
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 Figura 72: Organigrama para escolha do método estatístico  
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D.II.1.7. Ensaios Realizados 
 

Os ensaios D.S.C. realizados podem ser agrupados do seguinte modo: 
 
 - Ensaios de controlo, nos quais se pretendeu estabelecer a influência nos 
resultados das condições de funcionamento do aparelho Setaram D.S.C.92 e das 
condições de preparação das amostras, bem como determinar a reprodutibilidade 
dos resultados obtidos. 
 - Ensaios de caracterização de limas novas, para identificação de 
transformações de fase que nelas ocorrem. 
 - Ensaios para determinação dos efeitos dos procedimentos de esterilização 
das limas sobre as características das transformações de fase no material. 
 - Ensaios para determinação dos efeitos da utilização clínica das limas 
sobre as características das transformações de fase no material. 
 

D.II.1.7.1. Ensaios de controlo 
 

D.II.1.7.1.1.  Controlo do funcionamento do aparelho Setaram D.S.C. 
 
 O aparelho Setaram D.S.C.92 utilizado neste estudo pode condicionar os 
resultados obtidos de várias formas que têm que ser conhecidas para que a 
interpretação dos resultados experimentais não seja falseada.  
 Assim, importa conhecer a capacidade do aparelho manter a temperatura 
programada no interior do forno a cada instante e para cada um dos três tipos de 
ciclos térmicos usados no presente trabalho. 
 Por outro lado, os cadinhos utilizados para conter as amostras dentro das 
células do forno podem influenciar os resultados se não forem termicamente 
inertes ou se a sua massa e/ou composição não for suficientemente homogénea. 
Este é outro aspecto a conhecer para que a interpretação de resultados seja 
fidedigna. 
 Por último, o fluxo registado pelo aparelho pode ser influenciado por 
inúmeros factores inerentes ao forno (qualidade dos sensores térmicos, presença 
de humidade nas células, selamento do recipiente para azoto liquido à volta do 
forno) e externos (variações na temperatura e no grau de humidade ambiente, 
vibrações, picos de corrente, entre outros), pelo que a real influência destes e de 
outros factores eventualmente desconhecidos tem que ser ponderada. 
 

a) Ciclos térmicos programados versus ciclos térmicos efectuados 
 
 Para determinar a capacidade do aparelho Setaram D.S.C.92 de seguir os 
ciclos térmicos programados e identificar eventuais variações do fluxo registado 
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em função da temperatura real dentro do forno, executou-se cada um dos três 
ciclos utilizados neste trabalho com o forno sem amostras. 
 Assim, foram colocados dois cadinhos vazios de aço inoxidável de 
composição e dimensão padronizada (fornecidos com o aparelho Setaram 
D.S.C.92) em cada uma das células do forno. 
 De seguida, executaram-se consecutivamente os seguintes três ciclos 
programados: 
 - Ciclo simples [vide § D.II.1.4.4.1, pág. 187]. 
 - Ciclo repetido 3 vezes, isto é, com três repetições da fase experimental 
do ciclo básico [vide §  D.II.1.4.4.2, pág. 188]. 
 - Ciclo para baixas temperaturas [vide §  D.II.1.4.4.3, pág. 190]. 
 
 A temperatura ambiente foi mantida a 20 ºC durante cada um dos três 
ensaios, no decorrer dos quais se registaram as seguintes variáveis: o tempo real 
(t), em s; a temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o fluxo térmico 
bruto (ϕ), em mW. 
 Os dados ASCII provenientes do programa Setaram D.S.C.92 foram 
transferidos para o programa OriginPro7, tendo-se traçado os gráficos T=f(t) e 
ϕ=f(t) de modo a se poder comparar a temperatura real medida no interior do 
forno com a programada e determinar a relação entre a temperatura real e o 
fluxo térmico. Também foram calculadas as funções dϕ/dt=f(t) e dT/dt=f(t) afim 
de averiguar, respectivamente, constância da derivada do fluxo em ordem ao 
tempo e a constância das velocidades de arrefecimento e de aquecimento. 
 

b) Cadinhos utilizados 
 
 Verificou-se se os cadinhos de aço inoxidável, utilizados em todos os 
ensaios D.S.C. do presente trabalho, são termicamente inertes entre -80 ºC e 
100 ºC e se a sua massa influencia a linha base do fluxo térmico medido. 
 Para tal, optou-se pela realização consecutiva de três ciclos simples 
independentes [vide §  D.II.1.4.4.1, pág. 187]. Este tipo de ciclo foi escolhido 
por ser o mais curto – logo o mais económico - e suficiente para esclarecer a 
questão levantada.  
 Cada um dos ciclos térmicos simples foi efectuado numa das seguintes 
condições: 
 – Com as duas células do forno completamente vazias; 
 - Com as células A e B contendo, respectivamente, os cadinhos 1 e 2. 
 - Com as células A e B contendo, respectivamente, os cadinhos 2 e 1. 
 A temperatura ambiente foi mantida a 20 ºC durante cada um dos três 
ensaios, no decorrer dos quais se registaram as seguintes variáveis: o tempo real 
(t), em s; a temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o fluxo térmico 
bruto (ϕ), em mW. 
 Os dados ASCII recolhidos pelo programa Setaram D.S.C.92 em cada um 
dos três ensaios foram transferidos para o programa OriginPro7, tendo-se 
traçado os respectivos gráficos ϕ=f(t) e dϕ/dt=f(t) de modo a caracterizar o fluxo 
em cada uma das três condições experimentais. 
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c) Reprodutibilidade da linha base 
 
 Para que os resultados obtidos possam ser seguramente devidos a 
transformações de fases nas amostras e não a flutuações do fluxo induzidas a 
cada nova utilização do aparelho Setaram D.S.C.92, é importante verificar se os 
registos do fluxo, na ausência de amostras, são estáveis de ensaio para ensaio. 
Assim, verificou-se a estabilidade da linha-base do fluxo em ensaios idênticos 
consecutivos e em ensaios idênticos distantes no tempo. 
 Com este objectivo, realizou-se um ciclo reiterativo com n=2 [vide §  
D.II.1.4.4.2, pág. 188], o que equivale à realização de dois ciclos simples 
consecutivos. Uma semana mais tarde, repetiu-se o mesmo ciclo reiterativo, 
estando os mesmos dois cadinhos de aço inoxidável nas mesmas células dentro 
do forno. 
 A temperatura ambiente foi mantida a 20 ºC durante cada um dos ensaios, 
no decorrer dos quais se registaram as seguintes variáveis: o tempo real (t), em 
s; a temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o fluxo térmico bruto (ϕ), 
em mW. 
 Os dados ASCII recolhidos pelo programa Setaram D.S.C.92 em cada um 
dos três ensaios foram transferidos para o programa OriginPro7, tendo-se 
traçado os respectivos gráficos ϕ=f(T) e dϕ/dT=f(T) de modo a caracterizar a 
evolução do fluxo em função da temperatura em cada uma das quatro 
repetições. 
 

D.II.1.7.1.2. Controlo da preparação de amostras para D.S.C. 
 
 As amostras para D.S.C. são obtidas por secção de limas endodônticas com 
um alicate. Ora, este corte introduz modificações na região seccionada - como o 
encruamento do metal e a acumulação de tensões residuais – que poderão 
modelar os resultados D.S.C. obtidos. Importa, assim, averiguar o real efeito do 
corte pelo alicate nos resultados D.S.C.. 
 Por outro lado, o fabricante recomenda que a massa das amostras seja de 
aproximadamente 50 mg. Porém, situações existem em que seria vantajoso 
utilizar uma massa significativamente menor, enquanto noutras uma massa 
superior poderia evidenciar transformações de fase com fraca intensidade de 
sinal. Importa, assim, identificar a gama de massas para a qual os resultados 
D.S.C. sejam interpretáveis. 
 Por último, há que definir se a repetição de ciclos térmicos numa mesma 
amostra condiciona os resultados obtidos, isto é, determinar se a liga Ni-Ti 
proveniente de limas endodônticas é modificada pelos ensaios D.S.C., já que a 
repetição de ciclos térmicos pode actuar como um tratamento térmico da liga. 
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a) Influência do corte de alicate 
 
 Para avaliar a influência do corte de alicate nos registos D.S.C., utilizou-se 
uma amostra de liga de Ni-Ti proveniente de uma lima ProFile .06(35) nova. A 
amostra consistiu em quatro fragmentos obtidos por secção com alicate da região 
do cabo da lima, com uma massa total de 57,2 mg. 
 A amostra foi colocada num cadinho de aço inoxidável e colocada na célula 
direita do forno, tendo sido submetida a um ciclo D.S.C. simples [vide 
§ D.II.1.4.4.1, pág. 187]. 
 Com o objectivo de remover a camada superficial do metal onde poderiam 
ter ficado alterações residuais, os quatro fragmentos metálicos foram, de 
seguida, imersos numa solução ácida com a seguinte composição: HNO3 (45 mL) 
+ H20 (45 mL) + HF (10 mL). A imersão fez-se durante dez minutos, até a 
solução ter ficado com uma tonalidade esverdeada, indicativa da dissolução 
superficial do NiTi. De seguida a amostra foi passada repetidas vezes por água 
destilada (para paragem do ataque químico), imersa em etanol (absolut ethanol 
– analysis grade – Riedel de Haën) e seca com secador de ar à temperatura 
ambiente. Após este tratamento, a amostra pesava 43,1 mg e pôde ser 
novamente submetida a um ciclo D.S.C. simples, estando a amostra novamente 
colocada no mesmo cadinho e na mesma célula do forno, enquanto a outra célula 
apenas conteve o segundo cadinho, vazio. 
 A temperatura ambiente foi mantida a 20 ºC durante cada um dos dois 
ensaios, no decorrer dos quais se registaram as seguintes variáveis: o tempo real 
(t), em s; a temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o fluxo térmico 
bruto (ϕ), em mW. 
 Os dados ASCII recolhidos pelo programa Setaram D.S.C.92 em cada um 
dos dois ensaios foram transferidos para o programa OriginPro7, tendo-se 
traçado os respectivos gráficos ϕ=f(T) e dϕ/dT=f(T) de modo a caracterizar a 
evolução do fluxo em função da temperatura em cada um dos ciclos. 
 

b) Influência da massa da amostra 
 

Para avaliar a influência da massa da amostra nos resultados 
calorimétricos, utilizou-se material proveniente do cabo de uma mesma lima 
ProFile .06(35) nova. Recolheram-se 7 fragmentos por corte com alicate do cabo 
de NiTi. Os pedaços de metal foram distribuídos em 3 amostras, com as 
seguintes massas: 
 - Amostra #1: 26,1 mg (1 fragmento); 
 - Amostra #2: 49,5 mg (2 fragmentos); 
 - Amostra #3: 84,4 mg (3 fragmentos). 
Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. simples [vide §  D.II.1.4.4.1, 
pág. 187], estando sempre a amostra colocada no mesmo cadinho e na célula 
direita do forno, enquanto a célula esquerda sempre conteve o segundo cadinho, 
vazio. 
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 A temperatura ambiente foi mantida a 20 ºC durante cada um dos três 
ensaios, no decorrer dos quais se registaram as seguintes variáveis: o tempo real 
(t), em s; a temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o fluxo térmico 
bruto (ϕ), em mW. 
 Os dados ASCII recolhidos pelo programa Setaram D.S.C.92 em cada um 
dos três ensaios foram transferidos para o programa OriginPro7, tendo-se 
traçado os respectivos gráficos ϕ=f(T) e dϕ/dT=f(T) de modo a caracterizar a 
evolução do fluxo em função da temperatura em cada um dos ciclos. 
 

D.II.1.7.1.3. Controlo da reprodutibilidade dos resultados obtidos com a 
mesma amostra 

 
 Para definir o efeito dos ensaios D.S.C. sobre o material a testar, utilizou-
se uma amostra composta por dois fragmentos de Ni-Ti provenientes do cabo de 
uma lima ProFile .06(35) nova seccionado com alicate , com uma massa de 46,4 
mg. 
 A amostra foi colocada dentro de um cadinho de aço inoxidável na célula 
direita do forno, estando a célula direita ocupada por um cadinho vazio. Foi, de 
seguida, submetida a um ciclo repetido 9 vezes, isto é, com nove repetições da 
fase experimental do ciclo básico [vide § D.II.1.4.4.2, pág. 188]. 
 A temperatura ambiente foi mantida a 20 ºC durante todo o ensaio, no 
decorrer do qual se registaram as seguintes variáveis: o tempo real (t), em s; a 
temperatura real no interior do forno (T), em ºC; e o fluxo térmico bruto (ϕ), em 
mW. 
 Os dados ASCII recolhidos pelo programa Setaram D.S.C.92 foram 
transferidos para o programa OriginPro7, tendo-se traçado os gráficos ϕ=f(T) e 
dϕ/dT=f(T) e identificado, para cada repetição do ciclo simples, a temperatura 
em que dϕ/dT=0, isto é, a temperatura que corresponde a um máximo local na 
curva de fluxo. 
 Traçaram-se dois gráficos da temperatura correspondente ao pico de fluxo 
(dϕ/dT=0) em função do ciclo efectuado – um para o arrefecimento da amostra, 
outro para o seu aquecimento – de modo a identificar possíveis tendências de 
evolução da temperatura com o aumento da ciclagem térmica. Calculou-se, 
também, a temperatura média e o seu desvio padrão do pico de fluxo no 
arrefecimento e no aquecimento, a fim de se avaliar a variabilidade dos ensaios. 
 

D.II.1.7.1.4. Reprodutibilidade da determinação das temperaturas de 
transformação 

 
 A determinação das temperaturas de transformação depende da decisão 
subjectiva na escolha dos pontos de inflexão situados sobre a linha-base (vide 
§ D.II.1.6, pág. 195). Este procedimento tem um grau de subjectividade que tem 
que ser avaliado para se ter a certeza que os dados recolhidos dizem, de facto, 
respeito à amostra e não à maneira como se determinou a linha-base da 
experiência efectuada. 
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 Assim, houve que avaliar a coerência interna e externa das determinações. 
A primeira, quantificando a variabilidade nas determinações efectuadas pelo 
mesmo observador. A segunda, quantificando a variabilidade existente em 
determinações feitas por observadores diferentes. 
 

a) Consistência intra-observador 
 
 Para se determinar a coerência das determinações feitas pelo mesmo 
observador, averiguou-se a variabilidade existente em medições consecutivas a 
partir de uma mesma curva e a variabilidade existente entre determinações 
feitas em dias diferentes, mas a partir da mesma curva. 
 Assim, foi escolhida uma curva aleatoriamente entre as que resultaram de 
todas as experiências calorimétricas realizadas no presente trabalho. Utilizou-se 
o segmento da curva correspondente ao arrefecimento da amostra. Pelo método 
apresentado, foram determinadas as temperaturas de transformação (Tx%) da 
austenite para a fase R, em que 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% e 
99% da energia envolvida na transformação já foi consumida. 
 As determinações para cada uma das temperaturas Tx% foram repetidas 9 
vezes, de modo consecutivo, totalizando 10 conjuntos de determinações. 
 Uma semana mais tarde, utilizou-se a mesma curva para determinar 
novamente as temperaturas de transformação Tx%, também por 10 vezes cada 
uma. 
 Fez-se análise multivariada (two-way ANOVA) de Tx% em função da 
percentagem da energia total de transformação mobilizada e do dia em que a 
determinação foi feita. Identificando a análise multivariada uma diferença 
significativa entre os grupos (α = 0,05), procedeu-se a testes post hoc de 
Bonferroni para identificar os grupos que significativamente (α = 0,05) diferem 
entre si. 
 

b) Consistência entre observadores diferentes 
 
 Para se determinar a coerência das determinações feitas por investigadores 
diferentes, averiguou-se a variabilidade existente em medições consecutivas 
feitas por dois observadores independentes a partir de uma mesma curva. 
 Assim, foi escolhida a curva correspondente ao aquecimento da amostra 
que anteriormente serviu, no arrefecimento, para determinar a consistência 
intra-observador. 
 Pelo método apresentado, foram determinadas as temperaturas de 
transformação (Tx%) da fase R para a austenite, em que 1%, 5%, 10%, 25%, 
50%, 75%, 90%, 95% e 99% da energia envolvida na transformação já foi 
consumida. 
 Cada observador realizou dez conjuntos de determinações para cada uma 
das temperaturas Tx%. 
 Fez-se análise multivariada (two-way ANOVA) de Tx% em função da 
percentagem da energia total de transformação mobilizada e do observador que 
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fez as determinações. Identificando a análise multivariada uma diferença 
significativa entre os grupos (α = 0,05), procedeu-se a testes post hoc de 
Bonferroni para identificar os grupos que significativamente (α = 0,05) diferem 
entre si. 
 

D.II.1.7.2. Ensaios D.S.C. em limas novas 
 
 Os ensaios calorimétricos efectuados sobre limas novas visaram definir as 
transformações de fase detectáveis em cada um dos três tipos de limas 
estudadas e as temperaturas das transformações envolvendo a austenite.  
 Por outro lado, também se averiguou a homogeneidade das temperaturas 
de transformação envolvendo a austenite ao longo de limas novas. 
 Todos os ensaios D.S.C. realizados sobre limas novas seguiram a 
metodologia geral anteriormente descrita [vide § D.II.1.4, pág. 186; § D.II.1.5, 
pág. 191; e § D.II.1.6, pág. 192]. 
  

D.II.1.7.2.1. Transformações de fase detectáveis 
 
 Para determinar as transformações de fase que são detectáveis nas limas 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 foram recolhidas amostras de 
Ni-Ti da região do cabo de cada uma delas, respectivamente com 46,4 mg; 49,3 
mg; 68,4 mg. Cada amostra foi composta por quatro fragmentos metálicos e 
submetida a um ciclo D.S.C. para baixas temperaturas [descrito em 
§ D.II.1.4.4.3, pág. 190]. Cada ciclo teve uma duração de 8h 15’. 
 Para cada um dos três ensaios, foi elaborado um gráfico do fluxo térmico 
por unidade de massa em função da temperatura da amostra, com subtracção da 
linha base, como explicado anteriormente [vide § D.II.1.6 a), pág. 194]. De 
seguida, foram determinadas graficamente as temperaturas em que ocorrem os 
picos das transformações detectadas. 
 

D.II.1.7.2.2. Temperaturas das transformações envolvendo a austenite 
 
 As temperaturas de transformação envolvendo a austenite foram 
averiguadas em limas ProFile .06(35), ProFile .04(35), ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1. Como as transformações na qual a austenite participa são B2 → R e 
R → B2, os ensaios D.S.C. a seguir descritos tiveram por objectivo determinar 
Rs(5%) e Af(95%). 
 Foram usadas: 
 - 10 amostras de metal proveniente do cabo de limas ProFile .06(35) 
novas. 
 - 6 amostras de metal proveniente do cabo de limas ProFile .04(35) novas. 
 - 6 amostras de metal proveniente do cabo de limas ProFile GT .10(20) 
novas. 
 - 6 amostras de metal proveniente do cabo de limas ProTaper S1 novas. 
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 Cada amostra foi composta por quatro fragmentos de massas comparáveis 
e submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, pág. 187], num total de 28 
ciclos de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
 A comparação de Rs(5%) (e de Af(95%)) entre os grupos foi feita com o teste 
de Kruskal-Wallis (α = 0,05), seguido do test post hoc de Dunn para 
comparações múltiplas entre grupos (α = 0,05). 
  

D.II.1.7.2.3. Homogeneidade das características calorimétricas ao longo 
das limas 

 
 As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 são fabricadas 
recorrendo à maquinagem do NiTi. Durante este processo, são cortadas 
pequenas lascas de material até se atingir a forma definitiva desejada, o que 
implica que a liga Ni-Ti seja deformada nos pontos a cortar para além do seu 
limite máximo de deformação plástica e, portanto, possam permanecer tensões 
residuais associadas com a deformação plástica local que antecede a separação 
do material. 
 Havendo a possibilidade de existirem tensões residuais internas, estas 
poderão condicionar as transformações de fase detectadas. 
 Assim, num primeiro tempo compararam-se as temperaturas de 
transformação envolvendo a austenite na região cortante com as mesmas 
temperaturas na região não cortante (cabo) de limas ProFile .06(35). O mesmo 
foi feito para estas duas regiões de limas ProTaper S1.  
 Num segunda fase, procurou-se investigar se as características térmicas 
das transformações envolvendo a austenite são diferentes em regiões diferentes 
da região cortante de limas ProFile .06(35), uma vez que a superfície maquinada 
por unidade de volume decresce à medida que o material está mais afastado da 
ponta da lima. 
 

a) Cabo versus região cortante 
 

3.i.) Limas ProFile .06(35)  
 
 Foram utilizadas 10 limas ProFile .06(35) novas, tendo-se separado a 
região cortante da respectiva região não cortante (cabo) e tendo o cuidado de 
manter as amostras resultantes emparelhadas.  
 Grupo “D0-D16”: 10 amostras provenientes da região cortante, com cinco 
fragmentos cada e massas comparáveis. 
 Grupo “Cabo”: 10 amostras provenientes do cabo, com três fragmentos 
cada e massas comparáveis entre si e com as amostras provenientes da região 
cortante. 
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 Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, 
pág. 187], num total de 20 ciclos de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
 A comparação de Rs(5%) (e de Af(95%)) entre os dois grupos foi feita com o 
teste de Wilcoxon (α = 0,05). 
  

3.ii.) Limas ProTaper S1  
 

O procedimento com as limas ProTaper S1 foi completamente idêntico ao 
descrito imediatamente acima para limas ProFile .06(35), com a excepção de 
cada grupo conter 6 amostras em vez de 10, o que perfez um total de 12 
amostras emparelhadas e reunidas em dois grupos: “D0-D14” e “Cabo”. 
 

b) Homogeneidade na região cortante 
 
 Para se estudar a homogeneidade da região cortante, foi dividida em três 
regiões: D0-D8, D8-D12 e D12-D16. No entanto, a massa da zona D0-D16 de uma 
única lima é demasiado fraca para poder ser examinada com o aparelho Setaram 
D.S.C.92 disponível, pelo que foram utilizadas quatro limas ProFile .06(35) 
novas, tendo-se agrupado o material das quatro limas proveniente de cada uma 
das três zonas consideradas. Formaram-se, assim, três grupos (“D0-D8”, “D8-D12” 
e “D12-D16”) com quatro fragmentos cada. Adicionalmente, também se formou 
um quarto grupo (“Cabo”), obtido a partir de quatro fragmentos de NiTi, vindo 
cada um da região do cabo de cada uma das quatro limas utilizadas. 
 A massa de cada uma das quatro amostras foi de 41,0 mg; 42,8 mg; 53,8 
mg; e 43,5 mg respectivamente para os grupos “D0-D8”, “D8-D12” e “D12-D16” e 
“Cabo”. 
  
 Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, 
pág. 187], num total de 4 ciclos de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
  

D.II.1.7.3. Procedimentos de esterilização e transformações de fase 
 
 Os ensaios calorimétricos efectuados neste conjunto de experiências 
visaram definir o efeito dos procedimentos de esterilização comummente 
utilizados em consultório sobre as temperaturas das transformações envolvendo 
a austenite. 
 Os efeitos foram averiguados em limas ProFile .06(35) e em limas 
ProTaper S1, mas não em limas ProFile GT .10(20) por se ter verificado que o 
comportamento calorimétrico destas limas é bastante sobreponível ao das limas 
ProFile .06(35). 
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 Todos os ensaios D.S.C. realizados sobre limas novas seguiram a 
metodologia geral anteriormente descrita [vide § D.II.1.4, pág. 186; § D.II.1.5, 
pág. 191; e § D.II.1.6, pág. 192]. 
  

D.II.1.7.3.1. Limas ProFile .06(35) 
 
 Para averiguar a influência dos procedimentos de esterilização sobre as 
limas ProFile .06(35) começou por se comparar Ni-Ti proveniente do cabo de 
limas novas com material proveniente de limas submetidas a vários ciclos de 
esterilização. 
 Assim, foram organizados dois grupos: 
 
 - Grupo “Novo”: constituído por dez amostras, obtidas a partir de 10 limas 
ProFile .06(35) em estado novo.  
 - Grupo “10 ciclos”: constituído por dez amostras, obtidas a partir de 10 
limas ProFile .06(35) submetidas em conjunto a 10 ciclos de esterilização.  
  
 Cada amostra foi obtida a partir de 3 fragmentos de Ni-Ti de massa 
equivalente proveniente do cabo de uma lima e submetida a um ciclo D.S.C. 
[vide § D.II.1.4.4.1, pág. 187], num total de 20 ciclos de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
 A comparação de Rs(5%) (e de Af(95%)) entre os dois grupos foi feita com o 
teste de Wilcoxon (α = 0,05). 
 Num segundo tempo, procurou averiguar-se o efeito de um número 
crescente de ciclos de esterilização sobre uma mesma amostra proveniente da 
região cortante de uma lima ProFile .06(35). 
 Foi utilizada a totalidade da região cortante – D0-D16 – de uma lima 
ProFile .06(35) nova, tendo esta zona sido fragmentada em cinco pedaços. 
 A amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, pág. 187] 
no seu estado novo e após ter sido submetida a 1, 4, 8 e 16 ciclos de 
autoclavagem. Foram, portanto, executados 5 ciclos independentes, com a 
duração de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
 Os resultados para Rs(5%) [e para Af(95%)] foram analisados atraves de 
regressão linear para Rs(5%) [e Af(95%)] em função do número de ciclos de 
autoclavagem (α =0,05), a modo a identificar uma possível ligação entre as 
variáveis temperatura de transformação e número de ciclos. 
  

D.II.1.7.3.2. Limas ProTaper S1 
 
 Como se fez para as limas ProFile .06(35), também se determinou se os 
ciclos de esterilização aos quais os instrumentos ProTaper S1 são expostos 
durante a prática clínica têm influência nas transformações B2 → R e R → B2. 
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 Foi utilizida uma lima ProTaper S1 nova, na qual se separou a região 
cortante D0-D14 da região não cortante (cabo). A região cortante foi cortada com 
um alicate em cinco fragmentos e constituiu a primeira amostra (amostra “D0-
D14/Novo”). A região do cabo também forneceu três fragmentos de massa 
comparável à da amostra proveniente da região cortante e que constituíram a 
amostra “Cabo/Novo”. 
 Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, 
pág. 187]. 
 De seguida, as duas amostras passaram por 8 ciclos de esterilização e 
passaram a ser denominadas “D0-D14/8 ciclos” e “Cabo/8 ciclos”. Foram também 
submetidas a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, pág. 187]. 
 Para cada um dos quatro ensaios, foram determinadas as temperaturas de 
transformação Rs(5%) e Af(95%), como explicado previamente [vide § D.II.1.6, 
pág. 192], tendo-se avaliado qualitativamente os resultados. 
 

D.II.1.7.4. Utilização clínica e transformações de fase 
 
 Pretendeu-se determinar se a preparação de canais endodônticos com 
instrumentos ProFile .06(35) durante a prática clínica têm influência nas 
transformações de Austenite → R e R → B2. 
 Os efeitos foram averiguados em limas ProFile .06(35) e em limas 
ProTaper S1, mas não em limas ProFile GT .10(20) por se ter verificado 
anteriormente que o comportamento calorimétrico destas limas é bastante 
sobreponível ao das limas ProFile .06(35). 
  

D.II.1.7.4.1. Limas ProFile .06(35) 
 

Os efeitos da utilização clínica sobre as limas ProFile .06(35) foram 
determinados em dois conjuntos de ensaios distintos. No primeiro, averiguou-se 
o efeito da utilização clínica na região cortante de limas ProFile .06(35) e 
comparou-se com o efeito no cabo das mesmas limas. No segundo, investigou-se 
a acção da utilização clínica sobre diferentes zonas da região cortante deste tipo 
de limas. 
 

a) Cabo versus região cortante 
 
 Foram utilizados 30 limas ProFile .06(35): 10 em estado novo; 10 usadas 
na clínica para preparar um caso clínico cada; 10 usadas para preparar 5 casos 
clínicos cada. 
 As regiões cortantes (D0-D16) foram separadas dos cabos. As regiões 
cortantes foram fragmentadas em cinco. O material proveniente do cabo foi 
fragmentado em três, de modo a que as amostras provenientes do cabo tivessem 
massa comparável às amostras de material correspondente à região cortante. 
 Foram analisados cinco grupos: 
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 - Grupo “D0-D16/Novo”: dez amostras com material obtido a partir de dez 
regiões cortantes de limas novas. 
 - Grupo “D0-D16/1 caso”: dez amostras com material obtido a partir de dez 
regiões cortantes de limas utilizadas para preparar um caso clínico cada. 
 - Grupo “D0-D16/5 casos”: dez amostras com material obtido a partir de dez 
regiões cortantes de limas utilizadas para preparar cinco casos clínicos cada. 
 - Grupo “Cabo/Novo”: dez amostras com material obtido a partir da região 
do cabo das dez limas novas que também forneceram o material para o grupo 
“D0-D16/Novo”. 
 - Grupo “Cabo/5 casos”: dez amostras com material obtido a partir da 
região do cabo das dez limas utilizadas em cinco casos clínicos, as que também 
forneceram o material para o grupo “D0-D16/5 casos”. 
 Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, 
pág. 187], num total de 30 ciclos de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
 A comparação de Rs(5%) (e de Af(95%)) entre os cinco grupos foi feita com o 
teste de Kruskal-Wallis (α = 0,05), seguido do teste post hoc de Dunn para 
múltiplas comparações entre pares de grupos (α=0,05). A regressão linear de 
Rs(5%) [e de Af(95%)] também foi utilizada para averiguar a relação entre estas 
temperaturas e o número de casos clínicos em que as limas foram utilizadas na 
clínica. 
 

b) Diferentes zonas da região cortante 
 

Uma vez que diferentes zonas da região cortante são submetidas a 
esforços diferentes durante a preparação clínica de canais endodônticos, 
averiguou-se a influência da utilização clínica nas transformações de Austenite → 
R e R → B2 em diferentes zonas da região cortante de instrumentos 
ProFile .06(35). 
 Com este objectivo, foram utilizadas limas novas, limas utilizadas para 
preparar 5 casos clínicos e limas utilizadas para preparar 10 casos clínicos. 
 As regiões analisadas foram: D0-D8; D8-D12; e D12-D16. Para se atingir uma 
massa mínima susceptível de produzir resultados detectáveis por D.S.C., utilizou-
se material proveniente de quatro limas (após 0, 5, ou 10 casos clínicos) para 
cada uma das 3 regiões consideradas. 
 Foram, assim, formadas 9 amostras: “D0-D8/0 casos”; “D8-D12/0 casos”; 
“D12-D16/0 casos”; “D0-D8/5 casos”; “D8-D12/5 casos”; “D12-D16/5 casos”; “D0-
D8/10 casos”; “D8-D12/10 casos”; “D12-D16/10 casos”. 
 Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, 
pág. 187]. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192] e comparadas 
qualitativamente. 
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D.II.1.7.4.2. Limas ProTaper S1 
 
 Para investigar os efeitos da utilização clínica sobre as limas ProTaper S1 
foram usadas 9 limas novas e 9 limas utilizadas para a preparação de nove casos 
clínicos cada. Separaram-se as partes cortantes (D0-D14) de todos as limas, 
formando-se assim dois grupos nomeados “D0-D14/Novo” e “D0-D14/9 casos”. 
 Do mesmo modo, recolheu-se material de massa comparável na região do 
cabo de cada lima, obtendo-se assim mais dois grupos de 9 amostras cada e que 
foram nomeados “Cabo/Novo” e “Cabo/9 casos”. 
 Cada amostra foi submetida a um ciclo D.S.C. [vide § D.II.1.4.4.1, 
pág. 187], num total de 36 ciclos de 4600 s cada. 
 As temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) foram determinadas 
como explicado previamente [vide § D.II.1.6, pág. 192]. 
 A comparação de Rs(5%) (e de Af(95%)) entre os quatro grupos foi feita com o 
teste de Kruskal-Wallis (α = 0,05), seguido do teste post hoc de Dunn para 
múltiplas comparações entre pares de grupos (α=0,05). A regressão linear de 
Rs(5%) [e de Af(95%)] também foi utilizada para averiguar a relação entre estas 
temperaturas e o número de casos clínicos realizados pelas limas. 
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D.II.2. DIFRACÇÃO DE RAIOS-X 
 

D.II.2.1. Objectivos 
 

Os ensaios de difracção de raios-X (X.R.D. – X-Ray Diffraction) in situ 
realizados a diferentes temperaturas visaram a identificação das fases presentes 
na liga Ni-Ti em função da temperatura a que a liga está. Por esta técnica, pôde 
caracterizar-se as limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 tal 
como são recebidas do fabricante, identificando a sequência das transformações 
de fase que ocorrem no material durante o aquecimento e o arrefecimento. 
 

D.II.2.2. Princípio de Funcionamento 
 

A difracção de raios-X é o resultado do desvio de um feixe incidente de 
raios-X pela rede cristalina das fases presentes no material. Este desvio está 
esquematizado na Figura 73 e obedece à Lei de Bragg, explicada em maior 
detalhe na figura mencionada. 
 

   

 

 

 

 

Estão representadas duas ondas (1 e 2) em fase uma com a outra, de igual comprimento de onda (λ), reflectidas 
por dois átomos (A e B) da superfície de um cristal. Os átomos A e B estão em dois planos atómicos 

consecutivos, separados por uma distância d. O ângulo entre o raio reflectido e a superfície do cristal (θ) é igual 
ao ângulo formado entre o raio incidente e a mesma superfície. Para que as ondas reflectidas continuem em 
fase, é necessário que a distância suplementar (CB+BD) percorrida pela onda 1 seja um múltiplo inteiro do 

comprimento de onda, ou seja (CB+BD=n.λ). Ora, geometricamente, CB=BD e CB=d.sen(θ), pelo que 
 

n.λ=2.d.sen(θ) - Lei de Bragg. 
 

 

 
Figura 73: Difracção de Bragg 

[adaptado de ("Bragg-Law", 2008)]. 
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A Lei de Bragg pode ser utilizada para medir e determinar a distância entre 
os átomos que compõem a rede cristalina dos cristais. Se um sólido cristalino 
puder existir em duas ou mais fases, cada uma delas terá um ordenamento 
espacial próprio, diferente das outras e caracterizado pela distância entre os seus 
planos atómicos, pelo que a difracção de um feixe de raios-X incidente acontece 
para ângulos de incidência diferentes e característicos de cada fase. 
 Na prática, os difractómetros emitem feixes de raios-X do mesmo 
comprimento de onda que incidem na amostra segundo ângulos de incidência 
progressivos. Em simultâneo, um detector quantifica a intensidade do feixe 
emergente. O feixe analisado apresenta um pico de intensidade quando o feixe 
for composto por ondas em fase, que não se anulem uma às outras, o que 
acontece quando a Lei de Bragg é respeitada, ou seja, quando a difracção se faz 
segundo o ângulo de Bragg. 
 Como já foi referido, por comparação dos espectros de intensidade em 
função de 2θ obtidos experimentalmente com fichas nas quais estão patentes as 
posições padrão (2θ) dos picos de intensidade das várias fases, é possível 
identificar as fases presentes numa amostra. A Figura 21 (pág. 54) ilustrou a 
determinação das fases presentes numa amostra de liga de Ni-Ti por comparação 
com espectros padrão (fichas I.C.D.D. – International Crystallographic Diffraction 
Data). 
 Outra capacidade importante desta técnica reside na análise de amostras 
por X.R.D. sujeitas a variação de temperatura, o que permite identificar as fases 
presentes a cada temperatura, determinar a evolução estrutural em função da 
temperatura.  
  

D.II.2.3. Equipamento 
 
 O equipamento para realização de ensaios X.R.D. utilizado neste trabalho 
está representado na Figura 74. A amostra a analisar é colada com cola de prata 
(Conductive Silver Paint, Agar Scientific Ltd, Reino Unido) num suporte plano que 
se encaixa na câmara de difracção, com controlo de temperatura (câmara TTK 
450, Anton Parr, Áustria).  
 Quanto à amostra, é exposta a um feixe colimado de radiação emitida por 
um gerador de ânodo rotativo de radiação Cu-K-α. A radiação difractada é 
captada por um detector associado a um goniómetro D5000 (Bruker, Alemanha), 
que permite controlar o ângulo de difracção 2θ. 
 O detector quantifica a intensidade do feixe difractado durante um certo 
período de tempo, pré-programado. A difracção é tanto mais intensa quanto 
maior o número de cintilações detectadas por segundo. Após o lapso de tempo 
programado, o goniómetro faz avançar o detector um incremento de 2θ – 
incremento este de valor também pré-programado – posição na qual irá 
permanecer o mesmo período de tempo que na posição anterior. O processo 
repete-se até todas as posições angulares de 2θ terem sido analisadas, obtendo-
se assim um varrimento completo entre dois valores de 2θ: máximo e mínimo. 
 Associada à câmara de difracção existe um sistema de resistências 
eléctricas que permite aquecer a amostra e um sistema de aporte de azoto 
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líquido que permite o seu arrefecimento. O equilíbrio destes dois sistemas 
permite manter a amostra a temperatura constante durante cada varrimento. 
Torna-se, assim, possível realizar diferentes varrimentos angulares a diferentes 
temperaturas. 
 Os dados recolhidos são analisados por software adequado – EVA (Bruker, 
Alemanha). 
  

    

 

 

 

 

 

1 – Torreta do gerador de raios-X de 
ânodo rotativo 

 
2 – Colimador 

 
3 – Câmara de difracção TTK 450 

com porta-amostras 
 

4 – Detector de radiação difractada 
 

5 – Base rotativa do detector 
 

6 – Contentor de azoto líquido 
 

7 – Tubo isolado de aporte de azoto 
líquido à câmara de difracção 

 
8 – Sistema de controlo da 

temperatura 
 

9 - Computador 

 

    

 Figura 74: Equipamento utilizado para ensaios X.R.D..   

 

D.II.2.4. Preparação de amostras para X.R.D. 
 

As amostras a serem examinadas devem ter uma área suficientemente 
grande para que a região irradiada seja o maior possível e para minimizar a 
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possibilidade de o feixe de raios-X incidir sobre o porta-amostras – o que traria 
informação relativa ao material do porta-amostras e não à amostra analisada. 
 Por outro lado, a espessura das amostras deve ser tão reduzida quanto 
possível para permitir uma pequena inércia térmica e, em consequência, garantir 
que a temperatura medida pelo termopar existente no bloco porta-amostras 
corresponde à temperatura na superfície da amostra, sobre a qual incide o feixe 
de raios-X. 
 É também crucial que seja assegurado o paralelismo entre a superfície 
rectangular difractora e a superfície oposta, colada ao suporte, para que o ângulo 
2θ programado corresponda, de facto, ao ângulo a que a amostra está em 
relação ao feixe incidente, sob pena de haver deslocação dos picos de 
intensidade determinados para valores diferentes dos esperados, impossibilitando 
a correcta identificação das fases presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75: Preparação de amostras para X.R.D. 

 
 O primeiro requisito consegue-se nas limas Ni-Ti usando material 
proveniente dos seus cabos, por terem uma forma cilíndrica. Por desgaste 
progressivo paralelo ao eixo longitudinal da lima, em duas localizações 
diametralmente opostas, obtêm-se amostras com superfícies difractoras 
rectangulares.  

A – Inclusão da amostra em resina B – Desgaste progressivo da amostra 

C – Montagem da amostra num suporte de vidro D – Nova inclusão em resina 

E – Novo desgaste progressivo F – Amostra pronta para ensaios DRX 
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 O segundo requisito, bastante difícil de atingir em amostras de tão 
pequenas dimensões, foi conseguido utilizando o protocolo em seis passos 
descrito graficamente na Figura 75: 
  

- 1ª Etapa: inclusão da amostra em resina epoxídica (Figura 75 A): 
cortaram-se, com um alicate, cinco fragmentos cilíndricos de 10 mm de 
comprimento do cabo de cinco limas do tipo a analisar. Os pedaços metálico 
foram colados lado a lado, com cola de cianoacrilato (Super Cola 3) no fundo de 
uma forma cilíndrica para resina de 2 cm de diâmetro. Nesta forma, foi vazada 
resina (Epo-Thin, da Buehler, Alemanha) obtida por mistura de uma base (Epo-
Thin - low viscosity epoxy resin) e de um catalisador (Epo-Thin - low viscosity 
epoxy hardener) nas proporções preconizadas pelo fabricante. A cura da resina 
fez-se numa estufa seca (modelo VTS70, da Ehret, Alemanha) a 40 ºC durante 
uma hora, após o que se obteve um bloco cilíndrico de resina contendo os cinco 
fragmentos metálicos. Por simplificação gráfica, a Figura 75 apenas ilustra o 
protocolo com um fragmento metálico, quando na realidade se trata de cinco 
fragmentos sempre lado a lado, longitudinalmente. 

- 2ª Etapa: desgaste progressivo da amostra (Figura 75 B): o bloco de 
acrílico contendo a amostra cilíndrica no seu fundo foi desgastado com uma folha 
de lixa circular (Silicon Carbide Waterproof Paper – Struers, Dinamarca) de 
granulometria #320, montada numa polidora de prato giratório (modelo DP-U4 – 
Struers) regulada a 250 r.p.m.. Durante todo o procedimento, houve irrigação 
permanente com água corrente. O desgaste fez-se até perto da região em que o 
cabo tem o maior diâmetro, de modo a maximizar a superfície polida. Depois de 
terminado o desgaste, o bloco de resina foi mergulhado em água fervente a fim 
de o amolecer e permitir a fácil remoção dos cinco fragmentos metálicos. 

- 3ª Etapa: montagem da amostra num suporte de vidro (Figura 75 C): a 
superfície plana dos cinco pedaços de Ni-Ti foi colada na região central de um 
fragmento de vidro obtido por divisão em duas partes iguais, com uma ponta de 
diamante, de uma lâmina de vidro habitualmente usada em microscopia óptica. A 
cola usada foi a mesma que na primeira etapa. De um lado e outro da amostra, 
constituída pelos cinco fragmentos, foram colados pequenos segmentos de vidro 
de igual espessura (provenientes de lâminas de microscopia óptica). Estes 
fragmentos sobrepostos – e em igual número de ambos os lados da amostra - 
fizeram com que a amostra metálica ficasse paralela à superfície na qual as 
lamelas de vidro assentam, como ilustrado na Figura 75 C. 

- 4ª Etapa: nova inclusão em resina (Figura 75 D): a amostra de liga de 
Ni-Ti e o seu suporte de vidro foram incluídos em resina seguindo um método 
idêntico ao descrito na primeira etapa. 

- 5ª Etapa: novo desgaste progressivo da amostra (Figura 75 E): utilizou-
se a mesma polidora rotativa, seguindo os princípios descritos na 2ª etapa. Após 
se ter reduzido a espessura da amostra de maneira significativa com uma lixa de 
granulometria #320, foram usadas lixas comparáveis, mas de grão 
progressivamente mais fino: #400, #500, #800, # 1200, #1600. O polimento 
terminou com a passagem da amostra por um pano de polimento extra fino 
(polishing cloth – Struers), embebido em pasta de alumina (Alumina Paste For 
Polishing – Struers) e humedecido com água destilada sempre que necessário. O 



Materiais e métodos - Métodos 
 
 

220 

resultado final foi uma superfície em espelho, sem riscos visíveis com lupa 
binocular (ampliação 20x). 

- 6ª Etapa: Controlo da amostra final: depois de se ter removido o 
fragmento de Ni-Ti da resina, como descrito na 2ª etapa, controlou-se o 
paralalelismo medindo a espessura da amostra metálica com uma craveira e 
verificando que a espessura é idêntica em vários pontos diferentes em cada um 
dos fragmentos metálicos que constituem a amostra. Também se verificou se a 
luz ambiente se reflectia nas cinco superfícies polidas de modo homogéneo. 
 
 As amostras foram ainda imersas numa solução ácida com a seguinte 
composição: HNO3 (45 mL) + H20 (45 mL) + HF (10 mL). O contacto com o meio 
ácido fez-se durante um minuto. 
 Como resultado do procedimento anterior, obtiveram-se amostras 
paralelepipédicas, compostas por cinco fragmentos metálicos, de 1 cm de 
comprimento e de espessura nunca superior a 0,2 mm, a partir de limas 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, sempre em estado novo. 
 

D.II.2.5. Características gerais dos ensaios X.R.D. 
programados 

 
 Num ensaio X.R.D., há que definir a temperatura a que a caracterização do 
material deverá ser feita. Sendo importante conhecer a estrutura cristalográfica 
de um material que mude de fases consoante a temperatura a que está exposto, 
então torna-se necessário programar múltiplos varrimentos, cada um dos quais a 
uma temperatura precisa de uma dada gama. 
 Por outro lado, cada varrimento deve também ter os seus parâmetros 
especificados antes da realização do ensaio. 
 

D.II.2.5.1. Gama de temperaturas 
 
 Como explicado anteriormente [vide § D.II.1.1, pág. 182], não são 
expectáveis transformações de fase acima dos 120 ºC nas ligas Ni-Ti das limas 
estudadas. Este foi, pois, o limite superior das temperaturas de ensaios de 
difracção. 
 Por outro lado, como existem referências bibliográficas (Kuhn et al., 2002; 
Brantley et al., 2003) na literatura endodôntica que mostram a presença da 
transformação martensítica na região dos - 80 ºC em ensaios de calorimetria 
diferencial de varrimento, o limite inferior dos ensaios X.R.D. foi o mais baixo que 
o equipamento disponível permite (- 180 ºC), de modo a abranger a totalidade 
da transformação martensítica. 
 A gama de temperaturas de varrimento foi, ainda, optimizada de modo a 
diminuir o consumo de azoto líquido. A escolha do espaçamento entre as 
temperaturas a que foram realizados os diferentes varrimentos X.R.D. resultou 
da análise dos ensaios-piloto de D.S.C.. Onde a evolução estrutural é rápida (em 
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função da temperatura), o intervalo de temperaturas entre dois varrimentos 
X.R.D. consecutivos foi mais pequeno. 
 

D.II.2.5.2. Características de varrimento 
 
 Foi utilizado um ânodo rotativo de Cu-K-α, pelo que o comprimento de 
onda da radiação foi de 1,54186 Å (0,15486 nm). O limitador de altura do feixe 
foi posicionado de modo a formar uma janela de 12 mm de comprimento e a 
abertura angular foi fixa a 0,4º. Estes dois parâmetros foram optimizados em 
ensaios-piloto de modo a maximizar o feixe difractado pela amostra - e, 
consequentemente, a intensidade do sinal captado – sem trazer anomalias ao 
espectro registado. 
 Todos os varrimentos efectuados em cada ensaio tiveram as mesmas 
características. Tratou-se de varrimentos θ /2θ acoplados – de modo a analisar 
planos paralelos à superfície da amostra. 2θ variou entre 36,5º e 46,52º sendo 
os incrementos de 2θ programados a 0,06º e com um segundo de tempo de 
captação por incremento. 
 

D.II.2.6. Execução de ensaios X.R.D. e tratamento de 
resultados 

 
 Todos os ensaios realizados no presente trabalho foram efectuados com 
uma temperatura ambiente constante de 20 ºC. 
 No decorrer de cada ensaio, foram registadas as seguintes variáveis: 
número de ordem do ensaio, correspondendo a uma temperatura de ensaio pré-
estabelecida; ângulo de difracção (2θ); intensidade de fluxo da radiação 
difractada (Cintilações/s). 
 O programa informático EVA (Bruker, Alemanha) foi utilizado para 
processar os resultados dos ensaios de X.R.D. e apresentá-los sob a forma de 
gráficos 2D ou 3D. 
  

D.II.2.7. Ensaios Realizados 
 

Foram realizados ensaios X.R.D. nas condições anteriormente apresentadas 
e utilizando material proveniente do cabo de limas novas ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1. As amostras apenas diferiram na sua largura, 
visto que esta é imposta pelo desenho das limas: 1,31 mm - ProFile .06(35); 
1 mm – ProFile GT .10(20); e 1,2 mm – ProTaper S1. 
 



Materiais e métodos - Métodos 
 
 

222 

D.II.3. ENSAIOS DE ROTAÇÃO/FLEXÃO 
 

D.II.3.1. Objectivos 
 
 Os ensaios de rotação/flexão realizados permitiram estudar e comparar o 
número de ciclos até à fractura de diferentes tipos de limas [ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1], em condições também diferentes: 
  
 - Em estado novo, tal como são recebidas do fabricante; 
  
 - Após serem submetidas a procedimentos comuns de esterilização de 
material dentário; 
  
 - Após terem contactado com hipoclorito de sódio; 
  
 - E após terem sido utilizadas na preparação clínica de um número variável 
de casos endodônticos. 
  
 Adicionalmente, os testes de rotação/flexão também permitiram averiguar 
experimentalmente a possibilidade de modelar o número de ciclos até à fractura 
de limas de Ni-Ti. 
 

D.II.3.2. Princípio de Funcionamento 
 
 Os ensaios de rotação/flexão executados no âmbito da presente 
investigação pretenderam criar laboratorialmente condições reprodutíveis que 
simulassem a utilização clínica das limas endodônticas num canal de curvatura 
média. 
 Como estas limas trabalham num regime misto de rotação e de flexão, foi 
criado um protótipo no qual as limas foram obrigadas a flectir segundo um 
ângulo e raio de curvatura fixos, enquanto um contrângulo e micromotor 
forneceram a rotação e o torque. 
 O comportamento à fadiga é dado pelo número de ciclos que uma lima 
suporta até fracturar, tendo este número sido deduzido do tempo necessário à 
fractura. 
 Adicionalmente, os ensaios em protótipo produziram fragmentos que 
puderam ser medidos e observados em microscopia electrónica de varrimento, 
para melhor compreensão do fenómeno de fractura. 
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D.II.3.3. Equipamento 
 

D.II.3.3.1. Protótipo para ensaios de rotação/flexão 
 
 Para realização de ensaios mecânicos de fadiga, foi construído um protótipo 
que permite submeter as limas a testar a ensaios de rotação/flexão segundo um 
de três raios de curvatura – 2 mm, 5 mm e 10 mm – a temperatura constante 
entre 8 ºC e 80 ºC. 
 O protótipo consiste numa base de metal maciço que lhe garante 
estabilidade e rigidez (Figura 76-1 e Figura 77-1). A esta base estão associadas 
peças para fixação do contrângulo e elementos destinados a fazer flectir as limas 
segundo raios de curvatura pré-determinados. 
 A fixação do contrângulo (Figura 76-7 e Figura 77-7) faz-se por intermédio 
de dois segmentos metálicos em forma de meio cano, ligados entre si e que 
conferem mobilidade circunferencial no plano horizontal ao contrângulo (Figura 
76-8 e Figura 77-8). Para ajustamento vertical, estes elementos podem deslizar 
e rodar numa calha vertical existente na peça nº 9 (Figura 76-9 e Figura 77-9). 
Por sua vez, esta peça pode deslizar horizontalmente sobre duas calhas (Figura 
76-10 e Figura 77-10) fixas à base do protótipo. O contrângulo tem, assim, 
liberdade para ser adaptado em qualquer direcção do espaço. 
 Quanto aos elementos destinados a flectir as limas, são essencialmente 
dois: uma placa de teste (Figura 76-2 e Figura 77-2) e um cilindro de teste 
(Figura 76-5 e Figura 77-5).  
 A placa de teste tem três dos seus vértices cortados por um quarto de 
círculo com centro no vértice em falta. Cada um destes três círculos tem um raio 
de 2 mm, de 5 mm ou de 10 mm. Existem também três cilindros de teste, com 
base circular de 2 mm, 5 mm ou 10 mm de raio e que podem ser escolhidos de 
modo a serem complementares do vértice cortado que se escolher na placa de 
teste. Qualquer um dos três cilindros pode ser fixo à base do modelo através da 
peça nº 14 (Figura 77-14), o que lhes permite serem ajustados no plano 
horizontal. 
 A placa de teste encontra-se perfurada, de lado a lado, por dois túneis 
cilíndricos paralelos entre si e que permitem a circulação de água no seu interior. 
A água é conduzida até esta placa por tubos de plástico flexível (Figura 76-12 e 
Figura 77-12) e a temperatura do metal é medida através do termopar (Figura 
76-13 e Figura 77-13) fixo na sua superfície. 
 Para assegurar a mobilidade da placa de teste no plano horizontal, esta não 
se encontra fixa directamente à base do protótipo, mas sim a uma primeira placa 
de regulação com calhas num sentido horizontal (Figura 76-3 e Figura 77-3). 
Esta, por sua vez, pode deslizar sobre uma segunda placa de regulação 
horizontal (Figura 76-4 e Figura 77-4), que possui calhas de regulação horizontal 
perpendiculares à da placa anterior, que se lhe sobrepõe. Através destas duas 
placas de regulação, a placa de teste pode, portanto, ser posicionada livremente 
no plano horizontal. 
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 Tanto a placa de teste como os cilindros de teste são de aço inoxidável 
temperado, de modo a oferecerem maior dureza e, consequentemente, 
resistência ao desgaste pelas limas a testar. Os restantes elementos são de aço 
inoxidável, com excepção da base, feita de aço comum. 
 A Figura 78 A detalha a região curva da placa de teste, atravessada 
horizontalmente por uma calha de secção em V, que se destina a manter as 
limas a testar imóveis no plano vertical. A Figura 78 B mostra uma lima 
ProFile .06(35) montada no contrângulo, perfeitamente horizontal e flectida 
contra a calha-guia anteriormente descrita. Na Figura 78 C apresenta-se a 
mesma lima, depois de todos os elementos estarem ajustados e a lima obrigada 
a flectir segundo um raio de curvatura de 5 mm. 
 

   

 

 

 

  

1 – Base do protótipo. 
2 - Placa de teste (com três vértices cortados segundo círculos de 2, 5 ou 10 mm de raio). 

3 – Placa para regulação da placa de teste segundo (y). 
4 – Placa para regulação da placa de teste segundo (x). 

5 - Cilindro de teste - raio idêntico ao do vértice da placa de teste; regulável segundo (y). 
6 - Micromotor acoplado ao contrângulo. 

7 – Contrângulo. 
8 – Peça de fixação do contrângulo - permite regulação da posição do contrângulo segundo (x) e (y). 

9 – Placa para regulação da peça de fixação do contrângulo segundo (z). 
10 - Calha para regulação da peça de fixação do contrângulo segundo (x). 

11 – Cabo (cor de laranja) de alimentação do micromotor. 
12 – Circuito de circulação forçada de água para regulação da temperatura da placa de teste (tubos 

plásticos verdes). 
13 – Termopar para medição da temperatura da placa de teste (fio revestido com segmentos 

cerâmicos brancos) 

  

 Figura 76: Protótipo. Aspecto de topo.  
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Aspecto Frontal 

 

   
 

 

 

 
Aspecto Lateral 

 

 

1 – Base do protótipo. 
2 - Placa de teste (com três vértices cortados segundo círculos de 2, 5 ou 10 mm de raio). 

3 – Placa para regulação da placa de teste segundo (y). 
4 – Placa para regulação da placa de teste segundo (x). 

5 - Cilindro de teste - raio idêntico ao do vértice da placa de teste; regulável segundo (y). 
6 - Micromotor acoplado ao contrângulo. 

7 – Contrângulo. 
8 – Peça de fixação do contrângulo - permite regulação da posição do contrângulo segundo (x) e (y). 

9 – Placa para regulação da peça de fixação do contrângulo segundo (z). 
10 - Calha para regulação da peça de fixação do contrângulo segundo (x). 

11 – Cabo (cor de laranja) de alimentação do micromotor. 
12 – Circuito de circulação forçada de água para regulação da temperatura da placa de teste (tubos plásticos 

verdes). 
13 – Termopar para medição da temperatura da placa de teste (fio revestido com segmentos cerâmicos 

brancos) 
14 – Peça para fixação do cilindro de teste e ajuste deste segundo (y).  

 

 Figura 77: Protótipo. Aspecto Frontal e Lateral.  
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A. 
Placa de teste montada com o vértice 

cortado segundo um círculo de 5 mm de 
raio. 

Note-se a ranhura a meio da altura da 
face de teste 

  

 

 

 
B. 

Lima ProFile .06(35) montada 
horizontalmente no contrângulo, alinhada 
e encaixada na ranhura da face de teste. 

  

 

 

 
C. 

Lima ProFile .06(35) colocada entre a 
placa de teste e o cilindro de teste, 
flectida segundo um raio de 5 mm. 

  

 Figura 78: Protótipo. Aspecto Lateral. Detalhe da montagem de uma lima a testar.  

 

D.II.3.3.2. Montagem experimental 
 
 A Figura 79 ilustra a montagem experimental utilizada para a realização de 
ensaios de rotação/flexão.  
 As limas a testar são montadas no protótipo [conforme descrito em 
§ D.II.3.3.1, pág. 223], e accionadas por um contrângulo redutor 20:1 (W&H, 
Áustria) acoplado a um micromotor TC-Motor 3000 (Goldach, Suiça) de torque 
constante e regulável em velocidade de rotação. Todo o procedimento - desde o 
início da rotação até à fractura de cada lima – é filmado por uma câmara digital 
(Panasonic NV-GS 400, cassette Sony Mini-DV) em modo macro, montada sobre 
um tripé e alinhada ortogonalmente com o plano de curvatura das limas 
endodônticas analisadas. Para melhor visualização da lima na gravação 



Ensaios de rotação/flexão 
 
 

227 

efectuada, foi colocada uma fonte de luz intensa perto da placa de teste e a 
câmara regulada para gravar na melhor qualidade disponível. 
 Na bancada de ensaios, foram feitas marcas indeléveis com marcador de 
modo a situar o protótipo, tripé e candeeiro sempre nas mesmas posições 
relativas. Do mesmo modo, marcou-se também o eixo vertical do tripé de modo 
a que a distância da objectiva à lima fosse sempre constante. 
 A temperatura a que se faz cada ensaio pode ser monitorizada por um 
multímetro (Protek 506 Digital Multi-meter, Protek, China) ligado a um termopar 
fixado à placa de teste por meio de pressão mecânica. O multímetro permite a 
determinação da temperatura da placa de teste com uma precisão de ± 1 ºC. 
Como anteriormente explicado [vide § D.II.3.3.1, pág. 223], a temperatura de 
teste é condicionada pela temperatura da água em circulação forçada. O tanque 
de água (ProFry da Tefal ) inclui resistências eléctricas para o aquecimento, 
enquanto o arrefecimento é assegurado pela colocação de cubos de gelo no 
interior do recipiente. O volume de água é propositadamente alto de modo a 
conseguir-se regular a temperatura de modo estável e com uma precisão de ± 
1 ºC (temperaturas entre 8 ºC e 80 ºC). 
 Para fazer a água circular entre o tanque térmico e a placa de teste, 
utilizou-se uma bomba eléctrica submersível (Maxi-Jet Power Head MP600 – 
Aquarium Systems, Itália) ligada a tubo de plástico flexível de aquariofilia. 
 

   

 

 

 

 

1 – Protótipo para ensaios de rotação/flexão 
 

2 – Câmara de vídeo em alinhamento ortogonal com a região de flexão das limas montadas no protótipo 
 

3 – Bloco de controlo do micromotor associado ao contrângulo. 
 

4 – Tanque térmico com bomba de circulação de água no seu interior 
 

5 – Multímetro usado em associação com um termopar para controlo da temperatura da placa de teste do 
protótipo. 

 

 Figura 79: Montagem experimental para ensaios de rotação/flexão  
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D.II.3.4. Preparação de amostras para ensaios de 
rotação/flexão 

 
A lima a testar é montada no contrângulo associado ao protótipo, sendo-

lhe condicionada a flexão como anteriormente descrito [vide § D.II.3.3.1, 
pág. 223]. A única preparação que a amostra requer antes de começar o ensaio 
de fadiga consiste na colocação de uma quantidade abundante de vaselina, tanto 
à volta da lima como na calha da placa de teste. 
 

D.II.3.5. Execução de ensaios de rotação/flexão 
 

D.II.3.5.1. Condições experimentais 
 

Todos os ensaios realizados no presente trabalho foram efectuados com 
uma temperatura ambiente constante de 20 ºC, a 300 rotações por minuto e a 
torque constante. Como já referido, os ensaios foram filmados em mini-DV com a 
qualidade máxima permitida pela câmara utilizada (Panasonic NV-GS 400). 

Os parâmetros reguláveis experimentalmente pelo operador foram: raio de 
curvatura, local de aplicação da curvatura e temperatura de teste. 
 

D.II.3.5.1.1. Raio de curvatura de flexão das limas 
 

O raio de curvatura de flexão das limas pode ser fixo em 2mm, 5 mm ou 
10 mm. 

O ângulo de curvatura foi sempre o mesmo para qualquer um dos três 
raios de curvatura e igual a 90º (determinação feita pelo método de Pruett et al. 
(Pruett et al., 1997)) 
 

D.II.3.5.1.2. Local de aplicação da curvatura 
 

No presente trabalho, todos as limas foram montadas de modo a que 1 mm 
ultrapassasse a superfície curva da placa de teste, entre D0 e D1. Assim, se o raio 
de curvatura for de 2 mm, a lima contacta 3,1 mm com a placa de teste (entre 
D1 e D4,1). Se o raio for de 5 mm, contacta 7,9 mm (entre D1 e D8,9). Por último, 
se o raio for de 10 mm, o contacto faz-se em 15,7 mm. 
 

D.II.3.5.1.3. Temperatura de teste 
 

No presente trabalho, os ensaios foram realizados numa de quatro 
temperaturas: 10 ºC, 20 ºC (temperatura ambiente), 37 ºC (temperatura do 
corpo humano) ou 65 ºC. 
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D.II.3.5.2. Variáveis registadas 
 

Durante os ensaios de rotação/flexão foram quantificadas as seguintes 
variáveis: rotações até à fractura, localização da fractura, localização da fractura 
no arco de flexão e diâmetro no local de fractura. 
 

D.II.3.5.2.1. Rotações até à fractura (Nf) 
 

Para se quantificar o número de rotações até à fractura (Nf) de cada lima, 
transferiu-se a filmagem do ensaio para o programa de tratamento de vídeo 
Pinnacle Studio (v. 12.1), obtendo-se um registo informático a 24 fotogramas por 
segundo. Uma vez que os stops das limas foram sempre colocados com o risco 
virado para a câmara de filmar, foi possível identificar o fotograma em que 
primeiro há movimento da lima (Figura 80 B). O fotograma imediatamente 
anterior (Figura 80 A) foi escolhido como o instante inicial (ti). Quanto ao 
momento de fractura (tf), identificou-se o fotograma em que primeiro se detecta 
a separação da extremidade livre da lima (Figura 80 D). 
 

    

 

  

 

 A. ti = 0 s B. t = 1 s . Deslocamento da marca (→)  

 

  

 

 C. Último fotograma com lima intacta D. tf = 177,46 s. Fractura da lima (→)  

 Figura 80: Tempo necessário à fractura. Determinação a partir de fotogramas vídeo.  
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A identificação da fractura pode fazer-se por um de três modos: ausência 
súbita do fragmento livre anteriormente visível; paragem do movimento de 
rotação do fragmento livre; ou por identificação do fragmento livre 
completamente separado e em trajectória aérea. 
 O tempo (Δt) decorrido entre ti e tf corresponde ao número de segundos 
necessários à fractura da lima (com uma precisão de ± 2x1/24 s, ou seja, ± 0,09 
s). 
 Como a velocidade de rotação foi sempre mantida a 300 rotações por 
minuto (5 rotações por segundo), Nf foi obtido multiplicando Δt por 5, com uma 
precisão de ± 0,5 rotações. 
 

D.II.3.5.2.2. Localização da fractura (Lf) 
 

Para localizar a fractura ao longo da lima, foi medida a distância entre a 
sua ponta e o local onde se deu a ruptura. A medição foi feita com uma craveira, 
com uma precisão de ± 0,05 mm. 
 

D.II.3.5.2.3. Localização angular da fractura no arco de flexão (αf) 
 

Para identificar o local onde se deu a fractura no arco segundo o qual a 
lima foi obrigada a flectir durante a rotação, criou-se a variável αf , expressa em 
graus e definida na Figura 81. Quanto mais próximo de 0º for αf, mais perto da 
ponta da lima se deu a fractura. Quanto mais próximo de 90º, mais afastado da 
ponta da lima se deu a fractura. 
 

 

 

 

 Figura 81: Definição de αf  
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Sendo:  - Lf: distância entre a ponta da lima e o local onde se deu a fractura. 
- a: distância entre a ponta da lima e a placa de teste. Da designa o 

local de aplicação da curvatura na lima. 
- r: raio de curvatura a que a lima é sujeita. 
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D.II.3.5.2.4. Diâmetro no local de fractura (∅f) 
 
 Definiu-se “Diâmetro no local de fractura” como diâmetro do círculo dentro 
do qual se inscreve a secção transversal da lima no local em que a fractura se 
dá. Não se trata de um diâmetro real, mas sim calculado a partir do comprimento 
Lf, em mm, do fragmento fracturado. Todos os fragmentos fracturados foram 
medidos com uma craveira Vernier 200 (Vernier Calipers, Estados Unidos) a 
partir de D0 (precisão de ± 0,05 mm). 
 Para os instrumentos ProFile .06(35), o diâmetro no local de fractura, 
em mm, foi obtido por aplicação da fórmula: ∅f =0,35+0,06.Lf. 
 Para os instrumentos ProFile GT .10(20), o diâmetro no local de fractura, 
em mm, foi obtido por aplicação da fórmula: ∅f =0,20+0,10.Lf. 
 Para os instrumentos ProTaper S1, o diâmetro no local de fractura foi 
determinado por consulta da Tabela 7 (pág. 231) e calculo a partir dos dados 
nela presentes. Por exemplo, uma lima ProTaper S1 que fracture a 4,1 mm da 
ponta tem um diâmetro de 0,320+(4,1-4)x0,045=0,3245 mm no local da 
fractura. 
  
 

 

 

Localização Conicidade Diâmetro  Localização Conicidade Diâmetro 

D0 0,00 0,185  D9 0,09 0,670 

D1 0,02 0,205  D10 0,10 0,770 

D2 0,03 0,235  D11 0,10 0,870 

D3 0,04 0,275  D12 0,105 0,975 

D4 0,045 0,320  D13 0,105 1,080 

D5 0,05 0,370  D14 0,11 1,190 

D6 0,06 0,430  D15  1,200 

D7 0,07 0,500  D16  1,200 

D8 0,08 0,580     
 

 

 

 

  

 
Tabela 7: Conicidade e diâmetro dos instrumentos ProTaper S1 

[retirado de (Moreira et al.) ]. 
 

 

D.II.3.5.2.5. Conicidade na zona de fractura (Cf) 
 
 Os instrumentos ProFile .06(35) têm conicidade constante, de 0,06. As 
limas ProFile GT .10(20) também têm conicidade constante, igual a 0,10. Assim, 
se estas limas partirem na zona cortante, a conicidade na zona de fractura é 
idêntica à conicidade da lima. Se fracturarem no cabo, região em que a lima é 
cilíndrica, então a conicidade é zero. 
 Quanto aos instrumentos ProTaper S1, a conicidade na zona de fractura é 
conhecida por consulta da Tabela 7. A título de exemplo: uma lima que tenha 
fracturado a 4,1 mm da ponta tem uma conicidade de 0,045 na zona de fractura. 
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D.II.3.6. Tratamento estatístico de resultados 
 
 O tratamento estatístico das variáveis medidas durante os ensaios de 
rotação/flexão seguiu o protocolo anteriormente exposto (vide § D.II.1.6.2 - 
Métodos estatísticos, pág. 198), nomeadamente na execução de teste de 
hipóteses e na escolha dos métodos estatísticos apropriados (vide Figura 72, 
pág. 201). 
 A principal diferença residiu no facto de se terem utilizado amostras de 
maior dimensão – tipicamente n=12 – o que permitiu utilizar métodos 
paramétricos após se ter verificado a normalidade das distribuições por aplicação 
do teste de normalidade de D’Agostino e Pearson. Este teste foi preferido em 
detrimento ao clássico teste de Kolmogorov-Smirnov por este último apenas 
calcular o valor p associado a um único valor - a maior discrepância entre a 
distribuição cumulativa dos dados medidos e a distribuição cumulativa gaussiana 
– e já não ser recomendado (“o teste de Kolmogorov-Smirnov é apenas uma 
curiosidade histórica e que nunca deve ser utilizado” (D'Agostino, 1986)). O teste 
de Shapiro-Wilk não foi utilizado por não ser tão eficaz como o de D’Agostino e 
Pearson na presença de valores iguais. Este último, compara a curtose e 
enviesamento dos dados experimentais com a distribuição gaussiana teórica. 
 No caso de se obterem amostras com distribuições com discrepâncias em 
relação à distribuição Normal, identificaram-se visualmente possíveis outliers e 
confirmou-se a sua presença pelo teste de Grubbs (ou extreme studentized 
deviate). Como o presente estudo não lida com variabilidade biológica, pode-se 
seguir a recomendação de Muzyka e de Motulski (Motulsky, 1995; Muzyka et al., 
2007): “outliers muito significativos devem ser removidos dos cálculos em 
situações em que possam ocorrer erros experimentais e em que a variabilidade 
biológica não é uma possibilidade”. 
 Para todos os testes estatísticos realizados, fixou-se o nível de significância 
em 5% (α = 0,05) e o poder mínimo aceitável em 80% [(1-β) = 0,80], tendo 
indicado os ensaios-piloto realizados que n=12 é bastante mais do que suficiente 
face aos desvios padrão registados para cada uma das variáveis. 
 Quanto a questões de associação entre variáveis, foram abordadas por 
regressão uma vez que se pretendeu sempre verificar a predictabilidade de uma 
variável em função de outra. A opção entre regressão linear e não linear baseou-
se na observação dos gráficos obtidos experimentalmente, do cálculo do teste F 
para verificação da adequação do modelo linear e do conhecimento teórico sobre 
o fenómeno analisado, como aliás é recomendado por Altman (Altman, 1999). 
 

D.II.3.7. Ensaios Realizados 
 
 Os ensaios de rotação/flexão realizados podem ser agrupados do seguinte 
modo: 
 - Ensaios de controlo, nos quais se pretendeu optimizar a utilização do 
protótipo. 
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 - Ensaios de caracterização de limas novas, com comparação do número de 
ciclos até à fractura entre limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1. 
 - Ensaios para determinação dos efeitos dos procedimentos de esterilização 
e de imersão em hipoclorito de sódio sobre o número de ciclos até à fractura dos 
três tipos de limas. 
 - Ensaios para determinação do efeito da temperatura sobre o número de 
ciclos até à fractura em limas novas. 
  

D.II.3.7.1. Ensaios de Controlo 
 
 As limas a testar em ensaios de rotação/flexão contactam com a calha 
existente na placa de teste do protótipo. Este contacto pode criar atrito, pelo que 
numa primeira fase se averiguou a necessidade de os ensaios de rotação/flexão 
serem realizados na presença de lubrificante. 
 Por outro lado, existem três raios de curvatura diferentes disponíveis na 
placa de teste do protótipo. Não havendo na literatura consenso sobre o raio de 
curvatura mais frequente em dentes humanos, procurou-se determinar o efeito 
do raio de curvatura nos resultados dos testes de fadiga a fim de optimizar as 
condições experimentais, identificando as que melhor permitem comparar e 
identificar diferenças entre os três tipos de limas a testar. Neste contexto, 
também se optimizou o posicionamento das limas na placa de teste. 
 

D.II.3.7.1.1. Presença de lubrificante 
 
 Para determinar a necessidade de efectuar os ensaios de rotação/flexão 
com lubrificação, foram utilizadas 24 limas ProTaper S1 novas, divididas em dois 
grupos de 12 limas cada. A escolha para este ensaio recaiu sobre este tipo de 
limas por serem aquelas que têm arestas mais vivas e, por isso, maior atrito 
podem oferecer no contacto com a calha da placa de teste. 
 Os dois grupos foram designados “Com lubrificante” e “Sem lubrificante”, 
tendo sido colocada vaselina na calha da placa de teste e em volta de todas as 
limas a testar no primeiro grupo, mas não no segundo. 
 Todas as limas foram ensaiadas com uma flexão imposta pela calha da 
placa de teste com 10 mm de raio de curvatura, sendo esta curvatura imposta a 
partir de D1 [vide Figura 81, pág. 230; neste caso, a = 1 mm]. A temperatura da 
placa de teste foi mantida constantemente a 37 ºC. 
 Cada lima foi submetida a rotação/flexão até à fractura no protótipo, como 
enunciado em § D.II.3.3.1, pág. 223 e § D.II.3.3.2, pág. 226. 
 Pelo método descrito anteriormente [vide § D.II.3.5.2, pág. 229], foi 
determinado o número de ciclos até à fractura (Nf) para cada lima, tendo Nf sido 
comparado entre os dois grupos experimentais pelo teste t não emparelhado (α = 
0,05). 
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D.II.3.7.1.2. Efeito do raio de curvatura e do local de aplicação da 
curvatura 

 
 Para determinar o efeito do raio de curvatura no número de ciclos até à 
fractura e escolher o local das limas onde é mais adequado aplicar a curvatura, 
foram utilizadas 48 limas ProFile .06(35) novas, divididas em quatro grupos de 
12 limas cada. 
  
 - Grupo “10/D1”: limas submetidas a uma curvatura de 10 mm de raio, 
aplicada a partir de D1 [vide Figura 81, pág. 230; neste caso, a = 1 mm]. 
 - Grupo “5/D1”: limas submetidas a uma curvatura de 5 mm de raio, 
aplicada a partir de D1. 
 - Grupo “2/D1”: limas submetidas a uma curvatura de 2 mm de raio, 
aplicada a partir de D1. 
 - Grupo “10/D5”: limas submetidas a uma curvatura de 10 mm de raio, 
aplicada a partir de D5 [vide Figura 81, pág. 230; neste caso, a = 5 mm]. 
  
 Escolheu aplicar-se a curvatura a 1 mm da ponta das limas por esta ser a 
distância mínima que permite identificar com facilidade a fractura das limas nas 
imagens vídeo recolhidas. A distância de 5 mm foi escolhida arbitrariamente de 
modo a ser suficientemente diferente da primeira, mas ainda plausível do ponto 
de vista anatómico. Com efeito, um canal endodôntico tende a ser 
particularmente curvo na sua região mais apical, mas existem casos de raízes 
dilaceradas em que as curvaturas impostas às limas são aplicadas longe das suas 
pontas; por outro lado, os canais endodônticos têm um comprimento médio que 
ronda os 10 mm, pelo que a aplicação da curvatura a uma distância maior que 
5 mm da ponta da lima não teria correspondência com a realidade anatómica, a 
não ser em casos excepcionais. 
 A temperatura da placa de teste foi mantida constantemente a 37 ºC e 
todas as limas foram ensaidas com lubrificação com vaselina. 
 Cada lima foi submetida a rotação/flexão até à fractura no protótipo, como 
enunciado em § D.II.3.3.1, pág. 223 e § D.II.3.3.2, pág. 226. 
 Para cada lima, foi determinado o número de ciclos até à fractura (Nf) pelo 
método descrito anteriormente [vide § D.II.3.5.2, pág. 229]. 
 Comparou-se LOG (Nf) entre os quatro grupos por análise de variância (1-
way ANOVA). Sendo p<0,05, procedeu-se ao teste post hoc de comparações 
múltiplas de Tukey-Kramer. 
 Para os três grupos em que a curvatura foi aplicada em D1, também se 
efectuou regressão linear de Nf em função do raio de curvatura para esclarecer a 
relação entre estas duas variáveis. 
  

D.II.3.7.2. Ensaios em limas novas 
 
 Para se comparar o comportamento à fadiga de instrumentos novos 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, foram utilizados organizados 
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três grupos, com 12 limas de cada tipo, num total de 36 limas. Cada grupo foi 
nomeado de modo conforme ao tipo de limas que o compõe. 
 Cada lima foi submetida a rotação/flexão até à fractura no protótipo, como 
descrito em § D.II.3.3.1, pág. 223 e em § D.II.3.3.2, pág. 226. 
 Todos os ensaios foram realizados com um raio de curvatura de 10 mm 
(sendo a curvatura aplicada em D1), com a placa de teste mantida a 37 ºC e com 
as limas lubrificadas com vaselina. 
 Para cada lima, foi aplicado o método anteriormente descrito [vide 
§ D.II.3.5.2, pág. 229], tendo-se determinado o número de ciclos até à fractura 
(Nf), a distância entre a ponta da lima e o local de fractura (Lf), o diâmetro no 
local da fractura (∅f) e a localização angular da fractura no segmento flectido 
(αf). 
 Procuraram-se diferenças significativas (α = 0,05) entre as médias de LOG 
(Nf) determinadas para cada um dos grupos por análise de variância (one-way 
ANOVA). Em caso de a diferença ser significativa, executou-se o teste post hoc 
de Tukey-Kramer (α = 0,05) para se identificarem diferenças significativas das 
médias entre pares de grupos. 
 O mesmo procedimento estatístico foi aplicado às variáveis Lf, ∅f e αf.  
 

D.II.3.7.3. Ensaios em limas submetidas a procedimentos de 
esterilização e a imersão em hipoclorito de sódio 

 
 Neste grupo de ensaios, averiguou-se o efeito de 10 ciclos de esterilização 
e o efeito de imersão em hipoclorito de sódio sobre o número de ciclos até à 
fractura e a localização da fractura em limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1. 
 Foram utilizadas 108 limas distribuídas pelos seguintes 9 grupos: 
 - Grupo “ProFile .06(35) / Novo”: 12 limas ProFile .06(35) no estado em 
que são recebidas do fabricante. 
 - Grupo “ProFile .06(35) / Esterilização”: 12 limas ProFile .06(35) após 
terem sido submetidas a 10 ciclos de esterilização [vide § D.I.2, pág. 178]. 
 - Grupo “ProFile .06(35) / NaOCl”: 12 limas ProFile .06(35) após terem sido 
imersas em 5% [NaOCl]aq durante uma hora [vide § D.I.3, pág. 179]. 
  
 - Grupo “ProFile GT .10(20) / Novo”: 12 limas ProFile GT .10(20) no estado 
em que são recebidas do fabricante. 
 - Grupo “ProFile GT .10(20) / Esterilização”: 12 limas ProFile GT .10(20) 
após terem sido submetidas a 10 ciclos de esterilização [vide § D.I.2, pág. 178]. 
 - Grupo “ProFile GT .10(20) / NaOCl”: 12 limas ProFile GT .10(20) após 
terem sido imersas em 5% [NaOCl]aq durante uma hora [vide § D.I.3, pág. 179]. 
  
 - Grupo “ProTaper S1 / Novo”: 12 limas ProTaper S1 no estado em que são 
recebidas do fabricante. 
 - Grupo “ProTaper S1 / Esterilização”: 12 limas ProTaper S1 após terem 
sido submetidas a 10 ciclos de esterilização [vide § vide § D.I.2, pág. 178]. 
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 - Grupo “ProTaper S1 / NaOCl”: 12 limas ProTaper S1 após terem sido 
imersas em 5% [NaOCl]aq durante uma hora [vide § D.I.3, pág. 179]. 
  
 Cada lima foi submetida a rotação/flexão até à fractura no protótipo, como 
descrito em § D.II.3.3.1, pág. 223 e em § D.II.3.3.2, pág. 226. 
 Todos os ensaios foram realizados com um raio de curvatura de 10 mm 
(sendo a curvatura aplicada em D1), com a placa de teste mantida a 37 ºC e com 
as limas lubrificadas com vaselina. 
 Para cada lima, foi aplicado o método anteriormente descrito [vide 
§ D.II.3.5.2, pág. 229], tendo-se determinado o número de ciclos até à fractura 
(Nf), a distância entre a ponta da lima e o local de fractura (Lf). 
 Para se comparar a média de Nf (e de Lf) entre os grupos, foi utilizada 
análise multivariada (two-way ANOVA) aplicada a Nf (e a Lf), com α = 0,05. Em 
caso de diferenças significativas entre as médias de cada uma das duas 
variáveis, foi efectuado o teste post hoc de Bonferroni (α = 0,05). 
 

D.II.3.7.4. Ensaios em limas utilizadas na clínica 
 

D.II.3.7.4.1. Limas ProFile .06(35) 
  
 Para determinar o efeito da utilização clínica de limas ProFile .06(35) sobre 
a localização da fractura e o número de ciclos até à fractura destas limas, foram 
constituídos dois grupos: 
  
 - Grupo “Novo”: 12 limas ProFile .06(35) novas. 
 - Grupo “Após 10 casos”: 12 limas ProFile .06(35) utilizadas para preparar 
10 casos clínicos cada [vide § D.I.4, pág. 181]. 
  
 Cada lima foi submetida a rotação/flexão até à fractura no protótipo, como 
descrito em § D.II.3.3.1, pág. 223 e em § D.II.3.3.2, pág. 226. 
 Todos os ensaios foram realizados com um raio de curvatura de 10 mm 
(sendo a curvatura aplicada em D1), com a placa de teste mantida a 37 ºC e com 
as limas lubrificadas com vaselina. 
 Para cada lima, foi aplicado o método anteriormente descrito [vide 
§ D.II.3.5.2, pág. 229], tendo-se determinado o número de ciclos até à fractura 
(Nf), a distância entre a ponta da lima e o local de fractura (Lf). 
 Para se comparar a média de Nf (e de Lf) entre os grupos, foi aplicado o 
teste t não emparelhado com correcção de Welsh (α = 0,05) sempre que a 
variância se verificou ser significativamente diferente entre os dois grupos. A 
diferença entre as variâncias dos dois grupos foi averiguada com um teste F 
(n=24, α = 0,05). 
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D.II.3.7.4.2. Limas ProFile GT .10(20) 
 
 O efeito da utilização clínica de limas ProFile GT .10(20) sobre a localização 
da fractura e o número de ciclos até à fractura destas limas foi investigado de 
modo idêntico ao utilizado para as limas ProFile .06(35) [vide § D.II.3.7.4.1, 
pág. 236]. De referir, apenas, os grupos formados: 
 - Grupo “Novo”: 12 limas ProFile GT .10(20) novas. 
 - Grupo “Após 5 casos”: 12 limas ProFile GT .10(20) utilizadas para 
preparar 5 casos clínicos cada [vide § D.I.4, pág. 181]. 
 

D.II.3.7.4.3. Limas ProTaper S1 
 
 O efeito da utilização clínica de limas ProTaper S1 sobre a localização da 
fractura e o número de ciclos até à fractura destas limas foi investigado de modo 
idêntico ao utilizado para as limas ProFile .06(35) [vide § D.II.3.7.4.1, pág. 236]. 
De referir, apenas, os grupos formados: 
 - Grupo “Novo”: 12 limas ProTaper S1 novas. 
 - Grupo “Após 9 casos”: 12 limas ProTaper S1 utilizadas para preparar 9 
casos clínicos cada [vide § D.I.4, pág. 181]. 
  

D.II.3.7.5. Efeito da temperatura de trabalho nos ensaios de fadiga 
 
 Neste grupo de ensaios, investigou-se o efeito da temperatura a que os 
testes de rotação/flexão são realizados sobre o desempenho mecânico de limas 
ProFile .06(35). 
 Foram utilizadas 48 destas limas, em estado novo, divididas de modo 
equivalente por 4 grupos, conforme a temperatura a que foram testadas no 
protótipo. Assim, formaram-se os grupos “10 ºC”, “20 ºC”, “37 ºC” e “65 ºC”, de 
acordo com a temperatura a que a placa de teste foi mantida durante o ensaio 
mecânico das limas de cada grupo. 
 A escolha da temperatura não foi arbitrária e baseou-se nos resultados 
obtidos em D.S.C. para este tipo de limas: escolheu-se a temperatura de 10 ºC 
por ser a mais baixa que se consegue atingir na placa de teste e, 
simultaneamente, permitir que a liga apresente uma elevada quantidade de 
fase R. A temperatura de 37 ºC foi escolhida por ser a do corpo humano e, 
consequentemente, a temperatura a que as limas trabalham em condições 
clínicas. 20 ºC foi uma temperatura intermédia, em que alguma fase R já existe. 
Por fim, escolheu-se 65 ºC por ser uma temperatura francamente mais elevada, 
em que a liga existe claramente em austenite, e também uma temperatura tão 
distante de 37 ºC como os 10 ºC do primeiro grupo distam da temperatura do 
corpo humano. 
 Cada lima foi submetida a rotação/flexão até à fractura no protótipo, como 
descrito em § D.II.3.3.1, pág. 223 e em § D.II.3.3.2, pág. 226. 
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 Todos os ensaios foram realizados com um raio de curvatura de 10 mm 
(sendo a curvatura aplicada em D1) e com as limas lubrificadas com vaselina. 
 Para cada lima, foi aplicado o método anteriormente descrito [vide 
§ D.II.3.5.2, pág. 229], tendo-se determinado o número de ciclos até à fractura 
(Nf), a distância entre a ponta da lima e o local de fractura (Lf). 

A comparação estatística entre grupos foi feita por análise de variância 
(one-way ANOVA) aplicada a Nf e a Lf. Em caso de diferenças significativas 
(α=0,05) entre as médias de cada uma das duas variáveis quantificadas, foi 
efectuado o teste post hoc de Tukey para detecção de diferenças significativas 
(α=0,05) na média das variáveis consideradas, entre cada par de grupos. 
 A curva de Nf em função da temperatura foi determinada por regressão não 
linear. 
 Por outro lado, também se determinou a percentagem de fase R presente 
no arrefecimento e no aquecimento para as temperaturas 10 ºC, 20 ºC, 37 ºC e 
65 ºC [determinações feitas a partir dos resultados referentes a material 
proveniente da região cortante D0D16 de dez limas ProFile .06(35) - vide 
§ E.II.1.2.3.1, pág. 288], de modo a determinar, por regressão não linear, as 
duas curvas “percentagem de fase R em função da temperatura”, uma no 
arrefecimento e outra no aquecimento. 
 A evolução de Nf em função da temperatura foi comparada com a evolução 
da percentagem de fase R presente na liga em função da temperatura, quer no 
aquecimento como no arrefecimento. 
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D.II.4. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO 
 

D.II.4.1. Objectivos 
 
 As observações feitas em microscopia electrónica de varrimento (S.E.M. – 
Scanning Electon Microscopy) tiveram dois objectivos principais: a caracterização 
morfológica da superfície de limas endodônticas e o estudo fractográfico de limas 
quebradas, quer em protótipo como na clínica. 
 A técnica foi particularmente útil para visualizar limas ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 no estado em que são recebidas do fabricante; 
após terem sido submetidas a procedimentos de esterilização; após terem 
contactado com uma solução de hipoclorito de sódio; após terem sido usadas 
para a preparação de casos clínicos, com e sem fractura intracanalar. 
 A microscopia electrónica de varrimento foi ainda utilizada para 
compreender a influência da temperatura de trabalho sobre as características 
fractográficas de limas ProFile .06(35). 
 

D.II.4.2. Princípio de Funcionamento 
 

A obtenção de imagens em microscopia electrónica de varrimento baseia-
se na interacção de um feixe electrónico composto por electrões muito 
acelerados e de alta energia com os átomos de uma amostra. Dessa interacção, 
esquematizada na Figura 82 A, destaca-se a emissão de:  
 

- Electrões secundários (S.E. – Secondary Electrons). São electrões 
arrancados das camadas mais externas dos átomos pelos electrões do feixe 
incidente. Têm baixa energia e provêm das regiões mais superficiais da amostra 
e, por isso, têm maior poder de resolução. 

- Electrões primários retrodifundidos (B.S.E. – Backscattered Electrons). 
São electrões do feixe incidente que são desviados da sua trajectória por uma 
colisão elástica com um átomo da amostra e que, em consequência, voltam para 
trás. Têm energia mais elevada do que os electrões secundários e, por isso, 
menor poder de resolução. Contribuem para a imagem com um importante 
contraste de número atómico por serem emitidos em maior quantidade por 
regiões de número atómico médio mais elevado. 

- Radiação X, produzida pela colisão dos electrões do feixe incidente com 
electrões de camadas mais internas dos átomos da amostra, arrancando-os das 
suas órbitas. Os lugares deixados vagos nas camadas mais internas podem vir a 
ser ocupados por electrões de camadas mais externas, emitindo raios.X com um 
comprimento de onda característico, o que permite identificar o tipo de átomo 
ionizado e, assim, a composição elementar do material. 
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A. Interacções entre o feixe electrónico incidente e a 
amostra 

B. Esquema de um microscópio electrónico de 
varrimento 

 
Figura 82: Microscopia electrónica de varrimento – Princípio de funcionamento 

[retirado de (Silva, 2004)]. 
  

 
A constituição básica de um microscópio electrónico de varrimento está 

esquematizada na Figura 82 B em que os principais elementos são: 
- Um canhão electrónico: produz um feixe de electrões de alta energia a 

partir dos electrões emitidos por efeito termo-iónico de um cátodo a elevada 
temperatura, geralmente um filamento de tungsténio a temperaturas perto de 
2500 ºC. Estes electrões são acelerados por uma alta voltagem (da ordem do kV) 
e focados num ponto por um diafragma. 

- Um sistema óptico electromagnético composto por lentes e bobines 
magnéticas que condiciona o feixe electrónico, focando-o numa área de poucos 
nanómetros, e o projecta sobre a amostra, varrendo-a. Este sistema também 
permite controlar a qualidade da imagem obtida, quer em resolução quer em 
profundidade de campo. 

- Um conjunto de detectores dos sinais emitidos pelo espécimen analisado. 
Como anteriormente exposto, são três os principais sinais emitidos por uma 
amostra analisada em S.E.M., pelo que também existem três tipos diferentes de 
detectores num microscópio electrónico de varrimento. 
  
 O detector lateral (de Everhart-Thornley, E.T.) foi inicialmente concebido 
para a detecção de electrões de mais baixa energia. Este detector pode ser 
polarizado positivamente (atraindo os electrões de baixa energia, ou seja 
electrões secundários, e formando uma imagem S.E.) ou negativamente 
(repelindo os electrões secundários mas permitindo a detecção de electrões 
primários retrodifundidos de maior energia e formando, assim, uma imagem 
B.S.E.). A sua posição lateral em relação ao porta-amostras permite um 
contraste topográfico. 
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 O detector de topo é um semicondutor de silício que apenas é sensível aos 
electrões de alta energia, isto é, aos electrões primários retrodifundidos (imagem 
unicamente B.S.E.). Só são detectados electrões emitidos segundo trajectórias 
de colisão do detector, posicionado por cima do porta-amostras e, por isso, as 
imagens obtidas não têm um contraste topográfico marcado. 
 O detector de raios-X é, geralmente, um espectrómetro de dispersão de 
energia (E.D.S. – Energy Dispersion Spectrometer) que permite identificar a 
composição química média da amostra numa área de cerca de um mícron de 
diâmetro. A análise química assim obtida é semi-quantitiva. 
 

D.II.4.3. Equipamento 
 

No presente trabalho foi utilizado um microscópio electrónico de varrimento 
Zeiss DSM 962 equipado com um detector E.D.S. ED5 Oxford IncaX. 
 

D.II.4.4. Preparação de amostras para S.E.M. 
 
 Todas as amostras para S.E.M. foram limpas em solventes orgânicos 
seguindo o protocolo que se segue: 
  
 - Imersão em acetona (acetona para análise, Panreac) durante 5 minutos 
com agitação a 40kHz a temperatura ambiente num tanque de ultra-sons 
Branson 200. Repetição do processo duas vezes, com renovação de acetona 
entre ciclos consecutivos. A imersão em acetona foi, pois, de 15 minutos. 
 - Imersão em etanol (etanol absoluto para análise, Riedel de Haën) durante 
5 minutos com agitação ultra-sónica. Substituição do álcool e repetição da 
agitação ultra-sónica por mais 5 minutos. 
 - Secagem com corrente de ar frio contínua (secador de cabelo) durante 5 
minutos. 
  
 As amostras foram, de seguida, colocadas no suporte do microscópio 
electrónico, ao qual foram coladas com fita de carbono condutora de electrões. 
 Não foi necessário aurificar o material a observar por o contraste 
topográfico ter demonstrado ser suficiente em ensaios-piloto. 
 No caso particular de limas utilizadas na clínica e observadas inteiras, foi 
criado um suporte especial (Figura 83) de alumínio que permitiu a colocação das 
limas flectidas no porta-amostras do microscópio electrónico de varrimento. 
Melhorou-se a condução eléctrica das limas pela colocação de fita de carbono 
entre o mandril e o alumínio e o porta-amostras. 
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 Figura 83: Suporte para flectir limas em microscopia electrónica de varrimento.  

 

D.II.4.5. Observação de amostras em S.E.M. 
 
 A observação das amostras foi feita com um feixe regulado a 10, 15 ou 20 
kV e as ampliações variaram entre 76x e 10000x. 
 As imagens foram sobretudo recolhidas pelo detector lateral de Everhart-
Thornley, utilizado para detecção de electrões secundários. Este foi o principal 
modo escolhido porque este tipo de electrões permitem obter um sinal intenso, 
uma melhor resolução e uma observação topográfica com percepção facilitada do 
relevo da superfície da amostra. 
 Em casos em que o relevo superficial não foi marcado e/ou em que foram 
utilizadas pequenas ampliações, foi sacrificada a resolução para melhorar o 
contraste da imagem, tendo-se utilizado imagens resultantes de electrões 
primários retro-difundidos. As imagens B.S.E. também foram preferidas sempre 
que se pretendeu distinguir material orgânico (com menor número atómico 
médio do que o material metálico). 
 Por fim, o E.D.S. foi utilizado para esclarecimento de algumas 
características morfológicas pouco claras nas imagens obtidas, como a eventual 
presença de camadas de óxidos superficiais ou de material não metálico. 
 

D.II.4.6. Tratamento de imagens 
 

As imagens para tratamento informático foram escolhidas de modo a 
serem características da situação examinada. 

As imagens seleccionadas para ilustrarem o presente trabalho foram 
optimizadas com o programa Adobe Photoshop CS3 Extended v. 10.0 do seguinte 
modo: 

- Ajuste e homogenização de contraste, brilho e níveis de cinzentos 
(funções Photoshop utilizadas: Autolevels, Autocontrast, Curves). 

- Fotomontagem de imagens obtidas em áreas contíguas (funções 
Photoshop utilizadas: Marquee Tool, Move Tool, Curves, Merge Layers, Crop 
Tool). 

- Aumento de nitidez da escala métrica utilizada e simplificação da 
informação fornecida, como por exemplo eliminação de informação sobre a 
distância entre a amostra e o detector (funções Photoshop utilizadas: Smart 
Sharpen Filter, Background Eraser Tool, Move Tool, Merge Layers). 
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- Ajuste da dimensão final da imagem (função Photoshop utilizada: Image 
Size). Em nenhum caso houve distorção ou alteração das proporções relativas 
das imagens. 
 

D.II.4.7. Observações realizadas 
 

Foram examinadas limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 
em microscopia electrónica de varrimento. As limas estavam em condições 
diferentes: em estado novo, após terem sido submetidas a procedimentos de 
esterilização, após terem sido imersas em hipoclorito de sódio, após terem sido 
utilizadas para a preparação de casos clínicos e, no caso das limas 
ProFile .06(35), também após terem sido testadas em protótipo a temperaturas 
diferentes. 
 

D.II.4.7.1. Limas em estado novo 
 

D.II.4.7.1.1. Limas inteiras 
 

As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 foram 
observadas longitudinalmente no seu estado intacto, tal como são recebidas do 
fabricante. 

Foram recolhidas imagens em fraca ampliação (76x) da totalidade da 
região cortante das limas e do início do cabo de Ni-Ti adjacente. 

Foi também fotografada a maior ampliação (500x) a região da ponta, a 
região média das limas – tanto do sulco helicoidal como da aresta 
cortante/superfície radial - e a zona de transição entre a região cortante e o cabo 
das limas. 
 

D.II.4.7.1.2. Limas fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em 
protótipo 

 
As limas fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em protótipo (vide 

§ D.II.3.7.2, pág. 234) foram fotografadas a ampliações variáveis, entre 76x e 
5000x. Foram colhidas imagens das seguintes situações: 

- Lima ProFile GT .10(20) fracturada na haste: Observação do facies de 
fractura com o porta-amostras sem inclinação (visão ortogonal da superfície de 
fractura), com inclinação de 30º e de 60º. A mesma amostra também foi, numa 
segunda fase, observada longitudinalmente na região adjacente à fractura. 

- Lima ProFile GT .10(20) fracturada na região cortante: observação 
transversal e longitudinal da região de fractura. 

- Limas ProFile .06(35) e ProTaper S1 fracturadas na região cortante: 
observação transversal e longitudinal das regiões de fractura. No caso da lima 



Materiais e métodos - Métodos 
 
 

244 

ProTaper S1, também se procedeu a uma observação intermédia, com o porta-
amostras inclinado a 30º. 
 

D.II.4.7.2. Limas após procedimentos de esterilização 
 

D.II.4.7.2.1. Limas inteiras 
 

As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 submetidas a 10 
ciclos de esterilização foram observadas longitudinalmente no seu estado intacto. 

Foram recolhidas imagens exemplificativas, com ampliação de 100x, da 
transição entre a região cortante e o cabo e, com ampliação de 500x, da região 
média das limas – tanto do sulco helicoidal como da aresta cortante/superfície 
radial. 
 

D.II.4.7.2.2. Limas fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em 
protótipo 

 
As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 submetidas a 10 

ciclos de esterilização e fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em 
protótipo (vide § D.II.3.7.3, pág. 235) foram observadas a ampliações variáveis, 
entre 76x e 5000x. 
 

D.II.4.7.3. Limas após imersão em hipoclorito de sódio 
 

D.II.4.7.3.1. Limas inteiras 
 

As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 que foram 
imersas em hipoclorito de sódio [5%]aq durante uma hora foram observadas 
longitudinalmente no seu estado intacto. 

Foram recolhidas imagens exemplificativas, com ampliação de 100x, da 
transição entre a região cortante e o cabo e, com ampliação de 500x, da região 
média das limas – tanto do sulco helicoidal como da aresta cortante/superfície 
radial. 
 

D.II.4.7.3.2. Limas fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em 
protótipo 

 
As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 submetidas a 10 

ciclos de esterilização e fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em 
protótipo (vide § D.II.3.7.3, pág. 235) foram observadas a ampliações variáveis, 
entre 76x e 5000x. 
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D.II.4.7.4. Limas após utilização clínica 
 

D.II.4.7.4.1. Limas inteiras 
 

As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 que já tinham 
sido utilizadas na clínica para preparação de casos clínicos (respectivamente 10, 
5 e 9) foram colocadas em flexão no suporte apresentado na Figura 83 
(pág. 242) e observadas longitudinalmente.  

Também foram observadas limas ProTaper S1 distorcidas durante a pratica 
clínica, mas que não apresentaram fractura. Estas limas não foram colocadas no 
suporte para serem flectidas, tendo sido observadas longitudinalmente no seu 
estado habitual. 

Foram recolhidas imagens exemplificativas do estado superficial das limas, 
com ampliações entre 50x e 5000x. 
 

D.II.4.7.4.2. Limas fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em 
protótipo 

 
As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 utilizadas 

clinicamente na preparação de casos endodônticos e que fracturaram durante 
ensaios de rotação/flexão em protótipo (vide § D.II.3.7.4, pág. 236) foram 
observadas a ampliações variáveis, entre 76x e 5000x, tendo-se recolhido 
imagens dos aspectos mais exemplificativos. 
 

D.II.4.7.5. Limas ProFile .06(35) após ensaios de fadiga a diferentes 
temperaturas 

 
Foram observadas as superfícies de fractura apresentadas por limas 

ProFile .06(35) fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em protótipo a 
10 ºC e a 65 ºC (vide § D.II.3.7.5, pág. 237). As regiões de fractura foram 
observadas de topo, com as limas montadas com o seu eixo longitudinal paralelo 
ao do porta-amostras do microscópio, e também lateralmente, com o eixo 
longitudinal da lima e a superfície do porta-amostras paralelos. 
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E.  RESULTADOS 
 



 

248 

 
 
 



Ensaios D.S.C. 
 
 

249 

E.I. ENSAIOS DE CONTROLO 

E.I.1. ENSAIOS D.S.C.  
 

E.I.1.1. Condições de funcionamento do forno 
 

E.I.1.1.1. Ciclos térmicos programados versus ciclos térmicos efectuados 
 

E.I.1.1.1.1. Ciclo simples 
 

A Figura 84  A apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.1.1 a), pág. 202. 

Na etapa de estabilização, a temperatura medida no interior do forno não 
segue o ciclo térmico programado nos primeiros segundos, tornando-se depois 
progressivamente sobreponível com as temperaturas programadas. 
Na etapa de caracterização das transformações, a temperatura real dentro do 
forno segue, grosso modo, a temperatura programada. Na Figura 84 B, a curva 
dT/dt permite avaliar com maior precisão a evolução da temperatura real medida 
dentro do forno: 
 

- Durante o arrefecimento, a Figura 84 B mostra que dT/dt é rectilínea, 
constante e igual a -0,126 ºC/s entre t=1499 s e t=2715 s, o que equivale a uma 
taxa de arrefecimento real de -7,56 ºC/min para temperaturas compreendidas 
entre +90,1 ºC e -59,5 ºC. Para temperaturas reais superiores a +90,1 ºC, dT/dt 
é variável, o que equivale a dizer que a temperatura real não acompanha a taxa 
de arrefecimento programada. De modo comparável, para temperaturas 
inferiores a -60  C, a taxa de arrefecimento torna-se cada vez menor; no limite 
estabelecido de -80 º C, a velocidade de arrefecimento é de apenas -4 º C/min 
em vez dos -7,5 ºC/min programados (Figura 84 C). 
 

- Durante o aquecimento, e entre t=3250 s e t=3331 s, dT/dt é variável, o 
que implica que a temperatura real não acompanhe a velocidade constante de 
aquecimento programada. A partir de t=3331 s (o que equivale a T=-69,7 ºC), a 
temperatura real medida no interior do forno tem uma evolução rectilínea 
constante, como é comprovado pela evolução também rectilínea e 
constantemente igual a 0, 125 ºC/s de dT/dt – o que equivale a uma taxa de 
aquecimento real de 7,50 ºC/min. Por não haver alteração da taxa de 
aquecimento a partir de t=3331 s, o fluxo também não sofre variação, como 
indicado por dϕ/dt=0. 
 
 
 



Resultados - Ensaios de controlo 
 
 

250 

Em resumo: 
 
- No arrefecimento, o aparelho Setaram D.S.C. 92 cumpre o Ciclo simples 

programado até -60 ºC, mantendo uma taxa de arrefecimento constante e igual 
a -7,5 ºC/min. 
 

- Abaixo de -60 ºC, o aparelho Setaram D.S.C. 92 arrefece o interior do 
forno de modo progressivamente mais lento do que o programado, o que se 
acompanha de uma variação do fluxo térmico medido no sentido positivo, 
simulando uma reacção exotérmica. 
 

- No aquecimento, o aparelho Setaram D.S.C. 92 cumpre o Ciclo simples 
programado, mantendo uma taxa de aquecimento constante igual a 7,5 ºC/min a 
partir de – 70 ºC. Abaixo de -70 ºC, o acompanhamento da taxa de aquecimento 
programada pela real não é perfeito, mas não é tão discrepante como se verifica 
na fase terminal da fase de arrefecimento. 
 

- Tanto no arrefecimento como no aquecimento, o fluxo térmico medido 
num forno com cadinhos não apresenta variações positiva ou negativa, 
mantendo-se constantemente a 0 mW/s: a linha base é constante. Em 
contrapartida, variações da velocidade de arrefecimento (ou de aquecimento) 
acarretam variações do fluxo sem que haja qualquer transformação de fase a 
ocorrer. 
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A: Temperatura real no interior do forno e fluxo térmico 
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D: Detalhe de A. Evolução do fluxo com diminuição de velocidade de arrefecimento 

 

 Figura 84: Ciclo térmico efectuado com forno sem amostras  
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E.I.1.1.1.2. Ciclos repetidos 
 

A Figura 85 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos 
no§ D.II.1.7.1.1 a), pág. 202. A etapa de caracterização das transformações 
apresenta os 3 ciclos que foram programados, cada um com arrefecimento entre 
100 ºC e -80  ºC seguido de aquecimento entre -80  ºC e 100 ºC. 
 

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 85: Ciclo Repetido Efectuado.  

 
Na Figura 86 examina-se a capacidade real de acompanhamento da taxa 

de variação de temperatura programada, pela observação de dT/dt. Entre 
+90 ºC e -60 ºC, a taxa de arrefecimento mantém-se constante e igual a -
7,5 ºC/min. 

No aquecimento, o mesmo gráfico indica que a o calorímetro utilizado é 
capaz de manter uma taxa de aquecimento constante e igual a +7,5 ºC entre -
70 ºC e +90 ºC. 
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 Figura 86: Derivada da temperatura real em ordem ao tempo no ciclo reiterativo. 
Capacidade de acompanhamento da taxa de variação de temperatura programada.  

 
A Figura 87 apresenta detalhes da Figura 87 e compara a evolução das 

temperaturas programadas e das temperaturas reais em função do número do 
ciclo programado, para temperaturas inferiores a -40 ºC, uma vez que é nesta 
gama de temperaturas que se verifica a incapacidade do aparelho cumprir a 
velocidade de arrefecimento programada. 
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 Figura 87: Repetição de ciclos e desfasamento entre temperaturas programada e real  
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Comparando os gráficos mencionados, verifica-se que - em qualquer dos 
ciclos - a velocidade de arrefecimento executada deixa de ser sobreponível à 
programada para temperaturas inferiores a -60 ºC. 

No aquecimento, a discrepância entre as taxas de aquecimento 
programada e real - detectável pela observação de dT/dt na Figura 86 – é 
bastante menor. 
 

Em resumo: 
 

Os resultados obtidos no ciclo repetido são comparáveis aos mencionados 
no caso do ciclo simples: 
 

- No arrefecimento, o aparelho Setaram D.S.C. 92 cumpre o ciclo simples 
programado entre + 90 ºC e -60 ºC, mantendo nesta gama de temperaturas 
uma taxa de arrefecimento constante e igual a -7,5 ºC/min. 
 

- Abaixo de -60 ºC, o aparelho Setaram D.S.C. 92 arrefece o interior do 
forno de modo progressivamente mais lento do que o programado. 
 

- No aquecimento, entre -70 ºC e +90 ºC, o aparelho Setaram D.S.C. 92 
cumpre a taxa de aquecimento programada de modo constante e igual a 
7,5 ºC/min. Fora desta gama de temperaturas, a falta de acompanhamento entre 
o ciclo programado e o realmente efectuado não é tão marcada como no 
arrefecimento, para temperaturas inferiores a -60 ºC. 
 

- Estes resultados também demonstram a consistência de funcionamento 
do calorímetro Setaram D.S.C. 92 na gama de temperaturas consideradas. 
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E.I.1.1.1.3. Ciclo de baixas temperaturas (inferiores a – 80 ºC) 
 

A Figura 88 A apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.1.1 a), pág. 202. 

Durante o aquecimento, a temperatura real medida no interior do forno 
tem uma evolução rectilínea constante entre t=498s e t=14635s - ou seja, para 
-138,4 ºC < T <+95,9 ºC - como é comprovado pela evolução também rectilínea 
e constantemente igual a +1,64.10-2 ºC/s de dT/dt. Este último valor equivale a 
uma taxa de aquecimento real de 1 ºC/min.  

Na fase de arrefecimento, a temperatura real medida no interior do forno 
tem uma evolução rectilínea constante entre t=1550s e t=29075s - ou seja, para 
+95,9 ºC < T < -127,5 ºC - como é comprovado pela evolução também rectilínea 
e constantemente igual a -1,64.10-2 ºC/s de dT/dt. Este último valor equivale a 
uma taxa de arrefecimento real de -0,98 ºC/min. Quando a temperatura real 
desce para valores inferiores a -127,5 ºC, a taxa de arrefecimento desacelera, 
como indicado por um aumento de dT/dt, sendo três vezes menor (-0,34 ºC/min) 
no fim do ciclo. 
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 Figura 88: Ciclo para baixas temperaturas: temperatura real  

 
Em resumo: 

 
- Os resultados obtidos no ciclo para baixas temperaturas (inferiores a -80 

ºC) são comparáveis aos mencionados no caso do ciclo simples. 
 

- No arrefecimento, o aparelho Setaram D.S.C. 92 cumpre o Ciclo simples 
programado até -127,5 ºC, mantendo uma taxa de arrefecimento constante e 
igual a -1 ºC/min. 
 

B 
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- No aquecimento, o aparelho Setaram D.S.C. 92 cumpre a taxa de 
aquecimento programada - constante e igual a 1 ºC/min – a partir de -138 ºC. 
 

- Tanto no aquecimento como no arrefecimento, temperaturas superiores a 
+96 ºC implicam uma incapacidade de acompanhamento da taxa de variação de 
temperatura programada, embora não tão marcada como no período terminal da 
fase de arrefecimento. 
 

E.I.1.1.2. Linha-base 

E.I.1.1.2.1. Cadinhos utilizados e linha-base 
 

A Figura 89 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.1.1 b), pág. 203. 
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 Figura 89:Fluxo térmico: forno vazio, com 2 cadinhos e com os mesmos cadinhos em 
posições trocadas.  

 
O forno vazio produz uma linha de fluxo de andamento regular, tanto no 

arrefecimento como no aquecimento. No arrefecimento os valores do fluxo são 
mais baixos do que os medidos durante o aquecimento mas, grosso modo, a 
linha de fluxo no aquecimento é paralela à do arrefecimento. As linhas de fluxo 
não apresentam máximos ou mínimos locais, o que era de esperar uma vez que 
o aço inoxidável de que são feitos os cadinhos não apresenta transformação de 
fases na gama de temperaturas considerada. 

Se a posição dos cadinhos for invertida nas células do forno - isto é, quer o 
cadinho 1 esteja no poço A e o 2 no B ou o cadinho 1 esteja no poço B e o 2 no A 
– o andamento do fluxo ao longo de todo o ciclo de temperaturas é comparável 
ao registado quando o forno está vazio. De notar que a linha de fluxo obtida com 
o forno vazia não é nula, pois apesar do cuidado no fabrico dos calorímetros, é 
inevitável que as capacidades caloríficas nos dois poços sejam diferentes, por 
existirem diferenças mínimas de massa. Também de notar, o facto de as linhas 
de fluxo obtidas com os cadinhos 1 e 2 em posição A/B e em posição B/A serem, 
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grosso modo, equidistantes da linha de fluxo obtida com o forno vazio. Tal facto 
pode dever-se a uma ligeira diferença de massa entre os cadinhos utilizados. 

A Figura 90 mostra que a derivada do fluxo em ordem à temperatura real é 
constante e nula, com excepção da região correspondente a temperaturas reais 
inferiores a -60 ºC (no arrefecimento) e inferiores a -70 ºC (no aquecimento). No 
primeiro caso, dϕ/dT toma valores negativos, o que implica um fluxo negativo 
que traduz um abrandamento da taxa de arrefecimento. No segundo caso, dϕ/dT 
é transitoriamente positivo, o que implica um fluxo positivo, provocado pelo 
aceleramento da taxa de aquecimento. 

dϕ/dT nula implica que o fluxo é independente da temperatura. Por outras 
palavras, seja qual for a temperatura considerada, a variação do fluxo é 
constante, o que era de esperar pois, quer os dois poços do forno estejam vazios 
quer tenham dois cadinhos de aço inoxidável, o material de ambos os lados é o 
mesmo e, portanto, não existe diferença de calor libertado/absorvido entre os 
dois poços. 

Abaixo de -60 ºC, verifica-se que o dϕ/dT varia com a temperatura real. Ou 
seja, o fluxo deixa de ter uma variação constante. Na realidade, tal facto deve-se 
à incapacidade do aparelho manter uma taxa de arrefecimento constante abaixo 
de -60 ºC (vide § E.I.1.1.1 - Ciclos térmicos programados versus ciclos térmicos 
efectuados - Ciclo simples, pág. 249). 
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 A: Arrefecimento B: Aquecimento  

 Figura 90: Derivada do fluxo térmico em ordem ao tempo: forno vazio, forno com 2 
cadinhos, forno com os mesmos cadinhos em posições trocadas.  

 
Em resumo: 

 
- A linha base do fluxo é regular, sem mudanças súbitas de andamento, 

quer o forno seja utilizado vazio ou com cadinhos de aço inoxidável. 
 

- No arrefecimento, para T>-60 ºC, dϕ/dT=0, ou seja o fluxo é 
independente da temperatura considerada. Para T<-60 ºC, o dϕ/dT é uma função 
não linear da temperatura, o que implica que o fluxo varie em consequência do 
abrandamento da taxa de aquecimento. 
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- No aquecimento, para T<-70 ºC, o dϕ/dT é uma função não linear da 
temperatura, o que implica que o fluxo varie em consequência do aceleramento 
da taxa de aquecimento. Para T>-70 ºC, dϕ/dT=0, ou seja o fluxo é 
independente da temperatura considerada.  
 

- Sendo os valores absolutos do fluxo maiores quando o cadinho 1 está no 
poço A do forno e o cadinho 2 no poço B do forno do que na posição inversa, os 
cadinhos foram sempre utilizados na mesma posição para todos os ensaios 
realizados com amostras de modo a que a massa do cadinho não tenha que ser 
considerada quando se pretendam comparar amostras. 
 

E.I.1.1.2.2. Reprodutibilidade da linha base  
 

A Figura 91 (pág. 258) apresenta os resultados obtidos pelos métodos 
descritos no § D.II.1.7.1.1 c), pág. 204. As linhas de fluxo têm um andamento 
comparável ao anteriormente verificado na Figura 89. 
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 Figura 91: Reprodutibilidade da linha-base: fluxo medido em dois ciclos consecutivos, 
repetidos com uma semana de intervalo.  

 
É de assinalar a sobreposição quase perfeita das linhas de fluxo nos dois 

ensaios consecutivos realizados no primeiro dia. O mesmo se verifica para as 
linhas de fluxo dos dois ensaios consecutivos realizados uma semana mais tarde. 
Quando comparadas, as linhas de fluxo do primeiro e do oitavo dia não são 
sobreponíveis, o que poderá estar relacionado com graus de humidade 
atmosférica diferentes ou com ligeiras flutuações na temperatura ambiente. As 
diferenças máximas de valor de fluxo entre ciclos realizados com uma semana de 
intervalo são da ordem de 1 mW. 

A Figura 92 apresenta dϕ/dT para as curvas da Figura 91. Como 
anteriormente constatado, verifica-se que dϕ/dT=0 entre +80 ºC e -60 ºC (no 
arrefecimento) e entre -70  ºC e +80 ºC (no aquecimento), qualquer que seja a 
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reiteração do ciclo considerada, ou o dia em que se realizou o ensaio. Quer isto 
dizer que, apesar de o fluxo bruto medido não ser igual quando existe uma 
semana de intervalo entre os ensaios realizados, continua a haver independência 
entre o fluxo medido e a temperatura real do forno e não se detectam 
modificações bruscas do andamento do fluxo. 

Ao invés do anteriormente apresentado, entre +80 ºC e 100 ºC existe 
agora uma função não linear de dϕ/dT, tanto no aquecimento como no 
arrefecimento, o que é explicável pela utilização de um ciclo reiterativo, portanto 
com um patamar de 100 ºC entre o primeiro ciclo e a repetição consecutiva. 
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 Figura 92: Curva dϕ/dT referente aos resultados apresentados na Figura 91  

 
 

Em resumo: 
 

- Quando realizados na sequencia uns dos outros, os ciclos simples 
produzem linhas base comparáveis. 
 

- Quando os ensaios se realizam em dias diferentes, os ciclos realizados 
podem apresentar variações quantitativas da linha-base. No entanto, o 
calorímetro Setaram D.S.C. 92 mantém as características de independência do 
fluxo em relação à temperatura instantânea para as gamas de temperatura 
descritas anteriormente (arrefecimento: [+90;-60] ºC / aquecimento: [-
70;+90] ºC. 
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E.I.1.2. Preparação da amostra 
 

E.I.1.2.1. Influência do corte de alicate, usado para obtenção de 
amostras 

 
Os quatro fragmentos de Ni-Ti cortados com alicate pesavam 57,2 mg. 

Depois do ataque químico, o peso passou para 43,1 mg, o que corresponde a 
uma redução de massa de 25%. Este ataque químico é, portanto, capaz de 
remover eficazmente a camada superficial do material, justamente aquela que 
poderá estar modificada pelo corte. 

A Figura 93 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.1.2 a), pág. 205. 
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 Figura 93: Amostra com e sem ataque químico após o corte com alicate: fluxo e derivada 
do fluxo em ordem à temperatura  

 
 No arrefecimento: 
  
 As linhas de fluxo das duas amostras consideradas não são regulares como 
as apresentadas na Figura 89 (pág. 256), em que o forno não continha amostras. 
Pelo contrário, apresentam picos, correspondendo a reacções exotérmicas. Os 
dois picos ocorrem para gamas de temperaturas sobreponíveis e têm o mesmo 
andamento global. O pico exotérmico da amostra sem ataque químico apresenta 
valores de fluxo de maior valor absoluto do que os da amostra em que houve 
ataque químico. O rácio entre os valores da área sob cada uma das duas curvas 
(entre -60 ºC e 84 ºC) é de 1,2 (10,7/8,8), o que é comparável ao rácio entre as 
massas das amostras: 1,3 (57,2/43,1). Havendo mais massa na amostra sem 
ataque químico é natural que liberte proporcionalmente mais energia do que a 
amostra com ataque químico, de menor massa. 
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 As derivadas dϕ/dT das amostras com e sem ataque químico são 
completamente sobreponíveis. Abaixo de -60 ºC e acima de 84 ºC, dϕ/dT são 
variáveis e devem-se, como visto anteriormente, à incapacidade do calorímetro 
acompanhar a temperatura programada perto dos patamares programados. Na 
região entre -8,3 ºC e 25,5 ºC, dϕ/dT é variável, o que corresponde ao pico de 
fluxo térmico observado. Mais, a -8,5 ºC, dϕ/dT é nula, o que corresponde a um 
máximo local do fluxo, igual para as duas amostras. É de notar, ainda, a simetria 
em relação à temperatura correspondente ao pico térmico do intervalo de 
temperaturas em que dϕ/dT varia, o que é típico de picos térmicos únicos.  
 Na região [-60;-8,3] ºC e [25,5;84] ºC, dϕ/dT é constantemente nula, o 
que quer dizer que nestas temperaturas a evolução do fluxo é independente da 
temperatura no interior do forno. Embora as linhas de fluxo correspondentes 
tenham andamentos diferentes são, no entanto, linhas base. 
  
 No aquecimento: 
  
 Como no arrefecimento, também no aquecimento as linhas de fluxo das 
duas amostras apresentam picos, desta vez duplos. No entanto, mantém-se o 
paralelismo entre as linhas de fluxo das duas amostras, sendo os valores 
absolutos de fluxo maiores para a amostra de maior massa (sem ataque 
químico).  
 Abaixo de -70 ºC dϕ/dT é variável e deve-se, como visto anteriormente à 
incapacidade do calorímetro acompanhar a temperatura programada perto do 
patamar programado a -80 ºC. 
 Nos intervalos [-70;-23,9] ºC e [42,4;89,1] ºC, dϕ/dT é nula, ou seja, a 
variação do fluxo não é dependente da temperatura no interior do forno e, assim, 
as linhas de fluxo apresentadas são linhas-base. 
 No intervalo [-23,9;42,4] ºC, dϕ/dT é variável e apresenta dois pontos em 
que é nula (na amostra sem ataque químico, para T=-2,9 ºC e T=11,9 ºC; na 
amostra com ataque químico, para T=-2,9 ºC e T=9,9 ºC). Estes pontos 
correspondem a mínimos locais nas curvas de fluxo. Mais uma vez, há 
sobreposição entre o andamento das duas curvas de fluxo se se considerar que a 
diferença de 2 ºC observada para os dois picos mais intensos é desprezável 
perante a margem de erro da técnica (questão abordada no § D.II.1.7.1 - 
Ensaios de controlo - Reprodutibilidade da determinação das temperaturas de 
transformação - Consistência intra-observador, pág. 207). 
  
 Em resumo: 
  
 - O ataque químico da amostra reduz-lhe consideravelmente a massa e 
remove a eficazmente a camada mais superficial afectada pelo corte por alicate. 
 - O ataque químico da amostra produz resultados calorimétricos 
comparáveis aos que se obtêm quando não se faz tratamento superficial, com 
excepção do valor absoluto da intensidade do fluxo, que se torna menor após o 
ataque ácido. 
 - O corte das amostras com alicate não produz alterações do material 
significativas do ponto de vista dos resultados calorimétricos. 
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 - Não existe vantagem em tratar as amostras com ácido antes de executar 
os ensaios calorimétricos, pois apenas se verifica uma diminuição de massa que 
pode, para amostras muito pequenas, torná-las impossíveis de examinar por 
calorimetria diferencial de varrimento. 
 

E.I.1.2.2. Influência da massa da amostra 
 

A Figura 94 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.1.2, b), pág. 205. 
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 Figura 94: Influência da massa da amostra nos resultados calorimétricos  

 
 No arrefecimento: 
  
 As três curvas de fluxo têm globalmente o mesmo andamento, 
evidenciando todas elas um pico de fluxo aos 7 ºC. No entanto, quanto maior a 
massa da amostra, mais evidente se torna o pico, por o fluxo ter maior 
intensidade. 
 A análise das curvas dϕ/dT correspondentes aos picos de fluxo referidos 
evidencia zonas em que o fluxo é constantemente nulo e que correspondem à 
linha-base do fluxo.  
 Quanto maior a massa da amostra, mais afectada é a linha-base perto dos 
patamares de temperaturas programados (a 100 ºC e a -80 ºC), possivelmente 
por haver uma maior inércia térmica a vencer (maior massa) até o calorímetro 
conseguir fazer a temperatura real seguir a temperatura programada. Este facto 
equivale a um encurtamento da gama de temperatura da linha-base. 
 O intervalo de temperaturas vizinhas de 7 ºC é caracterizado por uma 
variação homogénea das curvas dϕ/dT, que corresponde aos picos no traçado de 
fluxo. No entanto, quanto mais fraca a massa da amostra, mais próximo de zero 
se encontra dϕ/dT, o que corresponde à menor intensidade do pico de fluxo 
correspondente. É também de notar que quanto mais fraca a massa da amostra, 
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mais difícil se torna identificar as variações do fluxo, o que equivale a uma maior 
dificuldade em diferenciar a linha-base do pico de fluxo nos traçados de fluxo. 
  
 No aquecimento: 
  
 As três curvas de fluxo também têm globalmente o mesmo andamento 
durante a fase de aquecimento. Todas apresentam um pico de fluxo aos 12 ºC. 
No entanto, quanto menor a massa da amostra, mais esbatido se torna o pico, 
por o fluxo ter menor intensidade. 
 Quanto maior a massa da amostra, mais afectada é a linha-base perto do 
patamar de temperatura programado a -80 ºC – sendo a razão também a 
assinalada durante a fase de arrefecimento. Este facto equivale a um 
encurtamento da gama de temperatura em que a linha-base é facilmente 
identificada. 
 O intervalo de temperaturas vizinhas de 12 ºC é caracterizado por uma 
variação homogénea das curvas dϕ/dT, que corresponde aos picos no traçado de 
fluxo. No entanto, quanto mais fraca a massa da amostra, mais próximo de zero 
se encontra dϕ/dT, o que corresponde à menor intensidade do pico de fluxo 
correspondente. Quanto mais fraca a massa da amostra, mais difícil se torna 
identificar as variações do fluxo, o que equivale a uma maior dificuldade em 
diferenciar a linha-base do pico de fluxo nos traçados de fluxo. Acresce ainda que 
quanto mais baixa a massa da amostra, mais irregular se torna a linha-base, 
como demonstrado pelas variações múltiplas das linhas dϕ/dT correspondentes 
às duas amostras de menor massa submetidas a temperaturas negativas. 
  
 Em resumo: 
  
 - A massa da amostra tem influência na intensidade dos picos de fluxo 
registados. 
 - Quanto mais pequena a massa da amostra, mais difícil se torna distinguir 
o pico de fluxo da linha-base de fluxo. Este facto é particularmente evidente 
durante a fase de aquecimento. 
 - Quanto maior for a massa da amostra, mais difícil se pode tornar a 
distinção entre linha-base e pico térmico. 
 - Assim, verifica-se a recomendação do fabricante (Setaram) de se 
utilizarem amostras com massas próximas de 50 mg, de modo a conseguir um 
equilíbrio entre a visibilidade do pico e a detectabilidade da linha-base. 
 - Amostras com peso até 85 mg ainda permitem isolar a linha-base numa 
extensão de temperaturas apreciável, pelo que massas superiores à advogada 
pelo fabricante são interessantes se houver picos de fluxo difíceis de detectar de 
outro modo. 
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E.I.1.2.3. Reprodutibilidade dos ensaios obtidos com uma mesma 
amostra 

 
A Figura 95 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 

§ D.II.1.7.1.3, pág. 206. 
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- Arrefecimento - - Aquecimento - 

 Derivada do fluxo em ordem à temperatura em função da temperatura 

 Figura 95: Reprodutibilidade dos ensaios obtidos com uma mesma amostra.  

 
Durante o arrefecimento, todas as curvas de fluxo apresentam um pico. Os 

traçados dividem-se em dois conjuntos de curvas sobrepostas. O primeiro grupo 
reúne as curvas correspondentes aos ciclos [1 a 5] e caracteriza-se por valores 
absolutos de fluxo mais elevados do que no segundo grupo -reiterações [6;9]. 
Todas as curvas dϕ/dT no arrefecimento se sobrepõem, sem diferença de 
magnitude para cada ponto de temperatura considerado, o que esclarece a 
diferença observada entre os traçados de fluxo [1 a 5] e [6 a 9]: trata-se apenas 
de uma mudança de intensidade de fluxo na linha-base, não de uma modificação 
na resposta exotérmica da amostra face ao arrefecimento da temperatura no 
interior do forno. Como os ciclos [1 a 5] foram realizados de modo consecutivo 
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num dia e os ensaios [6 a 9] no dia seguinte, a diferença de linha-base pode-se 
explicar por condições de funcionamento ligeiramente diferentes, como uma 
mudança não detectada na temperatura ambiente. 

Durante o aquecimento, também todas as curvas apresentam um pico de 
fluxo. Distinguem-se novamente dois grupos de traçados sobrepostos, 
novamente correspondendo aos ciclos [1 a 5] e [6 a 9]. A verificação das curvas 
dϕ/dT correspondentes permite concluir o mesmo que para o arrefecimento: há 
apenas uma mudança de intensidade de fluxo na linha-base e não uma diferença 
na reacção endotérmica detectada. A confirmar, está a uniformidade de 
deslocamento das curvas, tanto no arrefecimento como no aquecimento: nos 
ensaios [1 a 5] as curvas apresentam valores de fluxo maiores do que as curvas 
[6 a 9]. 

A Figura 96 apresenta o intervalo de temperaturas no qual dϕ/dT=0 no 
aquecimento, correspondendo a um mínimo local no traçado do fluxo em função 
da temperatura. Pode-se, assim, determinar para cada ciclo a temperatura em 
que o pico de fluxo ocorre. 
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 Figura 96: Derivada do fluxo em ordem à temperatura durante o aquecimento – 
detalhe da Figura 95 na gama de temperaturas em que dϕ/dT indica um pico de fluxo. 

 

 
A Figura 97 relaciona a temperatura correspondente ao pico de fluxo (em 

que dϕ/dT=0) e o número de ordem do ciclo efectuado, tanto no aquecimento 
como no arrefecimento. No aquecimento, o intervalo de confiança a 99% para a 
média das temperaturas de pico de fluxo tem uma amplitude de 1 ºC e não 
parece existir correlação entre o número de ordem do ciclo efectuado e as 
temperaturas medidas (r2=0,39; p=0,069).  

No arrefecimento, parece existir correlação entre o número de ordem do 
ciclo efectuado e as temperaturas medidas (r= -0,89; r2=0,80; p=0,01). No 
entanto, o intervalo de confiança a 99% para a média das temperaturas de pico 
de fluxo tem uma amplitude de menos de 2 ºC, o que implica que a existir uma 
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relação de causalidade entre o decréscimo da temperatura do pico com o 
aumento do número de ensaios efectuados sobre a amostra, o efeito é mínimo. 
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 Figura 97: Temperatura correspondente ao pico de fluxo (dϕ/dT=0) em função do ciclo 
efectuado.  

 
 

Em resumo:  
 

- Os ensaios calorimétricos obtidos com uma mesma amostra são 
reprodutíveis, e a amostra não é alterada pela ciclagem térmica a que é 
submetida ao ser ensaiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensaios D.S.C. 
 
 

267 

E.I.1.3. Reprodutibilidade da determinação das temperaturas 
de transformação 

 

E.I.1.3.1. Consistência das determinações efectuadas 
 

A Figura 98 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.1.4 a), pág. 207. 
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Gráficos obtidos após cada medição ↑ 

Comparação das médias de Tx% determinadas nos 
dias 1 e 8 → 

Análise estatística ↓ 

 

Análise multivariada (Two-way ANOVA) 

Fonte de variação F P 
Dia 0,72 0,3963 

Percentagem 8115 P<0,0001 
Interacção dia/percentagem 7,83 P<0,0001 

 

 

 

Testes post hoc de Bonferroni 
Percentagem 

(x%) 
Dia 1  

(média de Tx%) 
Dia 8  

t P value 
(média de Tx%) 

1% -7,24 -8,40 4,229 P<0,001 
5% -0,58 -0,93 1,276 P > 0,05 
10% 2,14 2,00 0,5103 P > 0,05 
25% 6,57 6,48 0,3281 P > 0,05 
50% 10,99 10,96 0,1094 P > 0,05 
75% 15,34 15,43 0,3281 P > 0,05 
90% 19,75 20,01 0,9478 P > 0,05 
95% 22,62 22,99 1,349 P > 0,05 
99% 29,92 31,67 6,379 P<0,001 

 

 

 Figura 98: Consistência das determinações efectuadas pelo mesmo observador  

 
 Os gráficos obtidos após cada uma das dez medições efectuadas no 
primeiro dia e uma semana mais tarde evidenciam uma notória sobreposição. 
Quando se determinam as temperaturas em que 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 
75%, 90%, 95% e 99% da energia envolvida na transformação já foi consumida 
e se calculam as respectivas médias, torna-se evidente a concordância das 
observações feitas no dia 1 e no dia 8. Mais, os intervalos de confiança a 95% 
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para as médias são de muito pequena amplitude, o que mostra a consistência 
das 10 observações feitas em cada um dos dias. A única excepção são as médias 
calculadas para 1% e 99%, cujos intervalos de confiança a 95% chegam a ter 
2 ºC de amplitude. 
 Quando se analisa a temperatura de transformação em função da 
percentagem de energia total de transformação mobilizada e em função do dia 
em que a determinação foi realizada através de ANOVA (p<0,05; n=10) surge 
uma diferença significativa entre percentagens diferentes (F=8115; P<0,0001), 
mas não entre dias diferentes (F=0,72; p=0,3963). Os pós-testes de Bonferroni 
indicam que as percentagens 1% e 99% determinadas são significativamente 
diferentes quando determinadas no dia 1 e no dia 8 (p=0,05), mas todas as 
outras percentagens não diferem significativamente (p=0,05). 
  
 Em resumo: 
  
 - O método de determinação de temperaturas de transformação utilizado é 
reprodutível e encerra um grau de variação muito pequeno. 
  
 - As temperaturas correspondendo a 1% e a 99% da energia de 
transformação total não devem ser utilizadas para caracterizar o inicio e fim de 
transformação por serem demasiado variáveis. 
  
 - As temperaturas correspondendo a 5% e a 95% da energia de 
transformação total podem ser utilizadas para caracterizar, respectivamente, o 
inicio e fim de transformação.  
  
 - As temperaturas determinadas poderão ter variações, mas inferiores a 
2ºC. Será este o valor aceite como margem de erro para a determinação de 
temperaturas pelo método proposto ao longo do presente trabalho. 
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E.I.1.3.2. Consistência entre observadores 
 
A Figura 99 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 

§ D.II.1.7.1.4 b), pág. 207. 
 

 
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

 Observador 1
 Observador 2

ϕ/
m

g
 (

m
W

/m
g
)

T (ºC)

1% 5% 10
%

25
%

50
%

75
%

90
%

95
%

99
%

-20

-10

0

10

20

30 Observador 1

Observador 2

I Intervalo de confiança (95%) da média

% Energia Total Consumida

T x
%

 (º
C

)

 

 

Gráficos obtidos após cada medição ↑ 

Comparação das médias de Tx% determinadas nos 
dias 1 e 8 → 

Análise estatística ↓ 

 

Análise multivariada (Two-way ANOVA) 

Fonte de variação F P 
Observador 0,2234 0,6371 

Percentagem 6547 P<0,0001 
Interacção dia/percentagem 4,730 P<0,0001 

 

 

 

Testes post hoc de Bonferroni 

Percentagem 
Observador 1 

(média de Tx%) 
Observador 2 

(média de Tx%) 
t P value 

1% -9,323 -10,16 3,534 P<0,01 
5% -5,336 -5,862 2,213 P > 0,05 
10% -3,213 -3,606 1,653 P > 0,05 
25% 0,3440 0,1250 0,9214 P > 0,05 
50% 4,274 4,221 0,2230 P > 0,05 
75% 8,233 8,370 0,5764 P > 0,05 
90% 11,82 12,13 1,292 P > 0,05 
95% 13,92 14,36 1,851 P > 0,05 
99% 17,93 18,74 3,408 P<0,01 

 

 

 Figura 99: Consistência das determinações efectuadas por observadores diferentes  

 
 Os gráficos obtidos após cada uma das dez medições efectuadas pelos dois 
observadores evidenciam uma notória sobreposição. Quando se determinam as 
temperaturas em que 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% e 99% da 
energia envolvida na transformação já foi consumida e se calculam as 
respectivas médias, torna-se evidente a concordância das observações feitas 
pelos dois observadores. Mais, os intervalos de confiança a 95% para as médias 
são de muito pequena amplitude, o que mostra a consistência das 10 
observações feitas em cada um dos dias. A única excepção são as médias 
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calculadas para 1% e 99%, cujos intervalos de confiança a 95% chegam a ter 
1,5 ºC de amplitude. 
 Quando se analisa a temperatura de transformação em função da 
percentagem de energia total de transformação mobilizada e em função do dia 
em que a determinação foi realizada através de ANOVA (p<0,05; n=10) surge 
uma diferença significativa entre percentagens diferentes (F=6547; P<0,0001), 
mas não entre observadores diferentes (F=0,2234; p=0,6371). Os pós-testes de 
Bonferroni indicam que as percentagens 1% e 99% determinadas são 
significativamente diferentes quando determinadas pelo observador 1 e pelo 
observador 2 (p=0,05), mas todas as outras percentagens não diferem 
significativamente (p=0,05). 
  
 Em resumo: 
  
 - O método de determinação de temperaturas de transformação utilizado é 
reprodutível de observador para observador e encerra um grau de variação muito 
pequeno. 
  
 - As temperaturas correspondendo a 1% e a 99% da energia de 
transformação total não devem ser utilizadas para caracterizar o início e fim de 
transformação por serem demasiado variáveis de observador para observador. 
  
 - As temperaturas correspondendo a 5% e a 95% da energia de 
transformação total podem ser utilizadas para caracterizar, respectivamente, o 
início e fim de transformação pois não diferem significativamente segundo o 
observador e, dentro de cada observador, também variam muito pouco. 
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E.I.2. ENSAIOS DE ROTAÇÃO/FLEXÃO 
 

E.I.2.1. Presença de lubrificante 
 

A Figura 100 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.3.7.1.1, pág. 233. 
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Nf 

Sem 
Lubrificante 

Com 
Lubrificante 

(n=12) (n=12) 

Mínimo 69,38 105,0 
Máximo 163,3 239,2 
Média 103,2 159,1 

Desvio Padrão 24,37 40,38 
IC-95% (L Inf) 87,74 133,5 
IC-95% (L Sup) 118,7 184,8 

 

 

 

Teste t (não emparelhado) 

p-value (two-tailed): 0,0005 Significância (p<0,05): Sim (***) 

Diferença entre as médias (Sem vs. Com):  
-55,89 ± 13,62 (SD) 

IC-95% (diferença entre as médias):  
[-84,13; -27,65] 

 

 Figura 100: Influência do lubrificante no número de ciclos até à fractura.   

 
 É notória a diferença entre o número de ciclos até à fractura (Nf) entre os 
dois grupos, ocorrendo a fractura mais precocemente na ausência de lubrificante. 
Em média, as limas fracturam ao fim de cerca de 150 ciclos se tiverem sido 
lubrificadas; mas, se não houver colocação de vaselina à volta das limas a testar, 
então o número de ciclos cai para 103, o que representa uma variação de -35% 
e é extremamente significativo do ponto de vista estatístico (teste t não 
emparelhado, n=24, p<0,001). 
 Uma vez que no presente trabalho se pretende avaliar o efeito de vários 
procedimentos na longevidade de limas endodônticas, é importante que a 
variação eventual não seja impossível de detectar por uma fractura demasiado 
precoce imposta pelas condições experimentais. Assim, todos os ensaios de 
rotação/flexão a realizar serão executados com as limas bem lubrificadas por 
vaselina. 
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E.I.2.2.  Efeito do raio de curvatura 
 
 Com os métodos descritos no § D.II.3.7.1.2,pág. 234, pretendeu-se 
determinar o efeito do raio de curvatura na resistência à fractura de instrumentos 
ProFile .06(35), de modo a identificar as condições experimentais mais favoráveis 
para todos os ensaios de rotação/flexão a realizar no âmbito do presente 
trabalho. 
 Todos os grupos experimentais têm um distribuição normal de Nf (teste de 
normalidade de Agostino e Pearson, n=12, p>0,05). No entanto, as suas 
variâncias diferem de modo extremamente significativo (teste de Bartlett, n=48, 
p<0,0001), pelo que o raio de curvatura a que as limas são sujeitas e o local em 
que este é aplicado influenciam o número de ciclos até à fractura dos 
instrumentos ProFile .06(35). Por esta razão, não é possível aplicar análise de 
variância a Nf. Assim, os resultados foram transformados em log(Nf), o que 
permitiu homogeneizar as variâncias, aplicar ANOVA e fazer comparações 
múltiplas com o teste post hoc de Tukey-Kramer. A Figura 101 apresenta esses 
resultados. 
 Tal como acontece com Nf, também a média de log(Nf) varia de modo 
extremamente significativo entre os quatro grupos considerados (one-way 
ANOVA, n=48, p <0,0001). Mais, o teste post hoc de Tukey-Kramer identifica 
diferenças extremamente significativas entre as médias de log(Nf) determinadas 
para qualquer dois dos quatro grupos considerados. De particular interesse são 
as seguintes diferenças: 
  
 - Uma lima ProFile .06(35) submetida a uma curvatura com 2 mm de raio 
aguenta, em média, 10 vezes menos ciclos de rotação/flexão do que uma outra 
submetida a 10 mm de raio de curvatura (respectivamente 948 ciclos versus 89). 
  
 - Uma lima ProFile .06(35) submetida a uma curvatura de 5 mm de raio 
aguenta, em média, dez vezes mais ciclos de rotação/flexão se a flexão for 
aplicada mais perto da sua extremidade livre - D1 - do que mais afastada dela -
D5 (respectivamente 474 ciclos versus 37). 
  
 Em ambos os casos, a diferença de longevidade das limas deve-se à 
magnitude das forças alternadas de tracção e de compressão que se fazem sentir 
à superfície da lima. Considerando, a título explanatório, o caso em que a 
curvatura é aplicada em zonas diferentes: um ponto na superfície da lima esta 
sujeito a forças tão mais importantes quanto ele se situar afastado do eixo 
neutro da lima; assim, como as limas são cónicas, quanto maior for o calibre da 
lima no ponto considerado, mais afastado está este ponto do eixo neutro da lima 
e, consequentemente, maior são as forças exercidas. Ora, a propagação das 
fissuras a partir da superfície das limas por mecanismo de fadiga é tão mais 
favorecido quanto mais intensas forem as forças no local. Assim, a fadiga está 
favorecida à medida que o diâmetro da lima onde é aplicada a curvatura 
aumenta. A fractura ocorre no primeiro ponto em que a tensão crítica para 
propagação da fenda por fadiga seja atingida. 
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● LOG(Nf) determinado para cada amostra | ⎯ Média | = Intervalo de confiança de 95% para a média 

 

 

 Nf / LOG(Nf) 

 10 mm / D1 5 mm / D1 2 mm / D1 5 mm / D5 

 (n=12) (n=12) (n=12) (n=12)

Mínimo 583,5 / 2,766 302,5 / 2,481 64,17 / 1,807 16,46 / 1,216 
Máximo 1315,0 / 3,119 696,7 / 2,843 125,0 / 2,097 71,88 / 1,857 
Média 947,5 / 2,964 474,4 / 2,659 86,82 / 1,929 36,6 / 1,529 

Desvio Padrão 228,1 / 0,1118 136,5 / 0,1283 19,67 / 0,09505 15,62 / 0,1804 
IC-95% (L Inf) 802,6 / 2,893 387,6 / 2,578 74,32 / 1,868 26,67 / 1,414 
IC-95% (L Sup) 1092,0 / 3,035 561,1 / 2,741 99,32 / 1,989 46,52 / 1,644 

  

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para LOG(Nf) 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

Entre grupos 15,58 3 5,193 294,5 0,95 

<0,0001 Sim (***) Dentro dos grupos 0,7758 44 0,0176   

Total 16,36 47 -   
  

 Teste post hoc: Teste de Tukey-Kramer para LOG(Nf) 

Grupos comparados 
Diferença entre 

médias 
IC-95% para a diferença q 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

10 / D1 versus 5 / D1 0,3049 [0,1600; 0,4498] 7,955 Sim (***) 

10 / D1 versus 2 / D1 1,035 [0,8902; 1,180] 27,00 Sim (***) 

10 / D1 versus 5 / D5 1,435 [1,290; 1,580] 37,43 Sim (***) 

5 / D1 versus 2 / D1 0,7302 [0,5853; 0,8751] 19,05 Sim (***) 

5 / D1 versus 5 / D5 1,130 [0,9851; 1,275] 29,48 Sim (***) 

2 / D1 versus 5 / D5 0,3998 [0,2549; 0,5447] 10,43 Sim (***) 

 

 

 
Figura 101: Raio de curvatura e local de aplicação da curvatura. Relação com número 

de ciclos até à fractura. 
  

 
Na Figura 102 apresenta-se a regressão linear de Nf em função do raio de 

curvatura aplicado em D1. Confirma-se uma relação extremamente significativa 
entre estas duas variáveis (teste F, n=36, p<0,0001 e r2 = 0,85): Nf diminui com 
a diminuição do raio de curvatura. 
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● Nf médio. = Intervalo de confiança de 95% para Nf médio. ⎯ recta de regressão linear 

 

 

 
 

Regressão linear: 
Declive signicativamente diferente de 0? 

p-value (teste F) p < 0,0001 

Declive desvia-se significativamente de zero? (p<0,05) Sim (***) 

r2 0,85 

 

 

Figura 102: Raio de curvatura e local de aplicação da curvatura. Relação com número 
de ciclos até à fractura. 

(cont. Figura 101). 

 

 
 
 Em resumo: 
  
 - Nf depende do raio de curvatura a que as limas ProFile .06(35) são 
testadas e do local em que a curvatura é aplicada. 
  
 - Nf é máximo quando as limas ProFile .06(35) são testadas com 10 mm de 
raio de curvatura aplicada de D1 para cima. 
  
 - Uma vez que no presente trabalho se pretende avaliar o efeito de vários 
procedimentos na longevidade de limas endodônticas, é importante que a 
variação eventual não seja impossível de detectar por uma fractura demasiado 
precoce imposta pelas condições experimentais. Assim, todos os ensaios de 
rotação/flexão a realizar no presente trabalho terão como condições 
experimentais padrão 10 mm de raio de curvatura aplicada a partir da região D1 
das limas. 
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E.II. CARACTERIZAÇÃO DAS LIMAS ESTUDADAS 

 
No presente trabalho, estudaram-se limas ProFile .06(35), 

ProFile GT .10(20) e ProTaper S1. Para se poderem detectar eventuais 
modificações nestas limas provocadas por procedimentos de esterilização e por 
utilização clínica, torna-se necessário definir as características destas limas no 
seu estado novo, tal como recebidas do fabricante. Assim, investiga-se primeiro 
as fases presentes em cada uma das limas a diferentes temperaturas, incluindo a 
do corpo humano, caracterizando-se depois o comportamento mecânico destas 
limas em ensaios laboratoriais de rotação/flexão e, por último, as suas 
características morfológicas de superfície, bem como os aspectos fractográficos 
de cada uma delas. 
 

E.II.1. FASES PRESENTES NAS LIMAS 
 

As fases presentes em cada um dos três tipos de limas estudados foram 
identificadas por difracção de raios-X (X.R.D.), a diferentes temperaturas. 
Utilizou-se a calorimetria diferencial de varrimento (D.S.C.) para identificar as 
gamas de temperaturas nas quais ocorrem as diferentes transformações de fases 
nas limas. 
 

E.II.1.1. Caracterização estrutural por X.R.D. 
 

E.II.1.1.1. Limas ProFile GT .10(20) 
 
 Como anteriormente explicado o equipamento disponível produz curvas de 
intensidade da radiação difractada em função do ângulo 2θ. Por comparação 
destas curvas com fichas da base de dados ICDD (International Crystallographic 
Diffraction Data), podem-se identificar as fases associadas aos picos de difracção. 
 Tendo-se realizado vários varrimentos a temperaturas progressivamente 
mais altas (ou mais baixas), obtiveram-se conjuntos de curvas que podem ser 
visualizadas num gráfico 3D (vide Figura 103), em que a terceira dimensão é 
dada pelo número de ordem do varrimento. Esta dimensão equivale, portanto, a 
valores discretos de temperatura. O gráfico 3D permite não só identificar as fases 
presentes a uma dada temperatura, como também seguir a evolução e 
transformação das fases presentes com a variação da temperatura. 
 O gráfico da Figura 103 foi obtido durante o arrefecimento de um 
fragmento de Ni-Ti proveniente do cabo de uma lima ProFile GT .10(20) nova, 
segundo os métodos descritos em § D.II.2.4, § D.II.2.5, § D.II.2.6 e § D.II.2.7 
(pág. 217-221). Números de ordem do varrimento maiores equivalem a 



Resultados - Caracterização das limas estudadas 
 
 

276 

temperaturas progressivamente mais baixas, conforme se explicita na tabela da 
mesma figura. 
 Para temperaturas mais elevadas, os picos de intensidade de fluxo 
mantêm-se idênticos e correspondem à difracção da radiação X pela austenite 
(pico mais visível: (110)B2, a 2θ= 42,3º [ICDD # 18-899]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103: Espectro X.R.D. durante o arrefecimento – Lima ProFile GT .10(20) nova. 
 
 
 A partir de uma dada temperatura, a intensidade do pico da austenite 
começa a diminuir ao mesmo tempo que se começa a identificar dois picos de 

mais fraca intensidade correspondentes à fase R: (212)
−

 e (300), 
respectivamente a 2θ = 42,2º e 2θ = 42,6º (Goryczka et al., 2004) 
 Continuando o arrefecimento, é atingida uma temperatura crítica a partir 
da qual os picos de difracção correspondentes à fase R começam a afastar-se um 
do outro, até valores de 2θ = 41,1º (em vez de 2θ = 42,2 º) e de 2θ = 42,7º 
(em vez de 2θ = 42,6º). Este fenómeno corresponde à distorção da fase R que - 

N T 

 

N T 

 

N T 

 

N T 
1 120 9 35 17 -5 25 -100 
2 100 10 30 18 -10 26 -120 
3 90 11 25 19 -20 27 -140 
4 80 12 20 20 -30 28 -160 
5 70 13 15 21 -40 - - 
6 60 14 10 22 -50 - - 
7 50 15 5 23 -60 - - 
8 40 16 -1 24 -80 - - 

N: Número de ordem do varrimento. T: temperatura (ºC) em que o varrimento 2θ decorreu 
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por ser provocada pela descida gradual da temperatura - também não se faz 
repentinamente. 
 Por fim, estes dois picos diminuem de intensidade à medida que o 
arrefecimento prossegue, enquanto um novo pico surge a 2θ = 44,5º: (111) da 
martensite (B19’). Quer isto dizer que, a partir de uma certa temperatura, a 
fase R não pode ser mais distorcida e transforma-se progressivamente em 
martensite. 
 No aquecimento da mesma amostra, obtém-se um gráfico 3D como 
mostrado na Figura 104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 104: Espectro X.R.D. durante o aquecimento – ProFile GT .10(20) nova. 
 
 
 
 A sequência é a inversa da que foi explanada para o arrefecimento: a 
temperaturas mais baixas, identificam-se os três picos de difracção 

correspondentes à martensite (111), 2θ = 44,5º, e à fase R distorcida 
-

(212)  e 
(300), respectivamente a 2θ = 42,1º e 2θ = 42,7º. Quando o aumento da 
temperatura é suficiente, a martensite começa a desaparecer: o pico (111) de 

N T 

 

N T 

 

N T 

 

N T 
1 -160 7 -40 13 15 19 50 
2 -140 8 -20 14 20 20 61 
3 -120 9 -10 15 25 21 70 
4 -100 10 -5 16 30 22 80 
5 -80 11 -1 17 35 23 90 
6 -60 12 5 18 40 24 100 

N: Número de ordem do varrimento | T: temperatura (ºC) em que o varrimento 2θ decorreu 
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martensite, a 2θ = 44,5º, diminui de intensidade até desaparecer; em sua 
substuição, os picos correspondentes à fase R distorcida aumentam de 
intensidade. 
 Observando-se o gráfico em regiões correspondentes a números de ordem 
de varrimento mais elevados – e, consequentemente, a temperaturas também 
mais elevadas – então estes dois picos convergem, passando a estar situados a 
2θ = 42,2º e a 2θ = 42,6º. A fase R passa, progressivamente, a estar menos 
distorcida. 
 Por fim, e para temperaturas ainda maiores, os picos da fase R diminuem, 
para surgir o característico pico (110) da austenite, a 2θ = 42,3º. 
 A separação feita anteriormente entre arrefecimento e aquecimento visa 
apenas facilitar a compreensão do fenómeno. Na Figura 105 está apresentada 
uma sequência completa de arrefecimento/aquecimento. Os resultados do 
mesmo ensaio estão também representados através das curvas de igual 
intensidade de radiação difractada, permitindo uma melhor identificação das 
gamas de temperaturas em que as diferentes transformações ocorrem: 
  
 - No arrefecimento, a austenite é a única a existir no material até ao 
varrimento número 13, efectuado a 20 ºC. No varrimento seguinte, a 15 ºC, já 
existe uma diminuição da intensidade do pico da austenite, tendo-se começado a 
formar fase R. Continuando o arrefecimento, entre 20 ºC e -20 ºC, a austenite 
continua a diminuir, enquanto os picos correspondentes à fase R (2θ = 42,2º e 
2θ = 42,6º) continuam a aumentar de intensidade. Entre -20 ºC e -40 ºC, existe 
um afastamento progressivo dos picos correspondentes à fase R, o que é 
provocado pela sua distorção à medida que a temperatura diminui. No 
varrimento efectuado a -50 ºC já se nota o pico (111) a 2θ= 44,5º da 
martensite, que não era ainda perceptível no varrimento anterior, realizado a –
40 ºC. 
 - No aquecimento, entre os varrimentos número 30 e 37, a fracção 
volúmica da martensite diminui enquanto a fase R vai sendo formada, mas ainda 
distorcida (como é visível pelos seus dois picos de intensidade localizados a 2θ = 
42,1º e 2θ = 42,7º). Acima de –40ºC, o pico (111), a 2θ = 44,5º, característico 
da martensite deixa de ser visível e, até -1 ºC, a fase R vai estando cada vez 
menos distorcida (o pico 2θ = 42,1º desloca-se progressivamente para 2θ = 
42,2º e o pico 2θ = 42,7º para 2θ = 42,6º). Para temperaturas superiores a – 
1 ºC, apenas o pico (110) da austenite (2θ= 42,3º) é detectável. 
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Figura 105: Espectro X.R.D. e linhas isométricas de fluxo – Lima ProFile GT .10(20) nova. 
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N T 
1 120 15 5 29 -140 43 30 
2 100 16 -1 30 -120 44 35 
3 90 17 -5 31 -100 45 40 
4 80 18 -10 32 -80 46 50 
5 70 19 -20 33 -60 47 61 
6 60 20 -30 34 -40 48 70 
7 50 21 -40 35 -20 49 80 
8 40 22 -50 36 -10 50 90 
9 35 23 -60 37 -5 51 100 
10 30 24 -80 38 -1 - - 
11 25 25 -100 39 5 - - 
12 20 26 -120 40 15 -  
13 15 27 -140 41 20 - - 
14 10 28 -160 42 25 - - 

N: Número de ordem do varrimento | T: temperatura (ºC) em que o varrimento 2θ decorreu 
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E.II.1.1.2. Limas ProFile .06(35)  
 
 Na Figura 106 apresentam-se os resultados do exame em X.R.D. de um 
fragmento de Ni-Ti proveniente do cabo de uma lima ProFile .06(35) nova. 
 Os gráficos são qualitativamente sobreponíveis aos anteriormente descritos 
para a lima ProFile GT .10(20): existência de 3 fases consoante a temperatura de 
varrimento (austenite, fase R e martensite); duas transformações de fase no 
arrefecimento (B2 → R e R → B19’) e duas no aquecimento (B19’ → R e R → B2); 
capacidade da fase R se distorcer antes de se transformar em martensite no 
arrefecimento e de surgir distorcida por transformação da martensite no 
aquecimento. 
 Existem, neste caso, três picos comuns a todas as temperaturas de ensaio, 
cuja intensidade se mantém constante em todos os varrimentos: 2θ = 37,8 º; 2θ 
= 42,8º; e 2θ = 44,0º. Estes picos provêm de material que não sofre 
transformações de fase ao longo de todas as temperaturas de varrimento 
consideradas, possivelmente da cola com que as amostras são coladas ao 
suporte ou do próprio suporte. 
 

E.II.1.1.3. Limas ProTaper S1 
 
 Na Figura 107 apresentam-se os resultados do exame em X.R.D. de um 
fragmento de NiTi proveniente do cabo de uma lima ProTaper S1 nova. 
 Os gráficos são qualitativamente sobreponíveis aos anteriormente descritos 
para as lima ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20): existência de 3 fases 
consoante a temperatura de varrimento (austenite, fase R e martensite); duas 
transformações de fase no arrefecimento (B2 → R e R → B19’) e duas no 
aquecimento (B19’ → R e R → B2); capacidade da fase R se distorcer antes de se 
transformar em martensite no arrefecimento e de surgir distorcida por 
transformação da martensite no aquecimento. 
 As gamas de temperaturas determináveis graficamente para a existência 
de cada fase são ligeiramente diferentes nesta lima em relação às anteriores:  
  
 - No arrefecimento, a martensite só é observada nesta lima para 
temperaturas inferiores a – 60 ºC. Nas limas ProFile .06(35) e 
ProFile GT .10(20), a martensite aparece para varrimentos efectuados abaixo de 
-40 ºC. 
  
 - No aquecimento, a austenite é identificável na lima ProTaper S1 acima de 
20 ºC o que, nos outros dois tipos de limas, acontece para temperaturas 
superiores a - 1 ºC. 
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Figura 106: Espectro X.R.D. e linhas isométricas de fluxo – Lima ProFile .06(35) nova. 
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N T 
1 120 15 10 29 -160 43 15 
2 100 16 5 30 -180 44 20 
3 90 17 -1 31 -160 45 25 
4 80 18 -5 32 -140 46 30 
5 70 19 -10 33 -120 47 35 
6 60 20 -20 34 -100 48 40 
7 50 21 -30 35 -80 49 50 
8 40 22 -40 36 -60 50 61 
9 35 23 -50 37 -40 51 70 
10 30 24 -60 38 -20 52 80 
11 30 25 -80 39 -10 53 100 
12 25 26 -100 40 -5 - - 
13 20 27 -120 41 -1 - - 
14 15 28 -140 42 5 - - 

N: Número de ordem do varrimento | T: temperatura (ºC) em que o varrimento 2θ decorreu 
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Figura 107: Espectro X.R.D. e linhas isométricas de fluxo – Lima ProTaper S1 nova. 
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N T 
1 120 15 10 29 -160 43 25 
2 100 16 5 30 -140 44 30 
3 90 17 -1 31 -120 45 35 
4 80 18 -5 32 -100 46 40 
5 70 19 -10 33 -80 47 50 
6 60 20 -20 34 -60 48 61 
7 50 21 -30 35 -40 49 70 
8 40 22 -40 36 -20 50 80 
9 35 23 -50 37 -10 51 100 
10 30 24 -60 38 -5 - - 
11 30 25 -80 39 -1 - - 
12 25 26 -100 40 5 -  
13 20 27 -120 41 15 - - 
14 15 28 -140 42 20 - - 

N: Número de ordem do varrimento | T: temperatura (ºC) em que o varrimento 2θ decorreu 
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Em resumo: 
  
 - As limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 apresentam 
características em X.R.D. muito comparáveis: 
  
 - Os ensaios X.R.D. mostram que a transformação de austenite para 
martensite passa no arrefecimento por uma fase intermédia (fase R). 
  
 - A fase R formada é distorcida pelo arrefecimento até um máximo para 
além do qual um arrefecimento maior provoca a transformação da fase R em 
martensite. 
  
 - A transformação total da fase R em martensite acaba por acontecer a 
temperaturas já bastante baixas (abaixo de -100 ºC). 
  
 - Em aquecimento, a transformação de martensite em austenite também 
não é directa, mas sim passando por uma fase intermédia (fase R). 
  
 

E.II.1.2. Determinação das características de transformação 
por D.S.C.  

 

E.II.1.2.1. Transformações de fase detectáveis por D.S.C.  
 

A Figura 108 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.2.1, pág. 208. 
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 Figura 108: Transformações de fase detectáveis por D.S.C.  
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Em cada um dos gráficos desta figura surgem dois picos exotérmicos 
durante a fase de arrefecimento e dois picos endotérmicos durante a fase de 
aquecimento. No arrefecimento, dá-se primeiro a transformação da austenite em 
fase R, seguida da transformação da fase R em martensite. No aquecimento, as 
transformações detectadas são as inversas: primeiro a martensite a transformar-
se em fase R, depois a fase R a dar lugar à austenite. 
 Note-se que, em todos os três tipos de material, os picos que envolvem as 
transformações B2 ↔ R ocorrem em gamas de temperatura muito sobreponíveis, 
estando os máximos de fluxo separados por apenas 2 ºC. Uma histerese tão 
pequena é, aliás, característica das transformações B2 ↔ fase R uma vez que 
esta se dá por uma ligeira distorção da rede cristalina e não há, portanto uma 
quantidade significativa de energia dissipada sob a forma de atrito interno 
durante a transformação (Otsuka et al., 2005). 
 A histerese da transformação B19’ ↔ R é maior do que a anteriormente 
mencionada e superior a 60 ºC, pois a transformação R → B19’ requer 
reorganização da rede atómica, com energia dissipada sob a forma de atrito 
interno. Para que a transformação B19’ → R se possa dar, terá que ser fornecida 
energia pelo aumento da temperatura para que a transformação inversa se possa 
dar. 
 Assim, no arrefecimento as duas transformações visíveis em cada gráfico 
aparecem individualizadas, enquanto no aquecimento há sobreposição parcial dos 
dois picos endotérmicos. 
 Quanto à intensidade máxima do fluxo por unidade de massa de cada um 
dos picos, é comparável entre os três tipos de material analisado.  
 O espraiamento de cada pico, quando comparado com o pico 
correspondente nos outros dois materiais, é variável e resulta de estados 
diferentes de energia elástica armazenada. Não é fiável tecer comparações sobre 
as diferenças observadas com uma velocidade de varrimento programada tão 
baixa (1 ºC/min), pois uma velocidade baixa acarreta o espraiamento das curvas 
  
 Em resumo: 
  
 - Instrumentos novos ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 
apresentam duas transformações de fase detectáveis no arrefecimento e também 
duas durante o aquecimento 
  
 - A transformação da austenite em martensite requer a passagem pela 
fase R nos três tipos de limas analisadas. 
  
 Nota:  
  
 No restante trabalho, apenas se considerarão as transformações B2 → R e 
R → B2 por serem as que ocorrem mais perto da gama de temperaturas a que 
habitualmente as limas são expostas durante o exercício clínico (temperatura 
ambiente, temperatura do corpo humano e temperatura de autoclavagem). 
Adicionalmente, as transformações que envolvem a martensite são muito 
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espraiadas e não são fáceis de determinar graficamente a partir dos dados 
obtidos com o aparelho de calorimetria disponível. 
 

E.II.1.2.2. Temperaturas de transformação de fases em sistemas 
rotatórios diferentes  

 
 A Figura 109 e a Figura 110 apresentam os resultados obtidos pelos 
métodos descritos no § D.II.1.7.2.2, pág. 208, tanto para o arrefecimento como 
para o aquecimento de material proveniente do cabo de limas ProFile .06(35), 
ProFile .04(35), GT .10(20) e ProTaper S1. 
  
 No arrefecimento, as curvas D.S.C. correspondentes à transformação 
B2 → R ocorrem para uma gama de temperaturas sobreponível para os 
instrumentos ProFile .06(35), ProFile .04(35) e GT .10(20), grosso modo [-
20;30] ºC. Já a liga de Ni-Ti proveniente de instrumentos ProTaper S1 apresenta 
uma gama de temperaturas para a mesma transformação dez graus abaixo dos 
anteriores sistemas: [-30;20] ºC. As temperaturas Rs(5%) determinadas reflectem 
a mesma tendência: 17,1 ºC [ProFile .06(35)], 16,8 ºC [ProFile .04(35)] e 
18,8 ºC [GT .10(20)] versus 11,8 ºC [ProTaper S1]. O teste de Kruskal-Wallis 
(n=28; p<0,05) confirma que os grupos diferem entre si e o pós-teste de 
comparações múltiplas de Dunn (nível de significância p=0,05) indica que o 
sistema ProTaper S1 difere significativamente dos outros três sistemas e que 
estes não variam entre si de modo significativo. 
  
 No aquecimento, as curvas D.S.C. sugerem uma tendência igual à 
observada durante o arrefecimento. A temperatura Af(95%) média determinada é 
de 24,4 ºC [ProFile .06(35)], 23,6 ºC [ProFile .04(35)] e 24,5 ºC [GT .10(20)] 
mas de 18,7 ºC para o sistema ProTaper S1. Novamente, o teste de Kruskal-
Wallis (n=28; p<0,05) confirma que os grupos diferem entre si e o pós-teste de 
comparações múltiplas de Dunn (nível de significância p=0,05) indica que o 
sistema ProTaper S1 difere significativamente dos outros três sistemas e que 
estes não variam entre si de modo significativo. 
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● Rs(5%) determinada para cada amostra 
 ⎯ Média 
= Intervalo de confiança de 95% para a 
média 

 Curvas D.S.C.  Temperaturas Rs(5%)  

 

 

 
Rs(5%) (ºC) 

ProFile .06(35) ProFile .04(35) 

 (n=10) (n=6) 

Mínimo 14,2 15,7 
Máximo 21,8 18,7 
Média 17,1 16,8 

Desvio Padrão 2,3 1,1 
IC-95% (L Inf) 15,4 15,7 
IC-95% (L Sup) 18,8 17,9 

 Rs(5%) (ºC) 

 ProFileGT.10(20) ProTaper S1 

 (n=6) (n=6) 

Mínimo 15,7 8,9 
Máximo 23,3 13,6 
Média 18,8 11,8 

Desvio Padrão 2,8 1,7 
IC-95% (L Inf) 15,8 10,0 

IC-95% (L Sup) 21,7 13,6 
 

Teste: 
Kruskal-Wallis 

p-value (two-tailed) 0,0022 

Significância (p<0,05) Sim 

Pós-teste: 
Teste de comparações múltiplas de Dunn 

Comparação 
Difference 

in rank 
sum 

Significância 
(p<0,05) 

.06(35) versus .04(35) 0,03 Não 

.06(35) versus GT.10 -3,88 Não 

.06(35) versus S1 12,95 Sim 

.04(35) versus GT.10 -3,92 Não 

.04(35) versus S1 12,92 Sim 

GT.10 versus S1 16,83 Sim 

 

 Análise estatística  

 Figura 109: Temperaturas de transformação de fases em sistemas diferentes. 
Arrefecimento.  
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● Rs(5%) determinada para cada amostra 
 ⎯ Média 
= Intervalo de confiança de 95% para a 
média 

 Curvas D.S.C. Temperaturas Af(95%)  

 

 

 
Af(95%) (ºC) 

ProFile .06(35) ProFile .04(35) 

 (n=10) (n=6) 

Mínimo 23,8 22,3 
Máximo 25,3 24,8 
Média 24,4 23,6 

Desvio Padrão 0,4 1,0 
IC-95% (L Inf) 24,1 22,6 
IC-95% (L Sup) 24,7 24,6 

 Af(95%) (ºC) 

 ProFileGT.10(20) ProTaper S1 

 (n=6) (n=6) 

Mínimo 23,1 17,5 

Máximo 26,3 20,0 

Média 24,5 18,7 

Desvio Padrão 1,1 0,8 

IC-95% (L Inf) 23,3 17,8 

IC-95% (L Sup) 25,6 19,6 
 

Teste: 
Kruskal-Wallis 

p-value (two-tailed) 0,0017 

Significância (p<0,05) Sim 

Pós-teste: 
Teste de comparações múltiplas de Dunn 

Comparação 
Difference 

in rank 
sum 

Significância 
(p<0,05) 

.06(35) versus .04(35) 4,53 Não 

.06(35) versus GT.10 -0,13 Não 

.06(35) versus S1 15,20 Sim 

.04(35) versus GT.10 -4,67 Não 

.04(35) versus S1 10,67 Sim 

GT.10 versus S1 15,33 Sim 

 

 Análise estatística  

 Figura 110: Temperaturas de transformação de fases em sistemas diferentes. 
Aquecimento.  

 
Em resumo: 
 

- O material com que são feitos os instrumentos ProFile .06(35), 
ProFile .04(35) e ProFile GT .10(20) não difere quanto às temperaturas em que 
ocorrem as transformações B2 → R e R → B2. 
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- O material com que são feitos os instrumentos ProTaper S1 tem 
características diferentes do material com que são feitas os instrumentos 
ProFile .06(35), ProFile .04(35) e ProFile GT .10(20) no que diz respeito a 
temperaturas de transformação envolvendo simultaneamente a austenite e a 
fase R. 
 

Notas: 
 

- Uma vez que os instrumentos ProFile .06(35) e ProFile .04(35) só diferem 
do ponto de vista geométrico (conicidade), os instrumentos ProFile .04(35) não 
foram mais estudados ao longo do presente trabalho. 

- Os instrumentos ProFile .06(35) e GT .10(20) apresentam características 
morfológicas significativamente diferentes, mas são produzidos pelo mesmo 
fabricante e apresentam características de transformação comparáveis, pelo que 
apenas os instrumentos ProFile .06(35) serão estudados através de ensaios 
D.S.C. . 
 

E.II.1.2.3. Influência da maquinagem sobre as temperaturas de 
transformação 

 

E.II.1.2.3.1. Limas ProFile .06(35) 
 

A Figura 111 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.2.3 a), pág. 209. 

As curvas exotérmicas foram obtidas durante o arrefecimento tanto de liga 
de Ni-Ti originária de cabos de instrumentos ProFile .06(35) como de material 
proveniente da totalidade da região cortante (D0-D16) das mesmas limas. São 
curvas sobreponíveis entre si, tanto na gama de temperaturas em que ocorrem 
como em intensidade (excepção feita à curva de uma amostra de cabo que tem 
menor intensidade, mas espraiamento comparável). Este facto reflecte-se em 
intervalos de confiança para as médias de Rs(5%) de fraca amplitude – inferior a 
4 ºC - e numa ausência de diferença estatisticamente significativa para as 
médias determinadas para os cabos e para as regiões D0-D16 (teste de Wilcoxon, 
n=20, p<0,05). Note-se, contudo, que apesar de todos as limas provirem do 
mesmo lote, os valores mínimos e máximos determinados para Rs(5%) 
(respectivamente 14,2 ºC e 21,8 ºC) distam de 8 ºC, o que indica uma falta de 
homogeneidade nas limas vendidas pelo fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fases presentes nas limas 
 
 

289 

 Transformação B2 → R Transformação R → B2  
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● Temperatura determinada para cada amostra | ⎯ Média | = Intervalo de confiança de 95% para a média  

 

Temperaturas de Transformação [Rs(5%) e Af(95%)] 
 

  

 

 
Rs(5%) (ºC) 

Cabo D0-D16 

 (n= 10) (n= 10) 

Mínimo 14,2 15,8 
Máximo 21,8 18,3 
Média 17,1 16,8 

Desvio Padrão 2,3 0,8 
IC-95% (L Inf) 15,4 16,2 
IC-95% (L Sup) 18,8 17,4 

Teste Wilcoxon 

p-value 
(two-tailed) 

0,8457 

Significância 
(p<0,05) 

Não 

  

 

 
Af(95%) (ºC) 

Cabo D0-D16 

 (n= 10) (n= 10) 

Mínimo 23,8 23,3 
Máximo 25,3 25,2 
Média 24,4 23,9 

Desvio Padrão 0,4 0,6 
IC-95% (L Inf) 24,1 23,5 
IC-95% (L Sup) 24,7 24,3 

Teste Wilcoxon 

p-value 
(two-tailed) 

0,0556 

Significância 
(p<0,05) 

Não 

  

 Análise estatística  

 Figura 111: Influência da maquinagem sobre as temperaturas de transformação. 
Instrumentos ProFile .06(35).  
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Tal como na observação das curvas endotérmicas obtidas durante o 
aquecimento, também na observação das curvas exotérmicas não se encontram 
também diferenças estatisticamente significativas entre as médias de Af(95%) 
encontradas no cabo e na região D0-D16 (teste de Wilcoxon, n=20, p<0,05) 
 Assim, e embora a maquinagem na região cortante dos instrumentos 
ProFile .06(35) seja bastante mais marcada do que a efectuada na região dos 
cabos, o processo de fabrico não altera significativamente as temperaturas das 
transformações envolvendo a austenite. Mais, na temperatura de trabalho 
(37 ºC), os instrumentos ProFile .06(35) encontram-se totalmente em fase 
austenítica. 
  
 A Figura 112 apresenta os resultados obtidos pelos métodos descritos no 
§ D.II.1.7.2.3 b), pág. 210, no qual se pretendeu averiguar a influência do 
processo de maquinagem em várias zonas da região cortante (D0-D16) de uma 
mesma lima ProFile .06(35). Este ensaio, embora requerendo a realização de 
medições D.S.C. com massas muito pequenas e perto da resolução mínima do 
aparelho disponível, justificou-se pela diferença entre a superfície maquinada e o 
volume total da área maquinada que existe ao longo da zona cortante; quanto 
mais perto de D0, maior o volume que corresponde à superfície maquinada. 
 As curvas D.S.C. obtidas durante o aquecimento mostram um maior 
espraiamento das transformações à medida que se caminha da região do cabo 
para a região vizinha de D0, indicando uma maior energia de deformação residual 
presente no material. No arrefecimento, esta tendência não é tão linear, mas 
também existe um maior espraiamento da curva correspondente à região D0-D8 
do que qualquer uma das outras três regiões consideradas, tal como a 
correspondente à região do cabo é a que tem menor espraiamento. 
 Os valores de Rs(5%) obtidos para as quatro regiões consideradas variam 
entre 18,0 ºC e 20,3 ºC e os de Af(95%) entre 24,6 ºC e 27,0 ºC. Se Rs(5%) parece 
aumentar gradualmente entre o cabo e D0, o mesmo não é tão marcado quando 
se considera Af(95%). De qualquer modo, tanto a variação de Rs(5%) e como a de 
Af(95%) rondam os 2 ºC. Atendendo à precisão da técnica, este valor não é 
relevante. A haver uma diferença nas temperaturas de transformação, ficariam 
de qualquer modo bastante abaixo da temperatura do corpo humano, pelo que 
toda a região D0-D16 está totalmente na fase austenítica quando utilizada a 37ºC. 
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 Transformação B2 → R Transformação R → B2  
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Região Rs(5%) (ºC) Af(95%) (ºC) 

Cabo 18,3 24,6 
D12-D16 18,0 24,8 
D8-D12 20,3 25,4 
D0-D8 20,3 27,0 
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 Temperaturas de Transformação [Rs(5%) e Af(95%)]  

 Figura 112: Influência da maquinagem sobre as temperaturas de transformação. 
Instrumentos ProFile .06(35). Diferentes zonas da região cortante.  

 
Em resumo: 

 
 - O processo de maquinagem pelo qual as limas ProFile .06(35) são obtidas 
pode deixar uma deformação superficial residual. Esta deformação, a ter 
repercussão sobre Rs(5%) e Af(95%), apenas terá significado perto de D0, onde o 
volume de material deformado é proporcionalmente maior do que em regiões 
cortantes de maior diâmetro. Este facto não terá, no entanto, efeito sobre a 
estrutura do material a 37 ºC – temperatura a que todo o material está em 
austenite. 
 - A 37 ºC, os instrumentos ProFile .06(35) novos encontram-se totalmente 
em fase austenítica.  
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 - Apesar de haver a possibilidade de, excepcionalmente, um instrumento 
ProFile .06(35) poder ter temperaturas de transformação bastante acima da 
média, não se observaram valores de Rs(5%) ou de Af(95%) a menos de 10 ºC da 
temperatura do corpo humano, pelo que até uma lima nesta condições se 
encontrará totalmente austenítica em condições de trabalho. 
 

E.II.1.2.3.2. Limas ProTaper S1 
 
 As curvas exotérmicas presentes na Figura 113 foram obtidas durante o 
arrefecimento tanto de liga de Ni-Ti originária de cabos de instrumentos 
ProTaper S1 como de material proveniente da totalidade da região cortante (D0-
D14) das mesmas limas. Todas as curvas ocorrem numa mesma gama de 
temperaturas bem definida, quer o material que as originou provenha do cabo ou 
da região cortante. Este facto reflecte-se em intervalos de confiança para as 
médias de Rs(5%) de fraca amplitude – inferior a 4 ºC - e numa ausência de 
diferença estatisticamente significativa para as médias determinadas para os 
cabos e para as regiões D0-D14 (teste de Wilcoxon, n=12, p<0,05). Note-se, 
ainda, que a diferença entre os valores de Rs(5%) determinados pode chegar 
quase a 5 ºC, o que sugere uma falta de homogeneidade no processo de fabrico. 
 A observação das curvas endotérmicas obtidas durante o aquecimento é 
comparável à das curvas exotérmicas, não se encontrando também diferenças 
estatisticamente significativas entre as médias de Af(95%) encontradas no cabo e 
na região D0-D16 (teste de Wilcoxon, n=12, p<0,05). 
  
 Em resumo: 
  
 - As temperaturas de transformações de fase envolvendo a austenite não 
diferem significativamente entre a região cortante e o cabo em instrumentos 
ProTaper S1. 
 - A 37 ºC, os instrumentos ProTaper S1 novos encontram-se totalmente 
austeníticos. 
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 Transformação B2 → R Transformação R → B2  
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● Temperatura determinada para cada amostra | ⎯ Média | = Intervalo de confiança de 95% para a média  

 

Temperaturas de Transformação [Rs(5%) e Af(95%)] 
 

  

 

 
Rs(5%) (ºC) 

Cabo D0-D14 

 (n= 6) (n= 6) 

Mínimo 8,9 10,6 
Máximo 13,6 14,1 
Média 11,8 12,0 

Desvio Padrão 1,7 1,3 
IC-95% (L Inf) 10,0 10,6 
IC-95% (L Sup) 13,6 13,4 

Teste Wilcoxon signed rank 

p-value 
(two-tailed) 

0,8438 

Significância 
(p<0,05) 

Não 

  

 

 
Af(95%) (ºC) 

Cabo Cabo 

 (n= 6) (n= 6) 

Mínimo 17,5 20,0 
Máximo 20,4 22,4 
Média 19,0 21,1 

Desvio Padrão 1,1 0,9 
IC-95% (L Inf) 17,8 20,1 
IC-95% (L Sup) 20,1 22,1 

Teste Wilcoxon signed rank 

p-value 
(two-tailed) 

0,0625 

Significância 
(p<0,05) 

Não 

  

 Análise estatística  

 Figura 113: Influência da maquinagem sobre as temperaturas de transformação. Cabo 
versus Região Cortante de instrumentos ProTaper S1.  
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E.II.2. ENSAIOS DE ROTAÇÃO/FLEXÃO EM LIMAS NOVAS 
 

Estes ensaios tiveram por objectivo caracterizar o comportamento à fadiga 
de instrumentos ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 submetidos a 
uma curvatura com 10 mm de raio. 
 

E.II.2.1. Número de ciclos até à fractura 
 
 A Figura 114 apresenta os resultados referentes ao comportamento à 
fadiga dos três tipos de limas analisadas. Foram investigados por análise de 
variância (α=0,05, n=36), tendo-se identificado diferenças extremamente 
significativas (p<0,001) entre as médias de log(Nf) entre os vários grupos. 95% 
de toda a variância registada é , aliás, proveniente de diferenças entre grupos 
(R2=0,95). O teste post hoc de Tukey-Kramer permitiu detalhar as diferenças 
entre os grupos dois a dois (α=0,05, n=24), tendo-se identificado diferenças 
extremamente significativas (p<0,001) entre as médias de log(Nf) entre as limas 
ProFile .06(35) e os outros dois tipos de limas que, por sua vez, não são 
significativamente diferentes entre si (p>0,05). 
 Com efeito, os instrumentos ProFile .06(35) aguentam, em média, 951 
rotações antes de fracturarem, versus 103 e 111 respectivamente para 
instrumentos ProFile GT .10(20) e ProTaper S1. Ou seja, em média, os 
instrumentos ProFile .06(35) resistem a praticamente dez vezes mais ciclos antes 
de fracturarem do que os outros dois tipos de limas, nas condições experimentais 
descritas. 
 Interessante é também notar que os instrumentos ProFile .06(35), 
apresentam um coeficiente de variação mais elevado (29,8%) do que os outros 
dois tipos de limas (24,0% e 23,1%, respectivamente para ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1), havendo limas dos mesmos dois lotes a partirem após um número 
de rotações que varia entre 620 e 1691 ciclos - não sendo este valor isolado de 
1691 rotações considerado um outlier (teste de Grubbs, n=12, α=0,01). 
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● Nf determinado para cada amostra | ⎯ Média | = Intervalo de confiança de 95% para a média 

 

 

 Nf / LOG(Nf) 

 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 (n=12) (n=12) (n=12) 

Mínimo 620,8 / 2,793 75,42 / 1,877 75,00 / 1,875 
Máximo 1691 / 3,228 158,3 / 2,200 172,7 / 2,237 
Média 951,3 / 2,963 102,8 / 2,001 111,4 / 2,037 

Desvio Padrão 283,9 / 0,1156 24,66 / 0,09945 25,76 / 0,09851 
IC-95% (L Inf) 771,0 / 2,890 87,09 / 1,938 95,06 / 1,974 
IC-95% (L Sup) 1132 / 3,037 118,4 / 2,064 127,8 / 2,099 

Coeficiente de variação 29,84% / - 23,99% / - 23,12% / - 
  

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para LOG(Nf) 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativament

e diferentes 
(α=0,05)? 

Entre grupos 7,142 2 3,571 
325,0 0,95 <0,0001 Sim (***) Dentro dos grupos 0,363 33 0,011 

Total 7,505 35 - 
  

 Teste post hoc: Teste de Tukey-Kramer para LOG(Nf) 

Grupos comparados 
Diferença entre 

médias 
IC-95% para a diferença q 

Médias 
significativament

e diferentes 
(α=0,05)? 

ProFile .06(35) vs 
ProFile GT .10(20) 

0,9622 [0,8571; 1,067] 31,80 Sim (***) 

ProFile .06(35) vs 
ProTaper S1 

0,9266 [0,8215; 1,032] 30,62 Sim (***) 

ProFile GT .10(20) vs 
ProTaper S1 

-0,03560 [-0,1407; 0,06948] 1,177 Não 

 

 

 Figura 114: Limas Novas: número de ciclos até à fractura.  
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E.II.2.2. Localização da fractura ao longo das limas 
 
 A Figura 115 apresenta os resultados referentes à localização da fractura 
ao longo de cada um dos três tipos de limas analisadas.  
 No grupo das limas ProFile GT .10(20) detectou-se um outlier – confirmado 
pelo teste de Grubbs (n=12, α=0,01) – que não foi tido em conta na análise 
estatística efectuada. Os demais resultados foram analisados por análise de 
variância (α=0,05, n=35), tendo-se identificado diferenças extremamente 
significativas (p<0,001) entre as médias de Lf entre os vários grupos. O teste 
post hoc de Tukey-Kramer permitiu detalhar as diferenças entre os grupos dois a 
dois, tendo-se identificado diferenças extremamente significativas entre as 
médias de Lf entre as limas ProFile GT .10(20) e os outros dois tipos de limas 
(Tukey-Kramer, n=23, p<0,05).  
 Por sua vez, os instrumentos ProFile .06(35) e ProTaper S1 também são 
diferentes entre si do ponto de vista estatístico (Tukey-Kramer, n=2, p<0,001). 
No entanto, enquanto as limas ProFile GT .10(20) fracturam, em média, a 
7,3 mm da sua extremidade livre, os instrumentos ProFile .06(35) fazem-no a 
12,0 mm e os ProTaper S1 a 10,9 mm. Ou seja, a diferença média entre 
instrumentos ProTaper S1 e ProFile .06(35) ronda apenas 1 mm, o que não é 
clinicamente relevante. 
 Se a geometria das limas for comparada, por analogia simplificada, com 
um cilindro, então esperar-se-ia que a tensão de tracção/compressão quando a 
lima é sujeita a uma flexão segundo um arco de 15, 8 mm ocorresse a meio do 
arco. Atendendo a que um comprimento de 1 mm a partir da ponta das limas não 
contactou com a placa de teste, então esperar-se-ia que a fractura ocorresse a 
8,9 mm da ponta da lima. 
 Todos os valores médios de Lf referidos anteriormente diferem de modo 
extremamente significativo (p<0,0001) do valor expectável de Lf (8,9 mm) - 
teste t para uma amostra, n=12 para ProFile .06(35), n= 11 para 
ProFile GT .10(20), n=12 para ProTaper S1, α =0,05. 
  
 É interessante verificar que a média obtida para os instrumentos ProFile GT 
– 7,3 mm – é muito próxima de 8mm, justamente o comprimento da região 
activa deste tipo de limas. Mais, verifica-se que 4 limas em 11 (mais de um 
terço) partem nesta região. Estas limas apresentam também um coeficiente de 
variação mais elevado (9,7%) do que as ProFile .06(35) - 3,9% - e as 
ProTaper S1 - 7,3%. Se não se excluir o valor correspondente ao outlier, então o 
coeficiente de variação para os instrumentos ProFile GT .10(20) atinge os 26,9%. 
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 Dados brutos Dados após remoção do outlier  
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● Lf determinado para cada amostra | ⎯ Média de Lf | = Intervalo de confiança de 95% para a média de Lf  

… Transição entre região cortante e cabo [limas ProFile GT .10(20)] 
 … Transição entre região cortante e cabo [limas ProFile .06(35) e ProTaper S1 ] 

 

 

 Lf (mm) (sem outlier) 

 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 (n=12) (n=11) (n=12) 

Mínimo 11,45 6,35 9,60 
Máximo 12,85 8,10 12,45 
Média 11,98 7,29 10,87 

Desvio Padrão 0,47 0,71 0,79 
IC-95% (L Inf) 11,69 6,82 10,36 
IC-95% (L Sup) 12,28 7,77 11,37 

Coeficiente de variação 3,89% 9,71% 7,29% 
  

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para Lf (sem outlier) 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

Entre grupos 136,4 2 68,2 
152,6 0,91 <0,0001 Sim (***) Dentro dos grupos 14,3 32 0,447 

Total 150,7 34 - 
  

 Teste post hoc: Teste de Tukey-Kramer para Lf (sem outlier) 

Grupos comparados 
Diferença entre 

médias 
IC-95% para a diferença q 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

ProFile .06(35) vs 
ProFile GT .10(20) 

4,692 [4,00 ; 5,38] 23,78 Sim (***) 

ProFile .06(35) vs 
ProTaper S1 

1,117 [0,44 ; 1,79] 5,786 Sim (***) 

ProFile GT .10(20) vs 
ProTaper S1 

-3,576 [-4,27 ; -2,89] 18,12 Sim (***) 

 

 

 Figura 115: Limas Novas: Localização da fractura ao longo das limas.  
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E.II.2.3. Localização angular da fractura ao longo do segmento 
flectido 

 
 A Figura 116 apresenta os resultados referentes à localização angular da 
fractura (definida na Figura 81, pág. 230)ao longo do segmento flectido para 
cada um dos três tipos de limas analisadas. 
 Os resultados reflectem o anteriormente exposto para a localização linear 
da fractura (Lf), pois o ângulo é directamente proporcional ao comprimento entre 
D0 e o local da fractura. Por essa razão, a aplicação de análise de variância 
encontra o mesmo valor para F (152,6) quer se considere Lf ou αf, implicando 
uma diferença extremamente significativa entre as médias de αf determinadas 
para cada um dos grupos. Do mesmo modo, o teste post hoc de Tukey-Kramer 
produz a mesma estatística q para cada uma das três comparações, idênticas às 
anteriormente obtidas para comparação de Lf entre pares de grupos. 
 O interesse da análise da localização angular reside no facto de o nível de 
tensões internas a que a lima está exposta ser condicionado pela curvatura 
imposta à lima. Se as limas endodônticas fossem cilindros de diâmetro uniforme, 
então a tensão máxima verificar-se-ia teoricamente nos 45º. Em todos os 
grupos, encontra-se αf médio com uma diferença extremamente significativa de 
45º:  
 - ProFile .06(35): x fα =62,9º (teste t para uma amostra, t=23,25, gl=11, 
p<0,0001) 
 - ProFile GT .10(20): x fα =36,0º (teste t para uma amostra, t=7,32, gl=10, 
p<0,0001) 
 - ProTaper S1: x fα =56,5º (teste t para uma amostra, t=8,81, gl=11, 
p<0,0001) 
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● αf  determinado para cada amostra | ⎯ Média de αf | Intervalo de confiança de 95% para a média de αf  
 

 … Ângulo correspondente à tensão máxima que se regista para um cilindro em flexão/rotação  

 

 αf (º)  

 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 (n=12) (n=11) (n=12) 

Mínimo 59,87 30,65 49,27 
Máximo 67,9 40,68 65,6 
Média 62,93 36,04 56,53 

Desvio Padrão 2,672 4,057 4,537 
IC-95% (L Inf) 61,23 33,32 53,65 
IC-95% (L Sup) 64,63 38,77 59,41 

Coeficiente de variação 4,25% 11,26% 8,03% 
  

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para αf (sem outlier) 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

Entre grupos 4478 2 2239 
152.6 0,91 <0,0001 Sim (***) Dentro dos grupos 469,5 32 14,67 

Total 4947 34 - 
  

 Teste post hoc: Teste de Tukey-Kramer para αf (sem outlier) 

Grupos comparados 
Diferença entre 

médias 
IC-95% para a diferença q 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

ProFile .06(35) vs 
ProFile GT .10(20) 

26,89 [22,95 ; 30,82] 23,78 Sim (***) 

ProFile .06(35) vs 
ProTaper S1 

6,398 [2,553 ; 10,24] 5,786 Sim (***) 

ProFile GT .10(20) vs 
ProTaper S1 

-20,49 [-24,42 ; -16,56] 18,12 Sim (***) 

 

 

 Figura 116: Limas Novas: Localização angular da fractura.  
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E.II.2.4. Diâmetro no local de fractura: 
 
 A Figura 117 apresenta os resultados referentes ao diâmetro de cada um 
dos três tipos de limas analisadas no local onde se dá a fractura. A análise de 
variância (α=0,05, n=36) identificou diferenças extremamente significativas 
(p<0,0001) entre as médias do diâmetro na zona de fractura (∅f) entre os vários 
grupos. O teste post hoc de Tukey-Kramer permitiu detalhar as diferenças entre 
os grupos dois a dois (α=0,05, n=24), tendo-se identificado diferenças 
extremamente significativas (p<0,0001) entre as médias de ∅f entre as limas 
ProFile .06(35) e os outros dois tipos de limas. Entre limas ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1 também existem uma diferença estatisticamente significativa 
(0,01≤p<0,05) 
 No grupo ProFile GT .10(20), 5 limas em 12 (42%) fracturam pelo diâmetro 
máximo que a lima pode ter – isto é, fracturam já no cabo. 
 No grupo ProFile .06(35), o coeficiente de variação (2,6%) indica uma 
grande previsibilidade no diâmetro a que a fractura acontece, com uma diferença 
entre o valor máximo e o mínimo registados de apenas 0,08 mm. O diâmetro 
médio é de 1,07 mm. 
 No grupo ProTaper S1, o coeficiente de variação é maior (9,6%) e a 
diferença entre o valor máximo e o mínimo registados é de 0,30 mm. No 
entanto, tal como se pode observar na Figura 118, há uma grande regularidade 
na zona em que a fractura se dá quando se considera a conicidade na zona: 83% 
das limas fracturam para conicidades de 0,10, fracturando as restantes em zonas 
de conicidade imediatamente adjacente. 
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● ∅f determinado para cada amostra 
 

⎯ Média de ∅f 
 

= Intervalo de confiança de 95% para a 
média de ∅f 

 
… Diâmetros máximos para cada tipo de 

lima: 
 

… ProFile .06(35); 
 

… ProFile GT .10(20); 
 

… ProTaper S1 

  

 

 ∅f (mm) 

 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 (n=12) (n=12) (n=12) 

Mínimo 1,037 0,8350 0,7240 
Máximo 1,121 1,000 1,025 
Média 1,069 0,9325 0,8570 

Desvio Padrão 0,02798 0,06777 0,08181 
IC-95% (L Inf) 1,051 0,8894 0,8050 
IC-95% (L Sup) 1,087 0,9756 0,9089 

Coeficiente de variação 2,62% 7,27% 9,55% 
  

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para ∅f 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

Entre grupos 0,2772 2 0,1386 

34,45 0,68 <0,0001 Sim (***) Dentro dos grupos 0,1328 33 0,004023 

Total 0,4100 35 - 
  

 Teste post hoc: Teste de Tukey-Kramer para ∅f 

Grupos comparados 
Diferença entre 

médias 
IC-95% para a diferença q 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

ProFile .06(35) vs 
ProFile GT .10(20) 

0,14 [0,07; 0,20] 7,455 Sim (***) 

ProFile .06(35) vs 
ProTaper S1 

0,21 [0,14; 0,28] 11,58 Sim (***) 

ProFile GT .10(20) vs 
ProTaper S1 

0,08 [0,01; 0,14] 4,126 Sim (*) 

 

 

 Figura 117: Limas Novas: Diâmetro no local de fractura.  
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 Figura 118: Limas ProTaper S1: conicidade no local da fractura.  

 
Em resumo: 

 
 - Nas condições experimentais descritas, os instrumentos ProFile .06(35) 
são os que suportam maior número de ciclos até à fractura, aguentando em 
média nove vezes mais ciclos antes de fracturarem do que instrumentos 
ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1. 
  
 - Existe uma grande variabilidade entre o número de ciclos até à fadiga 
dentro de cada tipo de lima e isto apesar de as limas testadas provirem de caixas 
do mesmo lote. 
  
 - O local onde se dá a fractura varia de acordo com o tipo de lima 
considerado. 
  
 - As limas ProFile GT .10(20) apresentam uma tendência acentuada para 
fracturarem perto da transição entre a região cortante e o cabo. São também as 
limas que apresentam maior variabilidade no local onde a fractura se dá. 
  
 - As limas ProFile .06(35) partem numa região muito precisa, havendo uma 
diferença de apenas 1,4 mm entre os fragmentos de maior e de menor dimensão 
registada. O calibre destas limas na região de fractura é particularmente 
constante, com um coeficiente de variação de apenas 2,6%. 
  
 - Os instrumentos ProTaper S1, embora apresentem fracturas localizadas 
entre 9,60 e 12,45 mm de D0, partem na região em que a conicidade local é de 
.10 em 83% dos casos. 
  
 - Em relação à curvatura a que são sujeitos, nenhuma das limas parte a 
meio do arco de curvatura. Os instrumentos ProFile GT .10(20) fracturam 
sobretudo na região da curvatura correspondente à transição entre a região 
cortante e o cabo, enquanto os outros dois tipos de limas quebram para além da 
região média do arco de curvatura, na direcção do cabo das limas, onde os 
diâmetros efectivos são maiores do que na região média. 
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E.II.3. OBSERVAÇÃO DE LIMAS NOVAS EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE 

VARRIMENTO 
 

E.II.3.1. Limas novas intactas 
 

As imagens e texto que se seguem referem-se à caracterização da 
morfologia dos três tipos de limas estudados no estado em que são recebidas do 
fabricante. 
 

E.II.3.1.1. ProFile .06(35)  
 
 A Figura 119 (B), apresenta uma imagem em microscopia electrónica de 
varrimento de um instrumento ProFile .06(35). A lima é homogeneamente 
cónica, com espiras regularmente espaçadas. Os sulcos helicoidais estão 
separados por uma aresta plana – a superfície radial (radial land) – e o ângulo 
que formam com o eixo longitudinal da lima (ângulo helicoidal) aumenta de 
modo progressivo e constante de D0 até D16. 
 Na Figura 119 C apresenta-se em detalhe a ponta da mesma lima. Para 
além da ausência de arestas vivas – o que, de facto, torna a ponta não cortante 
– é notória a presença de irregularidades superficiais que aparecem como 
manchas escuras e que poderão ser zonas de remoção da camada superficial de 
material oxidado ou uma zona de corrosão localizada. Com efeito, os traços de 
maquinagem visíveis nos sulcos helicoidais adjacentes à ponta aparecem 
esbatidos, muito possivelmente em consequência de electropolimento durante a 
fase final de produção. A ter havido electropolimento, então é plausível, por 
efeito de ponta, ter havido corrosão localizada na extremidade da lima e das 
superfícies radiais adjacentes.  
 Quanto mais afastada de D0 se faz a observação da lima, menor o número 
de zonas com o aspecto de manchas escura, o que potencia a possibilidade de ter 
havido corrosão electroquímica por efeito de ponta. A Figura 119 (E, F e G) 
ilustra uma região perto de D8, estando ausentes os sinais de ataque superficial 
anteriormente descritos. Mais, é notória a grande homogeneidade da superfície, 
tanto nos traços de maquinagem como entre eles. A superfície aparece lisa, sem 
cortes profundos no NiTi. - Figura 119 H. A única excepção localiza-se na raiz dos 
sulcos helicoidais - Figura 119 E - onde o polimento de superfície parece não ter 
sido tão completo. Quanto à transição entre o sulco helicoidal e a superfície 
radial, é suave e arredondada - Figura 119 (F e G); a aresta de corte é, portanto, 
romba e pouco agressiva. Por vezes, são visíveis pequenas espículas de material 
arrancado durante o processo de maquinagem, especialmente junto à aresta de 
corte - Figura 119 F.  
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Figura 119: Aspectos morfológicos de limas ProFile .06(35) novas. 

 

 

  

 

   

A: Vista macroscópica 
 

B: Região Cortante [fotomontagem; ampliação original: 20x] 
 

C: Detalhe da ponta [fotomontagem; ampliação original: 500x]  
 

D: Detalhe da transição entre a região cortante e o cabo 
[fotomontagem; ampliação original: 500x]  

 
E: Sulco helicoidal [fotomontagem; ampliação original: 1000x]  

 
F: Transição entre o sulco helicoidal e a superfície radial 

[fotomontagem; ampliação original: 1000x]  
 

G: Superfície radial [fotomontagem; ampliação original: 1000x]  
 

H: Detalhe de (E): traços de maquinagem [ampliação original: 3000x]  
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Por último, a transição entre a região cortante e o cabo da lima - Figura 
119 (D) caracteriza-se por uma variação no sentido dos traços de maquinagem: 
no cabo, os traços são paralelos ao eixo longitudinal da lima (isto é, 
perpendiculares ao sentido de rotação da lima); nas superfícies radiais, são 
perpendiculares ao eixo longitudinal (e, portanto, paralelos ao sentido de 
rotação); nos sulcos helicoidais, formam um ângulo de aproximadamente 10º 
com o sentido de rotação, ou seja, são praticamente paralelos a este sentido. 
 

E.II.3.1.2. ProFile GT .10(20) 
 
 A Figura 120 (B) apresenta uma imagem em microscopia electrónica de 
varrimento de um instrumento ProFile GT .10(20). É claramente visível uma 
região cilíndrica – a haste ou cabo – que liga a região cortante, cónica, ao 
mandril. A porção cortante é curta e com espiras regularmente espaçadas. Os 
sulcos helicoidais estão separados entre si por uma aresta plana (a superfície 
radial ou radial land). O ângulo helicoidal, formado entre o eixo longitudinal da 
lima e os sulcos helicoidais, é constante entre D0 e D8. 
 Na Figura 120 (C) é detalhada a ponta da lima, caracterizada pela ausência 
de arestas vivas e, consequentemente, não cortante. Tal como se viu nas limas 
ProFile .06(35), também nestas limas são visíveis manchas escuras superficiais 
irregulares, possíveis resquícios de um tratamento superficial durante a fase de 
processamento. A liga Ni-Ti subjacente é regular, de aspecto liso e prolonga-se 
da ponta romba para as superfícies radiais. Nas superfícies radiais adjacentes à 
ponta, a liga Ni-Ti aparece progressivamente mais marcada por traços de 
maquinagem de direcção perpendicular ao eixo longitudinal da lima e, portanto, 
paralela à direcção de rotação. A Figura 120 (D) apresenta a junção entre a 
região cortante e o cabo da lima. Também são visíveis marcas de maquinagem 
na superfície radial presente nesta zona, com características iguais às descritas 
na zona da ponta. A Figura 120 (G) detalha em maior ampliação, uma superfície 
radial localizada na zona mediana da lima; novamente são identificáveis traços 
de maquinagem abundantes e maioritariamente paralelos entre si. 
 Quanto ao sulco helicoidal, caracteriza-se por uma forte presença de traços 
de maquinagem, profundos, paralelos entre si e formando um ângulo de 
aproximadamente 20 º com o sentido de rotação (70º com o eixo longitudinal da 
lima). Esta característica é constante, qualquer que seja a zona da região 
cortante considerada: ponta [Figura 120 (C)], zona mediana [Figura 120 (E)] ou 
perto da transição com o cabo [Figura 120 (D)]. A Figura 120 (E) é uma maior 
ampliação de uma região do sulco helicoidal, sendo possível observar em maior 
detalhe uma superfície altamente irregular, trilhada por traços de maquinagem 
mais ou menos profundos, com porções de metal que parecem ter sido 
arrastadas pela ponta cortante de maquinagem. 
 Quanto à transição entre o sulco helicoidal e a superfície radial, considere-
se a Figura 120 (F). A aresta cortante não é regular, sendo marcada por 
inúmeras endentações de profundidade variável. 
 A região do cabo é caracterizada por inúmeros traços de maquinagem, 
paralelos ao sentido de rotação - Figura 120 (D). Nesta mesma imagem, é 
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também interessante notar que a região cortante tem um diâmetro ligeiramente 
maior do que a região do cabo imediatamente próxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 120: Aspectos morfológicos de limas ProFile GT .10(20) novas. 
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A: Vista macroscópica 
 

B: Região Cortante e Cabo [fotomontagem; ampliação original: 20x] 
 

C: Detalhe da ponta [fotomontagem; ampliação original: 500x]  
 

D: Detalhe da transição entre a região cortante e o cabo 
[fotomontagem; ampliação original: 100x]  

 
E: Sulco helicoidal; traço de maquinagem profundo (→) e metal 

arrastado (→) [ampliação original: 1000x]  
 

F: Transição entre o sulco helicoidal e a superfície radial; aresta 
cortante com identações (→) [ampliação original: 3000x]  

 
G: Superfície radial [ampliação original: 1000x]  
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E.II.3.1.3. ProTaper S1  
 
 A Figura 121 (B), apresenta uma montagem de várias imagens obtidas em 
microscopia electrónica de varrimento a partir de uma lima ProTaper S1. Nela se 
vê que a conicidade da lima não é constante, sendo esta tanto mais marcada 
quanto se avança na direcção do cabo. Os sulcos helicoidais estão separados 
entre si por uma aresta viva, não havendo qualquer superfície radial como nas 
limas anteriormente descritas. O ângulo helicoidal também não é constante, 
aumentando também progressivamente à medida que se observam zonas mais 
próximas da haste da lima. 
 Na Figura 121 (C) está fotografada a ponta de uma destas limas. Romba na 
sua região mais extrema, rapidamente se diferencia em três sulcos helicoidais, 
separados por três arestas cortantes. Os sulcos helicoidais não revelam os traços 
de maquinagem observáveis na mesma zona de qualquer uma das duas limas 
anteriormente descritas, sendo a superfície globalmente mais homogénea do que 
em regiões comparáveis de limas ProFile .06(35) ou ProFile GT .10(20). Perto das 
arestas cortantes, o aspecto cinzento brilhante é substituído por manchas 
irregulares, escuras, sendo mesmo possível identificar regiões em que parece 
haver destacamento de uma película cinzenta clara em relação ao material 
escuro subjacente. Uma vez que o fabricante utiliza com argumento de venda o 
facto de estas limas sofrerem electropolimento durante as últimas fases do 
processamento, é possível que esta camada superficial corresponda a material 
metálico oxidado durante o polimento forçado. Um argumento a favor desta 
possibilidade é exactamente a observação que, em regiões mais afastadas da 
ponta, há ausência de uma camada tão marcada, o que está de acordo com o 
facto de o electropolimento de objectos cónicos ser mais acentuado na 
extremidade, por efeito de ponta. Com efeito, a Figura 121 (D) mostra a lima na 
região de D6. Observa-se que a lima parece mais regular perto da aresta cortante 
do que no centro do sulco helicoidal, onde se adivinham os traços de 
maquinagem, paralelos entre si. Contudo, maiores ampliações destas duas 
regiões mostram que os traços de maquinagem estão atenuados perto da raiz 
dos sulcos helicoidais - Figura 121 (G) – enquanto perto da aresta cortante, a 
superfície se encontra finamente picada e irregular - Figura 121 (F). 
 Por último, na Figura 121 (E) vê-se a transição entre a região cortante e o 
cabo da lima; não apresenta descontinuidade de diâmetro, ao contrario do 
observado na lima ProFile GT .10(20). Mais, a região do cabo não apresenta 
traços de maquinagem profundos, sendo estes substituídos por picadas 
aleatoriamente distribuídas pela superfície do metal. 
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Figura 121: Aspectos morfológicos de limas ProTaper S1 novas 
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A: Vista macroscópica 
 

B: Região cortante e cabo [fotomontagem; ampliação original: 20x]  
 

C: Detalhe da ponta [fotomontagem; ampliação original: 500x]  
 

D: Detalhe do sulco helicoidal e aresta cortante [fotomontagem; ampliação original: 500x]  
 

E: Detalhe da transição entre a região cortante e o cabo [fotomontagem; ampliação original: 100x]  
 

F: Aresta cortante e região ajacente do sulco helicoidal [ampliação original: 1000x]  
 

G: Região central do sulco helicoidal [ampliação original: 1000x]  
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E.II.3.2. Fractografia após ensaios de rotação/flexão 
 

Ao contrário de todas os instrumentos ProFile .06(35) e ProTaper S1 
testados no presente trabalho, que fracturaram sempre na região cortante, os 
instrumentos ProFile GT .10(20) também apresentaram ruptura na região do 
cabo, onde as limas têm uma secção circular e as superfícies de fractura são 
mais simples de interpretar. Assim, foram examinadas limas ProFile GT .10(20) 
fracturadas no cabo e na região cortante, enquanto os outros dois tipos de limas 
foram observados somente na região cortante, onde fracturaram de modo 
consistente. Será primeiro apresentada uma superfície de fractura típica de um 
instrumento ProFile GT .10(20) fracturado na região do cabo, por ser mais fácil 
de compreender a fractografia de uma secção geometricamente mais simples, 
após o que se apresentarão facies de fractura de instrumentos 
ProFile GT .10(20), ProFile .06(35) e ProTaper S1 – quebrados na região cortante 
durante ensaios de rotação/flexão. 
 

E.II.3.2.1. ProFile GT .10(20) 

E.II.3.2.1.1. Fractura na região do cabo 
 
 A Figura 122 apresenta fotografias obtidas em microscopia electrónica de 
varrimento a partir de uma lima ProFile GT .10(20) nova após ter sido testada 
em rotação/flexão e de ter fracturado na região do cabo após 158 rotações. A 
Figura 123 mostra a mesma lima, inclinada 60º em relação à posição anterior. 
Na Figura 124, ainda a mesma lima, agora observada lateramente, estando o seu 
eixo longitudinal horizontal. 
  
 A Figura 122 A, por corresponder a uma fotografia tirada em baixa 
ampliação, mostra um aspecto de conjunto da superfície de fractura e também a 
localização das fotografias seguintes. É possível identificar três zonas distintas: 
uma, semilunar e localizada na região periférica da superfície de fractura, é 
detalhada na Figura 122 B1; outra, correspondente à maior percentagem da área 
de fractura observada, caracteriza-se pelo seu aspecto rugoso e é melhor 
definida em ampliações maiores (Figura 122 C1, C2 e C3); a terceira, localiza-se 
numa área periférica, está separada da anterior por uma linha oblíqua bem 
definida e encontra-se detalhada na Figura 122 D. 
 Em menor ampliação, a região semilunar distingue-se do resto da 
superfície de fractura por ser mais baça, menos irregular, de uma tonalidade 
mais clara (Figura 122 B1). Quando a observação é feita em maior ampliação, 
então esta zona evidencia ser finamente estriada, com grupos de estrias 
levemente divergentes entre si. A Figura 122 B3 permite apreciar a morfologia 
extremamente regular das estrias, que surgem como pequenos enrugamentos e, 
entre eles, numerosas fendas segundárias. Cada estria corresponde a um novo 
ciclo de tensão aplicada durante o processo inicial de propagação da fissura que 
originou a fractura da lima. No seio das estrias, encontram-se algumas 
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formações esféricas dispersas que se destacam da matriz envolvente e que são 
compatíveis com precipitados formados durante o processo de fabrico da liga 
metálica e arrancados durante a fractura. As estrias de fadiga são, em média, 
arcos centrados no ponto de início da fractura – dai a forma semilunar visível na 
Figura 122 B1 – mas com desvios a nível microscópico devido à propagação das 
microfissuras em vários planos e devido à concentração de tensões em volta dos 
precipitados, conforme detalhado na Figura 122 B3. Assim se explica que as 
estrias apareçam em grupos ligeiramente divergentes entre si. 
 A segunda zona identificável na Figura 122 A tem um aspecto rugoso, 
marcado por relevos em forma de crista que parecem divergir da zona descrita 
no parágrafo anterior. Estas cristas delimitam sulcos que se dirigem até à zona 3, 
tornando-se progressivamente mais paralelos entre si à medida que dela se 
aproximam. Na Figura 122 C1, C2 e C3 são visíveis detalhes desta zona, 
composta por inúmeras cúpulas arredondadas e estando quase todas associadas 
a um pequeno orifício no seu interior, que corresponde à zona onde se iniciou a 
formação da cúpula, pela presença de um precipitado no seio da matriz metálica. 
Na região em que existem relevos em forma de cristas, as cúpulas existentes nos 
sulcos entre estas cristas têm uma forma mais oblonga, com o seu eixo 
longitudinal alinhado com a direcção das cristas e indicando o sentido de 
propagação da fractura. Estes sulcos são linhas de transição entre diferentes 
planos de propagação da fractura dúctil. 
 A terceira e última zona é difícil de caracterizar (Figura 122 D), embora 
pareçam existir zonas mais planas e de maiores dimensões, compatíveis com 
áreas de clivagem e/ou de abrasão. Esta zona é melhor caracterizada nas figuras 
que se seguem, em que a amostra foi inclinada para melhor se compreender se, 
de facto, se tratam de zonas de fractura frágil com presença de facetas de 
clivagem ou, pelo contrário, se trata de cúpulas observadas obliquamente. 
 A Figura 123 foi construída com imagens da mesma amostra, mas estando 
a lima com uma inclinação de 60º em relação à horizontal e uma rotação de 180º 
em relação à Figura 122 A. Na Figura 123 A tem-se um aspecto de conjunto, 
sendo agora claro que a linha oblíqua que na Figura 122 A separa a zona 1 da 
zona 2 é, na realidade, uma mudança brusca na direcção de propagação da 
fractura que, de perpendicular ao eixo longitudinal da lima, passa a paralela a 
este mesmo eixo. A zona 1 continua a ser caracterizada por inúmeras estrias de 
fadiga - Figura 123 B2. Os planos em que as estrias se formam têm diferentes 
orientações, pelo que resultam numerosos sulcos que irradiam na direcção de 
propagação da fractura, perpendicularmente à superfície externa da lima e 
inciando-se num traço de maquinagem superficial (Figura 123 B1). A estes 
sulcos, poder-se-á chamar sulcos de fractura por fadiga e o seu significado é 
semelhante ao dos sulcos de fractura dúctil – mudança de planos de propagação 
da fractura. 
 Em zonas mais afastadas do inicio da fractura podem ainda ser 
encontradas numerosas estrias de fadiga mas sem uma orientação tão bem 
definida. O relevo típico das estrias está presente, mas não define os sulcos de 
fractura por fadiga como acontece em regiões mais perto da superfície externa 
da lima. 
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 À zona de fadiga, segue-se uma zona de transição em que existem estrias 
de fadiga e cúpulas, correspondentes à fractura dúctil (Figura 123 C). 
 A zona de fractura dúctil é constituída por cúpulas - Figura 123 D. Os 
sulcos de fractura dúctil que indicam a direcção de propagação da fractura, são 
agora mais nítidos do que na Figura 122 A, como se vê na Figura 123 A (zona 2). 
Esta zona termina com uma súbita mudança de direcção de propagação da 
fractura, como se observa na Figura 123 E. 
 A região final da fractura é caracterizada por sulcos profundos, paralelos 
entre si e ao eixo longitudinal da lima (Figura 123 F1) que, em maiores 
ampliações (Figura 123 F2), revelam longas extensões em forma de facetas 
poliédricas, de maiores dimensões do que as cúpulas adjacentes, quase planas e 
parelelas entre si. Estas facetas sugerem descoesão intragranular e acrescentam 
uma característica frágil à região terminal da fractura. 
 Por último, a Figura 124 (pág. 314) mostra a mesma lima em visão lateral. 
Na Figura 124 A, confirma-se a quase ortogonalidade entre a região terminal da 
fractura – praticamente paralela ao eixo longitudinal da lima – e o restante facies 
de fractura. Na Figura 124 B são detectáveis os inúmeros traços de maquinagem 
superficiais, paralelos entre si e formando um ângulo de 20º com a direcção de 
de rotação. Quanto à Figura 124 C, mostra inúmeras fendas superficiais, não só 
paralelas entre si, como em perfeito alinhamento com os traços de maquinagem 
que entalham a superfície da lima. Mais, a própria superfície de factura é limitada 
por espículas também elas alinhadas com os traços de maquinagem, mostrando 
uma vez mais a estreita relação entre traços de maquinagem e origem da 
fractura. 
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Figura 122: ProFile GT .10(20) – cabo. Fractografia (topo). 
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D: Região de fim de fractura; facetas (→) com riachos (→); abrasão (→) [ampliação original: 500x] 

   

A: Vista geral [ampliação original: 100x] 
 
B1: Região de início de fractura [ampliação original: 200x] 
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Figura 123: ProFile GT .10(20) – cabo. Fractografia (60º de inclinação). 
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E: Região de alteração da direcção de propagação da fissura [ampliação original: 500x] 

F1: Região de fim de fissura [ampliação original: 500x] 
F2: Detalhe de E1; facetas de fractura frágil (→) [ampliação original: 2000x] 
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Figura 124: ProFile GT .10(20) – cabo. Fractografia (lateral). 
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A: Vista geral [ampliação original: 76x] 
 

B: Facies de fractura em vista lateral [ampliação original: 200x] 
 

C: Detalhe de B; fissuras (→); traços de maquinagem (→); espículas (→) 
[ampliação original: 1000x] 
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E.II.3.2.1.2. Fractura na região cortante 
 
 A Figura 125 A mostra um aspecto de conjunto da superfície de fractura de 
uma lima ProFile GT .10(20) fracturada na região cortante, perto da zona de 
transição com o cabo, após 110 rotações em protótipo para ensaios de rotação 
flexão. 
 As características da superfície de fractura são comparáveis às descritas 
para a lima ProFile GT .10(20) fracturada na região do cabo. Assim, é 
identificável uma zona de pequena área, de forma radiante, localizada perto da 
região central de um sulco helicoidal (Figura 125 B1) e caracterizada pela 
presença de inúmeras estrias de fadiga (Figura 125 B2). As estrias estão, mais 
uma vez, organizadas em sulcos de fractura por fadiga perto da superfície 
externa da lima e menos ordenadas à medida que se situam a maior distância da 
superfície externa da lima. 
 Esta zona de início de fractura está rodeada por uma outra, que representa 
a maior percentagem do facies de fractura, que corresponde à fractura dúctil e 
que é composta por inúmeras cúpulas e lacunas de precipitados a elas 
associadas. Também característico desta zona é a presença de sulcos de fractura 
dúctil que indicam o sentido de propagação da fractura (linhas claras visíveis na 
Figura 125 A) 
 Por último, a Figura 125 C1 mostra a região final de fractura, onde são 
visíveis em a maior ampliação (Figura 125 C2) inúmeras facetas de superfície 
finamente rugosa e marcadas por linhas claras, denominadas ribeiros, e que são 
características da fractura frágil por descoesao intragranular. Esta zona 
distingue-se, ademais, da região de fractura dúctil pela ausência de orifícios 
associados a cada formação identificada como faceta (os orifícios correspondem, 
na fractura dúctil, a precipitados - ou a lacunas por eles deixados – que 
originaram as cúpulas). 
 A Figura 126 A mostra a mesma lima observada lateralmente em 
microscopia electrónica de varrimento. Ao contrário do que se observa na zona 
do cabo, em que a fractura ocorre perpendicular ao eixo longitudinal da lima, nas 
limas fracturadas na região cortante, a fractura dá-se com alguma angulação 
relativamente ao eixo longitudinal da lima, mas tangencialmente às superfícies 
radiais. Vê-se na Figura 126 B que a fractura seguiu durante largos troços os 
traços de maquinagem superficiais que marcam o sulco helicoidal, saltando por 
vezes para um traço de maquinagem adjacente o que, aliás, origina várias 
espiculas, como as observáveis na Figura 126 C. Na Figura 126 D torna-se claro 
o mecanismo de formação destas espículas, com inúmeras fissuras no fundo de 
traços de maquinagem adjacentes. 
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Figura 125: ProFile GT .10(20) – região cortante. Fractografia (topo). 
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Figura 126: ProFile GT .10(20) – região cortante. Fractografia (lateral). 
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A: Vista geral [ampliação original: 76x] 
 

B: Detalhe de A; bordo de fractura  
[fotomontagem; ampliação original: 250x]  

 
C: Detalhe de B; relação entre traços de maquinagem 

superficiais e facies de fractura; espículas (→) 
[fotomontagem; ampliação original: 1000x]  

 
D: Detalhe de C; relação entre início de fissuras (→) e sulcos 

de maquinagem (→)  
[ampliação original: 2000x] 
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E.II.3.2.2. ProFile .06(35)  
 
 As limas ProFile .06(35) em estado novo utilizadas para realização de 
ensaios de rotação/flexão em protótipo fracturaram de modo característico como 
o exposto na Figura 127 A. As características da fractura são muito comparáveis 
às anteriormente descritas para os instrumentos ProFile GT .10(20). A fractura 
inicia-se numa zona perto da raiz do sulco helicoidal onde, mais uma vez, 
dominam as estrias de fadiga observáveis em ampliações maiores (Figura 127 B1 
e B2). Na lima apresentada, é mesmo possível observar-se uma fissura a iniciar-
se na área de fadiga e a partir numa direcção diferente da direcção tomada pela 
fissura que originou a fractura (Figura 127 B3) e outra, já de maiores dimensões, 
também a originar-se na superfície da lima e em clara associação com os traços 
de maquinagem superificiais (Figura 127 C). 
 A Figura 127 D ilustra as cúpulas características da fractura dúctil, que se 
organizam em sulcos de fractura dúctil, como é visível na Figura 127 A. Mais uma 
vez, estes sulcos não são visíveis na proximidade imediata da zona de fadiga, 
mas sim perto da região em que há mudança súbita na direcção de propagação 
da fractura. Após ter havido esta súbita alteração na frente da fenda que originou 
a fractura, surgem imagens como as da Figura 127 E, com facetas de clivagem, 
indicando uma fractura final catastrófica, com características de fractura frágil. 
Esta característica é também observável na Figura 128 D, onde mais claramente 
se identificam as facetas de clivagem e os ribeiros que as caracterizam. 
 
 Em observação lateral, a Figura 128 A mostra um paralelismo entre a 
superfície de fractura e a direcção dos traços de maquinagem existentes na 
superfície externa da lima. Na Figura 128 B não só se vê uma porção da zona de 
fadiga, rica em estrias, como também um traço de maquinagem muito próximo 
da superfície de fractura e contendo também uma fenda inicial, mostrando 
novamente a associação entre traços de maquinagem e o inicio da fractura por 
fadiga. Na Figura 128 C mostra-se o padrão típico de distribuição das fendas 
iniciadas nestas limas: ao longo da raiz dos sulcos helicoidais. 
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Figura 127: ProFile .06(35) – região cortante. Fractografia (topo). 
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B3 
   

A: Vista geral [ampliação original: 86x] 
 

B1: Início da fractura; sulcos de maquinagem (→); zona de 
fadiga (→) [ampliação original: 1000x] 

 
B2: Detalhe de B1; estrias de fadiga (→) 

[ampliação original: 1000x] 
 

B3: Detalhe de B2; fenda iniciada (*) e em propagação num 
outro sentido 

[ampliação original: 1000x] 
 

C: Outra zona de início de fractura; estrias de fadiga (→); fenda 
iniciada noutra direcção (→) 
[ampliação original: 1000x] 

 
D: Propagação da fractura por modo dúctil; cúpulas 

[ampliação original: 2000x] 
 

E: Região final de fractura, após mudança de direcção de 
propagação da fractura; facetas de clivagem frágil (→)  

[ampliação original: 2000x] 

*
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Figura 128: ProFile .06(35) – região cortante. Fractografia (lateral). 
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A: Vista geral [fotomontagem; ampliação original: 200x]  
 

B: Detalhe de A; superfície de fractura com estrias de fadiga (→); traços 
de maquinagem (→); inicio de fissura (→) [fotomontagem; ampliação 

original: 1000x] 
 

C: Detalhe de A; traços de maquinagem (→) e múltiplas fissuras (→) 
[fotomontagem; ampliação original: 1000x] 

 
D: Detalhe de A; zona final de fractura com facetas de clivagem (→) e 

ribeiros (→) [fotomontagem; ampliação original: 2000x] 
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E.II.3.2.3. ProTaper S1  
 
 Globalmente, as limas ProTaper S1 novas fracturadas durante ensaios de 
rotação/flexão apresentam as mesmas características de ruptura que as limas 
ProFile GT .10(20). 
 A Figura 129 A1 mostra uma superfície de fractura de uma lima 
ProTaper S1 observada de topo. Como anteriormente descrito nos outros dois 
tipos de limas, existe uma área semilunar de relativamente pequenas dimensões 
e particularmente visível na Figura 129 B, por a amostra ter sido inclinada 30º 
em relação à vertical. É uma área rica em inúmeras estrias de fadiga (Figura 129 
A2 e Figura 129 A3). No entanto, ao contrário do que se verifica nos 
instrumentos ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20), nas limas ProTaper S1 esta 
zona encontra-se associada a um vértice da lima e não ao centro de um sulco 
helicoidal. Esta área encontra-se bem delimitada e existe uma fronteira nítida 
entre ela e a região seguinte, de fractura dúctil (Figura 129 A4). A zona de 
fractura dúctil caracteriza-se pela existência de inúmeras cúpulas (Figura 129 
A5), tendo quase todas um pequeno orficio no seu interior, correspondendo a um 
precipitado arrancado durante a fractura (Figura 129 A4).  
 Também nos instrumentos ProTaper S1 fracturados na região cortante é 
identificável uma linha oblíqua mais clara na superfície observada de topo (Figura 
129 A1, perto do vértice c) e que corresponde a uma mudança súbita na 
propagação da frente de fractura, como se comprova na Figura 129 C1, onde a 
amostra foi inclinida 30º em relação à vertical. Perto desta zona são observáveis 
marcas de fractura frágil (Figura 129 A6), com facetas e ribeiros disseminados no 
seio de algumas cúpulas, o que indica um mecanismo duplo de fractura: dúctil e 
frágil. No terceiro vértice da lima (vértice b, Figura 129 C1) também são visíveis 
marcas de descoesão intragranular (Figura 129 C2). 
  
 A Figura 130 A mostra a mesma lima ProTaper S1 observada lateralmente, 
estando a extremidade livre detalhada na Figura 130 B. Para além de se tornar 
óbvio que a propagação da fractura deixou de ser perpendicular ao eixo 
longitudinal da lima para lhe ser paralela, são também visíveis sulcos de fractura 
dúctil muito marcados na aresta em que a mudança de direcção de propagação 
da fractura se deu. 
 Perto do vértice em que a fractura se iniciou, rico em estrias de fadiga 
(vértice a, Figura 130 A), existem várias fendas secundárias (Figura 130 C), mais 
uma vez em perfeito alinhamento com os traços de maquinagem pré-existentes 
na superfície da lima. 
 Já perto do vértice em que a factura terminou (vértice c, Figura 130 A), é 
particularmente interessante a existência de uma vasta área coberta por facetas 
ao longo da superfice de fractura paralela ao eixo longitudinal da lima (Figura 
130 D1) onde, para além de se identificarem as facetas propriamente ditas 
(Figura 130 D2) também se nota a fina rugosidade à superfície das facetas e os 
ribeiros que por elas fluem (Figura 130 D3). Todos estes dados são claramente 
indícios de fractura com uma componente frágil. 
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Figura 129: ProTaper S1 – região cortante. Fractografia (topo). 
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A1: Vista geral. a, b, c identificam cada um dos vértices da lima 
[ampliação original: 100x] 

 
A2: Detalhe de A1; Zona de início de fractura por fadiga [ampliação 

original: 1000x] 
 

A3: Detalhe de A2; estrias de fadiga (→); loca de um precipitado (→) 
[ampliação original: 5000x] 

 
A4: Detalhe de A1; transição entre zona de fadiga com estrias (E) e 

zona de fractura dúctil com cúpulas (C) ; cúpulas (→) e locas de 
precipitados (→) [ampliação original: 3000x] 

 
A5: Detalhe de A1; cúpulas [fotomontagem; ampliação original: 1000x] 

 
A6: Detalhe de A1; zona de mudança de direcção de propagação da 
fractura; ribeiros (→) e facetas de fractura frágil [ampliação original: 

1000x] 
 

B: Vista geral; inclinação de 30º em relação a A1; zona de fadiga (F) e 
zona de fractura dúctil (D) [ampliação original: 200x] 

 

 

C1: Vista geral; 
inclinação de 30º e 
rotação de 180º em 

relação a A1 
[ampliação original: 

150x] 
 

C2: Detalhe de C1; 
Zona final de ruptura 
frágil com facetas (→) 
[ampliação original: 

500x] 
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Figura 130: ProTaper S1 – região cortante. Fractografia (lateral). 
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 D3 

A: Vista geral; vértice de início de fractura por fadiga (a); vértice 
terminal de fractura (c) [ampliação original: 76x] 

 
B: Detalhe de A; sulcos de fractura dúctil (→)  

[ampliação original: 250x] 
 

C: Detalhe de B; traços de maquinagem (→) e início de fendas (→) 
[ampliação original: 1000x]  

 
D1: Detalhe de B; região de mudança de direcção de propagação 

da fractura [ampliação original: 1000x]  
 

D2: Detalhe de D1; facetas de clivagem (→) [ampliação original: 

D3: Detalhe de D1; ribeiros (→) e facetas de clivagem com rugosidade fina (→) [ampliação original: 5000x]  
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Em resumo: 
 

- Todas as limas em estado novo observadas apresentam defeitos 
superficiais. Enquanto nas limas ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20) são 
sobretudo sulcos de maquinagem particularmente profundos e numerosos na 
região do sulco helicoidal, nas limas ProTaper S1 esses traços superficiais são 
atenuados pelo electropolimento, dando lugar a fenómenos de corrosão 
particularmente acentuada perto da ponta das limas e, em menor grau, perto das 
arestas cortantes. 
  
 - As limas ProFile GT .10(20) apresentam, ainda, sulcos de maquinagem na 
superfície da liga Ni-Ti dos seus cabos, estando estes sulcos em alinhamento com 
o sentido de rotação- Mais, perto da transição entre a região cortante e o cabo, 
estas limas apresentam um máximo local de diâmetro, dando origem a um 
ressalto microscópico entre o cabo e a região cortante na região de transição. 
  
 - Após ensaios de rotação/flexão em protótipo, todas as limas apresentam 
características de fractura semelhantes:  
 
- Uma área inicial rica em estrias de fadiga; de forma semilunar em fracas 
ampliações, aparece sempre associada à superfície das limas. Enquanto nos 
instrumentos ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20) esta zona se situa tipicamente 
na região mais profunda do sulco helicoidal, nos instrumentos ProTaper S1 
aparece associada a um vértice, na região da aresta cortante. Se observada 
lateralmente, esta região evidencia na sua vizinhança várias outras fissuras, 
sempre associadas ao fundo de sulcos de maquinagem; 

 
- Uma área que ocupa a maior parte da superfície de fractura, caracterizada por 
inúmeras cúpulas – típicas de fractura dúctil – que tendem a alongar-se e a 
organizarem-se em sulcos de fractura dúctil à medida que se situam mais 
afastadas da zona de início da fractura por fadiga; 

 
- Uma súbita mudança da direcção de propagação da frente de fractura, que de 
praticamente perpendicular ao eixo longitudinal da lima passa a ser-lhe paralela; 

 
- Marcas de fractura frágil na vizinhança imediata do local onde houve mudança 
de direcção de propagação da fractura. 
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E.III. EFEITOS SOBRE AS LIMAS DOS 
PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E DA 
IMERSÃO EM HIPOCLORITO DE SÓDIO 

 

E.III.1. EFEITO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO SOBRE AS 

CARACTERÍSTICAS DA TRANSFORMAÇÃO DA AUSTENITE 
 

E.III.1.1. Limas ProFile .06(35) 
 
 A Figura 131 apresenta os resultados dos ensaios nos quais se pretendeu 
averiguar o efeito de 10 ciclos de esterilização sobre material proveniente da 
zona do cabo de instrumentos ProFile .06(35) (vide § D.II.1.7.3.1, pág. 211). 
 No arrefecimento, as curvas D.S.C. mostram uma grande homogeneidade 
na gama de temperaturas a que ocorre a transformação B2 → R tanto para 
material novo como para material submetido a 10 ciclos de esterilização. A 
temperatura Rs(5%) média é, aliás, a mesma quer o material tenha sido 
esterilizado ou não: 17,1 ºC, o que se reflecte na ausência de diferença 
significativa do ponto de vista estatístico (teste de Wilcoxon, n=20, p<0,05) 
entre as médias consideradas.  
 No aquecimento, as curvas D.S.C. mostram novamente uma grande 
homogeneidade na gama de temperaturas a que a transformação R → B2 se dá. 
Material novo revela uma Af(95%) média de 24,4 ºC, enquanto material 
esterilizado 10 vezes evidencia uma Af(95%) média de 23,9 ºC. Do ponto de vista 
estatístico, esta diferença é significativa (teste de Wilcoxon, n=20, p<0,05). No 
entanto, trata-se de uma diferença de apenas 0,5 ºC, o que é sobreponível com 
o erro obtido na determinação das temperaturas a partir das curvas D.S.C. pelo 
método usado neste trabalho. Assim, esta diferença não é valorizável, até porque 
a sua magnitude é demasiado baixa para modificar as propriedades mecânicas do 
material; a 37 ºC todo ele estará sob a forma austenítica quer tenha sido 
submetido a 10 ciclos de esterilização ou não. 
 Uma vez que não se detectaram diferenças significativas pela aplicação de 
10 ciclos de esterilização a partir de material proveniente do cabo de instrumento 
ProFile .06(35) e que se viu anteriormente (vide § E.II.1.2.3.1, pág. 288) que o 
material do cabo não difere significativamente do material da zona cortante D0-
D16, optou-se por averiguar o efeito de um número crescente de ciclos de 
esterilização na zona cortante de apenas uma lima, que serviu de controlo a si 
mesma. A Figura 132 apresenta esses resultados. 
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● Temperatura determinada para cada amostra. ⎯ Média. = Intervalo de confiança de 95% para a média 

 

Temperaturas de Transformação [Rs(5%) e Af(95%)]  

  

 

 
Rs(5%) (ºC) 

Sem 
esterilização 

10 ciclos 
esterilização 

 (n= 10) (n= 10) 

Mínimo 14,2 15,5 
Máximo 21,8 18,3 
Média 17,1 17,1 

Desvio Padrão 2,3 1,0 
IC-95% (L Inf) 15,4 16,4 
IC-95% (L Sup) 18,8 17,8 

Teste Wilcoxon 

p-value 
(two-tailed) 

1,0000 

Significância 
(p<0,05) 

Não 

  

 

 
Af(95%) (ºC) 

Sem 
esterilização 

10 ciclos 
esterilização 

 (n= 10) (n= 10) 

Mínimo 23,8 23,1 
Máximo 25,3 24,6 
Média 24,4 23,9 

Desvio Padrão 0,4 0,5 
IC-95% (L Inf) 24,0 23,5 
IC-95% (L Sup) 24,7 24,2 

Teste Wilcoxon 

p-value  
(two-tailed) 

0,0365 

Significância 
(p<0,05) 

Sim 

  

 Análise estatística  

 Figura 131: Influência dos procedimentos de esterilização sobre as temperaturas de 
transformação. Instrumentos ProFile .06(35) - cabo.  
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As curvas D.S.C. obtidas são sobreponíveis, tanto no aquecimento como no 
arrefecimento, independentemente do número de vezes a que a liga foi 
submetida a procedimentos de esterilização. A relação entre Rs(5%) e o número de 
ciclos de esterilização foi averiguada por análise de regressão linear, não se 
tendo identificado uma relação significativa entre os dois factores (r2=0,37; 
p<0,05). Do mesmo modo, também não foi identificada uma relação significativa 
entre Af(95%) e o número de ciclos de esterilização (r2=0,16; p<0,05) 
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  Curvas D.S.C.    Curvas D.S.C.    

  

 

D0-D16 Rs(5%) (ºC) 

Sem esterilização 15,4 

Após 1 ciclo esterilização 15,4 

Após 4 ciclos esterilização 14,5 

Após 8 ciclos esterilização 15,7 

Após 16 ciclos esterilização 14,2 

  

 

D0-D16 Af(95%) (ºC) 

Sem esterilização 25,2 

Após 1 ciclo esterilização 23,8 

Após 4 ciclos esterilização 24,0 

Após 8 ciclos esterilização 24,7 

Após 16 ciclos esterilização 23,8 
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p-value (teste F) 0,279 0,504 
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zero? (p<0,05) 
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 Análise estatística  

 Figura 132: Influência dos procedimentos de esterilização sobre as temperaturas de 
transformação. Instrumentos ProFile .06(35) – região cortante D0-D16.  
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Em resumo: 
 

- Submeter instrumentos ProFile .06(35) até 16 ciclos de esterilização não 
altera significativamente as temperaturas de transformação do material. 
 

E.III.1.2. Limas ProTaper S1 
 
 A Figura 133 apresenta os resultados dos ensaios descritos em 
§ D.II.1.7.3.2, pág. 211 e nos quais se pretendeu verificar se os instrumentos 
ProTaper S1 também não sofrem alterações em Rs(5%) e Af(95%) em consequência 
de serem submetidos a procedimentos de esterilização. 
 No arrefecimento, as curvas D.S.C. são bastante sobreponíveis na gama de 
temperaturas em que ocorrem (grosso modo [-10;30] ºC), quer provenham do 
cabo ou da região cortante D0-D14, quer tenham ou não sido sujeitas a 8 ciclos de 
esterilização. A única excepção é a curva referente à região D0-D14 após 8 ciclos 
de esterilização, que se espraia um pouco mais na direcção das mais altas 
temperaturas. Assim, os valores de Rs(5%) determinados rondam os 19,5 ºC, com 
excepção da região D0-D14 após 8 ciclos de esterilização, cujo valor de Rs(5%) é de 
17,0 ºC. Esta diferença não é, contudo, de valorizar, uma vez que ronda os 2ºC, 
margem de erro aceite para a determinação das temperaturas de transformação 
pelo método proposto neste trabalho. 
 Quanto ao arrefecimento, as curvas de D.S.C. são também sobreponíveis e 
Af(95%) ronda os 25 ºC, independentemente do local de onde provenha o material 
ou de ter sido ou não sujeito a 8 ciclos de esterilização. 
 Os valores médios encontrados para Rs(5%) e Af(95%) são ambos 5 ºC 
superiores à média anteriormente determinada para estas temperaturas neste 
tipo de limas (vide Figura 113, pág. 293). Ora, viu-se também a propósito dos 
mesmos resultados que existe uma grande diferença entre os valores mínimos e 
máximos medidos neste tipo de limas, pelo que a lima examinada poderá ser 
considerada um outlier no que diz respeito à sua composição/estado de tensões 
internas e consequentemente temperaturas de transformação. Mesmo assim, o 
processo de esterilização repetido 8 vezes não teve efeito significativo nas 
temperaturas de transformação B2 → R e R → B2. 
 

Em resumo: 
 

- Os procedimentos de esterilização usados rotineiramente não influenciam 
significativamente as temperaturas de transformação de instrumentos 
ProTaper S1. 
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Amostra Rs(5%) (ºC) 

Cabo novo 19,59 

D0-D14 novo 17,04 

Cabo após 8 ciclos de 
esterilização 

19,64 

D0-D14 após 8 ciclos de 
esterilização 

19,08 

Valor médio: 18,84 

IC-95% [16,89;20,79] 
 

  

Amostra Af(95%) (ºC) 

Cabo novo 25,83 

D0-D14 novo 24,34 

Cabo após 8 ciclos de 
esterilização 

26,01 

D0-D14 após 8 ciclos de 
esterilização 

24,25 

Valor médio: 25,11 

IC-95% [23,61;26,61] 
 

  

  
Temperaturas de Transformação B2→R   Temperaturas de Transformação R→B2 

  

 Figura 133: Influência dos procedimentos de esterilização sobre as temperaturas de 
transformação. ProTaper S1.  
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E.III.2. EFEITOS DOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E DA IMERSÃO 

EM HIPOCLORITO DE SÓDIO SOBRE O NÚMERO DE CICLOS ATÉ À 

FRACTURA 
 
 Pretendeu-se avaliar o efeito da repetição dos processos de esterilização de 
limas endodônticas correntemente utilizadas na clínica sobre o comportamento 
mecânico de instrumentos ProFile.06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1. 
Adicionalmente, estudou-se também o efeito da imersão destas limas em 
hipoclorito de sódio uma vez que esta é a solução mais generalizada para 
desinfecção de canais intra-radiculares. 
 De modo a diminuir o custo experimental dos ensaios de rotação/flexão, o 
efeito do hipoclorito de sódio foi estudado em conjunto com o efeito dos 
procedimentos de esterilização. Assim, foi possível utilizar apenas 36 limas novas 
(12 ProFile .06(35), 12 ProFile GT .10(20) e 12 ProTaper S1) - realizando-se 
análise multivariada (two-way ANOVA) – em vez de se ter utilizado 36 limas 
novas para estudar o efeito dos procedimentos de esterilização e outras 36 limas 
novas para estudar o efeito do hipoclorito de sódio. 
 A Figura 134 e a Figura 135 apresentam os resultados do ensaio referido 
no que diz respeito ao número de ciclos até à fractura - Nf.  
  
 A análise multivariada (two-way ANOVA, n=108, α=0,05) destes dados 
(vide Figura 134) confirma o papel preponderante do tipo de lima considerado no 
número de ciclos até à fractura. O tipo de lima é responsável por 85,4% da 
variância total e o número de ciclos até à fractura apresenta diferenças 
extremamente significativas entre os três tipos de limas analisadas (F=375,4; 
p<0,0001). Por outro lado, não há um efeito significativo do tratamento dado à 
lima na sua longevidade (F=3,0; p=0,054). 
  
 Para detalhar estes resultados, efectuaram-se testes post hoc de 
Bonferroni (vide Figura 135) de onde resultaram as seguintes ilações: 
  
 - Em instrumentos ProFile .06(35), tanto os procedimentos de esterilização 
das limas como a sua imersão em NaOCl [5%]aq durante uma hora levam a uma 
redução acentuada do número médio de ciclos até à fractura (teste de 
Bonferroni, n=24, p<0,001); os processos de esterilização representam uma 
redução média de 21% e a imersão em hipoclorito de sódio 25% em relação ao 
número médio de ciclos necessários para fracturar limas novas. A diferença entre 
estes dois tratamentos não é, porém, significativa do ponto de vista estatístico 
(teste de Bonferroni, n=24, p>0,05); 
 - Em instrumentos ProFile GT .10(20), os procedimentos de esterilização ou 
de imersão em hipoclorito de sódio não afectam significativamente o número de 
ciclos até à fractura (teste de Bonferroni, n=24, p>0,05); 
 - Em instrumentos ProTaper S1, também não se detectam diferenças 
estatisticamente significativas por aplicação de qualquer um dos tratamentos às 
limas (teste de Bonferroni, n=24, p>0,05). 
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 A redução de Nf verificada em instrumentos ProFile .06(35), quer após 10 
ciclos de esterilização quer após imersão em hipoclorito de sódio a 5% durante 
uma hora, permite, no entanto, que estas limas resistam a um número de ciclos 
muito maior do que limas ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1. 
 

 

ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1

0

500

1000

1500

Novo

Esterilização

NaOCl

******

*** ***

N
f

 
 

Barras proporcionais à média de Nf. = Intervalo de confiança de 95% para a média de Nf. 
*** resultados extremamente diferentes (p<0,001) 

 

 

 

 

 Nf 
 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 Novo Esteril. NaOCl Novo Esteril. NaOCl Novo Esteril. NaOCl 

n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Mínimo 583,5 233,5 449,0 53,8 60,0 89,8 82,7 93,3 106,5 
Máximo 1100,0 1131,7 793,5 174,2 124,4 219,0 193,8 185,8 206,5 
Média 823,7 653,6 618,3 97,1 86,7 142,0 121,4 134,1 143,7 

Desvio Padrão 152,5 237,2 105,8 36,0 21,4 33,1 31,6 26,5 29,7 
Coeficiente variação (%) 18,5 36,3 17,1 37,0 24,7 23,3 26,1 19,8 20,7 

  

 

Análise multivariada (Two-way ANOVA) para Nf 

SS df MS 
% da 

variação 
total 

F p-value 
Significância 
(α=0,05)? 

Interacção 248900 4 62220 2,65 5,824 0,0003 Sim (***) 

Estado das Limas 64140 2 32070 0,68 3,002 0,0542 Não 

Tipo de Limas 8021000 2 4011000 85,41 375,4 <0,0001 Sim (***) 

Residual 1058000 99 10680   - - 

 

 Figura 134: Efeito da esterilização e da imersão em NaOCl sobre Nf.  
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 Testes post hoc de Bonferroni para Nf 
  
 Estado das Limas: Novo versus Esterilizado 

Sistema: Novo Estéril. Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α=0,05) 

ProFile .06(35) 823,7 653,6 -239 [-289,7; -50,40] 4,03 p<0,001 Sim (***) 
ProFile GT .10(20) 97,12 86,68 -10,43 [-130,1; 109,2] 0,25 p > 0,05 Não 

ProTaper S1 121,4 134,1 12,69 [-106,9; 132,3] 0,30 p > 0,05 Não 
  
 Estado das Limas: Novo versus Imersão em NaOCl 

Sistema: Novo NaOCl Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α =0,05) 

ProFile .06(35) 823,7 618,3 -205,3 [-325,0; -85,71] 4,87 p <0,001 Sim (***) 
ProFile GT .10(20) 97,12 142 44,86 [-74,77; 164,5] 1,06 p > 0,05 Não 

ProTaper S1 121,4 143,7 22,36 [-97,27; 142,0] 0,53 p > 0,05 Não 
  
 Estado das Limas: Esterilizado versus Imersão em NaOCl 

Sistema: Esteril. NaOCl Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α =0,05) 

ProFile .06(35) 653,6 618,3 -35,31 [-154,9; 84,32] 0,84 p > 0,05 Não 
ProFile GT .10(20) 86,68 142 55,3 [-64,34; 174,9] 1,31 p > 0,05 Não 

ProTaper S1 134,1 143,7 9,67 [-110,0; 129,3] 0,23 p > 0,05 Não 
 

 

 
Figura 135: Efeito da esterilização e da imersão em NaOCl sobre Nf 

(cont. Figura 134) 
 

 
A Figura 136 e a Figura 137 apresentam os resultados referentes à 

localização da fractura ao longo das limas estudadas – Lf. 
A análise multivariada (two-way ANOVA, n=108, α=0,05) destes dados 

(vide Figura 136) confirma a influência determinante do tipo de lima no local 
onde se dá a fractura, havendo diferenças extremamente significativas entre os 
três tipos de limas analisadas (F=10,14; p<0,0001). Adicionalmente, há também 
um efeito bastante significativo do tratamento dado à lima no local onde a 
fractura ocorre (F=6,38; p=0,0025). Os testes post hoc de Bonferroni (vide 
Figura 137) restringem este efeito do tratamento aos instrumentos 
ProFile GT .10(20). Neste tipo de limas, os procedimentos de esterilização levam 
a que fracturem significativamente mais longe de D0 (teste de Bonferroni, n=24, 
p<0,001), já claramente na região do cabo (em média, D0Df=13,1 mm versus 
D0Df=7,6 mm em limas novas). 

Nos instrumentos ProFile GT .10(20), o efeito sobre o local onde se dá a 
fractura dos procedimentos de esterilização é mais marcado do que o da imersão 
simples em hipoclorito de sódio (teste de Bonferroni, n=24, p<0,001). A imersão 
nesta solução não chega a provocar diferenças estatisticamente significativas em 
relação a limas novas (teste de Bonferroni, n=24, p>0,05). No entanto, saliente-
se que a média do comprimento onde se dá a fractura após imersão em 
hipoclorito de sódio já situa o ponto de ruptura na região do cabo e não mais na 
região cortante, como acontece com limas novas. 
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Barras proporcionais à média de Lf. = Intervalo de confiança de 95% para a média de Lf. 
*** Resultados extremamente diferentes (p<0,001) 

 

 

 

 

 Lf (mm) 

 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 Novo Esteril. NaOCl Novo Esteril. NaOCl Novo Esteril. NaOCl 

n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Mínimo 9,80 10,20 11,35 6,35 6,90 6,85 9,85 8,75 8,55 
Máximo 13,80 14,30 15,00 14,55 16,00 15,50 11,50 12,45 11,75 
Média 11,82 11,43 12,83 7,60 13,08 9,19 10,63 10,52 10,91 

Desvio Padrão 1,16 1,37 0,97 2,23 3,70 3,19 0,52 1,10 0,84 
Coeficiente variação (%) 9,81 11,97 7,55 29,34 28,30 34,75 4,89 10,46 7,72 

  

 

Análise multivariada (Two-way ANOVA) para Lf 

SS df MS 
% da 

variação 
total 

F p-value 
Significância 
(α=0,05)? 

Interacção 153,90 4 38,48 22,96 9,838 p<0,0001 Sim(***) 

Estado das Limas 49,93 2 24,96 7,45 6,382 0,0025 Sim(**) 

Tipo de Limas 79,31 2 39,65 11,83 10,14 p<0,0001 Sim(***) 

Residual 387,30 99 3,912 -  - - 

 

 Figura 136: Efeito da esterilização e da imersão em NaOCl sobre Lf.  
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 Testes post hoc de Bonferroni para Lf (mm) 
  
 Estado das Limas: Novo versus Esterilizado 

Sistema: Novo Estéril. Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α=0,05) 

ProFile .06(35) 11,82 11,43 -0,3917 [-2,681; 1,897] 0,4851 p > 0,05 Não 
ProFile GT .10(20) 7,604 13,08 5,471 [3,182; 7,760] 6,775 p<0,001 Sim (***) 

ProTaper S1 10,63 10,52 -0,1042 [-2,393; 2,185] 0,129 p > 0,05 Não 
  
 Estado das Limas: Novo versus Imersão em NaOCl 

Sistema: Novo NaOCl Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α =0,05) 

ProFile .06(35) 11,82 12,83 1,017 [-1,272; 3,306] 1,259 p > 0,05 Não 
ProFile GT .10(20) 7,604 9,188 1,583 [-0,7058; 3,872] 1,961 p > 0,05 Não 

ProTaper S1 10,63 10,91 0,2875 [-2,002; 2,577] 0,3561 p > 0,05 Não 
  
 Estado das Limas: Esterilizado versus Imersão em NaOCl 

Sistema: Esteril, NaOCl Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α =0,05) 

ProFile .06(35) 11,43 12,83 1,408 [-0,8808; 3,697] 1,744 p > 0,05 Não 
ProFile GT .10(20) 13,08 9,188 -3,888 [-6,177; -1,598] 4,815 p <0,001 Sim (***) 

ProTaper S1 10,52 10,91 0,3917 [-1,897; 2,681] 0,4851 p > 0,05 Não 
 

 

 
Figura 137: Efeito da esterilização e da imersão em NaOCl sobre Lf 

(cont. Figura 136) 
 

 
A distribuição dos locais onde se dá a fractura está patente na Figura 138. 

Em limas novas, a distribuição é bastante homogénea e concentrada à volta da 
média do grupo. Em limas que passaram por ciclos de esterilização, são 
evidentes dois grupos, cada um dos quais com fraca dispersão – o primeiro, 
perto dos valores médios de limas novas; o outro, com uma média local de 
15,09 mm. Finalmente, em limas que contactaram com hipoclorito de sódio, a 
maioria dos valores está próxima dos verificados em limas novas, dois estão 
perto de 15 mm e dois outros estão a meio caminho entre os dois valores 
anteriores. 
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Figura 138: Distribuição de Lf em limas ProFile GT .10(20): novas, esterilizadas e após 

imersão em NaOCl. 
 

 
Em instrumentos ProFile .06(35) e ProTaper S1, tanto o efeito dos 

procedimentos de esterilização das limas como a sua imersão em hipoclorito de 
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sódio parecem não influenciar o local onde se dá a fractura (testes de Bonferroni, 
n=24 para cada par de grupos comparados, p>0,05). 

A Figura 139 e a Figura 140 apresentam os resultados que se referem ao 
diâmetro das limas no local de fractura – ∅f.  
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Barras proporcionais à média de ∅f. = Intervalo de confiança de 95% para a média de ∅f. 

* resultados sgnificativamente diferentes (0,01<p<0,05) 
 

 

 

 

 ∅f (mm) 

 ProFile .06(35) ProFile GT .10(20) ProTaper S1 

 Novo Esteril. NaOCl Novo Esteril. NaOCl Novo Esteril. NaOCl 

n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Mínimo 0,94 0,96 1,03 0,84 0,89 0,89 0,75 0,62 0,64 
Máximo 1,18 1,21 1,25 1,00 1,00 1,00 0,92 0,95 1,02 
Média 1,06 1,04 1,12 0,91 0,98 0,95 0,83 0,82 0,86 

Desvio Padrão 0,07 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,11 0,08 
Coeficiente variação (%) 6,57 7,93 5,19 5,68 4,58 4,74 6,39 13,94 9,81 

  

 

Análise multivariada (Two-way ANOVA) para ∅f 

SS df MS 
% da 

variação 
total 

F p-value 
Significância 
(α=0,05)? 

Interacção 0,04898 4 0,01225 3,13 2,468 0,0496 Sim (*) 

Estado das Limas 0,03733 2 0,01867 2,39 3,763 0,0266 Sim (*) 

Tipo de Limas 0,9865 2 0,4933 63,08 99,43 P<0,0001 Sim (***) 

Residual 0,4912 99 0,004961 - - - - 

 

 Figura 139: Efeito da esterilização e da imersão em NaOCl sobre ∅f.  
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 Testes post hoc de Bonferroni para ∅f (mm) 
  
 Estado das Limas: Novo versus Esterilizado 

Sistema: Novo Estéril. Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α=0,05) 

ProFile .06(35) 1,06 1,04 -0,02 [-0,105; 0,059] 0,82 P > 0,05 Não 
ProFile GT .10(20) 0,91 0,98 0,07 [-0,011; 0,152] 2,45 P < 0,05 Sim (*) 

ProTaper S1 0,83 0,82 -0,01 [-0,092; 0,071] 0,39 P > 0,05 Não 
  
 Estado das Limas: Novo versus Imersão em NaOCl 

Sistema: Novo NaOCl Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α =0,05) 

ProFile .06(35) 1,06 1,12 0,06 [-0,020; 0,143] 2,12 P > 0,05 Não 
ProFile GT .10(20) 0,91 0,95 0,04 [-0,039; 0,124] 1,45 P > 0,05 Não 

ProTaper S1 0,83 0,86 0,03 [-0,052; 0,111] 1,02 P > 0,05 Não 
  
 Estado das Limas: Esterilizado versus Imersão em NaOCl 

Sistema: Esteril, NaOCl Diferença 
IC-95% para a 

diferença 
t p-value 

Significância? 
(α =0,05) 

ProFile .06(35) 1,04 1,12 0,08 [0,002; 0,167] 2,94 P < 0,05 Sim (*) 
ProFile GT .10(20) 0,98 0,95 -0,03 [-0,110; 0,053] 1,00 P > 0,05 Não 

ProTaper S1 0,82 0,86 0,04 [-0,040; 0,123] 1,41 P > 0,05 Não 
 

 

 
Figura 140: Efeito da esterilização e da imersão em NaOCl sobre ∅F 

(cont. Figura 139) 
  

 
 A análise multivariada (two-way ANOVA, n=108, α=0,05) destes dados 
(vide Figura 139) confirma a influência determinante do tipo de lima no local 
onde se dá a fractura, havendo diferenças extremamente significativas entre os 
três tipos de limas analisadas (F=99,43; p<0,0001). Adicionalmente, há também 
um efeito bastante significativo do tratamento dado à lima no local onde a 
fractura ocorre (F=3,76; p=0,0266). Os testes post hoc de Bonferroni (vide 
Figura 140) restringem este efeito do tratamento a limas ProFile GT .10(20) em 
estado novo versus limas ProFile GT .10(20) após procedimentos de esterilização 
e também a limas ProFile .06(35) após procedimentos de esterilização versus 
limas ProFile .06(35) após imersão em hipoclorito de sódio. Em ambos os casos a 
diferença é estatisticamente significativa (teste post hoc de Bonferroni, n=24, 
0,01 ≤ p < 0,05) mas a diferença das médias não passa de 0,08 mm e, se se 
verificar o intervalo de confiança a 95% para as diferenças observadas, nota-se 
que a amplitude do mesmo é inferior a 0,05 mm. Embora estatisticamente 
significativas, estas diferenças não são relevantes, pelo que se pode afirmar que 
os dados recolhidos não permitem discernir diferenças proeminentes no diâmetro 
das zonas de fractura em função do tipo de tratamento dado às limas. 
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Em resumo: 
 
 - O número de ciclos até à fractura depende mais do tipo de lima 
considerado do que do tratamento a que as limas são submetidas. 
  
 - Os procedimentos de esterilização diminuem o número de ciclos até à 
fractura das limas ProFile .06(35) mas, mesmo assim, o número de ciclos que 
estas limas suportam antes de fracturar é maior do que o de qualquer um dos 
outros dois tipos de limas. 
  
 - O número de ciclos até à fractura em limas ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1 não varia significativamente após procedimentos de esterilização, 
sendo que permanece particularmente baixo. 
  
 - Os procedimentos de esterilização não afectam significativamente o local 
onde se dá a fractura a não ser para instrumentos ProFile GT .10(20), que 
passam a partir preferencialmente na região do cabo e não na região cortante 
como acontece em limas novas deste sistema. 
  
 - Os procedimentos de esterilização não afectam significativamente o 
diâmetro do local de fractura a não ser em limas ProFile GT .10(20), nas quais o 
diâmetro aumenta em média 0,07 mm. 
  
 - A imersão em hipoclorito de sódio diminui o número de ciclos até à 
fractura das limas ProFile .06(35) mas, apesar disso, Nf continua a ser maior do 
que para qualquer um dos outros dois tipos de limas. 
  
 - A imersão em hipoclorito de sódio não afecta significativamente o número 
de ciclos até à fractura em instrumentos ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1, que 
permanece particularmente baixo. 
  
 - A imersão em hipoclorito de sódio não afecta significativamente o local 
onde se dá a fractura. Apesar de não ser significativa para o número de amostras 
utilizado, nas limas ProFile GT .10(20) nota-se uma passagem do local médio 
onde se dá a fractura da região cortante para a região do cabo. Mais, existem 
limas que foram imersas em hipoclorito de sódio que se fracturam como se 
fossem limas novas, enquanto outras o fazem como se tivessem sido submetidas 
a ciclos repetidos de esterilização. 
  
 - A imersão em hipoclorito de sódio não afecta significativamente o 
diâmetro do local de fractura a não ser em limas ProFile .06(35), nas quais o 
diâmetro aumenta em média 0,08 mm. 
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E.III.3. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS SUBMETIDAS A PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO 
 

Neste conjunto de observações em microscopia electrónica de varrimento 
foram examinadas longitudinalmente limas submetidas a 10 ciclos de 
esterilização. Estas limas sofreram o mesmo tratamento que as limas utilizadas 
para teste à fadiga em protótipo. 
 

E.III.3.1. Limas intactas 
 

E.III.3.1.1. ProFile .06(35)  
 

Na Figura 119 foram apresentados os aspectos morfológicos de limas 
ProFile .06(35) acabadas de receber do fabricante. Por comparação com a Figura 
141 B, na qual se apresentam imagens de uma lima do mesmo tipo submetida a 
dez ciclos de esterilização, verifica-se que continuam a existir traços de 
maquinagem nos sulcos helicoidais. As superfícies radiais, menos marcadas por 
traços de maquinagem do que os sulcos helicoidais, são também comparáveis às 
observadas em limas novas.  

Tanto nos sulcos helicoidais como nas superfícies radias, a superfície 
aparece revestida por uma camada homogénea e baça, que anteriormente se 
sugeriu ser uma película de óxido superficial. Existem, nesta imagem, algumas 
marcas escuras, atribuíveis a um componente orgânico (imagem em 
backscattering não mostrada), possivelmente à tinta dos anéis que na lima 
marcam distâncias padrão de D0. A única diferença, embora ténue, é a presença 
de traços de maquinagem mais marcados no centro do sulco helicoidal, por 
comparação a região idêntica em limas em estado novo, como se a espessura do 
revestimento superficial tivesse diminuído nesta zona em limas sujeitas a 
procedimentos de esterilização. 

Quanto à zona de transição entre a região cortante e o cabo da lima, não 
se notam diferenças em relação a limas novas Figura 141 B. 
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Figura 141: ProFile .06(35) submetida a procedimentos de esterilização 
 
 

E.III.3.1.2. ProFile GT .10(20) 
 

A Figura 142 mostra uma lima ProFile GT .10(20) submetida a dez ciclos de 
esterilização, intacta e em observação longitudinal. Para comparação com limas 
idênticas, mas em estado novo, deverá o leitor reportar-se à Figura 120 
(pág. 306). 

Tanto a zona de transição entre a região cortante e o cabo (Figura 142 A) 
como a região cortante (Figura 142 B) não mostram alterações significativas em 
relação ao estado novo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 142: ProFile GT .10(20) submetida a procedimentos de esterilização 
 

A B 

A: 
Transição cabo/região cortante 

[fotomontagem; ampliação original: 100x]  
 

B: 
Região cortante, entre D0 e D7 

[fotomontagem; ampliação original: 500x]   

  

A B 

A: 
Transição cabo/região cortante 

[fotomontagem; ampliação 
original: 100x] 

 
B: 

Região cortante, entre D0 e D7 
[fotomontagem; ampliação 

original: 500x]   
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E.III.3.1.3. ProTaper S1  
 

Na Figura 143 apresenta-se o aspecto típico de uma lima ProTaper S1 após 
ter passado por 10 ciclos de esterilização. Por comparação com a Figura 121 
(pág. 308), em que se mostrou uma lima semelhante, mas em estado novo, não 
se notam diferenças superficiais significativas, quer a nível da transição entre a 
região cortante e o cabo (Figura 143 A) quer a nível do sulco helicoidal/aresta 
cortante (Figura 143 B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 143: ProTaper S1 submetida a procedimentos de esterilização 
 
 

E.III.3.2. Fractografia após ensaios de rotação/flexão 
 

Foram avaliadas as superfícies de fractura de instrumentos ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 submetidos a 10 ciclos de esterilização e 
fracturados durante ensaios de rotação/flexão em protótipo, tendo-se procurado 
identificar diferenças com os dados encontrados em limas novas testadas à 
fadiga no mesmo protótipo e nas mesmas condições. 

Em nenhum dos três tipos de limas considerados se encontraram 
diferenças em relação a limas novas. Em todos as limas observadas, identificou-
se sempre uma zona inicial de fractura - rica em estrias de fadiga e localizada 
perto da superfície externa das limas; uma outra, de maior área, caracterizada 
por inúmeras cúpulas de fractura dúctil; uma mudança súbita da na direcção de 
propagação da fractura; uma ultima zona, após a mudança de direcção de 
propagação, com facetas e ribeiros, característicos de fractura frágil. 

Por não acrescentar nada às observações/imagens apresentadas 
anteriormente (vide § E.II.3.2, pág. 309), as imagens referentes à fractografia 
de limas submetidos a 10 ciclos de esterilização não serão apresentadas. 

  

A B 

A: 
Transição cabo/região cortante 

[fotomontagem; ampliação 
original: 100x] 

 
B: 

Região cortante, entre D0 e D7 
[fotomontagem; ampliação 

original: 500x]   
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E.III.4. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS APÓS IMERSÃO EM HIPOCLORITO DE SÓDIO  
 

Neste conjunto de observações em microscopia electrónica de varrimento 
foram examinadas longitudinalmente limas submetidas a imersão em hipoclorito 
de sódio a 5% durante uma hora. Estas limas passaram pelo mesmo tratamento 
que as limas utilizadas para teste à fadiga em protótipo. 
 

E.III.4.1. Limas intactas 
 

E.III.4.1.1. ProFile .06(35)  
 
 Na Figura 119 foram apresentados os aspectos morfológicos de limas 
ProFile .06(35) acabadas de receber do fabricante. Por comparação com a Figura 
144 B (pág. 342), na qual se apresentam imagens de uma lima do mesmo tipo 
após ter estado mergulhada em hipoclorito de sódio durante uma hora, observa-
se como principal diferença a presença de traços de maquinagem bastante mais 
óbvios e nítidos, estando ausente a película externa que nas limas em estado 
novo se postulou ser uma camada de oxidação superficial devida a tratamento 
superficial final durante o processo de fabrico.  
 Se se comparar esta imagem à Figura 141 B (pág. 339) - na qual é 
apresentado o aspecto típico de uma lima do mesmo tipo submetida a dez ciclos 
de esterilização - vê-se que o efeito do hipoclorito de sódio tem um efeito mais 
marcado do que o efeito da esterilização na remoção da camada superficial que 
reveste as limas em estado novo. Toda a superfície da região cortante passa a 
evidenciar traços de maquinagem, que são agora bem visíveis 
 . 
 Na Figura 144 A1 examina-se a transição entre a região cortante e o cabo 
da lima ProFile .06(35) que foi mergulhada em hipoclorito. Em relação a limas 
novas (Figura 141 B), o aspecto é muito comparável, excluindo pequenos pontos 
que, a mais baixa ampliação, poderiam fazer pensar em picadas de corrosão 
(Figura 144 A2). No entanto, ampliações maiores permitem identificar uma 
camada mais clara e rendilhada assente sobre outra, mais escura e homogénea 
(Figura 144 A3). Na Figura 144 A4 é possível verificar esta camada é composta 
por inúmeros sólidos poliédricos, de dimensões entre os 5 µm e 10 µm sobre um 
fundo muito regular e liso. Tendo as limas contactado com a solução de 
hipoclorito de sódio, poder-se-ia pensar em cristais desta substância. No entanto, 
a dimensão é demasiado grande. Na Figura 144 A5 descobre-se que estes sólidos 
poliédricos estão, por sua vez, revestidos por pequenos pontos claros que, pela 
sua dimensão (da ordem de 0,1 µm), poderão ser cristais de hipoclorito de sódio. 
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Figura 144: ProFile .06(35) após imersão em hipoclorito de sódio 

  

  

 

A1 B  
 

A2 A3 
 

A4 A5 

A1: Transição cabo/região cortante 
[fotomontagem; ampliação original: 

100x]  
 

A2: Detalhe de A1 
[ampliação original: 500x] 

 
A3: Detalhe de A2 

[ampliação original: 3000x] 
 

A4:Detalhe de A1 
[ampliação original: 5000x]  

 
A5: Detalhe de A3 

[ampliação original: 20000x]  
 

B: Região cortante, entre D0 e D8 
[fotomontagem; ampliação original: 

500x]  
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 Na região cortante, a diferença entre limas ProFile .06(35) novas e limas 
ProFile .06(35) imersas em NaOCl reside na ausência da camada superficial baça 
e homogénea, aparecendo em vez dela inúmeros traços de maquinagem. Na 
região de transição entre o cabo e a região cortante, as formações descritas no 
parágrafo anterior podem, pois, corresponder a esta camada superficial 
parcialmente removida por acção do hipoclorito. 
  

E.III.4.1.2. ProFile GT .10(20) 
 

As limas ProFile GT .10(20) são caracterizadas, no seu estado novo, por 
uma grande quantidade de traços de maquinagem (vide Figura 120, pág. 306). A 
diferença com limas do mesmo tipo e que foram imersas em hipoclorito de sódio 
a 5% durante uma hora não é de todo apreciável, quer a nível da região cortante 
(Figura 145 B) quer a nível da zona de transição entre o cabo e a região 
espiralada (Figura 145 A). Mesmo em ampliações muito elevadas, não se 
encontram diferenças no aspecto dos traços de maquinagem entre regiões 
idênticas de limas novas e de limas que tenham sido imersas em hipoclorito de 
sódio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 145: ProFile GT .10(20) após imersão em hipoclorito de sódio 
 
 

E.III.4.1.3. ProTaper S1  
 
 A comparação da zona de transição entre a haste de limas ProTaper S1 
novas - Figura 121 E (pág. 308) - e a mesma região de limas do mesmo tipo 
imersas em hipoclorito - Figura 146 A – não permite identificar diferenças de 
aspecto. 

A B 

A: 
Transição cabo/região cortante 

[fotomontagem; ampliação 
original: 100x]  

 
B: 

Região cortante, entre D0 e D4 
[fotomontagem; ampliação 

original: 500x]  
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 Quanto aos sulcos helicoidais e às arestas cortantes destas limas, também 
não parecem alteradas pela acção do hipoclorito de sódio (Figura 121 D, 
pág. 308 e Figura 146 A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 146: ProTaper S1 após imersão em hipoclorito de sódio 
 
 

E.III.4.2. Fractografia após ensaios de rotação/flexão 
 
 Foram avaliadas as superfícies de fractura de instrumentos ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 submetidos a imersão em 5% [NaOCl]aq 
durante uma hora e fracturados em ensaios de rotação/flexão em protótipo, 
tendo-se procurado identificar diferenças com os dados encontrados em limas 
novas testadas à fadiga no mesmo protótipo e nas mesmas condições. 
 Em nenhum dos três tipos de limas considerados se encontraram 
diferenças em relação a limas novas. Em todos as limas observadas, identificou-
se sempre uma zona inicial de fractura - rica em estrias de fadiga e localizada 
perto da superfície externa das limas; uma outra, de maior área, caracterizada 
por inúmeras cúpulas de fractura dúctil; uma mudança súbita da direcção de 
propagação da fractura; uma última zona, após a mudança de direcção de 
propagação, com facetas e ribeiros, característicos de fractura frágil. 
 Por não acrescentar nada às observações/imagens apresentadas 
anteriormente (vide § E.II.3.2, pág. 309), as imagens referentes à fractografia 
de limas submetidas a imersão em hipoclorito de sódio não serão apresentadas. 
 

A B 

A: 
Transição cabo/região 

cortante 
[fotomontagem; ampliação 

original: 100x]  
 

B: 
Região cortante, entre D0 e 

D7 
[fotomontagem; ampliação 

original: 500x]  
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E.IV. EFEITOS DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE 
AS LIMAS 

 

E.IV.1. EFEITO DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA 

TRANSFORMAÇÃO ENVOLVENDO A AUSTENITE 
 

E.IV.1.1. Limas ProFile .06(35) 
 
 A Figura 147, a Figura 148 e a Figura 149 apresentam os resultados dos 
ensaios D.S.C. à região cortante de limas ProFile .06(35) em estado novo e após 
terem realizado um ou cinco casos clínicos (vide § D.II.1.7.4.1, pág. 212). 
 Na Figura 147 detalham-se os dados relativos à transformação durante o 
arrefecimento das amostras testadas. As curvas D.S.C. obtidas são bastante 
sobreponíveis dentro de cada grupo considerado. No caso do material provir do 
cabo dos instrumentos ProFile .06(35), as curvas estão situadas numa gama de 
temperaturas mais alta se as limas tiverem sido usadas na preparação de cinco 
casos clínicos. Neste caso, as curvas também são mais espraiadas, o que indica a 
presença de maior número de deformações internas. Quanto ao material 
proveniente da região cortante das limas (D0-D16), segue o mesmo padrão: 
maior espraiamento com o aumento do número de casos instrumentados na 
clínica e deslocamento das curvas para gamas de temperatura mais elevadas. É, 
ainda, interessante notar que uma única curva D.S.C. correspondente a uma 
zona D0-D16 utilizada cinco vezes na clínica pouca evolução demonstra em 
relação a zonas D0-D16 em estado novo. Tendo os casos clínicos graus de 
dificuldade diferentes, é possível que se trate de uma lima invulgarmente pouco 
solicitada do ponto de vista mecânico durante a preparação dos cinco casos 
clínicos para que serviu (casos com menor número de canais e canais menos 
curvos/estreitos). 
 As observações anteriores reflectem-se na comparação da média das 
temperaturas Rs(5%) determinadas para cada grupo de amostras, passando de 
17,1 ºC (cabos novos) a 26,3 ºC (cabos usados em cinco casos clínicos) e de 
16,8 ºC (zonas cortantes novas) a 26,4 ºC (zonas cortante utilizadas em cinco 
casos clínicos. O teste de Kruskal-Wallis (n=50, p<0,05) revela diferenças 
significativas entre os grupos, detalhadas pelo pós-teste de Dunn (n=50, 
p<0,05): a utilização clínica promove a subida significativa de Rs(5%) tanto nos 
cabos como em D0-D16; a diferença de Rs(5%) não é significativa entre cabos 
novos e D0-D16 também em estado novo; a diferença de Rs(5%) não é significativa 
entre cabos utilizados cinco vezes na clínica e as respectivas zonas cortantes; a 
utilização num único caso clínico não aumenta significativamente Rs(5%) da região 
D0-D16 quando comparada a Rs(5%) de regiões idênticas em estado novo. 
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● Rs(5%) determinada para cada amostra 
⎯ Média 

= Intervalo de confiança de 95% para a 
média 

 Curvas D.S.C.  Temperaturas Rs(5%)  

 

 

 Rs(5%) (ºC) 

 Cabo: novo 
Cabo: após 5 
casos clínicos 

 (n=10) (n=6) 

Mínimo 14,2 25,5 
Máximo 21,8 29,9 
Média 17,1 28,3 

Desvio Padrão 2,3 1,5 
IC-95% (L Inf) 15,4 27,2 
IC-95% (L Sup) 18,8 29,3 

 Rs(5%) (ºC) 

 
D0-D16: 
novo 

D0-D16: 
após 1 
caso 

clínico 

D0-D16: 
após 5 
casos 

clínicos 

 (n=10) (n=10) (n=10) 

Mínimo 15,8 14,7 20,4 
Máximo 18,3 21,9 27,9 
Média 16,8 18,4 26,4 

Desvio Padrão 0,8 2,3 2,2 
IC-95% (L Inf) 16,2 16,7 24,9 

IC-95% (L Sup) 17,4 20,1 28,0 
 

Teste: 
Kruskal-Wallis 

p-value (two-tailed) P<0,0001 

Significância (p<0,05) Sim 

Pós-teste: 
Dunn's Multiple Comparison Test 

Comparação 
Difference 

in rank 
sum 

Significância 
(p<0,05) 

Cabo (novo) 
versus Cabo (5 casos) 

-30,2 Sim 

Cabo (novo) 
versus D0-D16 (novo) 

0,4 Não 

Cabo (novo) 
versus D0-D16 (1 caso) 

-7,3 Não 

Cabo (novo) 
versus D0-D16 (5 casos) 

-23,8 Sim 

Cabo (5 casos) 
versus D0-D16 (novo) 

30,6 Sim 

Cabo (5 casos) 
versus D0-D16 (1 caso) 

22,9 Sim 

Cabo (5 casos) 
versus D0-D16 (5 casos) 

6,4 Não 

D0-D16 (novo) 
versus D0-D16 (1 caso) 

-7,7 Não 

D0-D16 (novo) 
versus D0-D16 (5 casos) 

-24,2 Sim 

D0-D16 (1 caso) 
versus D0-D16 (5 casos) 

-16,5 Sim 

 

 Análise estatística  

 Figura 147: Efeito da utilização clínica sobre Rs(5%). Limas ProFile .06(35).  

 
Na Figura 148 detalham-se os dados relativos à transformação durante o 

aquecimento das amostras testadas. 
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● Af(95%) determinada para cada amostra 
⎯ Média 

= Intervalo de confiança de 95% para a 
média 

 Curvas D.S.C. Temperaturas Af(95%)  

 

 

 Af(95%) (ºC) 

 Cabo: novo 
Cabo: após 5 
casos clínicos 

 (n=10) (n=6) 

Mínimo 23,8 30,6 
Máximo 25,3 33,8 
Média 24,4 32,2 

Desvio Padrão 0,4 0,9 
IC-95% (L Inf) 24,1 31,5 
IC-95% (L Sup) 24,7 32,8 

 Af(95%) (ºC) 

 
D0-D16: 
novo 

D0-D16: 
após 1 
caso 

clínico 

D0-D16: 
após 5 
casos 

clínicos 

 (n=10) (n=10) (n=10) 

Mínimo 23,3 21,9 30,7 
Máximo 25,2 25,8 41,1 
Média 23,9 24,5 32,8 

Desvio Padrão 0,6 1,1 3,1 
IC-95% (L Inf) 23,5 23,7 30,6 
IC-95% (L Sup) 24,3 25,3 35,0 

 

Teste: 
Kruskal-Wallis 

p-value (two-tailed) P<0,0001 

Significância (p<0,05) Sim 

Pós-teste: 
Dunn's Multiple Comparison Test 

Comparação 
Difference 

in rank 
sum 

Significância 
(p<0,05) 

Cabo (novo) 
versus Cabo (5 casos) 

-24,4 Sim 

Cabo (novo) 
versus D0-D16 (novo) 

7,7 Não 

Cabo (novo) 
versus D0-D16 (1 caso) 

-2,6 Não 

Cabo (novo) 
versus D0-D16 (5 casos) 

-22,2 Sim 

Cabo (5 casos) 
versus D0-D16 (novo) 

32,1 Sim 

Cabo (5 casos) 
versus D0-D16 (1 caso) 

21,8 Sim 

Cabo (5 casos) 
versus D0-D16 (5 casos) 

2,2 Não 

D0-D16 (novo) 
versus D0-D16 (1 caso) 

-10,3 Não 

D0-D16 (novo) 
versus D0-D16 (5 casos) 

-29,9 Sim 

D0-D16 (1 caso) 
versus D0-D16 (5 casos) 

-19,6 Sim 

 

 Análise estatística  

 Figura 148: Efeito da utilização clínica sobre Af(95%). Limas ProFile .06(35).  

 
 As observações são sobreponíveis às descritas para a fase de 
arrefecimento. Também existem diferenças significativas entres os grupos (teste 
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de Kruskal-Wallis, n=50, p<0,05), nomeadamente entre os mesmos grupos 
anteriormente citados (teste de Dunn, n=50, p<0,05). 
 A Figura 149 clarifica a relação entre a evolução tanto de Rs(5%) como de 
Af(95%) em função do número de casos clínicos realizados, quando se considera 
a região do cabo e de D0-D16. 
 

 Transformação B2 → R Transformação R → B2  
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 Curvas de regressão linear  

 

 

 

Rs(5%) Af(95%) 

Cabo D0-D16 Cabo D0-D16 

Declive das rectas de regressão é nulo? (H0) 

Teste F (g.l.) 165,6 (18) 151,6 (28) 592,5 (18) 124,7 (28) 

p-value < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Declive das rectas de regressão é 
significativamente diferente de zero? 

(p<0,05) 
Sim (***) Sim (***) Sim (***) Sim (***) 

r2 0,9019 0,8441 0,9705 0,8167 

 As rectas de regressão têm declives iguais? (H0) 

Teste F (g.l.) 1,602 (46) 1,116 (46) 

p-value 0,212 0,296 

As rectas de regressão têm declives 
iguais? (p<0,05) 

Sim Sim 

 As rectas de regressão têm a mesma ordenada na origem? (H0) 

Teste F (g.l.) 3,886 (47) 0,036 (47) 

p-value 0,05457 0,8508 

As rectas de regressão têm a mesma 
ordenada na origem? (p<0,05) 

Sim Sim 

 

  

  

 Análise estatística  

 Figura 149: Limas ProFile .06(35) e utilização clínica. Regressão linear de Rs(5%) e 
Af(95%). 
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A regressão linear de Rs(5%) em função do número de casos clínicos 
efectuados mostra uma associação significativa entre estes dois factores, tanto 
para material proveniente do cabo (r2=0,90; n= 20; p<0,05) como para material 
proveniente de D0-D16 (r2=0,84; n= 30; p<0,05), não sendo o aumento de Rs(5%) 
em função do número de casos clínicos realizados estatisticamente diferente para 
os dois tipos de proveniência (teste F, n=50, p<0,05). 
 Do mesmo modo, a regressão linear de Af(95%) em função do número de 
casos clínicos efectuados mostra uma associação significativa entre estes dois 
factores, tanto para material proveniente do cabo (r2=0,97; n= 20; p<0,05) 
como para material proveniente de D0-D16 (r2=0,82; n= 30; p<0,05), não sendo 
o aumento de Af(95%) em função do número de casos clínicos realizados 
estatisticamente diferente para os dois tipos de proveniência (teste F, n=50, 
p<0,05) 
 A subida das temperaturas de transformação consideradas é comparável 
tanto nos cabos como nas regiões D0-D16, o que pressupõe que estas zonas 
distintas tenham sido solicitadas de modo mecanicamente comparável. Como 
apenas a região cortante penetra no interior dos canais curvos - onde é obrigada 
a trabalhar em regime de rotação/flexão – para que os cabos também tenham 
sido afectados pelo uso clínico, torna-se necessário admitir que a torção tenha 
sido o mecanismo que contribuiu de modo significativo para a alteração dos 
instrumentos ProFile .06(35), pois é o único que afecta a lima no seu todo.  
 Os instrumentos ProFile .06(35) usados na clínica serviram para preparar 
dentes molares, sendo que os canais destes dentes rondam os 10 mm de 
comprimento (distância entre foramen apical e entrada no canal, no pavimento 
da câmara pulpar). Ora, os instrumentos ProFile .06(35) têm uma região 
cortante de 16 mm de comprimento, o que significa que uma parte desta região, 
mais próxima do cabo, não entra nos canais durante a preparação mecanizada e, 
por isso, não sofre solicitações de rotação/flexão. Assim, a Figura 150 apresenta 
os resultados dos ensaios nos quais se procurou investigar o efeito da utilização 
clínica em segmentos diferentes da região cortante D0-D16. 
 Rs(5%) e Af(95%) aumentam com o aumento do número de casos clínicos em 
que as limas foram utilizadas. Tanto em limas novas como em limas usadas 5 
vezes, existe uma diferença entre as temperaturas de transformação para cada 
uma das três regiões consideradas, mas não tão notória como a diferença que 
existe entre as mesmas regiões quando as limas foram usadas 10 vezes. Com 
efeito, após 10 casos clínicos, Rs(5%) e Af(95%) aumentam bastante mais nas 
regiões D0-D8 e D8-D12 do que em D12-D16, justamente as que contactam 
directamente com os canais, e por isso, trabalham em regime de rotação/flexão, 
logo expostas a fenómenos de fadiga. No arrefecimento, a região D8-D12 tem um 
aumento de Rs(5%) com andamento linear, enquanto o andamento nas regiões D0-
D8 e D8-D12 é exponencial e distinto do anterior a partir de cinco casos tratados. 
Estes dados sugerem que, a partir de cinco casos, os fenómenos de fadiga se 
tornam preponderantes na génese de tensões internas, enquanto a torção poderá 
ser o mecanismo principalmente envolvido na acumulação de tensões internas 
nos primeiros casos tratados com este tipo de limas. 
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 Transformação B2 → R Transformação R → B2  
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 Temperaturas de Transformação B2→R Temperaturas de Transformação R→B2  

 Figura 150: Efeito da utilização clínica sobre zonas diferentes da região cortante de 
instrumentos ProFile .06(35).  

 
Em resumo: 

 
 - A utilização clínica de instrumentos ProFile .06(35) modifica as 
propriedades do NiTi, aumentando as temperaturas de transformação Rs(5%) e 
Af(95%) e espraiando as curvas D.S.C. – acumulam-se tensões residuais no interior 
do material. 
  
 - A alteração das temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) , após se 
terem efectuado cinco tratamentos, reflecte-se de modo comparável tanto na 
região cortante D0-D16 como na região do cabo. 
  
 - Até cinco casos clínicos, as temperaturas de transformação são afectadas 
de igual modo nas três zonas da região cortante consideradas.  
  
 - Após 10 casos clínicos, as temperaturas de transformação são mais 
afectadas na zona que inclui a ponta da lima do que na zona contígua ao cabo.  
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E.IV.1.2. Limas ProTaper S1 
 
 Estabeleceu-se anteriormente que a utilização clínica de instrumentos 
ProFile .06(35) condiciona as transformações envolvendo a austenite. No passo 
experimental seguinte (vide § D.II.1.7.4.2, pág. 214), procurou-se verificar se o 
mesmo acontece em instrumentos ProTaper S1. 
 As curvas D.S.C. presentes na Figura 151 foram obtidas durante o 
arrefecimento de Ni-Ti proveniente do cabo ou da região cortante de limas 
ProTaper S1, em estado novo ou após terem sido utilizadas para a preparação de 
9 casos endodônticos. As curvas que se referem a material recolhido em limas 
novas são bastante sobreponíveis em intensidade, espraiamento e gama de 
temperaturas em que se desenvolvem, quer o material provenha da região 
cortante ou do cabo das limas. Este facto reflecte-se na proximidade do valor 
médio de Rs(5%) obtido nos grupos “Cabo/Novo” e “D0-D14/Novo” – 
respectivamente 11,85 ºC e 12,24 ºC – e no pequeno desvio padrão que ambos 
os grupos revelam. 
 Após terem sido utilizadas 9 vezes na clínica, as limas ProTaper S1 
apresentam características D.S.C. diferentes em relação ao material novo: 
enquanto algumas limas produzem curvas D.S.C. bastante sobreponíveis às 
registadas a partir de limas novas (5 casos em 9), outros (4 casos em 9) 
produzem curvas deslocadas para mais altas temperaturas. Este facto verifica-se 
tanto em material proveniente da região cortante, como em Ni-Ti proveniente do 
cabo. Mais, as limas cujas curvas D.S.C. referentes à região D0-D14 se encontram 
deslocadas para mais altas temperaturas são também aquelas que produzem 
curvas D.S.C. referentes ao cabo deslocadas no mesmo sentido. 
 Se se calcular a média de Rs(5%) para os cabos das quatro limas cujas 
curvas D.S.C. estão mais deslocadas para as altas temperaturas, obtém-se o 
valor de 19,5 ºC – sendo a média para as outras cinco de 15,3 ºC (versus 
11,9 ºC em limas novas). 
 Se se calcular a média de Rs(5%) para as regiões D0-D14 das quatro limas 
cujos traçados D.S.C. estão mais deslocados estão para as altas temperatura, 
obtém-se o valor de 20,2 ºC – sendo a média para as outras cinco de 14,5 ºC 
(versus 12,2 ºC em limas novas). 
 Do ponto de vista estatístico, escolheu-se o método não paramétrico de 
Kruskal-Wallis porque a distribuição de Rs(5%) poderá não ser normal e porque o 
teste de Bartlett (n=36, α=0,05) identificou variâncias muito significativamente 
diferentes entre os grupos, o que não só prova que se trata de amostras 
provenientes de populações diferentes como também inviabiliza a aplicação de 
análise de variância. 
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● Rs(5%) determinada para cada amostra 
⎯ Média 

= Intervalo de confiança de 95% para a 
média 

 Curvas D.S.C.  Temperaturas Af(95%)  

 

 

 Rs(5%) (ºC) 

 Cabo / Novo D0-D16 / Novo 

 (n=9) (n=9) 

Mínimo 8,921 10,60 
Máximo 13,64 14,14 
Média 11,85 12,24 

Desvio Padrão 1,457 1,163 
IC-95% (L Inf) 10,73 11,35 
IC-95% (L Sup) 12,97 13,14 

 Rs(5%) (ºC) 

 Cabo / 9 casos D0-D16 / 9 casos 

 (n=9) (n=9) 

Mínimo 13,47 12,04 
Máximo 20,00 24,29 
Média 17,16 17,06 

Desvio Padrão 2,49 3,88 
IC-95% (L Inf) 15,24 14,08 
IC-95% (L Sup) 19,07 20,04 

 

Teste: 
Kruskal-Wallis 

p-value (two-tailed) 0,0001 

Significância (p<0,05) Sim (***) 

Pós-teste: 
Dunn's Multiple Comparison Test 

Comparação 
Difference 

in rank 
sum 

Significância 
(p<0,05) 

Cabo (novo) 
versus D0-D14 (novo) 

-1,000 Não 

Cabo (novo) 
versus Cabo (9 casos) 

-17,67 Sim (**) 

Cabo (novo) 
versus D0-D14 (9 casos) 

-15,33 Sim (*) 

D0-D14 (novo) 
versus Cabo (9 casos) -16,67 Sim (**) 

D0-D14 (novo) 
versus D0-D14 (9 casos) -14,33 Sim (*) 

Cabo (9 casos) versus 
D0-D14 (9 casos) 2,333 Não 

 

 Análise estatística  

 Figura 151: Efeito da utilização clínica sobre Rs(5%). Limas ProTaper S1.  
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Parecem, pois, existir dois comportamentos para a transformação de 
B2 → R em instrumentos ProTaper S1 após utilização clínica, sendo que a 
utilização clínica condiciona simultaneamente o material do cabo, tal como o da 
região cortante. O teste de Kruskal-Wallis (n=36, α=0,05) confirmou as 
conclusões do teste de Bartlett sob uma outra perspectiva: existem diferenças 
extremamente significativas (p<0,0001) entre as médias dos quatro grupos 
experimentais. O teste post hoc de Dunn para comparações múltiplas entre 
grupos identificou diferenças entre as médias de Rs(5%), sendo de particular 
interesse as seguintes conclusões: 
 

- Em limas ProTaper S1 novas, não se detectam diferenças 
estatisticamente significativas de Rs(5%) entre material proveniente do cabo e 
material proveniente da região cortante. Este facto confirma também a 
homogeneidade do material ao longo das limas no que diz respeito a 
temperaturas de transformação e à ausência de efeitos do processo de 
maquinagem sobre as características térmicas das transformações. 

 
- A utilização clínica faz subir significativamente Rs(5%) (de cerca de 12 ºC 

para cerca de 17)  ºC, tanto na região do cabo como na região cortante. 
 
- Após utilização clínica, Rs(5%) é muito semelhante em material proveniente 

do cabo (17,1 ºC) e da região cortante (17,2 ºC), não sendo esta diferença 
estatisticamente significativa. 
 

Quanto à regressão linear de Rs(5%) em função do número de casos clínicos 
efectuados (vide Figura 152), e embora apenas identifique a tendência entre o 
número mínimo de casos (zero) e o máximo (nove), resume o anteriormente 
dito: a evolução de Rs(5%) é comparável no material do cabo e da zona D0-D14, 
com tendência para aumentar após a preparação de canais endodônticos. 
 

Relativamente à transformação R → B2, as observações feitas sobre Af(95%) 
são qualitativamente muito semelhantes às que foram escritas sobre Rs(5%). A 
Figura 153 mostra as curvas D.S.C. obtidas durante o aquecimento de Ni-Ti 
proveniente do cabo e da região cortante D0-D14 de limas ProTaper S1, quer em 
estado novo quer após terem sido utilizadas para a preparação de nove casos 
clínicos. 
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 Transformação B2 → R Transformação R → B2  
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 Curvas de regressão linear  

 

 

 

Rs(5%) Af(95%) 
Cabo D0-D14 Cabo D0-D14 

Declive das rectas de regressão é nulo? (H0) 

Teste F (g.l.) 30,46 (16) 12,78 (16) 11,94 (16) 13,62 (16) 

p-value <0,0001 0,0025 0,0033 0,0020 

Declive das rectas de regressão é 
significativamente diferente de zero? 

(α<0,05) 
Sim (***) Sim (**) Sim (**) Sim (**) 

r2 0,6556 0,4441 0,4273 0,4598 

 As rectas de regressão têm declives iguais? (H0) 

Teste F (g.l.) 0,0861 (32) 0,0071 (32) 

p-value 0,771 0,933 

As rectas de regressão têm declives 
iguais? (α<0,05) Sim Sim 

 As rectas de regressão têm a mesma ordenada na origem? (H0) 

Teste F (g.l.) 0,0347 (33) 7,0122 (33) 

p-value 0,853 0,012 

As rectas de regressão têm a mesma 
ordenada na origem? (α<0,05) Sim Não 

 

  

  

 Análise estatística  

 Figura 152: Limas ProTaper S1 e utilização clínica. Regressão linear de Rs(5%) e 
Af(95%). 
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● Af(95%) para cada amostra 
⎯ Média 

= Intervalo de confiança de 95% para a 
média 

 Curvas D.S.C. Temperaturas Af(95%)  

 

 

 Af(95%) (ºC) 

 Cabo / Novo D0-D16 / Novo 

 (n=9) (n=9) 

Mínimo 17,48 20,00 

Máximo 20,42 22,43 

Média 19,08 21,22 

Desvio Padrão 1,025 0,85 

IC-95% (L Inf) 18,29 20,57 

IC-95% (L Sup) 19,87 21,88 

 Af(95%) (ºC) 

 Cabo / 9 casos D0-D16 / 9 casos 

 
(n=9) (n=9) 

Mínimo 18,68 20,53 

Máximo 28,71 29,63 

Média 23,15 25,16 

Desvio Padrão 3,39 3,09 

IC-95% (L Inf) 20,55 22,79 

IC-95% (L Sup) 25,76 27,54 
 

Teste: 
Kruskal-Wallis 

p-value (two-tailed) 0,0003 

Significância (p<0,05) Sim 

Pós-teste: 
Dunn's Multiple Comparison Test 

Comparação 
Difference 

in rank 
sum 

Significância 
(p<0,05) 

Cabo (novo) 
versus D0-D14 (novo) 

-10,67 Não 

Cabo (novo) 
versus Cabo (9 casos) 

-14,78 Sim (*) 

Cabo (novo) 
versus D0-D14 (9 casos) 

-21,00 Sim (***) 

D0-D14 (novo) 
versus Cabo (9 casos) -4,11 Não 

D0-D14 (novo) 
versus D0-D14 (9 casos) -10,33 Não 

Cabo (9 casos) versus 
D0-D14 (9 casos) -6,22 Não 

 

 Análise estatística  

 Figura 153: Efeito da utilização clínica sobre Af(95%). Limas ProTaper S1.  

 
 Novamente se constata uma assinalável sobreposição das 9 curvas obtidas 
durante o arrefecimento de Ni-Ti do cabo e da zona cortante quando em estado 
novo, com médias de Af(95%) respectivamente de 19,1 ºC e 21, 2 ºC e pequenos 
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desvios padrão da ordem do grau centígrado. Após utilização clínica, as 
respectivas médias passam para 23,2 ºC e 25,2 ºC, o que representa um 
pequeno aumento global. Do ponto de vista estatístico, o teste de Kruskal-Wallis 
(n=36, α=0,05) identifica diferenças extremamente significativas entre as médias 
de Af(95%) determinadas para os quatro grupos em estudo, que o teste post hoc 
de Dunn detalha. A principal diferença assinalada por este último teste refere-se 
à média de Af(95%) no grupo “Cabo/Novo” contraposta à do grupo “D0-D14/9 
casos”, sendo no entanto mais interessante notar a diferença que também existe 
e é estatisticamente significante entre os grupos “Cabo/Novo” e “Cabo/9 casos”. 
Embora o teste não identifique diferenças estatisticamente significativas entre 
“D0-D14/Novo” e “D0-D14/9 casos”, a regressão linear de Af(95%) em função do 
número de casos clínicos (zero ou nove) mostra que o declive da curva é 
significativamente diferente de zero para dados obtidos a partir de D0-D14, o que 
indica que o aumento de Af(95%) existe, de facto, também para material 
proveniente da região cortante (vide Figura 152, pág. 354). 
 Também importante é a observação das curvas D.S.C. para material 
proveniente de limas utilizadas na clínica, que volta a mostrar dois tipos de 
comportamento relativamente à transformação R → B2, com curvas (5 em 9) 
situadas em gamas de temperaturas mais comparáveis às registadas em material 
novo e outras (4 em 9) claramente a temperaturas superiores. Mesmo as curvas 
que não parecem ter tido a sua gama de temperaturas modificada em relação a 
material em estado novo, evidenciam um maior espraiamento, o que significa 
que o material acumulou tensões residuais no seu interior. 
 Esta dualidade é observável tanto em material proveniente do cabo como 
proveniente da região cortante e poderá, mais uma vez, relacionar-se com 
diferentes esforços mecânicos impostos às limas por diferentes canais tratados 
(diferentes curvaturas, diferentes diâmetros iniciais, diferentes quantidades de 
dentina cortada). 
  
 Em resumo: 
  
 - A utilização clínica de instrumentos ProTaper S1 modifica as propriedades 
da liga Ni-Ti, aumentando as temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) e 
espraiando as curvas D.S.C. – acumulam-se tensões residuais no interior do 
material. 
  
 - Nem todas as limas ProTaper S1 apresentam a mesma evolução das suas 
temperaturas de transformação após terem sido usadas para preparar 9 casos 
clínicos, sendo provável que tal facto se deva a diferentes esforços mecânicos 
impostos ao material durante a preparação de canais com exigências anatómicas 
também diferentes. 
  
 - A utilização clínica provoca um aumento médio mais acentuado de Rs(5%) 
do que de Af(95%), sendo possível que tal se deva ao estado inicial do material 
antes de se iniciar o ciclo térmico. 
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E.IV.2. EFEITO DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE OS ENSAIOS DE 

ROTAÇÃO/FLEXÃO 
 

E.IV.2.1. Limas ProFile .06(35) 
 

A Figura 154 apresenta os resultados referentes ao número de ciclos que 
as limas ProFile .06(35) resistem até à fractura, consoante sejam novas ou 
tenham já sido utilizadas para preparar canais dentários (10 casos clínicos por 
lima) - vide § D.II.3.7.4.1, pág. 236. Limas novas resistem, em média, a 941 
ciclos; após 10 casos, a 569 – o que representa uma redução de 40% no número 
de ciclos até à fractura. Esta redução é estatisticamente muito significativa (teste 
t de Student, não emparelhado e com correcção de Welch, n=24, p=0,0062). 
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⎯ Média | = intervalo de confiança a 95% 

 Lf determinado para cada amostra 
⎯ Média | = intervalo de confiança a 95% 

… Transição entre zona cortante e cabo 
 

 

 

 
Nf 

Novo Após 10 casos 

n 12 12 
Mínimo 620,8 255,8 
Máximo 1691 771,9 
Média 941,4 569 

Desvio Padrão 367,4 171,3 
IC-95% (L Inf) 708 460,2 
IC-95% (L Sup) 1175 677,9 

 

Teste t não emparelhado para Nf 
com correcção de Welch 

g.l. t p-value 
(two-tailed)

Diferença 
entre médias 

IC-95% para a 
diferença 

15 3,182 0,0062 372,4 [123,0; 621,8] 

Diferença é significativa? 
(α =0,05) Sim (**) 

 

 
Lf 

Novo Após 10 casos 

n 12 12 
Mínimo 11 6,2 
Máximo 13,15 10,45 
Média 11,78 7,992 

Desvio Padrão 0,6634 1,238 
IC-95% (L Inf) 11,36 7,205 
IC-95% (L Sup) 12,2 8,778 

 

Teste t não emparelhado para Lf 
com correcção de Welch 

g.l. t p-value 
(two-tailed)

Diferença 
entre médias 

IC-95% para a 
diferença 

16 9,353 <0,0001 3,792 [2,932; 4,651] 

Diferença é significativa? 
(α =0,05) Sim (***) 

 

 
Figura 154: Efeito da utilização clínica sobre os ensaios de rotação/flexão: Limas 

ProFile .06(35). 
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Quanto à localização da fractura: em estado novo, a fractura ocorre em 
média à 11,78 mm de D0; após utilização, a 7,99 mm de D0. É uma diferença 
média de aproximadamente 4 mm, o que é extremamente significativo do ponto 
de vista estatístico (teste t de Student, não emparelhado e com correcção de 
Welch, n=24, p<0,0001). 

A Tabela 8 analisa a preparação padrão utilizada pelo médico-dentista que 
forneceu as limas estudadas.  
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Passos prévios à  instrumentação de canais com limas  
ProFile .06(35) (A) 

 
Dimensão 
mínima 
do canal 
antes de 
preparar 

com 
ProFile .0

6(35) 

(B) 
 

Dimensão 
da lima 

ProFile .0
6(35) 

(A)-(B) 
 

Corte 
máximo 

a 
efectuar 

pela 
lima 

ProFile .
06(35) 
(mm) 

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
15 K 

- 
.02 
(15) 

GG 
# 4 

GG 
# 3 

ProFile 
O.S. 
# 5 
- 

.07 
(60) 

ProFile 
O.S. 
# 3 
- 

.06 
(40) 

ProFile 
O.S. 
# 2 
- 

.06 
(30) 

20 K 
- 

.02 
(20) 

25 K 
- 

.02 
(25) 

30 K 
- 

.02 
(30) 

 

1
/3

 a
p
ic

a
l 1 0,15      0,2 0,25 0,3 0,3 0,35 0,05 

 2 0,17      0,22 0,27 0,32 0,32 0,41 0,09 

 3 0,19      0,24 0,29 0,34 0,34 0,47 0,13 

 4 0,21      0,26 0,31 0,36 0,36 0,53 0,17 

 

1
/3

 
 m

éd
io

 

5 0,23      0,28 0,33 0,38 0,38 0,59 0,21 

 6 0,25      0,3 0,35 0,4 0,4 0,65 0,25 

 7 0,27     0,3 0,32 0,37 0,42 0,42 0,71 0,29 

 8 0,29     0,36 0,34 0,39 0,44 0,44 0,77 0,33 

 9 0,31    0,4 0,42 0,36 0,41 0,46 0,46 0,83 0,37 

 

1
/3

 
co

ro
n
al

 10 0,33   0,6 0,46 0,48 0,38 0,43 0,48 0,6 0,89 0,29 

 11 0,35  0,9 0,67 0,52 0,54 0,4 0,45 0,5 0,9 0,95 0,05 

 12 0,37 1,1 0,9 0,74 0,58 0,6 0,42 0,47 0,52 1,1 1,01 -0,09 

 13 0,39 1,1 0,9 0,81 0,64 0,66 0,44 0,49 0,54 1,1 1,07 -0,03 
   

 Tabela 8: Corte máximo à efectuar por limas ProFile .06(35) na prática clínica. 

 
 Para elaborar a tabela foi intencionalmente assumido que: 
 - A constrição apical se situa, em média, a 1 mm do ápex anatómico 
(Kuttler, 1955); 
 - A média do comprimento dos dentes preparados foi de 21 mm – média 
obtida para dentes molares superiores e inferiores e pré-molares superiores e 
inferiores (Caliskan et al., 1995; Vertucci et al., 2007); 
 - A média do comprimento das coroas dos dentes preparados é de 9 mm – 
média obtida para dentes molares superiores e inferiores e pré-molares 
superiores e inferiores (Kelsen et al., 1999); 
 - Assim, foi assumido que os orifícios dos canais estão situados, em média 
a 12 mm de distância do ápex anatómico, ou ainda, que os canais medem, em 
média, 11 mm.  
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 O médico-dentista que utilizou as limas ProFile .06(35) começa por 
instrumentar os canais até ao comprimento endodôntico com uma lima de aço 
inoxidável 15; de seguida utiliza brocas de Gates Glidden #4 e #3 para alargar a 
entrada dos canais e os primeiros milímetros do terço coronário; limas ProFile 
Orifice Shaper #5, #3 e #2 para chegar a meio do terço médio em crown-down; 
antes de utilizar limas ProFile .06(35), faz ainda uma preparação manual em 
step-back com limas de aço inoxidável 20K, 25K e 30K. Para cada milímetro do 
canal a partir do ápex é, assim, possível determinar o diâmetro mínimo que o 
canal apresenta a esse nível após todos os passos que antecedem a utilização 
das limas ProFile .06(35). É esse diâmetro mínimo que determina o corte 
máximo que um instrumento ProFile .06(35) terá que efectuar caso o canal não 
seja naturalmente mais largo do que a preparação previamente efectuada. 
Valores de corte máximo negativos significam que uma lima ProFile .06(35) não 
terá que cortar nesse ponto. 
 O Figura 155 permite uma mais fácil avaliação visual do esforço máximo 
que cada região de uma lima ProFile .06(35) terá que fazer para cortar a dentina 
nessa zona – quanto mais dentina houver a cortar, mais atrito há e, portanto, 
maior possibilidade de ocorrerem fenómenos de fadiga e/ou torção. Nota-se que, 
do ponto de vista teórico, as limas ProFile .06(35) fornecidas pelo médico-
dentista poderão ter sido mais esforçadas na região situada perto de D8 em 
consequência da metodologia de preparação prévia que executa. É interessante 
reparar que a Figura 154 (pág. 357) identifica exactamente a região D8 como 
aquela em que, em média, passa a haver fractura deste tipo de limas após 
utilização clínica. 
 

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

8 12 16 25

Zona Cortante Cabo

Região da Lima (mm a partir de D0)

C
or

te
 M

áx
im

o 
d
e 

D
en

ti
n
a

(m
m

)

 

● Corte máximo a efectuar por cada região ao 
longo de limas ProFile .06(35). 

 
● Valor máximo possível para o corte a 

efectuar na dentina ao longo de toda a zona 
cortante de um instrumento ProFile .06(35). 

  

 Figura 155: Local potencialmente mais esforçado na prática clínica – ProFile .06(35).  

 

E.IV.2.2. Limas ProFile GT .10(20) 
 

A Figura 156 apresenta os resultados referentes ao número de ciclos que 
as limas ProFile GT .10(20) resistem até à fractura, consoante sejam novas ou 
tenham já sido utilizadas para preparar canais dentários (5 casos clínicos por 
lima) – vide § D.II.3.7.4.2, pág. 237. Limas novas resistem, em média, a 158 
ciclos; após 5 casos, a 123 – o que representa uma redução de 22%. Esta 
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redução não é, no entanto, estatisticamente significativa (teste t de Student não 
emparelhado, n=24, p>0,05).  
 
 Nf Lf  

 

Novo Após 5 casos
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  Nf determinado para cada amostra 
⎯ Média | = intervalo de confiança a 95% 

 Lf determinado para cada amostra 
⎯ Média | = intervalo de confiança a 95% 

… Transição entre zona cortante e cabo 
 

 

 

 
Nf 

Novo Após 5 casos 

n 12 12 

Mínimo 53,75 25 

Máximo 124,2 94,95 

Média 158,3 122,5 

Desvio Padrão 100,4 78,4 

IC-95% (L Inf) 30,9 24,39 

IC-95% (L Sup) 80,8 62,91 

 

Teste t não emparelhado para Nf 
 

g.l. t p-value 
(two-tailed)

Diferença 
entre 

médias 

IC-95% para a 
diferença 

22 1,938 0,0655 22,03 [-1,540; 45,60] 

Diferença é significativa? 
(α =0,05)  Não 

 

 
Lf 

Novo Após 5 casos 

n 12 12 

Mínimo 6,55 5,6 

Máximo 14,55 8,15 

Média 8,317 6,967 

Desvio Padrão 2,877 0,9406 

IC-95% (L Inf) 6,489 6,369 

IC-95% (L Sup) 10,14 7,564 

 

Teste t não emparelhado para Lf  
com correcção de Welch 

g.l. t p-value 
(two-tailed)

Diferença 
entre 

médias 

IC-95% para a 
diferença 

13 1,545 0,1463 1,35 [-0,5373; 3,237] 

Diferença é significativa? 
(α =0,05) Não 

 

 
Figura 156: Efeito da utilização clínica sobre os ensaios de rotação/flexão: Limas 

ProFile GT .10(20). 
  

 
Quanto à localização da fractura: em estado novo, a fractura ocorre em 

média à 8,3 mm de D0; após utilização, a 8,0 mm de D0. É uma diferença média 
de aproximadamente 0,3 mm, o que também não é significativo do ponto de 
vista estatístico (teste t de Student não emparelhado e com correcção de Welch, 
n=24, p>0,05). É interessante reparar que a distribuição do ponto de fractura 
em redor da média é mais homogénea após a utilização clínica, ao contrário do 
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que acontece em limas novas, nas quais ocorrem fracturas francamente 
afastadas do ponto médio de ruptura, claramente situadas em regiões não 
cortantes, do cabo das limas. 
 A Tabela 9 analisa a preparação padrão utilizada pelo médico-dentista que 
forneceu as limas estudadas. Para elaborar a tabela foram intencionalmente 
assumidas as mesmas hipóteses anteriormente expostas (vide § E.IV.2.1, 
pág. 357). 
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 c
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D
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tâ
n
ci

a 
d
o
 á

p
ex

 (
m

m
) 

Passos prévios à  instrumentação de canais com limas  
ProFile GT .10(20) (A) 

 
Dimensão 
mínima 
do canal 
antes de 
preparar 

com 
ProFile G
T .10(20)  

(B) 
 

Dimensão 
da lima 

ProFile G
T .10(20)  

(A)-(B) 
 

Corte 
máximo 

a 
efectuar 

pela 
lima 

ProFile 
GT 

.10(20) 
(mm) 

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 
15 K 

- 
.02 
(15) 

GG 
# 2 

GG 
# 3 

GG 
# 4 

20 K 
- 

.02 
(20) 

25 K 
- 

.02 
(25) 

30 K 
- 

.02 
(30) 

ProFile  
- 

.06 
(35)  

ProFile  
- 

.04 
(45)  

 

1
/3

 a
p
ic

a
l 1 0,15 - - - 0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,45 0,2 -0,25 

 2 0,17 - - - 0,22 0,27 0,32 0,41 0,49 0,49 0,3 -0,19 

 3 0,19 - - - 0,24 0,29 0,34 0,47 0,53 0,53 0,4 -0,13 

 4 0,21 - - - 0,26 0,31 0,36 0,53 0,57 0,57 0,5 -0,07 

 

1
/3

 
 m

éd
io

 

5 0,23 - - - 0,28 0,33 0,38 0,59 0,61 0,61 0,6 -0,01 

 6 0,25 - - - 0,3 0,35 0,4 0,65 0,65 0,65 0,7 0,05 

 7 0,27 - - - 0,32 0,37 0,42 0,71 0,69 0,71 0,8 0,09 

 8 0,29 0,7 - - 0,34 0,39 0,44 0,77 0,73 0,77 0,9 0,13 

 9 0,31 0,7 - - 0,36 0,41 0,46 0,83 0,77 0,83 1 0,17 

 

1
/3

 
co

ro
n
al

 10 0,33 0,7 0,9 - 0,38 0,43 0,48 0,89 0,81 0,9 1 0,1 

 11 0,35 0,7 0,9 - 0,4 0,45 0,5 0,95 0,85 0,95 1 0,05 

 12 0,37 0,7 0,9 1,1 0,42 0,47 0,52 1,01 0,89 1,1 1 -0,1 

 13 0,39 0,7 0,9 1,1 0,44 0,49 0,54 1,07 0,93 1,1 1 -0,1 
   

 Tabela 9: Corte máximo à efectuar por limas ProFile GT .10(20) na prática clínica. 

 
 O médico-dentista que utilizou as limas ProFile GT .10(20) começa por 
instrumentar os canais até ao comprimento endodôntico com uma lima de aço 
inoxidável 15K; de seguida utiliza brocas de Gates Glidden #2, #3 e #4, de 
modo ascendente (step-back), alargando assim a entrada dos canais e os 
primeiros milímetros do terço coronário; de seguida, prepara manualmente a 
totalidade do comprimento endodôntico até uma lima 30K, seguindo a sequência 
20K, 25K, 30K. Faz ainda uma dilatação apical com limas ProFile .06(35) 
seguidas de ProFile .04(45). Para cada milímetro do canal a partir do ápex é, 
assim, possível determinar o diâmetro mínimo que o canal apresenta a esse nível 
após todos os passos que antecedem a utilização das limas ProFile GT .10(20). É 
esse diâmetro mínimo que determina o corte máximo que um instrumento 
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ProFile GT .10(20) terá que efectuar caso o canal não seja naturalmente mais 
largo do que a preparação previamente efectuada.  
 O Figura 157 permite uma mais fácil avaliação visual do esforço máximo 
que cada região de uma lima ProFile GT .10(20) terá que fazer para cortar a 
dentina nessa zona – quanto mais dentina houver a cortar, mais atrito há e, 
portanto, maior possibilidade de ocorrerem fenómenos de fadiga e/ou torção. 
Nota-se que, do ponto de vista teórico, as limas ProFile GT .10(20) fornecidas 
pelo médico-dentista após realização de cinco casos clínicos cada poderão ter 
sido mais esforçadas na região situada perto de D8. Do ponto de vista prático, a 
Figura 154 (pág. 357) identifica exactamente a região D8,3 como aquela em que, 
em média, passa a haver fractura deste tipo de limas após utilização clínica. 
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● Corte máximo a efectuar por cada região ao 
longo de limas ProFile GT .10(20). 

 
● valor máximo possível para o corte a 

efectuar na dentina ao longo de toda a zona 
cortante de uma lima ProFile GT .10(20). 

 

 Figura 157: Local potencialmente mais esforçado na prática clínica –ProFile GT .10(20).  
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E.IV.2.3. Limas ProTaper S1  
 

A Figura 158 apresenta os resultados referentes ao número de ciclos que 
as limas ProTaper S1 resistem até à fractura, consoante sejam novas ou tenham 
já sido utilizadas para preparar canais dentários (9 casos clínicos por lima) – vide 
§ D.II.3.7.4.3, pág. 237. Limas novas resistem, em média, a 123 ciclos; após 9 
casos, a 77 ciclos – o que representa uma redução de 37%. Esta redução é 
extremamente significativa (teste t de Student não emparelhado, com correcção 
de Welch, n=24, p=0,0005). 
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 Lf determinado para cada amostra 
⎯ Média | = intervalo de confiança a 95% 

… Transição entre zona cortante e cabo 
 

 

 

 
Nf 

Novo Após 9 casos 

n 12 12 
Mínimo 75,42 55 

Máximo 193,8 98,13 

Média 122,7 76,58 

Desvio Padrão 33,07 11,2 

IC-95% (L Inf) 101,7 69,46 

IC-95% (L Sup) 143,7 83,7 

 

Teste t não emparelhado para Nf  

com correcção de Welch 

g.l. t p-value 
(two-tailed)

Diferença 
entre 

médias 

IC-95% para a 
diferença 

13 4,578 0,0005 46,15 [24,37; 67,92] 

Diferença é significativa? 
(α =0,05)  Sim (***) 

 

 
Nf 

Novo Após 9 casos 

n 12 12 

Mínimo 10,05 9,8 

Máximo 11,65 12,6 

Média 10,92 11,7 

Desvio Padrão 0,5454 0,8212 

IC-95% (L Inf) 10,57 11,18 

IC-95% (L Sup) 11,27 12,23 

 

Teste t não emparelhado para Lf  
com correcção de Welch 

g.l. t p-value 
(two-tailed)

Diferença 
entre 

médias 

IC-95% para a 
diferença 

22 2,753 0,0116 -0,783 [-1,374; -0,1931] 

Diferença é significativa? 
(α =0,05)  Sim (*) 

 

 
Figura 158: Efeito da utilização clínica sobre os ensaios de rotação/flexão: Limas 

ProTaper S1. 
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Quanto à localização da fractura: em estado novo, a fractura ocorre em 
média à 10,92 mm de D0; após utilização, a 11,7 mm de D0. É uma diferença 
média de aproximadamente 0,8 mm, o que também é significativo do ponto de 
vista estatístico (teste t de Student não emparelhado e com correcção de Welch, 
n=24, p=0,0116). 
 A Tabela 10 analisa a preparação padrão utilizada pelo médico-dentista que 
forneceu as limas estudadas. Para elaborar a tabela foram intencionalmente 
assumidas as mesmas hipóteses anteriormente expostas (vide § E.IV.2.1, 
pág. 357). 
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 (
m

m
) 

Passos prévios à instrumentação de canais 
com limas ProTaper S1 

(A) 
 

Dimensão 
mínima do canal 

antes de 
preparar com 
ProTaper S1  

(B) 
 

Dimensão da 
lima 

ProTaper S1  

(A)-(B) 
 

Corte máximo a 
efectuar pela 
lima ProTaper 

S1 
(mm) 

 

 1º 2º 3º 

 
10 K 

- 
.02 (10) 

ProTaper SX 
PathFinder 17 

- 
.02 (17) 

 

1
/3

 a
p
ic

a
l 1 0,1 - 0,17 0,17 0,185 0,015 

 2 0,12 - 0,19 0,19 0,205 0,015 

 3 0,14 - 0,21 0,21 0,235 0,025 

 4 0,16 - 0,23 0,23 0,275 0,045 

 

1
/3

 
 m

éd
io

 

5 0,18 - 0,25 0,25 0,32 0,07 

 6 0,2 - 0,27 0,27 0,37 0,1 

 7 0,22 0,19 0,29 0,29 0,43 0,14 

 8 0,24 0,225 0,31 0,31 0,5 0,19 

 9 0,26 0,27 0,33 0,33 0,58 0,25 

 

1
/3

 
co

ro
n
al

 10 0,28 0,325 0,35 0,35 0,67 0,32 

 11 0,3 0,39 0,37 0,39 0,77 0,38 

 12 0,32 0,475 0,39 0,475 0,87 0,395 

 13 0,34 0,585 0,41 0,585 0,975 0,39 
   

 Tabela 10: Corte máximo à efectuar por limas ProTaper S1 na prática clínica. 

 
 A instrumentação começa com a preparação até ao comprimento 
endodôntico com uma lima manual 10K, seguida de uma lima mecanizada 
ProTaper SX, inserida até perto da região média do canal e cuja finalidade é 
alargar o terço coronário do canal. Antes de utilizar limas ProTaper S1, o canal é 
ainda, tipicamente, alargado com uma lima Pathfinder 17 até ao comprimento 
endodôntico. Como anteriormente explicado (vide § E.IV.2.1, pág. 357), foi 
determinado o corte máximo que as limas ProTaper S1 têm que efectuar quando 
actuam em canais preparados pela técnica deste médico-dentista. 
 O Figura 159 permite uma mais fácil avaliação visual do esforço máximo 
que cada região de uma lima ProTaper S1 terá que fazer para cortar a dentina 
nessa zona – quanto mais dentina houver a cortar, mais atrito há e, portanto, 
maior possibilidade de ocorrerem fenómenos de fadiga e/ou torção. Do ponto de 
vista teórico, as limas ProTaper S1 fornecidas pelo médico-dentista após 
realização de nove casos clínicos cada poderão ter sido mais esforçadas na região 
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situada entre D10 e D12. No entanto, é em D12 que existe uma maior diferença 
entre o esforço máximo da lima e da região imediatamente adjacente (D13), pelo 
que os fenómenos de fadiga poderão estar potenciados em D12. 
 Do ponto de vista prático, a Figura 158 (pág. 363) identifica a região D11,7 
como aquela em que, em média, passa a haver fractura deste tipo de limas após 
utilização clínica. 
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● Corte máximo a efectuar por cada região ao 
longo de limas ProTaper S1. 

 
● valor máximo possível para o corte a 

efectuar na dentina ao longo de toda a zona 
cortante de uma lima ProTaper S1. 

 

 Figura 159: Local potencialmente mais esforçado na prática clínica –ProTaper S1.  
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E.IV.3. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS UTILIZADAS CLINICAMENTE 
 

E.IV.3.1. Limas intactas utilizadas na clínica 
 

E.IV.3.1.1. ProFile .06(35)  
 

Foram examinadas limas ProFile .06(35) após terem sido utilizadas em dez 
casos clínicos, tendo havido um ciclo de esterilização entre cada dois pacientes 
consecutivos e um adicional após o último caso, num total de dez ciclos de 
esterilização. Na Figura 160 A é visível uma destas limas. Para além de restos 
orgânicos superficiais, não removidos pelo último ciclo de esterilização nem pela 
limpeza prévia à observação em microscopia electrónica, são também visíveis 
entalhes profundos na aresta cortante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 160: ProFile .06(35) após utilização clínica 
 
 
 Em maior ampliação - Figura 160 B e C – são notórias fissuras profundas, 
alinhadas com os demais traços de maquinagem, e sempre presentes no fundo 
de um destes traços. Em nenhuma ocasião se observou uma fissura na região da 

 
 

 

A 
B 

 

C 
 

A: Vista geral (lima flectida); material arrancado (→); detritos orgânicos (→) [ampliação original: 100x] 
 

B: Detalhe de A; traços de maquinagem (→) e fissuras (→) [fotomontagem; ampliação original: 2000x] 
 

C: Detalhe de A; fissura entre sulcos de maquinagem (→) [fotomontagem; ampliação original: 3000x] 
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superfície radial, estando as fendas sempre localizadas nos traços de 
maquinagem que existem nos sulcos helicoidais. 
 Também interessante será notar que os sulcos helicoidais destas limas 
apresentam um aspecto diferente quando comparados ao de limas novas (Figura 
119 E e F, pág. 304) ou ao de limas submetidas a 10 ciclos de esterilização 
(Figura 141, pág. 339), mas muito mais semelhante ao de limas imersas em 
hipoclorito de sódio durante uma hora (Figura 144, pág. 342). Com efeito, em 
limas utilizadas na clínica, os traços de maquinagem surgem bem definidos, não 
sendo perceptível a existência da película superficial baça de óxidos. 
 

E.IV.3.1.2. ProFile GT .10(20) 
 
 Foram examinadas limas ProFile GT .10(20) utilizadas em cinco casos 
clínicos (e submetidas a 5 ciclos de esterilização). O aspecto é bastante 
sobreponível ao anteriormente observado as limas ProFile .06(35) com uso 
clínico. 
 Na Figura 161 A vê-se um aspecto geral de uma lima ProFile GT .10(20) 
que serviu para preparar cinco casos clínicos. Para além de inúmeros detritos 
orgânicos na sua superfície, são perceptíveis – mesmo em baixa ampliação – 
algumas fissuras na região da superfície radial. Em ampliações maiores, 
tornam-se óbvias muitas outras fissuras - Figura 161 B – sempre localizadas no 
fundo de traços de maquinagem e que atravessam toda a largura dos sulcos 
helicoidais. Curiosamente, a maior parte destas fissuras pára junto à transição 
com a superfície helicoidal - Figura 161 C e D - onde o material parece ter sido 
arrastado da superfície radial em direcção ao sulco helicoidal durante o processo 
de fabrico. 
 Por comparação com limas novas (Figura 120, pág. 306), as limas 
ProFile GT .10(20) utilizadas na clínica apresentam traços de maquinagem um 
pouco mais visíveis, por remoção da película baça superficial existente em limas 
recebidas do fabricante.  
 Em contrapartida, o aspecto dos traços de maquinagem em limas com uso 
clínico é mais sobreponível ao de limas que tenham sido imersas em hipoclorito 
de sódio durante uma hora (Figura 142, pág. 339), pois os traços de 
maquinagem são mais evidentes. 
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Figura 161: ProFile GT .10(20) após utilização clínica 
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 B1 
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D     

A: Vista geral (lima flectida); detritos orgânicos (→); fissura (→) [ampliação original: 100x] 
 

B1: Detalhe de A; fissura (→) entre traços de maquinagem (→) [fotomontagem; ampliação original: 2000x] 
 

B2: detalhe de B1; fissura no vale de um traço de maquinagem; fissura (→); traços de maquinagem (→); 
detritos orgânicos (→) [fotomontagem; ampliação original: 2000x] 

 
C: Detalhe de A; sulco helicoidal (SH) e superfície radial (SR); região terminal da fissura visível em B1 (→) 

[fotomontagem; ampliação original: 2000x] 
 

D: Detalhe de A; sulco helicoidal (SH) e superfície radial (SR); fissura (→)  
[fotomontagem; ampliação original: 5000x]  

 

 

SH SR 

 

SH 

SR 
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E.IV.3.1.3. ProTaper S1  
 
 A observação de limas ProTaper S1 utilizadas em nove casos clínicos (e 
submetidas a 9 ciclos de esterilização) produziu imagens como a apresentada na 
Figura 162 A.  
 O aspecto global dos traços de maquinagem presentes nas limas 
ProTaper S1 não é significativamente diferente daquele evidenciado por limas 
idênticas fornecidas pelo fabricante (Figura 121, pág. 308) nem por limas 
ProTaper S1 submetidas quer a 9 ciclos de esterilização (Figura 143, pág. 340) 
quer a imersão em hipoclorito de sódio (Figura 146, pág. 344). 
 No entanto, em limas utilizadas clinicamente, é frequente encontrarem-se 
zonas de remoção superficial de material (entalhes/riscos), como se vê na Figura 
162 A (pág. 370). Este é, aliás, um aspecto comum a todos as limas que tenham 
sido utilizadas na preparação de canais endodônticos, qualquer que seja o seu 
tipo. 
 A ocorrência de detritos orgânicos sobre a superfície das limas ProTaper S1 
- Figura 162 A1 - é significativamente menor do que sobre limas ProFile .06(35) - 
Figura 160 A - e ProFile GT .10(20) - Figura 161 A. 
 São perceptíveis algumas fissuras bem marcadas na região da aresta 
cortante das limas ProTaper S1 usadas em pacientes, mesmo a baixas 
ampliações. Estas fendas, atravessam completamente a aresta cortante, havendo 
continuide da fissura nas regiões dos sulcos helicoidais adjacentes à aresta 
cortante (Figura 162 A3). Já na região do sulco helicoidal, só com maiores 
ampliações se conseguem identificar pequenas fissuras, que seguem os traços de 
maquinagem esbatidos que existem nestas limas (Figura 162 A2 e A4).  
 As limas ProTaper S1 apresentam, por vezes um aspecto que leva à sua 
eliminação quando detectado clinicamente: a alteração do passo de espira 
original. Este aspecto não foi detectado em limas ProFile .06(35) nem em limas 
ProFile GT .10(20). Por ser de particular interesse, uma vez que antecede a 
fractura de uma lima, apresenta-se na Figura 162 B1 o aspecto geral de uma 
destas limas deformadas plasticamente. Para além da inversão do sentido de 
enrolamento do sulco helicoidal em algumas regiões, em maiores ampliações 
identificam-se novamente fendas de dimensões consideráveis na região da aresta 
cortante (Figura 162 B3) e um maior número de fissuras de mais pequenas na 
zona dos sulcos helicoidais (Figura 162 B4). Em qualquer das localizações, é 
notório o alinhamento entre as fendas e os traços de maquinagem pré-
existentes. 
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Figura 162: ProTaper S1 após utilização clínica 

 

 

  

  

  

A1: Vista geral (lima flectida); material arrancado (→) [ampliação original: 200x] 
A2: Detalhe de A1; fissura (→) entre traços de maquinagem (→) [fotomontagem; ampliação original: 1000x] 

A3: detalhe de A1; fissura (→) atravessando a aresta de corte (AC) [ampliação original: 1000x] 
A4: Detalhe de A1; região do sulco helicoidal; fissuras (→) [ampliação original: 2000x] 

 
 

B1: Vista geral (lima distorcida durante a prática clínica) [ampliação original: 50x] 
B2: Detalhe de B1; região distorcida [ampliação original: 500x]  

B3: Detalhe de B2; fissuras (→) na aresta cortante (AC) [ampliação original: 2000x]  
B4: Detalhe de B2; região do sulco helicoidal; fissura (→) entre traços de maquinagem (→)  

[ampliação original: 1000x]  
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E.IV.3.2. Fractografia de limas fracturadas durante a prática 
clínica 

 
Foram analisadas superfícies de fractura de limas que se partiram durante 

a preparação clínica de canais endodônticos. Procurou identificar-se similitudes e 
diferenças em relação a limas novas fracturadas em protótipo. 
 

E.IV.3.2.1. ProFile .06(35)  
 
 Na Figura 163 são apresentados vários aspectos do facies de fractura de 
uma lima ProFile .06(35) que se partiu dentro de um canal endodôntico, após ter 
sido usada para preparar um número indeterminado de casos. 
 Tal como acontecera com limas do mesmo género em estado novo e 
fracturadas durante ensaios de rotação/flexão em protótipo, também neste 
exemplar fracturado in vivo se encontram claramente definidas as seguintes 
zonas: 
  
 - Zona inicial de formação de uma fenda por fadiga: localizada na periferia 
da superfície de fractura, perto da raiz do sulco helicoidal (Figura 163 A), 
caracteriza-se por estrias de fadiga (Figura 163 B2). As estrias são difíceis de ver 
com ampliações mais baixas (Figura 163 B1) por serem em pequeno número. 
Mais, toda a superfície de fractura tem zonas que parecem ter sido brunidas, com 
metal arrastado, possivelmente por não ter havido reconhecimento atempado da 
ruptura da lima nem a sua imediata remoção do canal e, consequentemente, 
com deslizamento de uma superfície de fractura sobre a outra; 
  
 - Zona de propagação dúctil da fractura: ocupa a maior percentagem da 
superfície do facies fotografado na Figura 163 A e caracteriza-se por cúpulas 
mais ou menos alongadas conforme a sua localização seja, respectivamente, 
mais ou menos afastada da zona inicial de fadiga. As cúpulas distribuem-se 
também ao longo dos sulcos de propagação dúctil, como é visível na Figura 163 
C, particularmente em zonas mais afastadas da região de fadiga. Como dito 
anteriormente, estes sulcos correspondem a superfícies de fractura dúctil com 
orientações ligeiramente diferentes. 
  
 - Zona de mudança brusca na direcção de propagação da fractura: visível 
como uma linha obliqua que atravessa a superfície de fractura numa região 
afastada da zona de fadiga inicial. É particularmente identificável na Figura 163 
D1. 
  
 - Zona terminal de fractura: entre a zona de mudança de direcção de 
propagação e a superfície da lima, caracteriza-se pela existência de facetas mais 
planas, com uma certa rugosidade e contendo ribeiros (Figura 163 D2). Trata-se, 
pois, de uma área de fractura frágil.  
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Figura 163: ProFile .06(35) após utilização clínica – Fractografia (topo) 

 
 
 Querendo o leitor comparar estes dados com os obtidos em limas idênticas, 
em estado novo, fracturadas durante ensaios de rotação/flexão, deverá referir-se 
à Figura 127 (pág. 319), podendo constatar que não existem características 
diferentes entre os dois facies de fractura. 
  

 

 

 

 
 

 C  
   

B1 A D1 
   

B2  D2 
 

A: Vista geral [ampliação original: 150x] 
 

B1: Detalhe de A; região de início de fractura [ampliação original: 1000x] 
 

B2: Detalhe de B1; estrias de fadiga (→) [ampliação original: 3000x]  
 

C: Detalhe de A; região de propagação da fractura dúctil; cúpulas (→); cristas dos sulcos de propagação 
dúctil da fractura (→) [ampliação original: 1000x] 

 
D1: Detalhe de A; região final de fractura, após mudança de direcção de propagação da mesma 

[ampliação original: 1000x] 
 

D2: Detalhe de D1; facetas de fractura frágil (F) e ribeiros (→) [ampliação original: 5000x]  
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 Na Figura 164 observa-se a mesma lima ProFile .06(35) retratada na 
Figura 163, mas em observação longitudinal. Por comparação com limas 
idênticas, em estado novo e fracturadas em protótipo (Figura 128, pág. 320), 
identifica-se o mesmo paralelismo entre a superfície de fractura e a direcção dos 
traços de maquinagem na região inicial de fractura (Figura 164 A e B). Também 
a mudança no sentido de propagação da fractura perto da região final de ruptura 
é melhor apreciável na observação longitudinal da lima. Por fim, a Figura 164 C 
confirma que, também em instrumentos ProFile .06(35) fracturados in vivo, os 
traços de maquinagem adjacentes ao início da fractura são coincidentes com 
inúmeras fissuras iniciadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 164: ProFile .06(35) após utilização clínica – Fractografia (lateral) 
 
 

 A  
 

B C 
 

A: Vista geral; região de início (I) e de fim (F) de fractura [ampliação original: 100x] 
 

B: Detalhe de A; região de início de fractura [fotomontagem; ampliação original: 1000x]  
 

C: Detalhe de B; fissura (→); traços de maquinagem (→) [ampliação original: 3000x]  

 

  

I F 
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E.IV.3.2.2. ProFile GT .10(20) 
 
 Apenas foi possível recolher um instrumento ProFile GT .10(20) fracturado 
in vivo dentro de um canal. O facies de fractura está representado, na sua 
globalidade, na Figura 165 A, sendo clara uma deformação plástica acentuada 
perto da zona de fractura, o que implica um processo de fractura por torção. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 165: ProFile GT .10(20) após utilização clínica – Fractografia (topo) 
 
 
 A leitura desta face não é fácil, por haver largas extensões de material 
brunido, claramente alisado pelo movimento de rotação de uma face de fractura 
sobre a complementar que ficou alojada no canal; o movimento de rotação 
deixou, aliás, riscos superficiais circunferenciais, perceptíveis na Figura 165 C. 

 

  

 
 

A: Vista geral; deformação plástica (→) [ampliação original: 125x] 
 

B: Detalhe de A; resquícios de estrias de fadiga (→) [ampliação original: 3000x] 
 

C: Detalhe de A; zona de mistura de cúpulas (→) e de facetas de descoesão intergranular (→) com múltiplos 
ribeiros (→); zona de material arrastado/brunido (B) [ampliação original: 1000x]  
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B C 
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 Apesar da incapacidade de identificar claramente zonas de fadiga, existe 
uma área em que parecem ter existido estrias de fadiga, posteriormente 
deformadas (Figura 165 B). Quanto à restante zona não destruída pelo 
brunimento, parecem coexistir cúpulas de fractura dúctil e facetas com ribeiros, 
indicando também uma componente frágil da fractura (Figura 165 C). 
 A observação longitudinal desta lima - Figura 166 A – confirma a existência 
de deformação plástica, indicada pela ondulação dos traços de maquinagem, 
originalmente rectilíneos. A existência de fissuras é particularmente notável nesta 
lima, com múltiplas fendas no fundo dos traços de maquinagem, abrangendo não 
só as superfícies radiais (Figura 165 B) como também os sulcos helicoidais 
(Figura 165 C), onde o material apresenta um grande número de fissuras 
paralelas entre si. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 166: ProFile GT .10(20) após utilização clínica – Fractografia (lateral) 
 
 

 

  

A: Vista geral [ampliação original: 200x] 
 

B: Detalhe de A; transição entre superfície radial (SR) e sulco helicoidal (SH); fissuras (→) e traços de maquinagem 
(→) 

[ampliação original: 500x] 
 

C: Detalhe de A; centro do sulco helicoidal; fissuras (→) e traços de maquinagem (→)  
[ampliação original: 500x]  
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E.IV.3.2.3. ProTaper S1  
 
Na Figura 167 são apresentadas imagens de uma lima ProTaper S1 

fracturada durante a preparação clínica de um canal endodôntico, sem que haja 
informação sobre o número de casos em que já fora utilizada previamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 167: ProTaper S1 após utilização clínica – Fractografia (topo) 
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C2 

 

B3 
 

 

 

B1: Detalhe de A; região de início da fractura [ampliação original: 
500x] 

 
B2: Detalhe de B1; zona de estrias de fadiga (→) e restos orgânicos 

(→) [ampliação original: 3000x] 

 

 

F 

B3: Detalhe de B1; estrias de fadiga (→) [ampliação original: 5000x]  
 

C1: Detalhe de A; zona final de fractura; cúpulas (→) e facetas (F) [ampliação original: 1000x] 
 

C2: Detalhe de C1; facetas de fractura frágil (F); ribeiros (→) e rugosidades (→)  
[fotomontagem; ampliação original: 5000x]  

A: Vista geral; material 
brunido (B) [ampliação 

original: 250x] 
 



Observação em microscopia electrónica de varrimento de limas utilizadas 
clinicamente 

 

377 

A Figura 167 A mostra um aspecto geral da superfície de fractura, com 
uma área perto de uma aresta cortante claramente diferente do resto da área 
visível e na qual o material parece ter sido alisado, sendo mesmo identificáveis 
alguns riscos nesta superfície brunida. São traços circunferenciais, concêntricos 
entre si, e que sugerem que o metal tenha sido deformado nesta zona já depois 
de se ter dado a fractura, por ter havido abrasão de uma superfície de fractura 
sobre a complementar, retida no canal. 
 Ainda assim, são identificáveis zonas com características idênticas às 
anteriormente descritas em instrumentos ProTaper S1 novos fracturados durante 
ensaios de rotação/flexão em protótipo (vide Figura 129, pág. 322). Na Figura 
167 B1, B2 e B3 são identificáveis estrias de fadiga perto de um vértice da 
superfície de fractura, isto é, perto de uma aresta cortante, parecendo irradiar 
dela. Esta é, aliás, a mesma zona onde a fractura se inicia em limas novas 
quebradas durante os ensaios laboratoriais de rotação/flexão realizados. 
 Existe, depois, uma vasta área de fractura dúctil, com inúmeras cúpulas, 
até que se verifica uma mudança repentina na direcção de propagação da 
fractura, fotografada na Figura 167 C1. Esta última zona apresenta facetas de 
fractura frágil, com a sua característica rugosidade fina e presença de ribeiros 
(Figura 167 C2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 168: ProTaper S1 após utilização clínica – Fractografia (lateral) 
 

 

 

A 
 

B  
 

A: Vista geral; traços de maguinagem (→); fissuras (→) 
[fotomontagem; ampliação original: 500x]  

 
B: Detalhe de A; aresta cortante (→); fissuras (→) e traços de 

maquinagem (→) 
[ampliação original: 3000x]  
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Em observação longitudinal (Figura 168 A), a mesma lima evidencia 
paralelismo entre a superfície de fractura e os traços de maquinagem 
superficiais. Detectam-se também várias fissuras no fundo de vários traços de 
maquinagem, particularmente evidentes e numerosas perto da aresta cortante 
vizinha da superfície de fractura (Figura 168 B). 
 

E.IV.3.3. Fractografia de limas utilizadas na clínica e 
fracturadas durante ensaios de rotação/flexão 

 
 Foram avaliadas as superfícies de fractura de instrumentos ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 previamente utilizados na clínica e fracturados 
em ensaios de rotação/flexão em protótipo, tendo-se procurado identificar 
diferenças com os dados encontrados em limas novas testadas à fadiga no 
mesmo protótipo e nas mesmas condições. Também se procuraram diferenças 
em relação a limas idênticas fracturadas in vivo, durante a preparação de canais 
endodônticos. 
 Em nenhum dos três tipos de limas considerados se encontraram 
diferenças fundamentais em relação a limas novas ou em relação a instruemtnos 
fracturados in vivo. Em todos as limas observadas, identificou-se sempre uma 
zona inicial de fractura - rica em estrias de fadiga e localizada perto da superfície 
externa das limas; uma outra, de maior área, caracterizada por inúmeras cúpulas 
de fractura dúctil; uma mudança súbita da direcção de propagação da fractura; 
uma última zona, após a mudança de direcção de propagação, com facetas e 
ribeiros, característicos de fractura frágil. 
 Por não acrescentar nada às observações/imagens apresentadas 
anteriormente (vide § E.II.3.2, pág. 309 e § E.IV.3.2, pág. 371), as imagens 
referentes à fractografia de limas usadas na clínica e fracturadas em protótipo 
não serão apresentadas. 
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E.V. CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO À 
FRACTURA EM PROTÓTIPO: EFEITO DA 
TEMPERATURA DE TRABALHO 

 
Estes ensaios de simulação foram apenas efectuados em limas 

ProFile .06(35) por serem aquelas que mais duração têm em ensaios de 
rotação/flexão em protótipo (vide § E.II.2.1, pág. 294) e porque a prática clínica 
do autor o fez sentir que são aquelas de comportamento mais previsível e 
também mais seguras. 
 

E.V.1. EFEITO DA TEMPERATURA DE TRABALHO SOBRE OS ENSAIOS DE 

RESISTÊNCIA MECÂNICA 
 
 Procurou-se averiguar possíveis efeitos da alteração da temperatura das 
limas durante ensaios de rotação/flexão, sobre os resultados deste tipo de testes 
(vide § D.II.3.7.5, pág. 237). 
 A Figura 169 apresenta os resultados referentes ao efeito da temperatura 
de trabalho sobre a localização da fractura ao longo dos instrumentos 
ProFile .06(35). A análise de variância (one-way ANOVA, n=48, α=0,05) não 
identifica diferenças assinaláveis entre os grupos estudados (p=0,94) quanto ao 
local onde a fractura ocorre, provindo 99 % da variância registada de dispersão 
dentro dos grupos. 
 Em franco contraste, o número médio de ciclos até à fractura varia de 
modo extremamente significativo entre as quatro temperaturas a que se realizam 
os ensaios (one-way ANOVA, n=48, p<0,0001), conforme detalhado na Figura 
170. Os testes post hoc de Tukey-Kramer para Nf compararam os grupos dois a 
dois, tendo-se identificado diferenças extremamente significativas entre o 
número médio de Nf registado a 10 ºC – 2235 rotações - e a qualquer uma das 
outras três temperaturas consideradas (teste de Tukey-Kramer, n=24, p<0,001). 
Também o número médio obtido a 20ºC – 1498 rotações - difere de modo muito 
significativo do número obtido quer a 37ºC como a 65ºC (teste de Tukey-Kramer, 
n=24, 0,001 ≤ p < 0,01). Já a diferença entre a média de Nf registada a 37 ºC – 
960 rotações – e a calculada para os ensaios realizados a 65 ºC – 1021 rotações 
– não diferem significativamente (teste de Tukey-Kramer, n=24, p>0,05). 
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● Lf determinado para cada 
lima ProFile .06(35)  

 
⎯ Média de L 

 
= Intervalo de confiança de 

95% para a média de Lf  
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Lf  

10 ºC 20 ºC 37 ºC 65 ºC 

(n=12) (n=12) (n=12) (n=12) 
Mínimo 10,6 9,75 10,25 10,45 

Máximo 14,5 14,15 13,8 13,8 

Média 12,14 12,03 11,85 11,93 

Desvio Padrão 1,345 1,359 1,06 1,006 

IC-95% (L Inf) 11,28 11,17 11,17 11,29 

IC-95% (L Sup) 12,99 12,9 12,52 12,57 

Coeficiente de variação 11,08% 11,30% 8,95% 8,43% 
 

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para Lf 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativame
nte diferentes 

(α=0,05)? 

Entre grupos 0,5768 3 0,1923 

0,1328 0,009 0,94 Não Dentro dos grupos 63,7 44 1,448 

Total 64,27 47 - 
 

 

 Figura 169: Limas ProFile .06(35): Efeito da temperatura sobre Lf.   
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● Nf determinado para cada 
lima ProFile .06(35)  

 
⎯ Média de Nf 

 
= Intervalo de confiança de 

95% para a média de Nf 
 
 

10 20 37 65
0

1000

2000

3000

T (ºC)
N

f

 

  

 

 
Nf  

10  ºC 20 ºC 37 ºC 65 ºC 

(n=12) (n=12) (n=12) (n=12)

Mínimo 1770 697,1 577,7 715 
Máximo 2533 2343 1730 1273 
Média 2235 1498 960,2 1021 

Desvio Padrão 237,5 526 370,1 155,5 
IC-95% (L Inf) 2084 1163 725,1 922,6 
IC-95% (L Sup) 2385 1832 1195 1120 

Coeficiente de variação 10,63% 35,12% 38,54% 15,22% 
 

 

Análise de variância (One-way ANOVA) para Nf 

SS df MS F R2 p-value 

Médias 
significativame
nte diferentes 

(α=0,05)? 

Entre grupos 12470000 3 4158000 

33,66 0,70 <0,0001 Sim (***) Dentro dos grupos 5436000 44 123500 

Total 17910000 47 - 
 

 Teste post hoc: Teste de Tukey-Kramer para Nf 

Grupos comparados 
Diferença entre 

médias 
IC-95% para a 

diferença 
q 

Médias 
significativamente 

diferentes 
(α=0,05)? 

10 ºC versus 20 ºC 737 [353,4; 1121] 7,264 Sim (***) 

10 ºC versus 37 ºC 1274 [890,8; 1658] 12,56 Sim (***) 

10 ºC versus 65 ºC 1213 [829,6; 1597] 11,96 Sim (***) 

20 ºC versus 37 ºC 537,3 [153,8; 920,9] 5,296 Sim (**) 

20 ºC versus 65 ºC 476,2 [92,60; 859,7] 4,693 Sim (**) 

37 ºC versus 65 ºC -61,18 [-444,7; 322,4] 0,603 Não 

 

 

 Figura 170: Limas ProFile .06(35): Efeito da temperatura sobre Nf.   

 
 Identifica-se, pois, um decréscimo do número médio de rotações até à 
fractura com o aumento da temperatura. A relação entre estas duas variáveis foi 
também investigada por regressão não linear (vide Figura 171), tendo-se 
verificado que o modelo que melhor descreve os resultados experimentais 
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obtidos é o de decaímento monotónico. Optou-se por fazer regressão não linear 
robusta para que os valores extremos obtidos nos ensaios de rotação/flexão, 
eventualmente atribuíveis a pequenas variações de montagem experimental, não 
tenham uma influência tão drástica na curva de regressão obtida. 
 
 Regressão não linear (em função da temperatura):  

 ● de Nf 
● da percentagem de fase R 

presente durante o arrefecimento 
● da percentagem de fase R 

presente durante o aquecimento  
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Variáveis analisadas:  

 ● Nf 
● Fase R formada durante o arrefecimento (%) 

● Fase R ainda presente durante o aquecimento (%) 
 

 10 ºC  20 ºC 37 ºC 65 ºC 

n 12 / 10 / 10 12 / 10 / 10 12 / 10 / 10 12 / 10 / 10 

Mínimo 1769,8 / 25,81 / 52,39 697,1 / 1,12 / 10,87 577,7 / 0,01 / 0,37 715,0 / 0,00 / 0,00 

Máximo 2533,1 / 37,81 / 69,28 2343,1 / 3,46 / 17,23 1729,6 / 0,39 / 0,83 1272,5 / 0,06 / 0,18 

Média 2234,5 / 30,83 / 58,18 1497,5 / 1,99 / 12,31 960,2 / 0,14 / 0,66 1021,4 / 0,03 / 0,13 

Desvio Padrão 237,5 / 4,24 / 4,52 526,0 / 0,77 / 1,84 370,1 / 0,10 / 0,14 155,5 / 0,02 / 0,05 

IC-95% (L Inf) 2100,1 / 28,20 / 55,38 1199,9 / 1,51 / 11,17 750,8 / 0,08 / 0,58 933,4 / 0,02 / 0,10 

IC-95% (L Sup) 2368,9 / 33,46 / 60,98 1795,1 / 2,46 / 13,45 1169,5 / 0,21 / 0,75 1109,3 / 0,04 / 0,16 

Coef. variação 10,6 / 13,75 / 7,77 35,1 / 38,85 / 14,95 38,5 / 70,16 / 20,43 15,2 / 63,43 / 39,13 
     

Variável ● Nf 
● Fase R formada durante 

o arrefecimento (%) 

● Fase R ainda presente 
durante o aquecimento 

(%) 

Regressão Não linear Não linear Não linear 
Modelo que 

melhor se adapta 
Decaímento monotónico Decaímento monotónico Decaímento monotónico 

R2 
Não aplicável  

(regressão robusta) 
0,9761 0,9906 

 

 

 
Figura 171: Regressão de Nf e da quantidade de fase R presente nas limas em função 

da temperatura. 
  

 
Como especificado nos métodos referentes aos ensaios D.S.C., determinou-

se também a quantidade de fase R presente a 10 ºC, 20 ºC, 37 ºC e 65 ºC. Na 
Figura 171, apresentam-se também as duas curvas de regressão não linear 
obtidas a partir da percentagem de fase R presente quer no arrefecimento (curva 
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azul) quer no aquecimento (curva vermelha) de dez amostras de Ni-Ti 
proveniente da região cortante de instrumentos ProFile .06(35). Também para 
estes dados, o modelo não linear que melhor se ajustou aos dados experimentais 
recolhidos foi o de decaimento monotónico. Para além de expectável, por se 
tratar de uma transformação de uma fase noutra, este modelo corresponde a 
uma correlação muito boa entre temperatura e quantidade de fase R presente 
(n= 40, R2=0,98 no arrefecimento; n=40, R2=0,99 no aquecimento). 
 Na Figura 172 apresentam-se as três curvas de regressão num único 
gráfico, para melhor comparação entre a evolução da fase R presente em limas 
ProFile .06(35) e o número médio de ciclos até à fractura que estas limas 
suportam em função da temperatura. É assinalável a perfeita sobreposição de 
andamento entre a curva de percentagem de fase R ainda presente durante o 
aquecimento e a curva do número médio de ciclos até à fractura. O número de 
ciclos até à fractura nestas limas é directamente proporcional à quantidade de 
fase R presente. O número de ciclos a que um instrumento ProFile .06(35) em 
rotação e flectido num raio de curvatura de 10 mm resiste diminui para metade 
por passagem de um estado misto, com 50% de austenite e 50% de fase R, a 
um estado puramente austenítico. 
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Figura 172: Comparação do efeito da temperatura sobre Nf e sobre a percentagem de 

fase R presente 
 

 
A quantidade de fase R presente no arrefecimento varia de modo 

comparável à observada no aquecimento, mas com o desfasamento esperado 
pela histerese de transformação. Para temperaturas entre 10 ºC e 20 ºC, o modo 
como a percentagem de fase R durante o arrefecimento aumenta também é 
comparável ao modo como o número médio de Nf varia em função da 
temperatura de ensaio. 
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 A 20 ºC, a quantidade de fase R presente é particularmente diferente 
conforme o material esteja a arrefecer (perto de 0% de fase R) ou a aquecer 
(aproximadamente 30% de fase R na liga). A observação do gráfico Nf x T na 
Figura 170 (pág. 381) mostra que, a 20 ºC, não só o desvio padrão é o mais 
elevado (526 rotações) como os dados parecem divididos em dois grupos 
distintos – 5 amostras com uma média de Nf perto de 2000 rotações e 7 
amostras com uma média de Nf perto de 1000 rotações. Se compararmos o 
comportamento dessas cinco amostras com o das amostras obtidas a 10 ºC, não 
se detectam diferenças estatisticamente significativas (teste de Kruskal-Wallis, 
n=40, α=0,01 seguido de teste de Dunn, n=15, p>0,01), tal como também não 
se detectam diferenças estatisticamente significativas entre as outras 7 amostras 
e os resultados obtidos quer a 37 ºC quer a 65 ºC (teste de Kruskal-Wallis, 
n=40, α=0,01 seguido de testes de Dunn, n=15, p>0,01). 
 

Em resumo: 
 
- A temperatura a que as limas ProFile .06(35) são testadas não altera a 
localização do sitio de ruptura. 
  
 - O aumento da temperatura de trabalho de 10 ºC para 37 ºC conduz a 
uma diminuição do número de ciclos até à fractura; ou seja, o aumento da 
quantidade de fase R presente na liga acompanha-se de um aumento do número 
de ciclos até à fractura. 
  
 - A 20 ºC, existe uma grande diferença na quantidade de fase R presente, 
conforme o material esteja a ser aquecido ou arrefecido – maior no aquecimento; 
é também a 20  ºC que se observa maior heterogeneidade no número de ciclos 
até à fractura que os instrumentos ProFile .06(35) resistem, sendo identificáveis 
dois grupos distintos: um comparável com os resultados obtidos a 10 ºC e outro 
comparável com os resultados registados a 37 ºC ou a 65 ºC. 
  
 - Entre 37 ºC e 65 ºC, a fase R mantém-se ausente; nesta gama de 
temperaturas, o número de ciclos até à fractura é o mais baixo registado e não 
varia de modo significativo. 
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E.V.2. EFEITO DA TEMPERATURA DE TRABALHO SOBRE A FRACTOGRAFIA 

DAS LIMAS 
 

As limas ProFile .06(35) fracturadas em ensaios de rotação/flexão com a 
placa de teste a 65 ºC e a 10 ºC deram lugar às observações em microscopia 
electrónica de varrimento que se seguem. Para clareza de exposição, os 
resultados obtidos a cada uma das duas temperaturas consideradas serão 
apresentados separadamente. 
 

E.V.2.1. Limas ensaiadas a 65 ºC 
 

A Figura 173 A apresenta o aspecto global de uma superfície de fractura de 
um instrumento ProFile .06(35) ensaiado no protótipo de rotação/flexão a 65 ºC. 
São novamente identificáveis quatro zonas distintas: 
 

- Uma área inicial de fractura, onde abundam as estrias de fadiga, 
irradiantes de um ponto situado na periferia da superfície de fractura e em 
relação directa com o sulco helicoidal adjacente (Figura 173 B1). As estrias são 
particularmente bem desenhadas, abundantes e agrupadas em conjuntos 
ligeiramente divergentes entre si (Figura 173 B2); 

- Uma vasta área de fractura dúctil, caracterizada por um grande número 
de cúpulas (Figura 173 C), sendo visível a organização destas cúpulas em sulcos 
de fractura dúctil mesmo em ampliações mais baixas (Figura 173 A). Estes sulcos 
também divergem a partir do ponto de início de fractura, sendo particularmente 
óbvios em localizações mais afastadas da área de fadiga; 

- Uma mudança súbita na direcção de propagação da fractura (Figura 173 
D1); 

- Uma região final, perto da região anterior, rica em facetas ligeiramente 
rugosas, com inúmeros ribeiros a entrecortarem as suas superfícies num aspecto 
típico de fractura frágil (Figura 173 D2). 
 



Resultados - Caracterização do comportamento à fractura em protótipo: efeito da 
temperatura de trabalho 

 

386 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 173 : ProFile .06(35) ensaiadas a 65 ºC – Fractografia (topo) 

 

A: vista geral; sulcos de fractura dúctil (→) [ampliação original: 76x] 
 

B1: Detalhe de A; região de início da fractura com zona de fadiga ( ) e zona de fractura dúctil (D) 
[ampliação original: 1000x] 

 
B2: Detalhe de B1; estrias de fadiga (→) [ampliação original: 3000x] 

 
C: Detalhe de A; cúpulas (→) [ampliação original: 1000x] 

 
D1: Detalhe de A; zona final de fractura [ampliação original: 1000x] 

 
D2: Detalhde de D1; facetas (F), ribeiros (→) e rugosidades (→) 

 

 
A   C 

      

B1 D1 
      

B2 D2 
 

* 
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D 
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Na Figura 174 observa-se a mesma lima longitudinalmente. Para além do 
paralelismo evidente entre a superfície de fractura (Figura 174 A) e a direcção 
dos traços de maquinagem existentes nos sulcos helicoidais, é também 
interessante verificar a existência de fissuras no fundo de alguns traços de 
maquinagem, havendo mesmo continuidade entre algumas fendas presentes em 
traços de maquinagem diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 174 : ProFile .06(35) ensaiadas a 65ºC – Fractografia (lateral) 
 
 

Do exposto, resulta que não existem diferenças significativas nas 
características morfológicas de fractura de limas ProFile .06(35) ensaiadas a 
65 ºC e a 37 ºC (vide Figura 127, pág. 319 e Figura 128, pág. 320). 
 

E.V.2.2. Limas ensaiadas a 10ºC 
 
 

Quando as limas ProFile .06(35) são ensaiadas a 10 ºC, os resultados 
típicos são apresentados na Figura 175. Globalmente, continuam a existir uma 
zona inicial de fadiga, outra de fractura dúctil, outra de mudança na direcção de 
propagação da fractura e ainda outra com marcas de fractura frágil, onde a 
fractura termina, perto da região onde houve mudança da direcção de 
propagação de fractura. 
 
 
 
 

A: vista geral [ampliação original: 100x] 
 

B1: Detalhe de A; região de início da fractura com zona de estrias (→); sulcos de maquinagem (→) 
e fissuras (→) [fotomontagem; ampliação original: 500x]  

 
A B 
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Figura 175 : ProFile .06(35) ensaiadas a 10 ºC – Fractografia (topo) 
 
 
 No entanto, existem algumas diferenças significativas e presentes em todas 
as limas analisadas após ensaio a 10 ºC: 

 

 

B1: Detalhe de A; região de início da fractura com zona de fadiga (F) e zona de fractura dúctil (D); 
início de outras frentes de fractura (*); traços de maquinagem (T) [ampliação original: 250x] 

 
B2: Detalhe de B1; estrias de fadiga (→); cúpulas (→) [ampliação original: 2000x] 

 
C: Detalhe de A; cúpulas (→) [ampliação original: 1000x] 

 
D1: Detalhe de A; zona final de fractura; facetas (→), ribeiros (→) [ampliação original: 1000x]  
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A: vista geral [ampliação original: 76x] 
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 - A região inicial de fadiga é muito mais extensa e muito mais claramente 
identificável pela sua enorme homogeneidade – não existe mistura de fadiga com 
cúpulas de fractura dúctil. A Figura 175 B1 é disso exemplo, sendo a região de 
estrias mais baça e com menos irregularidades superficiais do que a zona de 
fractura dúctil, mais escura e mais rugosa. A região de fadiga não começa num 
ponto, mas sim numa vasta área associada à superfície da lima, onde existem 
inúmeros traços de maquinagem. Também significativa, é a existência de fendas 
de grandes dimensões iniciadas perto desta zona de fadiga e que partem em 
direcções diferentes daquela que veio a originar a fractura da lima (Figura 175 
B1, região marcada com *). Por último, é também característica a fronteira nítida 
entre a zona de fadiga e a zona de fractura dúctil (Figura 175 B2), não havendo 
mistura de cúpulas com estrias de fadiga como se viu em limas testadas quer a 
37 ºC quer a 65 ºC; 
 

 - A região com marcas de ductilidade cinge-se ao centro da superfície 
de fractura e é bem delimitada por regiões em que existe mudança de direcção 
de propagação da fractura (Figura 175 A e C); 

 
 - Não existe uma única linha de mudança de direcção de propagação 

de fractura, mas sim três, cada uma perto de um vértice da superfície de 
fractura. A mudança de direcção de propagação de fractura dá-se em planos 
convergentes para um ponto na linha neutra da lima, cada um passando por uma 
superfície radial; 

 
 - Nas três superfícies anguladas em relação à região central de 

fractura dúctil, são identificáveis facetas e ribeiros característicos de fractura 
frágil (Figura 175 D). 

 
 Na Figura 176 A, é examinada em observação longitudinal a mesma lima 
anteriormente descrita. Torna-se mais evidente a existência de três zonas em 
que o sentido de propagação da fractura se modificou, sendo também mais claro 
que estes três planos convergem para um ponto da linha neutra da lima. Na 
Figura 176 comprova-se não só a relação de proximidade entre as estrias de 
fadiga da superfície de fractura com os traços de maquinagem do sulco 
helicoidal, como também a presença de uma enorme solução de continuidade 
que mergulha profundamente no interior do metal (assinalado com * na Figura 
175 B1). 
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Figura 176: ProFile .06(35) ensaiadas a 10 ºC – Fractografia (lateral) 
 
 
 

A: vista geral [ampliação original: 100x] 
 

B: Detalhe de A; região de início da fractura com zona de estrias (→); sulcos de maquinagem (→) e 
fissuras (→) [fotomontagem; ampliação original: 500x] 
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F.I. CARACTERIZAÇÃO DE LIMAS NOVAS 

 
 A primeira parte da presente investigação visou caracterizar as limas 
utilizadas. Num primeiro tempo, foram averiguadas as características inerentes 
ao material, tendo-se definido as fases presentes a diferentes temperaturas, pois 
a estrutura interna da liga Ni-Ti condiciona-lhe as propriedades mecânicas. 
Paralelamente, foram investigadas as características superficiais de limas 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 novas, no estado em que são 
recebidas pelo fabricante. A morfologia superficial é, também, um factor que 
pode condicionar o desempenho mecânico das limas endodônticas. Por fim, as 
limas foram ensaiadas num protótipo que reproduz laboratorialmente as 
condições de rotação/flexão que poderiam ser encontradas num canal com uma 
curvatura média. Este tipo de ensaios permite, de modo padronizado, averiguar o 
número de ciclos até à fractura das diferentes limas. 
 

F.I.1. FASES PRESENTES NAS LIMAS 
 

F.I.1.1. Resultados obtidos por X.R.D. e D.S.C. 
 
 A difracção de raios-X é uma técnica capaz de identificar e distinguir as 
várias fases cristalográficas das ligas Ni-Ti. A capacidade de distinguir entre as 
fases presentes tem sido usada no estudo de arames de Ortodontia (Thayer et 
al., 1995; Iijima et al., 2002b; Iijima et al., 2002a), nos quais interessa conhecer 
o estado estrutural do material em condições de tensão e de temperatura 
diferentes, já que os arames têm que estar superelásticos para que possam 
aplicar as forças constantes necessárias ao movimento dentário; se a liga não 
estiver na austenite, a sua superelasticidade fica comprometida, o que pode 
acontecer por diminuição da temperatura do meio oral ou por aplicação de 
extensões consideráveis, por exemplo em casos de desalinhamento dentário 
grave (Barwart et al., 1999). 
 Em Endodontia, Kuhn et al. (Kuhn et al., 2001) aplicaram a técnica a limas 
ProFile e Hero e identificaram a austenite à temperatura ambiente, tendo 
concluído que “as ligas estão completamente austeníticas [a essa temperatura] ”. 
Estes autores não especificaram, contudo, as limas em que fizeram os ensaios 
nem a metodologia usada para as preparar. 
 Possivelmente por influência da perspectiva publicada na literatura 
ortodôntica, segundo a qual “a difracção de raios-X é um método complementar 
para investigar a estrutura dos arames ortodônticos por apenas revelar a 
estrutura até uma profundidade de aproximadamente 50 µm da superfície e não 
da globalidade do material” (Brantley et al., 2002b), não existem mais 
publicações para além da de Kuhn et al. (Kuhn et al., 2001) no campo da 
Endodontia. 



Discussão - Caracterização de limas novas 
 
 

394 

 No presente trabalho, houve pois a necessidade de caracterizar o material 
no que diz respeito às fases que nele podem existir. O argumento de Brantley et 
al. (Brantley et al., 2002b), segundo o qual apenas a superfície é analisada, foi 
ultrapassado pelo facto de as amostras terem sido obtidas por desgaste de cabos 
de limas até perto do centro das limas e, adicionalmente, por a camada 
superficial - eventualmente condicionada pelo desgaste – ter sido removida pelo 
ataque químico que antecedeu a análise X.R.D. 
 Não se efectuou uma análise especificamente à temperatura ambiente por 
essa não ser a temperatura de trabalho das limas em condições clínicas. Por 
outro lado, uma única temperatura não dá informação sobre as transformações 
de fase que podem ocorrer na liga Ni-Ti por variação da temperatura ou por 
aplicação de tensão. Como não é possível aplicar flexão ao material e ao mesmo 
tempo ter uma superfície plana para análise por difracção, as fases que podem 
existir no material foram investigadas fazendo varrimentos a temperaturas 
diferentes – X.R.D. in situ. 
 Foram examinadas limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, 
sendo que todas apresentam características X.R.D. comparáveis, o que não é 
inesperado, pois todas são fabricadas pela mesma empresa e, possivelmente, o 
arame de Ni-Ti a partir do qual são feitas será obtido a partir do mesmo 
fornecedor. 
 Foi particularmente interessante identificar claramente a presença de 
fase R em todas elas. Na generalidade da literatura endodôntica não é frequente 
mencionar-se esta fase, cingindo-se a maior parte dos autores à existência de 
unicamente duas fases: a austenite e a martensite. No entanto, a fase R 
apresenta propriedades mecânicas relevantes, como seja um módulo de 
elasticidade mais baixo do que a austenite o que, como se verá, poderá ter 
vantagens do ponto de vista clínico. 
 Mostrou-se que a passagem da austenite a martensite – e vice-versa – faz-
se por uma transformação intermédia, envolvendo claramente a fase R, o que 
está de acordo com o descrito na literatura metalúrgica em vários outros 
sistemas Ni-Ti (Paula, 2006). Thayer et al. (Thayer et al., 1995) não conseguiram 
identificar indubitavelmente a fase R em arames de ortodontia, “por os picos de 
difracção da fase R serem tão próximos dos picos da austenite”. 
 A escolha dos parâmetros de análise no presente trabalho (incrementos de 
0,06º de 2θ e 1 segundo de tempo de aquisição) resultou de vários 
ensaios-piloto que permitiram a optimização das condições de recolha de dados. 
 Por último, a fase martensítica apenas foi evidenciada para temperaturas 
inferiores a -100 ºC, o que a exclui do interesse da presente investigação, pois 
transformações por variação de temperatura em condições clínicas não atingem 
essa ordem de grandeza. 
 O método de X.R.D. permite identificar as fases presentes no material em 
função da temperatura de ensaio. Uma vez identificadas as fases presentes no 
material em função da temperatura, os ensaios de D.S.C. permitem determinar 
as temperaturas de início e final das diferentes transformações de uma forma 
expedita (Filleul et al., 1997) e é “há muito utilizada para detectar 
transformações de fase em arames ortodônticos” (Yoneyama et al., 1992). Com 
efeito, vários estudos (Lee et al., 1988; Yoneyama et al., 1992; Bradley et al., 
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1996; Barwart et al., 1999; Brantley et al., 2002b; Iijima et al., 2002a; Brantley 
et al., 2003) examinaram Ni-Ti para uso em Ortodontia, tendo identificado uma 
ou duas transformações no arrefecimento e também uma ou duas 
transformações no aquecimento, conforme o fabricante, a composição de cada 
liga e as condições de temperatura e de extensão de cada experiência. A 
possibilidade de uma transformação envolvendo a fase R é, assim, facto 
estabelecido em Ortodontia. 
 Em Endodontia existem alguns estudos que averiguaram as transformações 
de fase por D.S.C. em material proveniente de limas populares entre os clínicos 
dos países onde os estudos foram realizados – como por exemplo, instrumentos 
ProFile (Torrisi, 1999; Brantley et al., 2002b; Brantley et al., 2002a; Kuhn et al., 
2002; Alexandrou et al., 2006b), Lightspeed (Brantley et al., 2002b; Brantley et 
al., 2002a), Quantec (Torrisi, 1999; Brantley et al., 2002b), FlexMaster 
(Alexandrou et al., 2006b), Hero (Kuhn et al., 2002) e ManiNRT (Alexandrou et 
al., 2006b). 
 Se os primeiros estudos não reconhecem a presença de uma dupla 
transformação nos traçados calorimétricos que apresentam - como é o caso da 
publicação de Torrisi (Torrisi, 1999), em que a curva D.S.C. apresentada é 
claramente assimétrica no aquecimento e, portanto, sugestiva de duas 
transformações sobrepostas – a maioria dos estudos realizados após 2000 
atribuem consistentemente a presença de duas transformações no arrefecimento 
e/ou no aquecimento ao passo intermédio envolvendo a fase R. Exceptua-se o 
estudo de Bahia et al. (Bahia et al., 2005b) que nega categoricamente a 
existência de fase R a partir de dados calorimétricos obtidos a partir de 
instrumentos ProFile .06(30). No entanto, este trabalho efectuou varrimentos 
entre 80 ºC e – 60 ºC e não apresenta as curvas D.S.C. obtidas. Não se pode, 
portanto, julgar a eventual sobreposição de transformações por assimetrias dos 
traçados D.S.C. e, por outro lado, também não se pode esperar que os autores 
tenham identificado uma segunda curva de transformação por apenas terem 
realizado varrimentos até -60 ºC. No entanto, os valores de temperaturas 
apresentados (a que os autores chamam Ms e Af) indicam uma histerese média 
de apenas 5 ºC. Uma histerese tão baixa não é característica da transformação 
B2 → B19’, mas sim da transformação B2 → R (Patoor et al., 1994; Otsuka et al., 
2005). Quanto às temperaturas de transformação relatadas, são muito díspares, 
como aliás constatam Alexandrou et al. (Alexandrou et al., 2006a): “existem 
diferenças substanciais entre limas de marcas diferentes e também entre 
specimens da mesma marca e tipo de lima [...] o que é atribuível a diferenças 
entre os arames a partir dos quais as limas são feitas e talvez também a 
diferenças nos procedimentos de fabrico de lotes distintos do mesmo tipo de 
limas”. Interessa notar que todos estes estudos são omissos no método de 
determinação das temperaturas de transformação ou utilizam o método da 
intersecção das tangentes, aliás o mais difundido, para determinar as 
temperaturas de início/fim de transformação em curvas calorimétricas brutas. 
Apenas Alexandrou et al. (Alexandrou et al., 2006a) tiveram o cuidado de 
subtrair a linha-base (sem contudo apresentarem o método utilizado), mas 
mesmo assim também utilizaram o método das tangentes. Trata-se de um 
método muito subjectivo porque não só a linha-base bruta do fluxo é curva, logo 
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a inclinação da tangente depende do ponto considerado, como também a parte 
da curva que corresponde ao início (ou fim) da transformação não é uma recta e, 
consequentemente, também essa tangente é arbitrária. O método apresentado, 
que consiste em definir o início (ou o fim) da transformação como a temperatura 
à qual 5% (ou 95%) da energia total mobilizada pela transformação já foi 
consumida, produz resultados muito menos influenciados pela subjectividade 
inerente à escolha dos pontos em que se considera que se inicia a transformação, 
como ficou demonstrado nos controlos efectuados para a determinação das 
temperaturas de transformação. 
 Outra explicação para que os autores citados tenham encontrado 
diferenças tão díspares reside no facto de terem utilizado um número muito 
limitado de limas para fundamentarem as suas conclusões – Brantley et al. 
(Brantley et al., 2002b) foram os autores que mais ensaios D.S.C. realizaram no 
mesmo tipo de limas: cinco limas ProFile .04(25), quatro LightSpeed e três 
Quantec. 
 No presente trabalho, foram primeiro realizados ensaios até valores de 
temperatura muito baixos, que permitiram comprovar a detectabilidade por 
D.S.C. das duas transformações de fase identificadas nos ensaios X.R.D e que 
ocorrem tanto no arrefecimento como no aquecimento da liga. Pôde-se, assim, 
afirmar com segurança que as transformações detectadas por D.S.C. em limas 
ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 envolvem sempre a fase R. Por 
outro lado, como as transformações B2 → R e R → B2 são as que ocorrem mais 
perto da gama de temperaturas a que habitualmente as limas são expostas 
durante o exercício clínico (temperatura ambiente, temperatura do corpo humano 
e temperatura de autoclavagem) e as transformações que envolvem a martensite 
são muito espraiadas e não são fáceis de determinar graficamente a partir dos 
dados obtidos com o aparelho de calorimetria disponível, estudaram-se no 
presente trabalho as temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%). 
 As limas ProFile .06(35), ProFile .04(35) e ProFile GT .10(20) apresentaram 
valores médios de Rs(5%) de, respectivamente, 17 ºC, 17 ºC e 19 ºC. O primeiro 
valor disponível para confrontação foi publicado por Kuhn et al. (Kuhn et al., 
2002) que relatam Rs de 35 ºC igual para 4 limas ProFile diferentes - uma 
ProFile .04(20), uma ProFile .04(30), uma ProFile .06(20) e uma ProFile .06(30). 
Os autores não especificam o método para determinar as temperaturas, mas os 
gráficos apresentados mostram que a determinação foi feita de modo meramente 
visual, método ainda mais arbitrário do que o das tangentes. O segundo e último 
estudo com informação disponível sobre Rs é o de Brantley et al. (Brantley et al., 
2002b) que referem valores de 5,8 ºC para uma lima ProFile .04(25) e 13,5 ºC 
para outra igual. Os autores utilizaram o método das tangentes para determinar 
as temperaturas Rs. É visível uma grande diferença de linhas base o que, 
adicionado à subjectividade do método, poderá explicar a diferença entre os dois 
valores apresentados. 
 Em contrapartida, os estudos disponíveis sobre ensaios D.S.C. realizados 
em instrumentos ProFile .04 e .06 apresentam valores para Af que variam entre 
25 ºC (Brantley et al., 2002b; Brantley et al., 2002a), 31,1 ºC (Alexandrou et al., 
2006b) e 39 ºC (Kuhn et al., 2002). São valores novamente bastante mais 
elevados do que os encontrados na presente investigação: 24,4 ºC 
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[ProFile .06(35)]; 23,6 ºC [ProFile .04(35)]; e 24,5 ºC [ProFile GT .10(20)]. 
Estes valores encontram justificação na metodologia demasiado subjectiva 
utilizada pelos autores referidos. O elevado número de limas examinado durante 
a fase experimental deste trabalho, a obtenção de pequenos desvio-padrão e a 
proximidade de valores encontrados para limas de sistemas semelhantes 
reforçam a solidez das conclusões encontradas. 
 Também interessante é a constatação que a temperatura Af é mais 
valorizada na literatura do que a temperatura Rs, possivelmente por Af ser mais 
elevada do que Rs e oferecer, assim, um grau suplementar de segurança em 
relação ao estado do material à temperatura do corpo humano. Ora Af é 
encontrada quando as limas são aquecidas de temperaturas abaixo de 0 ºC, 
enquanto Rs é determinada por redução da temperatura a partir de valores 
tipicamente acima de 100 ºC. Esta última situação é, no entanto, a sobreponível 
ao verificado na clínica, em que as limas são esterilizadas a 134 ºC e depois 
arrefecidas até à temperatura ambiente, não se verificando habitualmente a 
variação de temperatura em sentido contrário. 
 Quanto às limas ProTaper S1, tanto Rs(5%) como Af(95%) se revelaram 
significativamente mais baixas do que as obtidas nos outros tipos de limas: 
11,8 ºC [Rs(5%)] e 18,7 ºC [Af(95%)]. Não havendo dados calorimétricos publicados 
sobre este tipo de limas, pode-se conjecturar que as temperaturas sejam mais 
baixas por uma diferença de composição de liga ou de processamento. Recorde-
se que foram limas introduzidas no mercado vários anos depois das limas da 
série ProFile e com uma técnica de produção anunciada como muito mais 
avançada. 
 Integrando os resultados obtidos e o conhecimento adquirido na literatura, 
conclui-se que todos os instrumentos novos ProFile .06(35), ProFile .04(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 se encontram austeníticos quando a 37 ºC, a 
temperatura em que terão que trabalhar em regime de rotação/flexão. 
 Uma vez que os instrumentos ProFile .06(35) e ProFile .04(35) não diferem 
do ponto de vista de comportamento termodinâmico e de características 
morfológicas [a não ser por uma menor conicidade dos instrumentos 
ProFile .04(35)], os instrumentos ProFile .04(35) não foram mais estudados ao 
longo do presente trabalho. Por outro lado, as limas ProFile .06(35) e GT .10(20) 
apresentam características morfológicas significativamente diferentes, mas são 
produzidos pelo mesmo fabricante e apresentam características de transformação 
comparáveis no que diz respeito às temperaturas de transformação estudadas. 
Assim, embora as limas ProFile GT .10(20) tenham sido estudadas sob outros 
aspectos, apenas os instrumentos ProFile .06(35) e ProTaper S1 foram 
seleccionados para a fase seguinte da investigação calorimétrica, que consistiu 
em determinar a influência da morfologia das diferentes zonas nas características 
das transformações de fases. 
 Tanto nas limas ProFile .06(35) como nas ProTaper S1 se verificou que as 
características das transformações de fase não são significativamente diferentes 
entre as regiões cortantes e não cortantes. Mais, nas limas ProFile .06(35) 
verificou-se que as características calorimétricas se mantêm ao longo de toda a 
região cortante, e isto apesar de a superfície maquinada ser proporcionalmente 
maior em relação ao volume quanto mais perto de D0. Um outro facto 
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experimental que corroborou estes dados em limas ProFile .06(35) foi o conjunto 
de ensaios de controlo nos quais se averiguou o efeito do corte do alicate nas 
características das transformações de fases envolvendo a austenite. Com efeito, 
toda a superfície da lima foi removida por ataque químico, o que implica que a 
zona maquinada tenha desaparecido. Também neste caso as temperaturas de 
transformação e o andamento das curvas D.S.C. não foram alteradas em relação 
a material maquinado intacto, o que implica que a zona maquinada seja de 
extensão diminuta por comparação com o volume do restante material ou que 
algum eventual tratamento térmico tenha eliminado as perturbações estruturais 
induzidas pela maquinagem. 
 Brantley et al. (Brantley et al., 2002b) obtiveram arame de Ni-Ti antes de 
ser maquinado em limas ProFile .04 (25) e compararam o respectivo traçado 
D.S.C. com o obtido a partir de material maquinado, proveniente de duas limas 
ProFile .04 (25) novas. Detectaram diferenças entre todas as três curvas obtidas: 
uma a partir do material inicial e duas a partir das limas finalizadas. Os autores 
identificaram as temperaturas de pico de transformação para cada uma das três 
curvas, mas os resultados referentes à transformação R → B2 não permitem tirar 
conclusões sólidas (no arame antes de ter sido maquinado, a temperatura de 
pico foi de 2,45 ºC; no caso das limas acabadas, a temperatura de pico foi de 
1,49 ºC numa lima e de 9,62 ºC na outra lima). Adicionalmente, também não é 
clara a quantidade de material utilizada para realização dos ensaios, pelo que não 
se pode excluir que o maior espraiamento de umas curvas em relação as outras 
não se deva a uma menor massa examinada. Deste modo, os resultados deste 
estudo não apresentam solidez suficiente para confirmarem ou infirmarem os 
resultados obtidos na presente investigação. 
 Bahia et al. (Bahia et al., 2005b) também usaram arames de Ni-Ti antes de 
serem maquinados em limas ProFile .06(30) para comparação calorimétrica com 
material proveniente de limas acabadas. Embora não apresentem curvas D.S.C. 
– apenas valores para temperaturas de início e fim de transformação – os valores 
apresentados não apresentam diferenças significativas, o que concorda com os 
resultados obtidos no presente trabalho. 
 

F.I.1.2. Implicações clínicas 
 
 Do ponto de vista clínico, o interesse das ligas Ni-Ti em Endodontia reside 
na superelasticidade que confere à liga uma flexibilidade até dez vezes superior à 
do aço inoxidável (Torrisi, 1999). À temperatura do corpo humano, a liga Ni-Ti 
das limas consideradas está portanto essencialmente na fase austenítica, logo 
superelástico. Neste estado, a aplicação de uma força externa, por torção ou 
flexão impostas pela fricção com as paredes dentinárias, induz a transformação 
martensítica. Ora a martensite tem um módulo de Young mais baixo (≈ 28-41 
GPa) do que a austenite (≈ 83 GPa), o que permite a uma lima em estado 
martensítico deformar-se mais facilmente, sem aplicar uma força tão elevada nas 
paredes dentinárias e sem transportar o canal. No estado martensítico, há ainda 
a possibilidade de o material apresentar deformação plástica antes de fracturar, o 
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que oferece a possibilidade de rejeitar uma lima caso se detectem alterações do 
passo de espira (Otsuka et al., 1998; Tan et al., 2004). 
 A existência de um estádio intermédio na passagem da austenite à 
martensite - a fase R – abre novas possibilidades para o uso clínico de qualquer 
uma das três limas estudadas. Com efeito, a fase R tem um módulo de Young 
bastante mais baixo do que qualquer uma das outras duas fases. Se as limas 
forem usadas estando esta fase presente, então a força necessária para as fazer 
flectir será menor do que a necessária à obtenção de um igual grau de flexão se 
a liga estiver inicialmente austenítica. Se a força necessária para flectir uma lima 
for menor, então – teoricamente - a propagação das fissuras superficiais 
essencial ao fenómeno de fadiga também será menor, o que significará 
potencialmente um maior número de ciclos até à fractura. Este facto justificou os 
ensaios de rotação/flexão realizados em limas ProFile .06(35) a diferentes 
temperaturas - logo com diferentes fracções volúmicas das fases presentes no 
material. 
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F.I.2. ENSAIOS DE ROTAÇÃO/FLEXÃO EM LIMAS NOVAS 
 

F.I.2.1. Protótipo de estudo 
 
 Quando se pretende estudar a capacidade de corte, de preparação ou de 
transporte de canais endodônticos, a literatura reparte-se entre dois modelos 
experimentais possíveis: dentes extraídos ou canais simulados em blocos de 
acrílico transparente. 
 Os dentes extraídos são o modelo que mais se assemelha à condição clínica 
para testar limas endodônticas (Hulsmann et al., 2003a; Yao et al., 2006). 
 No entanto, os dentes naturais apresentam uma enorme variabilidade na 
morfologia dos canais endodônticos (Hulsmann et al., 2003a; Young et al., 2005) 
e da microdureza da dentina (Guelzow et al., 2005), pelo que se torna impossível 
obter amostras perfeitamente homogéneas nas quais testar as limas de Ni-Ti 
(Kaptan et al., 2005). Em consequência, os métodos de preparação e de 
avaliação de resultados têm que ser muito padronizados e o número da amostra 
muito elevado para que a variabilidade individual dos dentes não mascare as 
variáveis em estudo (Guelzow et al., 2005). Yao et al. (Yao et al., 2006) afirmam 
mesmo que “dentes naturais não são o modelo ideal quando o objectivo do 
estudo é determinar as propriedades puramente físicas de limas de Ni-Ti, pois 
não existem dois canais radiculares perfeitamente idênticos”. 
 Quanto aos canais simulados em blocos de acrílico transparente, 
apareceram como uma possibilidade de simplificação do modelo anterior (Nagy et 
al., 1995; Yoshimine et al., 2005), uma vez que muitas variáveis encontradas em 
canais reais são eliminadas durante a produção de canais acrílicos iguais entre si 
(Thompson et al., 1997b). Consegue-se, assim, testar diferentes limas em canais 
padronizados quanto à forma, comprimento, diâmetro apical, conicidade, raio e 
ângulo de curvatura (Kum et al., 2000; Hulsmann et al., 2003a; Yun et al., 
2003; Yared, 2004; Paque et al., 2005; Young et al., 2005). As limas podem, 
deste modo, ser testadas em condições idênticas, com padronização do método 
utilizado e com exclusão de parâmetros que possam influenciar os resultados 
experimentais (Kaptan et al., 2005; Schirrmeister et al., 2006a). 
 No entanto, e para além das limitações que uma padronização impõe por 
simplificação extrema de um modelo biológico por natureza variável (Weiger et 
al., 2003; Guelzow et al., 2005), os canais acrílicos apresentam desvantagens 
consideráveis como microdureza e resistência à abrasão diferentes da dentina 
humana (Hulsmann et al., 2003a; Guelzow et al., 2005; Paque et al., 2005; 
Young et al., 2005); se ao facto de o acrílico não ser cortado do mesmo modo 
que a dentina se juntar a observação que nem todas as limas endodônticas 
possuem arestas de corte vivas e, portanto, que existem limas que agem por 
desgaste, então compreende-se a possibilidade de as limas gerarem calor que 
amoleça o material acrílico (Kum et al., 2000; Kaptan et al., 2005). A resina 
termoplastificada pode levar a que as arestas de corte fiquem presas no material 
e, assim, conduzir à fractura precoce das limas (Thompson et al., 1997b; Schafer 
et al., 2003a). Também o facto de os canais artificiais terem uma secção circular 
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faz com que o contacto das limas com o acrílico seja maior do que entre as limas 
e a dentina de dentes verdadeiros, em que os canais têm maioritariamente uma 
secção elíptica (Weiger et al., 2002). É, pois, de esperar que os blocos de acrílico 
sujeitem as limas a níveis maiores de torção do que os canais naturais (Yared et 
al., 2003a), dado aliás comprovado experimentalmente por Peters e Barbakow 
(Peters et al., 2002). 
 Tendo o presente trabalho como objectivo investigar o processo de fadiga 
em limas endodônticas, os dois modelos mais utilizados na literatura foram 
excluídos como possibilidade para se testarem as limas por oferecerem uma 
variabilidade de condições experimentais demasiado grande – caso dos dentes 
naturais – e um efeito não quantificável nem padronizável do torque – caso dos 
canais em blocos de acrílico. 
 Foi escolhido um modelo não dentário, por permitir maximizar a 
padronização das condições de ensaio e minimizar a contribuição de outros 
mecanismos de fractura para além da fadiga cíclica (Yao et al., 2006). 
 Dos modelos não dentários publicados, excluíram-se os que se baseiam na 
inserção das limas a testar dentro de tubos metálicos com ângulos e raios de 
curvatura pré-determinados. Estes modelos (Pruett et al., 1997; de Castro 
Martins et al., 2006; Yao et al., 2006), embora muito simples de realizar, 
obrigam a que as limas entrem dentro de tubos nos quais deverão girar. Se os 
tubos forem de metal, embora permitam controlar a temperatura de ensaio, não 
permitem controlar visualmente a adaptação homogénea da lima ao tubo nem 
verificar que o interior do tubo não é desgastado pelos múltiplos ensaios; se 
forem de vidro, não permitem uma rápida homogeneização da temperatura entre 
a lima e o modelo, pois o vidro tem uma inércia térmica muito maior do que a do 
metal. 
 O protótipo realizado no âmbito do presente trabalho baseou-se no 
inicialmente publicado por Gambarini (Gambarini, 1999a) e por Haikel et al. 
(Haikel et al., 1999). Enquanto no protótipo inicial apenas se podia testar uma 
curvatura com 90º de ângulo de curvatura e 5 mm de raio de curvatura, no 
presente protótipo foi possível escolher um de três raios de curvatura (2 mm, 
5 mm ou 10 mm). Estes raios estão dentro dos valores publicados por outros 
autores (Gambarini, 2001a; Peters et al., 2002; Fife et al., 2004; Young et al., 
2005). Como ficou demonstrado nos ensaios de controlo, esta abordagem trouxe 
a vantagem de se poder decidir qual o raio de curvatura que mais facilmente 
permite detectar diferenças entre grupos e, simultaneamente, não prolongar os 
ensaios desnecessariamente.  
 Por outro lado, no modelo original de Gambarini, o arrefecimento das limas 
foi feito com um jacto de ar. No protótipo construído, o calor eventualmente 
gerado teve condições para ser rapidamente removido da lima, pois esta 
contactou sempre com a placa de teste, feita de metal e com uma massa 
considerável, o que lhe conferiu uma grande estabilidade térmica. É um método 
mais eficaz de manter a temperatura da lima constante do que um jacto de ar 
porque a condução térmica se faz mais rapidamente entre dois metais do que 
entre um metal e o ar. Para mais, o facto de a placa de teste ser irrigada em 
permanência por água mantida a temperatura constante permitiu controlar com 
uma grande precisão a temperatura a que os ensaios se realizaram, facto que 
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nunca antes foi tido em conta nas publicações encontradas e que utilizaram 
protótipos derivados do inicialmente proposto por Gambarini (Gambarini, 2001a; 
Peters et al., 2002; Fife et al., 2004; Young et al., 2005). O controlo da 
temperatura a que os ensaios se realizam é essencial, pois o estado estrutural da 
liga Ni-Ti depende da temperatura, logo também as suas propriedades, como 
anteriormente foi demonstrado nos ensaios de X.R.D. e D.S.C. 
 O problema do atrito gerado entre a lima a testar e a calha do protótipo 
que impõe a curvatura foi abordada por diferentes autores de modos igualmente 
diferentes. Tanto Gambarini (Gambarini, 1999a) como Haikel et al. (Haikel et al., 
1999) propuseram inicialmente a utilização de aço temperado para a realização 
da calha em V que acolhe as limas. Esta foi a metodologia igualmente utilizada 
por autores como Peters e Barbakow (Peters et al., 2002) ou Fife et al. (Fife et 
al., 2004). Young et al. (Young et al., 2005) preferiram realizar as calhas que 
acomodam as limas a testar em Teflon. Apesar de o Teflon ser um material 
reconhecido por oferecer baixo atrito, tal opção foi descartada no presente 
trabalho por não haver possibilidade de a realizar com os meios disponíveis nem 
tão pouco haver dados sobre o comportamento térmico do Teflon. Optou-se 
antes pela realização da placa de teste em aço inoxidável, o que limitou o atrito 
por não permitir o desgaste pelas limas do suporte de aço, mais duro por ser 
temperado. Para reduzir o atrito, adaptou-se a proposta de Grande et al. (Grande 
et al., 2006) de se utilizar óleo de grande fluidez para lubrificação de 
componentes mecânicos. Optou-se por vaselina, por ter a vantagem de não 
escorrer da calha, mesmo às temperaturas de ensaio mais altas utilizadas 
(65 ºC). A utilização de vaselina foi eficaz, como se mostrou nos ensaios de 
controlo realizados com limas ProTaper S1. Por fim, a calha de ensaio da placa de 
teste em aço temperado foi observada em microscopia óptica, sem que se 
tenham notado modificações significativas da sua superfície após realização de 
cada grupo de ensaios, o que comprovou o acerto da escolha do aço temperado 
para realizar este componente do protótipo. 
 Quanto à maneira de contabilizar o número de ciclos até à fractura, todos 
os autores mencionados utilizaram cronometragem manual, baseada na 
identificação visual do momento em que a fractura ocorre. Autores como Grande 
et al. (Grande et al., 2006) chegam mesmo a indicar o grau de precisão do 
cronómetro – 1/100 s - podendo induzir o leitor a pensar que esse é também o 
grau de precisão das determinações efectuadas. No entanto, não é o grau de 
precisão do cronómetro o factor limitante na contabilização do tempo até à 
fractura, mas sim a velocidade de reacção do observador, tanto para iniciar a 
contagem como para identificar o momento da fractura. Se por vezes é 
realmente possível ouvir um som característico da fractura durante os ensaios de 
rotação/flexão, nem sempre tal acontece, tal como nem sempre o fragmento 
fracturado é ejectado do protótipo. O método descrito na literatura para 
determinar os tempos de ensaio não foi, portanto, considerado suficientemente 
preciso e, como tal, foi implementada a filmagem em modo macro que permitiu 
estabelecer com segurança o momento exacto de início de rotação e o momento 
exacto de fractura, com um grau de precisão bem estabelecido, de ± 1/24 s. 
 Por fim, houve ainda que optar entre ensaios estáticos – com a lima 
simplesmente em rotação/flexão – ou ensaios dinâmicos – com movimento de 



Ensaios de rotação/flexão em limas novas 
 
 

403 

translação associado à rotação/flexão, comparável ao executado pela mão de um 
médico-dentista. Autores como Dederich e Zakariasen (Dederich et al., 1986) ou 
Yao et al. (Yao et al., 2006) demonstraram que a execução de movimentos de 
translação alternados (vaivém) aumenta a longevidade de limas endodônticas. 
No entanto, como afirmam Svec et al. (Svec et al., 1999): “na clínica não se 
utilizam as limas de modo estático. Mas se a execução de movimentos de vaivem 
aumenta a longevidade das limas, então os testes estáticos oferecem um grau 
suplementar de segurança”. 
 

F.I.2.2. Resultados obtidos 
 

F.I.2.2.1. Número de ciclos até à fractura 
 
 Nas condições experimentais descritas, as limas ProFile .06(35) em estado 
novo foram as que maior número de ciclos até à fractura apresentaram, com um 
número médio de 951 ciclos até fracturarem. Yared et al. (Yared et al., 2000) 
também testaram este mesmo tipo de limas em laboratório, referindo o artigo 
que as limas foram colocadas dentro de um tubo com um ângulo de curvatura de 
90º - não sendo especificado o raio de curvatura. Em média, as limas resistiram 
a 835 ciclos antes de fracturarem, o que não é estatisticamente diferente dos 
resultados obtidos no presente trabalho (teste t não emparelhado com correcção 
de Welch, n=22, p=0,21). Um outro estudo de Yared et al. (Yared et al., 1999) 
voltou a testar limas ProFile .06(35) nas mesmas condições, encontrando o 
número médio de 1028,5 rotações até à fractura , o que volta a não ser 
estatisticamente diferente dos resultados obtidos no presente trabalho (teste t 
não emparelhado com correcção de Welch, n=27, p=0,40). 
 Não existem quaisquer outras publicações que tenham utilizado 
especificamente limas ProFile .06(35) para ensaios de rotação/flexão, pelo que 
não se podem fazer outras comparações directas. No entanto, Gambarini 
(Gambarini, 2001a; Gambarini, 2001b) e Peter e Barbakow (Peters et al., 2002) 
também utilizaram protótipos baseados no de Gambarini (Gambarini, 1999a) e 
no de Haikel et al. (Haikel et al., 1999) e submeteram limas ProFile a 90º de 
ângulo de curvatura (ângulo determinado pelo método de Pruett (Pruett et al., 
1997)), embora com 5 mm de raio de curvatura. Escolhendo as limas que mais 
se aproximam em tamanho e conicidade das limas ProFile .06(35) testadas no 
presente trabalho, Gambarini (Gambarini, 2001a) encontra, como número médio 
de ciclos até à fractura, 463 para limas ProFile .06(25) e 613 para limas 
ProFile .04(25). Peters e Barbakow (Peters et al., 2002) mencionam 430 rotações 
até à fractura de limas ProFile .04(30). Estes valores podem ser confrontados 
com os que foram encontrados no ensaio de controlo em que se averiguou o 
efeito do raio de curvatura nos resultados dos ensaio de rotação/flexão, pois 
foram utilizadas limas ProFile .06(35), testadas com uma flexão correspondente 
a 90º de ângulo de curvatura e 5 mm de raio de curvatura. Nestas condições, as 
limas ProFile .06(35) resistiram em média a 474 rotações antes de fracturarem, o 
que está dentro dos valores encontrados pelos autores citados. 
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 Existem ainda publicações (Bahia et al., 2005c; de Castro Martins et al., 
2006; Viana et al., 2006) que utilizam todas o modelo proposto por Bahia et al. 
(Bahia et al., 2005c), no qual as limas a testar são inseridas num tubo metálico 
com um ângulo de curvatura de 45º (determinado pelo método de Pruett) e um 
raio de curvatura de 5 mm. Escolhendo novamente os valores médios obtidos 
para limas mais próximas das ProFile .06(35) testadas no presente trabalho, 
refiram-se 812 rotações em limas ProFile .04(30) e 770 rotações em limas 
ProFile .06(30) (Bahia et al., 2005c); 712 rotações em limas ProFile .06(30) 
(Viana et al., 2006); e 597 rotações em limas ProFile .04(30) e 612 rotações em 
limas ProFile .06(20) (de Castro Martins et al., 2006). Estes valores são 
interessantes por serem maiores do que os citados no parágrafo anterior, em que 
o raio de curvatura foi o mesmo mas o ângulo de curvatura o dobro. Ou seja, 
situações em que as limas são menos solicitadas conduzem a um maior número 
de ciclos até à fractura, o que torna plausível que no presente trabalho se 
tenham encontrado valores que se aproximam de 1000 ciclos. Com efeito, as 
limas ProFile .06(35) foram menos solicitadas do que as limas utilizadas nas 
publicações citadas, pois foram sujeitas apenas a um raio de curvatura de 
10 mm. 
 As limas ProTaper S1 em estado novo submetidas a ensaios de 
rotação/flexão resistiram, em média, a 111 rotações. 
 Na literatura, existem poucos estudos em que o número de ciclos até à 
fractura destas limas tenha sido testado em protótipo. Grande et al. (Grande et 
al., 2006) utilizou 6 limas novas sujeitas a 5 mm de raio de curvatura e 60º de 
ângulo de curvatura, obtendo um número médio de 303 ciclos até à fractura. Fife 
et al. (Fife et al., 2004) registaram um número médio de 255 ciclos até à 
fractura, com o mesmo raio de curvatura, mas com um ângulo de curvatura 
maior, de 90º. Estes números fazem sentido pois as limas ProTaper S1 estudadas 
pelo grupo de Fife foram testadas em condições de maior tensão interna, uma 
vez que o arco de curvatura foi maior (7,9 mm) do que o utilizado por Grande et 
al. (5,2 mm). Esta diferença é, aliás, justificada pela investigação de Lopes et al. 
(Lopes et al., 2007) na qual os autores concluíram que “o número de ciclos até à 
fractura é influenciado pelo comprimento do arco do canal. [Sendo o raio de 
curvatura idêntico] os instrumentos [ProTaper F3] testados com um arco de 
maior comprimento fracturaram mais precocemente do que aqueles testados 
com um arco mais curto”. Quanto aos resultados do presente trabalho, 
evidenciaram um número de ciclos significativamente mais baixo de qualquer um 
dos outros dois relatados na literatura endodôntica. Apesar de as limas terem 
sido testadas com um raio de curvatura de 10 mm - logo mais favorável a uma 
maior longevidade das limas – o comprimento do arco de curvatura foi também 
maior (15,7 mm), o que poderá justificar uma menor número de ciclos até à 
fractura. Recorde-se, a propósito, que as limas ProTaper S1 têm conicidades 
variáveis ao longo do seu comprimento; ora Gambarini (Gambarini, 2001b) e 
Haikel et al. (Haikel et al., 1999) evidenciaram que um aumento na conicidade 
de uma lima a torna significativamente menos resistente à fadiga. Quer isto dizer 
que no presente contexto experimental se sujeitaram regiões mais cónicas das 
limas ProTaper S1 a rotação/flexão, logo poderão ter sido justamente zonas mais 
cónicas a ditar uma fractura mais precoce das limas. Este aspecto será 
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novamente abordado na discussão dos resultados encontrados para a localização 
da fractura ao longo do comprimento das limas testadas. 
 Uma outra possibilidade para justificar as diferenças encontradas entre 
limas novas ProFile .06(35) e ProTaper S1 poderá estar na liga utilizada para as 
fabricar e que poderá ser diferente a julgar pelas diferentes temperaturas de 
transformação Rs(5%) e Af(95%) encontradas para cada um dos tipos considerados. 
Com efeito, as temperaturas de transformação envolvendo a austenite de limas 
ProTaper S1 são significativamente mais baixas do que as determinadas para 
limas ProFile .06(35). Iijima et al. (Iijima et al., 2002a) confirmaram a 
dependência da tensão crítica com a temperatura (vide § A.II.1.4.3, pág. 57)em 
arames ortodônticos: quanto mais baixa for Af, mais elevada é a tensão do 
patamar de superelasticidade determinado em ensaios de tracção para testes 
efectuados a 37 ºC. Embora as limas ProTaper S1 tenham sido sujeitas a uma 
mesma extensão no protótipo que as limas ProFile .06(35), as primeiras poderão 
ter estado sujeitas a uma maior tensão e, consequentemente, a uma fractura 
mais precoce. 
 Poder-se-ia argumentar que as diferenças entre o número médio de ciclos 
até à fractura em limas ProTaper S1 e em limas ProFile .06(35) se deve ao facto 
de as limas ProTaper S1 terem arestas de corte vivas enquanto as 
ProFile .06(35) se caracterizam pela presença de uma superfície helicoidal (radial 
land). Esta superfície poderia fazer com que as limas mais facilmente 
deslizassem sobre o sulco em V presente na placa de teste, enquanto nas limas 
ProTaper S1 haveria maior força de resistência ao corte entre as arestas e o 
sulco. No entanto, dois argumentos opõem-se a esta possibilidade. Por um lado, 
o sulco foi criado de modo a ter uma profundidade muito pequena, de modo a 
não conter a lima, mas apenas a fornecer um contacto estável entre esta e a 
placa de teste. O sulco tem os bordos boleados para minimizar a interacção com 
as limas. Por outro lado, se o argumento da diferença de arestas cortantes fosse 
válido, então as limas ProFile GT .10(20) – que também têm superfícies 
cortantes – deveriam ter durado significativamente mais do que limas 
ProTaper S1, facto que não se verificou. 
  
 Por fim, os resultados respeitantes a limas ProFile GT .10(20) não podem 
ser confrontados com alguma publicação por nenhuma se ter debruçado sobre o 
número de ciclos até à fractura deste tipo específico de limas. No entanto 
convém salientar que o número de ciclos até à fadiga não foi significativamente 
diferente do determinado para limas ProTaper S1 que, como se discutirá adiante, 
fracturaram sempre numa região em que a sua conicidade é de 10%, justamente 
a conicidade das limas ProFile GT .10(20). 
 No caso das limas ProFile GT .10(20), os ensaios D.S.C. mostraram que as 
temperaturas de transformação são comparáveis às das limas ProFile .06(35), 
pelo que, unicamente do ponto de vista do material, se esperaria um 
comportamento similar à fadiga. No entanto, o número de ciclos até à fractura foi 
comparável ao das limas ProTaper S1, cujo material apresenta temperaturas de 
transformação mais baixas, logo potencialmente mais propícias a uma fractura 
mais precoce. Poder-se-á supor, então, que a fractura precoce das limas 
ProFile GT .10(20) será condicionada por outros factores, como por exemplo a 
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sua geometria ou acabamento superficial. O exame microscópico de limas novas 
revelou, aliás, que os instrumentos ProFile GT .10(20) são os que maior número 
de traços de maquinagem apresentam e mais profundos. 
 

F.I.2.2.2. Localização da fractura 
 
 Localizar o ponto de fractura no comprimento de uma lima permite 
averiguar a importância da tensão imposta pelo arco de curvatura sobre a 
fractura da lima. Para elementos metálicos cilíndricos submetidos a flexão 
segundo uma curva, o ponto médio da curvatura será a região em que o material 
sofre maior tensão. Pruett et al. (Pruett et al., 1997) foram o primeiro grupo a 
realizar testes de fadiga em limas de Ni-Ti LightSpeed, justamente as limas que 
apresentam a particularidade de terem uma pequena ponta activa, de muito 
pequeno comprimento, e uma longa haste cilíndrica. Neste tipo de limas, 
verificaram que “a fractura das limas ocorreu sempre no ponto de máxima flexão 
dentro dos canais artificiais, o ponto médio do segmento curvo dos tubos”. 
 Nos ensaios realizados no Cenimat (F.C.T./U.N.L.), o raio de curvatura de 
10 mm e o ângulo de curvatura de 90º impuseram um arco de 15,7 mm de 
comprimento às limas testadas. Como as limas foram posicionadas na placa de 
teste do protótipo estando o primeiro milímetro a partir da ponta fora da placa, 
então o ponto médio do arco correspondeu à região D8,9 das limas testadas. Por 
outras palavras, se as limas fossem completamente cilíndricas e nenhum outro 
factor de superfície contribuísse para a localização da fractura num outro local, 
então esperar-se-ia que as limas fracturassem a 8,9 mm da ponta. 
 No presente estudo, as limas ProFile .06(35) fracturaram em média a 
12,0 mm da ponta, as ProTaper S1 a 10,9 mm e as ProFile GT .10(20) a 7,3 mm. 
Todos estes valores foram considerados diferentes do valor teórico de 8,9 mm de 
modo extremamente significativo. 
 Se, por um lado, a geometria não cilíndrica das limas faria esperar um 
deslocamento do ponto preferencial de fractura, não são de excluir outros 
factores na determinação do sítio de ruptura. No caso das limas 
ProFile GT .10(20), o valor teórico de 8,9 mm é muito próximo de 8mm, 
justamente o comprimento no qual se dá a transição entre a região activa e o 
cabo deste tipo de limas, ou seja, do local em que existe uma passagem súbita 
de uma geometria cónica a uma geometria cilíndrica, logo um potencial local de 
acumulação preferencial de tensões. Quanto às limas ProTaper S1 e 
ProFile .06(35) diferem, de acordo com o fabricante, por as primeiras serem 
electropolidas e as segundas não. Implica tal facto que as limas ProFile .06(35) 
possam ter um acabamento superficial mais imperfeito, com irregularidades mais 
marcadas e que actuem como concentradores de tensão, logo como iniciadores 
de fissuras e de fractura. 
 No presente trabalho, foi identificada uma grande variabilidade no local em 
que a fractura se dá, sobretudo em limas ProFile GT .10(20) que partem 
frequentemente na região do cabo. A observação em microscopia electrónica dos 
diferentes tipos de limas trouxe informação suplementar sobre este aspecto que 
será discutida no parágrafo correspondente (vide § F.I.3.1, pág. 409). Saliente-
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se, ainda, que a larga distribuição do comprimento dos fragmentos separados 
verificada experimentalmente também foi observada por Ullmann et al. (Ullmann 
et al., 2005) em limas ProTaper testadas à resistência à torção. Os autores 
associaram-na a “deficiências de fabrico distanciadas do ponto de máxima 
deformação e que podem induzir propagação de fissuras suficiente para conduzir 
à fractura das limas”. 
 Na literatura endodôntica, apenas dois estudos referem o comprimento 
médio de fragmentos de limas quebradas em ensaios de rotação/flexão. Bahia et 
al. (Bahia et al., 2005c) utilizou tubos com ângulo de curvatura de 45º e raio de 
curvatura 5 mm – logo, com um arco de 7.9 mm – para testar limas 
ProFile .04(30), que partiram em média a 3,1 mm da ponta (SD=0,2 mm), e 
limas ProFile .06(30), que partiram em média a 3,1 mm da ponta (SD=0,4 mm). 
O ponto médio da curvatura situar-se-ia a 3,9 mm da ponta, o que é um valor 
diferente dos que foram obtidos experimentalmente de modo extremamente 
significativo (teste t para uma única amostra, n=10, α=0,05). Por seu turno, Fife 
et al. (Fife et al., 2004), estudaram limas ProTaper S1 submetidas uma curvatura 
de 90º de ângulo e 5 mm de raio – portanto a um arco de flexão de 7,9 mm. Se 
o ponto máximo de tensão correspondesse a meio do arco, então as limas 
partiriam a 3,9 mm da ponta. No entanto, os autores referem um ponto situado 
em média a 4,85 mm da ponta (SD=0,25 mm), o que é considerado diferente do 
valor teórico de modo extremamente significativo (teste t para uma única 
amostra, n=15, α= 0,05). Embora estes resultados não sejam completamente 
comparáveis aos que foram obtidos experimentalmente, confirmam que a 
fractura não se dá no ponto médio do arco segundo o qual as limas são flectidas. 
 Existem indícios na literatura para a compreensão do fenómeno que rege o 
local onde a fractura se dá. Com efeito, Grande et al. (Grande et al., 2006) 
determinaram o volume de metal presente em cada milímetro do comprimento 
das limas por eles estudadas por microtomografia computadorizada. Verificaram 
que “a massa de metal no ponto de tensão máxima influencia a longevidade de 
limas mecanizadas de Ni-Ti durante testes de fadiga cíclica; quanto maior a 
massa do metal, menor à resistência à fadiga”. Yao et al. (Yao et al., 2006) 
também sugeriram que “a área transversal das limas [seja] um factor crucial na 
[determinação do local onde a fractura ocorre por] fadiga”. 
 Uma vez que as superfícies de fractura obtidas se revelaram bastante 
irregulares, a sua área exacta não foi determinável no presente trabalho pelos 
meios disponíveis. No entanto, o diâmetro no local de fractura foi estimado a 
partir do comprimento dos fragmentos obtidos após fractura no protótipo. Os 
resultados colhidos para cada tipo de limas são diferentes do ponto de vista 
estatístico. No entanto, os valores médios do diâmetro para cada um dos grupos 
- 1,07 mm em limas ProFile .06(35); 0,93 mm em limas ProFile GT .10(20); e 
0,86 mm em limas ProTaper S1 – são muito próximos. Mesmo considerando o 
valor de diâmetro mínimo determinado - 0,72 mm para uma lima ProTaper S1 - e 
o máximo registado - 1,12 mm para uma lima ProFile .06(35) – a diferença é 
inferior a meio milímetro, o que associa o local de fractura com uma gama de 
diâmetros muito pequena, à volta do valor crítico de 1 mm. Os resultados são, 
portanto, consistentes com as conclusões qualitativas anteriores (Grande et al., 
2006; Yao et al., 2006). Será, contudo, necessária investigação suplementar 
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para esclarecer a importância relativa de cada um dos três factores inter-
relacionados que se podem associar aos dados encontrados: volume de metal na 
vizinhança do ponto de fractura, área na zona de fractura e distância entre os 
dois pontos mais afastados na superfície de fractura. 
 

F.I.2.3. Implicações clínicas 
 
 Os resultados obtidos nos ensaios de rotação/flexão visaram estudar o 
número de ciclos até à fractura. Como Turpin et al. (Turpin et al., 2000) fazem 
notar, “os ensaios foram efectuados num modelo em que o bloqueio das limas 
não acontece e no qual o atrito contra a superfície metálica é muito menor do 
que in vivo. Este tipo de testes mecânicos avalia essencialmente o número de 
ciclos até à fractura [por flexão em rotação] e não consideram a fadiga por 
torção, sendo que ambos os mecanismos se encontram presentes em situações 
clínicas”. 
 Por esta razão, é forçoso concordar com Yao et al. (Yao et al., 2006): 
“correlações clínicas baseadas nos dados encontrados no presente estudo devem 
ser feitas com moderação. Este estudo apenas examinou uma de muitas forças 
que actuam sobre as limas durante a preparação de canais radiculares in vivo. 
[Na clínica,] várias solicitações interagem simultaneamente nas limas e resultam 
de mecanismos diferentes que influenciam a longevidade das limas de Ni-Ti”. 
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F.I.3. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS EM ESTADO NOVO 
 

F.I.3.1. Limas novas intactas 
 
 A observação em microscopia electrónica de varrimento de limas novas 
revelou a presença de traços de maquinagem em todos os três tipos de limas 
considerados. Esta realidade está bem estabelecida na literatura, com vários 
autores a mencionarem a presença de defeitos superficiais em instrumentos tão 
diferentes como limas ProFile (Kuhn et al., 2001; Chaves Craveiro de Melo et al., 
2002; Alapati et al., 2003; Tripi et al., 2006), ProFile GT (Tripi et al., 2001; 
Valois et al., 2005), ProTaper (Cheung et al., 2005; Peng et al., 2005), RaCe 
(Tripi et al., 2006), LightSpeed (Pruett et al., 1997), K3 (Parashos et al., 2004b; 
Tripi et al., 2006), Hero (Tripi et al., 2006), Mtwo (Tripi et al., 2006) (de Castro 
Martins et al., 2006), entre outras. 
 Pruett et al. (Pruett et al., 1997) foram os primeiros autores a identificar 
este tipo de defeitos superficiais e a associarem-nos à fractura por fadiga, tendo 
posteriormente sido confirmada esta possibilidade por vários outros autores 
(Kuhn et al., 2001; Cheung et al., 2005; Peng et al., 2005; Tripi et al., 2006). 
  
 (Tripi et al., 2006) 
 Surgiu, assim, a ideia de eliminar estes defeitos, de modo a aumentar o 
número de ciclos até à fractura. Em 2001, Ruddle (Ruddle, 2001) apresentou as 
limas ProTaper, sendo uma das vantagens anunciadas exactamente o 
acabamento superficial melhorado por electropolimento. 
  
 No presente trabalho, as limas ProFile GT .10(20) foram as que 
apresentaram maior número e profundidade de traços de maquinagem. O 
aspecto da superfície descrito é idêntico ao apresentado por Tripi et al. (Tripi et 
al., 2002). 
 As limas ProTaper S1 revelaram um aspecto muito mais homogéneo, sem 
traços muito marcados, como se os traços tão visíveis em limas 
ProFile GT .10(20) tivessem sido atenuados por alisamento nas limas 
ProTaper S1. 
 Quanto às limas ProFile .06(35), são as que foram mais descritas e 
fotografadas na literatura que descreve limas intactas em estado novo. Autores 
como Kuhn et al. (Kuhn et al., 2001), Tripi et al. (Tripi et al., 2006) ou Castro 
Martins et al. (de Castro Martins et al., 2006) apresentam fotografias em que os 
traços de maquinagem aparecem muito marcados e comparáveis aos que foram 
observados no presente trabalho em limas ProFile GT .10(20). As presentes 
observações de limas ProFile .06(35) apresentam superfícies maquinadas, mas 
com uma suavidade superficial muito maior do que a visível nas imagens 
publicadas, com uma rugosidade superficial que pode ser comparada à de limas 
ProTaper S1. Por outro lado, também foi muito característica a existência de uma 



Discussão - Caracterização de limas novas 
 
 

410 

película que tende a descolar da lima no bordo cortante, perto da ponta da lima. 
Esta película superficial pode corresponder a uma camada de óxidos, como a que 
se seria de esperar em limas electropolidas. Aliás, em instrumentos ProTaper S1 
também se identificou este tipo de película, com tendência a descascar (Berutti 
et al., 2006). Uma vez que tanto os instrumentos ProFile .06(35) como os 
ProTaper S1 são fabricadas pela Dentsply-Maillefer, não seria impossível que o 
processo de fabrico que dá o acabamento polido às limas ProTaper S1 tenha sido 
transposto também para as limas ProFile .06(35). Existem mesmo 
recomendações na literatura para que todas as limas endodônticas de Ni-Ti 
tenham um acabamento por electropolimento; Tripi et al. (Tripi et al., 2006) 
escreveram: “Durante o processo de maquinagem, formam-se invariavelmente 
pequenos sulcos e riscos na superfície das limas por acção da máquina de corte 
[...] Os tratamentos de superfície destinados à redução de defeitos por 
maquinagem e à redução do encruamento introduzido pelo desgaste mecânico 
são úteis para melhorar a resistência à fadiga e advogamos que devam ser 
aplicados a todos os instrumentos de Ni-Ti”. 
 Tripi et al. (Tripi et al., 2001) foram os únicos autores a observarem e 
fotografarem metodicamente diversas regiões em todas as limas por eles 
estudadas: a ponta de limas ProFile e, perto dela, a aresta cortante e a superfície 
radial. Um dado importante a salientar no presente trabalho foi justamente a 
abordagem sistematizada que foi adoptada para o estudo das limas em 
microscopia electrónica de varrimento, tanto nas áreas observadas como nas 
ampliações escolhidas. Com efeito, ficou demonstrado que o aspecto de cada 
lima não é constante ao longo do seu comprimento. Existem zonas com traços de 
maquinagem mais marcados - como o fundo do sulco helicoidal das limas 
ProFile .06(35); outras zonas têm diferentes orientações dos traços de 
maquinagem – como por exemplo as limas ProFile .06(35) que têm traços 
longitudinais no cabo e praticamente circunferenciais nos sulcos helicoidais; ou 
ainda, zonas de súbita mudança de calibre das limas – caso da transição entre a 
região cortante e o cabo nas limas ProFile GT .10(20). 
 Todos estes factos, nunca mencionados, são extremamente importantes 
para explicar as diferenças observadas entre os três tipos de limas nos ensaios 
de rotação/flexão executados e, também, no diferente comportamento à fractura 
observado de modo empírico na prática clínica. 
 O facto de as limas ProFile GT .10(20) terem uma zona saliente entre a 
região cortante e o cabo das limas pode concentrar tensões nessa zona e explicar 
a preferência demonstrada em limas novas para partirem muito próximo dessa 
área. Também a existência de traços de maquinagem profundos, orientados 
segundo o sentido de rotação, no cabo destas limas pode favorecer a fractura 
das limas. Na clínica, a experiência do autor é justamente que as fracturas 
ocorreram sempre na região do cabo e sempre por súbito bloqueio apical, isto é, 
por um inesperado momento de torção elevado. Sendo a fractura algo 
indesejável do ponto de vista clínico, a localização alta da mesma facilita a 
remoção do fragmento intracanalar. 
 Nas limas ProFile .06(35), a orientação dos traços de maquinagem dos 
sulcos segundo uma direcção próxima do sentido de rotação também facilita a 
ruptura. Não sendo estes traços muito marcados, por eventual electropolimento 
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não declarado pelo fabricante, a verdade é que no fundo dos sulcos os traços são 
mais evidentes e a análise de limas utilizadas na clínica revelou ser esta uma 
área rica em fendas em formação, como adiante se verá. 
 Nas limas ProTaper S1, os sulcos de maquinagem estão alisados de uma 
forma notável. No entanto, tanto a ponta como os bordos cortantes adjacentes 
mostram material removido, sob a forma de uma película descolada. O efeito de 
ponta não se dá exclusivamente na ponta da lima, embora aí seja mais marcado. 
Em todas as arestas cortantes se proporcionam condições para um ataque 
químico mais acentuado que dará origem a defeitos que podem actuar como 
iniciadores de fissuração. A apoiar esta hipótese está a observação que, em limas 
ProTaper S1 utilizadas na clínica, as fendas se iniciam preferencialmente nas 
arestas cortantes. 
  

F.I.3.2. Fractografia após ensaios de rotação/flexão 
 
 No artigo inicial de Pruett et al. (Pruett et al., 1997), o autor propõe um 
mecanismo de fractura de limas LightSpeed em três estádios: no primeiro, dá-se 
o início da fenda e caracteriza-se por uma área periférica, suave e sem qualquer 
característica particular; no segundo, a fenda propaga-se da periferia para o 
centro e caracteriza-se pela presença de estrias; no terceiro e último, dá-se a 
derradeira fractura, dúctil em natureza e que ocupa o centro da superfície de 
fractura. Surgiram, depois, várias outras publicações que realizaram testes de 
fadiga em protótipos e que mencionam algumas destas características, mas 
nunca de uma forma sistematizada e completa. 
 De um ponto de vista geral, as observações de Pruett et al. (Pruett et al., 
1997) adequam-se às realizadas no decorrer deste trabalho, em todos os tipos 
de limas novas testadas em protótipo. 
 Outra característica geral observada em todas as limas foi a ausência de 
sinais de torção, pois em nenhum caso se observou deformação plástica 
associada ao local de fractura. Estes dados concordam com as observações feitas 
por diversos autores (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002; Lopes et al., 2007); 
Young e Van Vliet (Young et al., 2005), ao submeterem arames para fazer limas 
LightSpeed a extensões progressivamente maiores, só detectaram sinais de 
deformação plástica em ensaios de rotação/flexão para extensões superiores a 
15%. As ligas de Ni-Ti apresentam tipicamente um patamar de superelasticidade 
até extensões perto dos 8% (Shimizu et al., 1986; Otsuka et al., 1998), tendo as 
limas novas sido testadas no protótipo no seu estado superelástico. 
 

F.I.3.2.1. Marcas de fadiga 
 
 Autores como Craveiro de Melo et al. (Chaves Craveiro de Melo et al., 
2002) apresentam fotografias de superfícies de fractura de limas Quantec e 
fazem corresponder à zona mais periférica (referida por Pruett et al.) “o local de 
nucleação de propagação lenta da fenda, com múltiplas fissuras” e também “a 
uma região com estrias de fadiga”. Na realidade, a observação cuidadosa das 
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imagens publicadas por este grupo permite identificar estrias de fadiga em 
qualquer uma das duas regiões mencionadas pelos autores, apenas direccionadas 
de modo diferente, e estão de acordo com todas as observações feitas nas limas 
estudadas presentemente. A localização periférica das estrias é, aliás, 
concordante em todas as publicações que as identificaram em limas fracturadas 
por rotação/flexão (Li et al., 2002a; Bahia et al., 2005b). Apenas Young e Van 
Vliet (Young et al., 2005) afirmam não as ter encontrado – o que não implica que 
lá não estivessem visto que os autores apenas apresentam imagens com 
ampliações originais até 500x e as estrias de fadiga são tipicamente visíveis a 
partir de ampliações da ordem das 1500 x/ 2000x.  
 Todas as limas novas observadas em microscopia electrónica de varrimento 
no CENIMAT (F.C.T./U.N.L.) após fractura por rotação/flexão evidenciaram a 
presença de estrias de fadiga, sempre localizadas perifericamente. Por vezes, a 
identificação não foi fácil, tendo sido necessário recorrer a ampliações maiores 
por as áreas consideradas serem pouco extensas e de identificação dificultada 
por estarem rodeadas por inúmeras cúpulas. Em casos de diagnóstico diferencial 
difícil entre estrias de fadiga e cúpulas observadas obliquamente, a inclinação do 
porta-amostras revelou-se fundamental para ter uma visão de topo da estrutura 
em questão e permitir, assim, identificar claramente a sua natureza. Ficou 
estabelecido que, em todas as limas novas fracturadas em protótipo, existem 
estrias de fadiga localizadas na periferia mais externa da superfície de fractura e 
agrupadas numa pequena área. 
 Teve particular interesse a consistência com que a área de estrias de fadiga 
se localizou numa região correspondente ao fundo do sulco helicoidal - em limas 
ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20) – e numa região correspondente à aresta 
cortante em limas ProTaper S1. Quando se observa lateralmente os topos de 
fractura de todas estas limas, também se verifica a mesma tendência para a 
concentração de múltiplas fissuras secundárias: na zona do fundo do sulco 
helicoidal para as limas ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20) e na zona da aresta 
cortante para as limas ProTaper S1. 
 Estes dados são explicáveis pelo diferente estado inicial de cada um destes 
tipos de limas: enquanto em limas ProFile .06(35) a superfície apresenta sulcos 
de maquinagem mais profundos no fundo dos sulcos helicoidais, nos 
instrumentos ProTaper S1 o electropolimento produz superfícies mais 
homogéneas, lisas e sem traços marcados, mas também produz defeitos 
pontuais ao longo dos bordos cortantes, defeitos estes que podem funcionar 
como concentradores de tensões. Acresce ainda a distribuição de tensões 
internas dentro de limas com morfologias diferentes. Berutti et al. (Berutti et al., 
2003) criaram modelos informáticos de secções de limas ProFile e ProTaper 
através de análise de elementos finitos e averiguaram a localização teórica 
preferencial das tensões mais elevadas quando as limas são sujeitas a torção ou 
a flexão. Em ambos os casos, calcularam a distribuição da intensidade das 
tensões internas ao longo do modelo matemático (padrões de Von Mises) e 
notaram uma concentração das tensões mais elevadas no fundo dos sulcos 
helicoidais das limas ProFile e na região das arestas cortantes das limas 
ProTaper S1. O modelo dos investigadores italianos é meramente indicativo, pois 
apenas foi modelizada uma curta secção das limas consideradas e foram ambas 
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assimiladas a cilindros, isto é, não tiveram em consideração a conicidade dos 
objectos. No entanto, os resultados preliminares do modelo informático que está 
a ser desenvolvido em colaboração com o Departamento de Engenharia Mecânica 
da U.N.L./F.C.T. (Vilaverde Correia et al., 2008) confirmam o estudo de Berutti et 
al. em modelos em que a conicidade também é tida em conta. Existem, pois, 
fortes indicadores que a origem da fadiga está na conjunção de dois fenómenos 
diferentes, mas igualmente prejudiciais: a existência de irregularidades 
superficiais mais acentuadas justamente nos locais onde as tensões internas 
também se fazem sentir com maior intensidade quando as limas são sujeitas a 
esforços, quer de torção quer de flexão. 
 

F.I.3.2.2. Marcas de fractura dúctil 
 
 As publicações que se debruçaram sobre as características do facies de 
ruptura de limas endodônticas testadas em rotação/flexão referem todas a 
presença de “formações em forma de cratera” (Haikel et al., 1999; Tripi et al., 
2006) que ocupam toda “a área central e fibrosa da superfície de fractura” 
(Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) e que são “cúpulas com diversas formas” 
(Lopes et al., 2007). “Superfícies com cúpulas em forma de taça e cone” (Young 
et al., 2005) associadas à “formação de micro espaços vazios [...] são 
características de fractura dúctil” (Li et al., 2002a). Isto leva a que todos os 
autores teçam sempre o comentário geral que a fractura “é de natureza dúctil”. 
 Nas observações realizadas em limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1, também se confirmou a presença preponderante de uma superfície 
de fractura com características dúcteis. Para além deste facies já bem conhecido, 
foi ainda sistematicamente observado um alongamento das cúpulas segundo uma 
mesma direcção em regiões adjacentes. Tridimensionalmente, as cúpulas 
apresentaram ainda uma distribuição muito característica, formando no seu 
conjunto relevos que podem ser comparados a montes e vales e que irradiam a 
partir da zona onde estão concentradas as estrias de fadiga. Estes relevos 
acompanham a direcção do alongamento das cúpulas, sendo conhecido na 
literatura metalúrgica (Fellow, 1974) que indicam o sentido de propagação da 
fractura – razão pela qual foram nomeados “sulcos de propagação da fractura 
dúctil” (fracture ridges). Esta característica não foi previamente mencionada em 
limas fracturadas mas existe uma descrição de uma situação comparável em 
arames de Ni-Ti fracturados em ensaios de flexão cíclica (Eggeler et al., 2004) e 
Luebke et al. (Luebke et al., 2005) publicaram imagens de superfícies de fractura 
de brocas de Gates Glidden de Ni-Ti em que estes mesmos traços são visíveis, 
embora não descritos. 
 

F.I.3.2.3. Outras características 
 
 A observação lateral das limas fracturadas em protótipo permitiu ainda 
identificar uma zona em que a superfície de fractura muda subitamente de 
direcção, deixando de ser perpendicular ao eixo longitudinal da lima para passar 
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a ser-lhe paralelo. Esta tendência é particularmente óbvia em limas 
ProFile GT .10(20) que fracturaram no cabo, onde a geometria do metal é mais 
simples, por ser apenas cilíndrica. Outros autores (Haikel et al., 1999; Chaves 
Craveiro de Melo et al., 2002; Tripi et al., 2006), que observaram de topo o 
facies de fractura de limas de Ni-Ti em que a ruptura em protótipo também se 
deu numa região cilíndrica, apresentaram fotografias nas quais também aparece 
a sugestão de um traço rectilíneo como foi visível nas fotografias realizadas de 
topo no presente trabalho e que revelou ser a zona em que a direcção de 
propagação da fractura muda de direcção, quando as limas são observadas de 
outro ângulo. Outros autores, sem darem relevância à mudança de direcção da 
propagação da fractura, também apresentam fotografias em que tal facto se 
verifica em limas ProFile (Yao et al., 2006) (Haikel et al., 1999), Hero (Haikel et 
al., 1999) ou Quantec (Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) (Haikel et al., 
1999). 
 Foi sempre na região entre o local onde se dá a mudança de direcção de 
propagação da fractura e a superfície externa das limas que se identificaram 
facetas finamente rugosas e entrecortadas por ribeiros. Estas facetas estão 
associadas a fractura frágil, uma forma de factura que ocorre muito mais 
depressa do que a fractura dúctil. Enquanto na fractura dúctil, o processo de 
ruptura é suficientemente lento para que se dê a deformação plástica que origina 
as cúpulas, durante a fractura frágil o processo é muito mais rápido, dando-se 
por descoesão intragranular, fenómeno responsável pela formação de facetas de 
clivagem. Na literatura endodôntica, Alapati et al. (Alapati et al., 2005) 
publicaram imagens de limas que fracturaram durante a prática clínica, 
evidenciando também facetas de clivagem com um aspecto idêntico ao 
identificado neste trabalho. 
 

F.I.3.2.4. Mecanismo de fractura por fadiga em protótipo: um modelo. 
 
 A observação de traços de maquinagem superficiais localizados em zonas 
onde as tensões internas geradas pelo esforço de flexão são potencialmente mais 
elevadas, favorece a possibilidade de aparecimento de fendas que se propagam 
para o interior do material por ciclagem mecânica imposta pela rotação a que as 
limas são obrigadas. Este modo de início de fractura foi comprovado pela 
existência de estrias de fadiga nas limas observadas em microscopia electrónica 
de varrimento. A formação de estrias é um fenómeno lento, cumulativo, que 
progride a cada novo ciclo de propagação da fenda para o interior do material. 
Quando a fenda se propagou o suficiente, as tensões internas na frente da fenda 
em propagação são suficientes para provocar deformação plástica que progride 
de modo autónomo, pois a solicitação imposta pela flexão actua sobre uma 
secção recta resistente cada vez menor. A propagação da fractura irradia do 
ponto onde começa, de modo dúctil, com formação de cúpulas por deformação 
plástica, cúpulas essas nucleadas a partir dos inúmeros defeitos cristalinos, 
precipitados e mesmo poros que existem disseminados na estrutura da liga Ni-Ti 
(Alexandrou et al., 2006b). A fractura progride num plano perpendicular ao eixo 
longitudinal da lima, como seria de esperar num material sujeito a flexão cíclica. 



Observação em microscopia electrónica de varrimento de limas em estado novo 
 
 

415 

No entanto, a rotação a que a lima também está sujeita, provoca uma súbita 
mudança de propagação da fractura quando a percentagem da secção recta 
ainda não fracturada atinge um valor mínimo critico. A partir dai, a ruptura 
torna-se muito mais rápida e catastrófica, não havendo tempo para a formação 
de cúpulas. Em contrapartida, são manifestas algumas facetas, indicadoras de 
uma descoesão brusca intragranular. 



Discussão - Efeitos sobre as limas dos procedimentos de esterilização e da 
imersão em hipoclorito de sódio 

 

416 

F.II. EFEITOS SOBRE AS LIMAS DOS 
PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E DA 
IMERSÃO EM HIPOCLORITO DE SÓDIO 

 

F.II.1. EFEITO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO SOBRE AS 

CARACTERÍSTICAS DA TRANSFORMAÇÃO DA AUSTENITE 
 
 Alguns estudos (Serene et al., 1995; Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) 
notaram um aumento da eficácia de corte em limas de Ni-Ti a seguir a 
procedimentos de esterilização, possivelmente pelo aumento da microdureza 
produzido pela esterilização. Outros estudos (Rapisarda et al., 1999; Schafer, 
2002) mostraram, pelo contrário, uma diminuição da eficácia de corte em limas 
de Ni-Ti, possivelmente por alterações superficiais nas limas. Também foi 
observado (Rapisarda et al., 1999; Thierry et al., 2000a; Thierry et al., 2000b) 
que a esterilização produz um aumento de óxido de titânio na superfície das 
limas. Estas informações contraditórias, têm o mérito de alertar para a 
possibilidade da esterilização poder ter um efeito sobre as limas de Ni-Ti. De 
facto, os procedimentos de esterilização podem funcionar como tratamento 
térmico aplicado às limas de Ni-Ti (Thayer et al., 1995), pois durante a 
autoclavagem a temperatura sobe e é mantida a temperaturas próximas de 
135 ºC durante vários minutos, sendo o processo repetido tantas vezes quanto 
as limas sejam reutilizadas. 
 Justificou-se, assim, que no presente trabalho se averiguassem os efeitos 
dos procedimentos de esterilização habitualmente seguidos em consultório sobre 
as características calorimétricas das transformações de Austenite → R e R → B2. 
O estudo centrou-se sobre o efeito em limas ProFile .06(35) e ProTaper S1. As 
limas ProFile GT .10(20) foram excluídas por se ter concluído anteriormente que 
a liga Ni-Ti utilizada nesse tipo de limas apresentava comportamento 
calorimétrico semelhante ao das limas ProFile .06(35). 
 Procurou-se, numa primeira fase identificar estatisticamente um possível 
efeito dos procedimentos de esterilização sobre material proveniente do cabo de 
limas ProFile .06(35) novas. Foi estabelecido que não existem diferenças 
significativas nas temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) antes e depois 
de ter havido ciclagem térmica por esterilização, por dez vezes. Adicionalmente, 
não se detectaram diferenças no nível de energia envolvido em cada uma das 
transformações: as curvas apresentaram amplitudes e espraiamentos 
comparáveis. Quando se usou a região cortante de uma destas limas, os 
resultados foram idênticos. Em limas ProTaper S1, os resultados também foram 
comparáveis, tendo-se averiguado o efeito de um máximo de 9 esterilizações 
neste tipo de limas. 
 A razão pela qual se efectuaram 10 ciclos de esterilização em limas 
ProFile .06(35) e apenas 9 em limas ProTaper S1 prende-se com o número 
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máximo de vezes que estas limas são usadas em contexto clínico, por cada um 
dos três médicos-dentistas que forneceu limas usadas para a presente 
investigação. 
 Quanto à comparação dos presentes resultados com a única publicação 
encontrada sobre o assunto, Thierry et al. (Thierry et al., 2000b) não detectaram 
efeitos significativos em Af ou em qualquer outras das três temperaturas de pico 
medidas (uma no arrefecimento, duas no aquecimento) em instrumentos de Ni-Ti 
Mani NRT quando compararam os resultados em três limas novas com os 
resultados em três limas esterilizadas 11 vezes. De notar que cada ciclo de 
esterilização em estufa consistiu em aquecimento a 180 ºC durante duas horas, 
seguido de um período de arrefecimento até à temperatura ambiente. Ou seja, 
mesmo com tratamento térmico mais prolongado e a temperatura mais elevada 
do que o efectuado com uma autoclave de consultório, não se detectaram 
alterações calorimétricas nas limas superelásticas testadas. 
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F.II.2. EFEITOS DOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E DA IMERSÃO 

EM HIPOCLORITO DE SÓDIO SOBRE O NÚMERO DE CICLOS ATÉ À 

FRACTURA 
 

F.II.2.1. Procedimentos de esterilização 
 

F.II.2.1.1. Resultados obtidos 
 

F.II.2.1.1.1. Resistência à fractura 
 
 Os resultados encontrados sugerem que os procedimentos de esterilização 
diminuam o número de ciclos até à fractura das limas ProFile .06(35). Com 
efeito, verificou-se uma diminuição de 21% no número médio de ciclos até à 
fractura. Estes resultados estão em contradição com os do grupo de Bahia: Viana 
et al. (Viana et al., 2006) concluíram que tanto a autoclavagem como a 
esterilização em estufa aumenta de modo significativo o número médio de ciclos 
até à fractura de limas ProFile .06(30) e ProFile .06(25). Craveiro de Melo 
(Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) também conclui que a esterilização em 
estufa aumenta a longevidade de limas ProFile s.29 #5. 
 Nos artigos referidos, as limas foram unicamente submetidas a 
esterilização. No presente trabalho, as limas seguiram um protocolo diferente, 
em que as limas foram primeiro desinfectadas e só depois autoclavadas. Durante 
o processo de desinfecção, as limas endodônticas contactaram com uma solução 
aquosa de Micro 10+, que o fabricante refere ser antioxidante, mas cujas 
propriedades antioxidantes não estão estabelecidas na literatura científica. Por 
outro lado, a desinfecção faz-se com ultra-sons, que têm a potencialidade de 
desincrustar detritos orgânicos, mas também óxidos superficiais pré existentes 
ou que se formem por acção da solução desinfectante. Acresce ainda que, no 
presente trabalho, as limas foram expostas a 10 ciclos de esterilização, o que 
representa 10 ciclos de autoclavagem. É um número duas vezes maior do que os 
ciclos de autoclavagem/esterilização em estufa efectuados pelos autores 
mencionados, o que poderá potenciar efeitos de corrosão superficial por picada, 
não identificáveis microscopicamente por serem demasiado pequenos e 
localizados preferencialmente no fundo de traços superficiais no material. 
 Em contrapartida, a partir dos dados recolhidos, verificou-se que o número 
de ciclos até à fractura não varia significativamente após procedimentos de 
esterilização em limas ProFile GT .10(20) e ProTaper S1. Não existem publicações 
com as quais confrontar estes resultados. No entanto, algumas observações 
devem ser feitas: 
 - A diferença de efeito observado entre limas ProFile .06(35) e 
instrumentos ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 pode dever-se à diferença de 
longevidade inicialmente verificada em limas novas. Sendo o número de ciclos 
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até à fractura inicialmente muito maior em limas ProFile .06(35), há maior 
margem para se detectarem diferenças significativas tendo em conta a 
variabilidade de resultados que se obtém neste tipo de ensaios; diferenças que 
existam após procedimentos de esterilização quer em limas ProFile GT .10(20) 
quer em limas ProTaper S1 ficam mais facilmente englobados na variabilidade 
que estas limas apresentam quando submetidos a ensaios de rotação/flexão. 
 - Tendo em conta que os ensaios de calorimetria não identificaram 
diferenças significativas nas transformações de fase envolvendo a austenite entre 
limas ProFile .06(35) em estado novo e após terem sido submetidas a 10 ciclos 
de esterilização, forçoso é concluir que a diminuição do número de ciclos até à 
fractura após o mesmo tipo de tratamento não se deve a modificações 
estruturais do material. Este facto contradiz a hipótese levantada pelo grupo de 
Bahia, que sugere que o aumento do número de ciclos até à fractura por eles 
encontrado se deva a um endurecimento da liga metálica. Ora, não só as 
próprias medições de microdureza destes autores não apoiam com firmeza um 
aumento de dureza superficial, como um aumento de dureza deveria manifestar-
se nos ensaios calorimétricos por um espraiar de curvas e eventualmente 
também por uma alteração das temperaturas de transformação, pois o aumento 
de dureza acontece por um acumular de defeitos cristalinos, como deslocações 
ou formação de precipitados. 
 Não se tratando de uma alteração estrutural da liga Ni-Ti, dever-se-á 
procurar alterações superficiais que justifiquem as diferenças observadas (vide 
§ F.II.3.1, pág. 425) 
 

F.II.2.1.1.2. Localização da fractura 
 
 Quanto ao local onde se dá a fractura, verificou-se que os procedimentos 
de esterilização não afectam significativamente o local onde a ruptura ocorre a 
não ser para instrumentos ProFile GT .10(20). Neste tipo de limas, passou a 
haver uma preferência para a fractura se dar na região do cabo e não na região 
cortante, como aconteceu em limas novas do mesmo tipo.  
 Quanto ao diâmetro médio no local de fractura, estabeleceu-se que os 
procedimentos de esterilização também não afectam significativamente o 
diâmetro do local de fractura a não ser em limas ProFile GT .10(20), nas quais o 
diâmetro aumenta em média 0,07 mm, o que não é relevante para a 
interpretação dos resultados, por ser um valor tão baixo. 
 Estes resultados não podem ser comparados com os de outros autores por 
não existirem publicações que refiram o comprimento dos fragmentos e/ou o seu 
diâmetro após terem sido submetidos a processos de esterilização. 
 É, no entanto, de comentar os resultados obtidos para as limas 
ProFile GT .10(20). Pese embora o facto de os procedimentos de esterilização 
não terem alterado significativamente o número de ciclos até à fractura, a 
fractura passou a ocorrer caracteristicamente na haste das limas, a uma 
distância média de 13,1 mm da ponta. Acontece que a região cortante deste tipo 
de lima tem 8 mm de comprimento, não tendo o primeiro milímetro contactado 
com a placa de teste. Isto é, 7 mm da região cortante da lima contactaram com 
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a placa de teste e 8,7 mm do cabo contactaram com a calha da placa, sendo que 
esta região é cilíndrica. A tensão que nela se faz sentir à superfície é, portanto, 
maior do que na região cortante, cónica. Teoricamente, a região mais esforçada 
na haste é a meio do seu comprimento, isto é a 4,35 mm da transição entre o 
cabo e a região cortante. Assim se chega ao valor teórico da localização do ponto 
em que há maior tensão na lima: a 8+4,35 mm da ponta, isto é, a 12,35 mm da 
ponta. Esta localização é muito próxima da que se observou na prática (a 13,1 
mm da ponta) e não diferiu dela de modo estatisticamente significativo (teste t 
para uma amostra, n=12, p=0,5113). A apoiar esta possibilidade está também a 
constatação que a distribuição dos comprimentos parece ser bimodal, com 
poucos valores muito concentrados perto da média observada em limas novas e 
outros valores (mais numerosos) situados perto da média deste grupo, isto é, 
perto de 13,1 mm. 
 A questão que se pode eventualmente colocar é a da diferença observada 
em relação a limas em estado novo. Por que razão não se verifica o mesmo em 
limas em estado novo? A hipótese que se pode colocar é que existam duas 
regiões nas quais as tensões são preferencialmente acumuladas: uma, situada a 
12,35 mm da ponta e que corresponde à região média do segmento cilíndrico e 
outra, que corresponda à transição entre a região cortante e o cabo. Como se 
verá na discussão das observações feitas em microscopia electrónica de 
varrimento, as limas ProFile GT .10(20) apresentam três saliências marcadas 
nesta zona, que correspondem aos pontos de união das três superfícies 
helicoidais e que fazem com que a lima tenha, na transição, um diâmetro 
ligeiramente maior do que o do cabo. Ou seja, a transição entre o cabo e a 
região cortante pode concentrar tensões, mais elevadas até do que as que se 
geram no meio do cabo flectido, por o diâmetro ser mais elevado na zona da 
transição. Assim se explica que, em limas novas, a fractura tenha grande 
tendência a ocorrer em D8, pois é também a zona em que o diâmetro se 
aproxima do valor crítico de 1 mm, a que todas as outras limas novas também 
fracturam de modo preferencial. Já em limas submetidas a 10 ciclos de 
autoclavagem, algo acontece à lima que implique a facilitação do processo de 
fractura no ponto onde se acumula o segundo nível de tensões mais elevadas (a 
12,35 mm da ponta). Como se viu que a estrutura da própria liga não é afectada 
pelos processos de esterilização (vide ensaios calorimétricos), então será forçoso, 
novamente, supor que tenha havido alteração superficial da liga que tenha 
favorecido o processo, isto é, que tenha havido oxidação superficial durante a 
repetição dos procedimentos de esterilização. Se é certo que a oxidação afecta a 
lima por inteiro, logo também a zona de transição entre o cabo e a região 
cortante, também é importante notar que a região de transição é de muito 
menor área do que a situada a 12,35 da ponta; na transição, existem três 
saliências, que correspondem ao fim de cada superfície radial enquanto a 
12,35 mm da ponta a área é maior por se tratar de toda a superfície de uma 
haste cilíndrica e não três regiões isoladas. 
 Esta possibilidade é coerente com a não alteração do local de fractura em 
limas ProFile .06(35) e ProTaper S1 já que nestas limas, pelo comprimento da 
sua região cortante, não existe mais do que dois milímetros de contacto entre o 
cabo e a placa de teste, portanto não se verifica a concentração de tensões a 
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meio da região cilíndrica como acontece nas limas ProFile GT .10(20), ou seja, 
não haverá dualidade de regiões concentradoras de tensões criticas para a 
fractura. 
 

F.II.2.1.2. Implicações clínicas 
 
 Do ponto de vista clínico, os procedimentos de esterilização parecem 
afectar unicamente as limas ProFile .06(35), diminuindo-lhes a longevidade. No 
entanto, continuam a ser limas que resistem, em média, mais de cinco vezes 
mais do que os outros dois tipos testados.  
 Por outro lado, em limas ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, os 
procedimentos de esterilização parecem não afectar o número de ciclos até à 
fractura, talvez por o número de ciclos que estas limas suportam antes de 
fracturar ser, à partida, tão baixo. 
 Do ponto de vista do comprimento dos fragmentos fracturados, os 
procedimentos de esterilização não parecem alterar o local onde a ruptura 
ocorre, a não ser nas limas ProFile GT .10(20), em que os fragmentos que 
incluem a ponta passam a ser maiores. Se o maior comprimento dos fragmentos 
pode fazer pensar numa maior facilidade de remoção em caso de fractura 
intracanalar e portanto colocar a possibilidade de efectuar vários procedimentos 
de esterilização neste tipo de limas antes de os utilizar na clínica, tal hipótese 
não se sustenta perante o facto de a maior parte dos canais endodônticos não 
exceder 10/12 mm de comprimento e a curvatura ser habitualmente mais 
marcada no terço apical. Ou seja, na maior parte dos canais, a situação 
verificada no protótipo não se verifica, pois o cabo deste tipo de limas não 
penetra habitualmente mais do que uns escassos milímetros no terço coronários 
do canal, pré-instrumentado, e por isso já sem curvatura marcada. 
 

F.II.2.2. Imersão em hipoclorito de sódio 
 

F.II.2.2.1. Resultados obtidos 
 

F.II.2.2.1.1. Número de ciclos até à fractura 
 
 O hipoclorito de sódio é o irrigante intracanalar mais utilizado em 
endodontia (ElAyouti et al., 2002), com eficácia tanto na remoção de material 
orgânico (Simon, 1994; Love et al., 1996) como na eliminação de bactérias 
(Senia et al., 1971; McComb et al., 1975; Svec et al., 1977; Sjogren et al., 
1990; Shuping et al., 2000). Mas o hipoclorito de sódio também é conhecido por 
ser corrosivo para os metais (Siqueira et al., 1996), como ficou demonstrado em 
arames ortodônticos de Nitinol (Sarkar et al., 1983). 



Discussão - Efeitos sobre as limas dos procedimentos de esterilização e da 
imersão em hipoclorito de sódio 

 

422 

 Os resultados obtidos após imersão de limas ProFile .06(35), 
ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 numa solução aquosa de hipoclorito de sódio a 
5%, durante uma hora, são muito comparáveis aos anteriormente descritos e 
comentados para o que sucede após se submeter este tipo de limas a 10 ciclos 
de esterilização. Observou-se que a imersão em hipoclorito de sódio diminui o 
número de ciclos até à fractura das limas ProFile .06(35) mas não afecta 
significativamente o número de ciclos até à fractura em instrumentos 
ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1, que permanece particularmente baixo. 
 Quanto a artigos publicados sobre o número de ciclos até à fractura por 
rotação/flexão após contacto de limas ProFile com hipoclorito de sódio, apenas 
existe o estudo laboratorial de Castro Martins (de Castro Martins et al., 2006). 
Estes autores utilizaram limas ProFile de vários tamanhos e conicidades [.04(20), 
.04(25), .04(30) e .06(20)] e imergiram-nas em 5,25% [NaOCl]aq durante 24 
horas, após o que realizaram testes de rotação/flexão em tubos de metal com 
um ângulo de curvatura de 45º e um raio de curvatura de 5 mm. Concluíram que 
a imersão na solução de hipoclorito não teve efeito significativo no número de 
ciclos até à fractura. 
 Berutti et al. (Berutti et al., 2006) estudaram 120 limas ProTaper F2, com 
as quais executaram testes de fadiga em rotação/flexão. 40 serviram de 
controlo, enquanto 40 outras tiveram a sua parte activa imersa numa solução a 
5% de NaOCl a 50ºC durante 5 minutos. O número de rotações até à fractura 
não foi estatisticamente diferente entre os dois grupos. 
 Estes dois estudos com limas de sistemas diferentes são concordantes e 
podem encontrar correspondência num outro de Haikel et al. (Haikel et al., 
1998b) no qual, embora não se tenha debruçado sobre a resposta à fadiga por 
rotação/flexão, examinou o momento máximo de torção, ângulo máximo de 
torção, momento máximo de flexão e ângulo de flexão que permanece, por 
deformação plástica, após o teste de flexão. Estas propriedades mecânicas foram 
determinadas em três tipos diferentes de limas de Ni-Ti, tanto novas como após 
períodos de imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% por 12 e 48 horas. Ficou 
evidenciado, para todas as propriedades testadas em 480 limas, que o hipoclorito 
de sódio não tem um efeito estatisticamente significativo nos resultados. 
 Assim, os resultados obtidos no presente estudo concordam com estas três 
publicações, com excepção das limas ProFile .06(35), cujo número de ciclos até à 
fadiga diminuiu após imersão em hipoclorito de sódio. A razão para esta 
diferença poderá ter três possíveis explicações: 
 - A diferença de número médio de ciclos até à fractura encontrada em 
limas novas poderá ser também a justificação para a diferença no número de 
ciclos até à fractura de limas que tenham sido imersas em hipoclorito. Com 
efeito, em limas novas ProFile GT .10(20) e ProTaper S1, a longevidade das limas 
é muito mais baixa do que a observada em limas ProFile .06(35) também novas. 
Poder-se-á supor que o desvio padrão inerente aos ensaios de rotação/flexão 
seja demasiado grande para permitir detectar diferenças em limas cujo número 
médio de ciclos até à fractura em estado novo seja baixo. 
 - A solução de hipoclorito utilizada para esta investigação pode ter sido 
mais activa do que a utilizada pelos demais autores, uma vez que foi utilizada 
imediatamente após abertura da garrafa de lixívia e que se escolheu uma 
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embalagem com a data de validade mais distante possível, de modo a assegurar 
a frescura do soluto engarrafado. Também se verificou, por titulação, que a 
lixívia continha de facto 5% de cloro activo. É conhecimento adquirido (Johnson 
et al., 1993; Clarkson et al., 2001) que a actividade do hipoclorito de sódio em 
solução diminui com o passar do tempo, sobretudo quando o recipiente é deixado 
aberto ou meio vazio e que a diluição da solução acelera o seu processso de 
envelhecimento. 
 - Hipoteticamente, poderá também a diferença entre as limas 
ProFile .06(35) e as dos outros dois tipos residir num nível de corrosão diferente 
em cada um dos três tipos de limas. Pese embora todas as soluções de 
hipoclorito nas quais as limas estiveram imersas terem sido examinadas por 
Espectroscopia de Emissão Atómica (I.C.P. - Inductively Coupled Plasma 
Spectroscopy) e não se tendo detectado Ni, é também verdade que o aparelho 
disponível no Centro de Química Fina e Biotecnologia (F.C.T./U.N.L.) tem uma 
resolução capaz de detectar quantidades de níquel a partir de 1 ppm (1 mg/L). 
Quer isto dizer que, com o equipamento disponível, apenas se poderá afirmar 
que a libertação de Ni pelas amostras, a acontecer, será inferior a 4,2 µg por 
lima (cálculo baseado no facto de se terem mergulhado 12 limas em 50 mL de 
solução). Assim, as diferenças de corrosão entre os três tipos de limas, a 
existirem, serão sempre abaixo deste limiar. A consulta dos dados disponíveis 
sobre libertação de Ni por limas de Ni-Ti após imersão em NaOCl não difere dos 
registados nesta investigação. Busslinger et al. (Busslinger et al., 1998) 
imergiram limas LightSpeed em soluções de hipoclorito de sódio a 1% e a 5% 
durante 30 e 60 minutos e não detectaram acréscimo do níquel em solução para 
além do previamente existente, antes da imersão das limas na solução. No 
entanto, notaram um aumento do titânio libertado após imersão em NaOCl a 5%. 
Castro Martins et al. (de Castro Martins et al., 2006) megulharam limas ProFile 
numa solução de NaOCl a 5,25% durante 24 horas e detectaram libertação de Ni 
na ordem de 11 µg por lima. Se a libertação de Ni for constante, então estes 
resultados equivalerão, numa hora, a uma libertação de aproximadamente 0,5 
µg/lima. Estes resultados não contradizem o presente trabalho e até ajudam a 
esclarecer a razão pela qual poderá não ter sido possível detectar níquel: a 
técnica utilizada apenas consegue detectar uma libertação superior a 4,2 µg por 
lima. Mais, sugerem que a oxidação das limas se dá, de facto, mas a níveis 
suficientemente baixos para não serem detectados após uma hora de contacto 
entre a solução e as limas superelásticas. 
 Em síntese, é possível que a susceptibilidade à corrosão seja diferente nos 
três tipos de limas considerados, justificando assim as diferenças de número de 
ciclos à fractura observadas. 
 

F.II.2.2.1.2. Localização da fractura 
 
 Não existem estudos de rotação/flexão realizados com limas superelásticas 
que tenham investigado a localização da fractura após imersão em hipoclorito de 
sódio. 
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 No presente trabalho, viu-se que a imersão em hipoclorito de sódio não 
afectou significativamente o local onde a fractura se deu, por comparação com 
limas novas, quer em limas ProFile .06(35) como em ProTaper S1. É um dado 
plausível visto que a corrosão deverá ocorrer de modo idêntico em todas as 
regiões que tenham contactado com a solução e que tenham a mesma 
composição, estrutura e acabamento superficial. Tal foi o caso das limas em 
questão. Nas limas ProFile .06(35) a localização da fractura no comprimento da 
lima não se alterou significativamente. 
 As limas ProFile GT .10(20) novas fracturam, em média, a 7,6 mm da 
ponta, enquanto que a média passa para 9,19 mm após imersão em hipoclorito 
de sódio. Esta diferença não é estatisticamente significativa, ou seja, com o 
número de amostragem e com o nível de significância escolhidos não se pode 
estabelecer uma diferença. No entanto, as duas médias localizam a fractura em 
regiões totalmente diferentes: limas novas tendem a fracturar na região 
cortante, limas que tenham contactado com a solução irrigante tendem a 
fracturar na região do cabo. Mais, a observação da distribuição dos 
comprimentos Lf torna clara uma distribuição bimodal desta variável: alguns 
valores observados concentram-se perto do valor médio de Lf determinado em 
limas novas, enquanto outros se concentram perto do valor médio de Lf 
determinado em limas que passaram por vários ciclos de esterilização. Esta 
distribuição é compatível com a possibilidade de o processo que altera as limas 
após imersão em hipoclorito de sódio ser o mesmo que altera as limas após 
esterilização. Por outras palavras, a corrosão seria mais marcada após múltiplos 
ciclos de esterilização do que após imersão estática em hipoclorito de sódio 
durante uma hora, o que é plausível pois 10 ciclos de esterilização equivalem a 
uma imersão em solução desinfectante de Micro10+ durante duas horas e meia, 
com a agravante de as limas serem vibradas com ultra-sons durante todo o 
tempo acumulado de esterilização. 
 

F.II.2.2.2. Implicações clínicas 
 
 As extrapolações clínicas dos factos observados devem ser cuidadosas pois 
as limas foram imersas em solução de hipoclorito de sódio de modo estático. As 
ligas Ni-Ti são reconhecidamente capazes de passivar após ataque corrosivo 
(Novoa et al., 2007), mas também é sabido que a corrosão pode tomar aspectos 
muito diferentes quando ocorre simultaneamente com fricção e movimento 
(Fischer et al., 2006; Landolt, 2006; Azzi et al., 2007). Este fenómeno, conhecido 
por tribocorrosão, ainda está pouco estudado mas poderá certamente implicar 
uma corrosão muito mais agressiva em contexto clínico, com a consequente 
diminuição da longevidade das limas superelásticas. 
 Este aspecto merece ser mais investigado para determinar se, em 
condições de tribo-corrosão, continua a ser mais determinante para o número de 
ciclos até à fractura o tipo da lima considerado do que o facto de a lima ter ou 
não contactado com uma solução concentrada de hipoclorito de sódio. 
 



Observação em microscopia electrónica de varrimento de limas submetidas a 
procedimentos de esterilização 

 

425 

F.II.3. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS SUBMETIDAS A PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO 
 

F.II.3.1. Limas esterilizadas intactas 
 
 Por comparação com limas em estado novo, não se notaram diferenças 
morfológicas assinaláveis em nenhuma lima de qualquer um dos três tipos 
considerados após terem sido submetidas a 10 ciclos de esterilização. Estes 
resultados apenas são passíveis de confrontação com os que foram publicados 
pelo grupo de Polychroniadis em dois estudos parecidos: Alexandrou et al. 
(Alexandrou et al., 2006b) observaram limas ProFile .04(30) e FlexMaster antes e 
depois de terem sido esterilizadas onze vezes em estufa (a 180 ºC durante 120 
minutos de cada vez). Quanto a Alexandrou et al. (Alexandrou et al., 2006a), 
observaram limas ManiNRT .04(30), também antes e depois de terem sido 
esterilizadas onze vezes, em estufa (a 180 ºC durante 120 minutos de cada vez). 
Em ambos os estudos, foi utilizada uma escala discreta para avaliação qualitativa 
da superfície externa das limas, tendo os autores concluído nos dois casos que 
“houve um aumento da rugosidade superficial após os ciclos de esterilização”. 
Estes resultados não são comparáveis com os que foram obtidos no presente 
trabalho por duas razões: primeiro, os autores mencionados utilizaram 
esterilização a seco, em estufa, enquanto a esterilização se fez no presente 
trabalho por autoclavagem, havendo mesmo trabalhos (Thierry et al., 2000b) 
que demonstram que técnicas diferentes de esterilização conduzem a alterações 
diferentes na resistência à corrosão de uma mesma liga de Ni-Ti; em segundo 
lugar, os autores utilizaram uma escala discreta de classificação em quatro graus 
muito subjectiva (ausência de rugosidade, presença mínima, moderada ou 
marcada de rugosidade), não mencionaram se as observações foram 
emparelhadas, não explicitaram o número de observadores nem o grau de 
concordância intra-observadores e entre observadores. Não se pode, portanto, 
excluir que as diferenças observadas provenham meramente de uma diferença 
de critérios de classificação. Por último, as imagens de limas ProFile 
apresentadas e classificadas como minimamente rugosas e marcadamente 
rugosas diferem pouco, o que sustenta a crítica pela subjectividade de critérios 
utilizados. 
 No presente trabalho, o facto de não se terem identificado alterações 
superficiais não implica que, de facto, elas não existam. 
 Dois estudos (Serene et al., 1995; Chaves Craveiro de Melo et al., 2002) 
notaram um aumento na capacidade de corte de limas de Ni-Ti após terem sido 
esterilizadas, sugerindo os autores que tal se possa dever ao aumento da 
microdureza superficial verificada após ter havido esterilização em estufa. Outros 
(Rapisarda et al., 1999; Schafer, 2002), pelo contrário, demonstraram uma 
diminuição na capacidade de corte de limas superelásticas, possivelmente por 
alterações na superfície das limas. Também existe evidência que a esterilização 
provoca um aumento de óxido de titânio na camada superficial de limas de Ni-Ti 
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(Rapisarda et al., 1999; Thierry et al., 2000a). Por último, Thierry et al. (Thierry 
et al., 2000b) estudaram amostras de Ni-Ti sob o ponto de vista da resistência à 
corrosão, em função do acabamento superficial dado à liga e do método de 
esterilização aplicado. Verificaram que o electropolimento diminui a quantidade 
de Ni na superfície, aumentando a resistência à corrosão quando comparado a 
polimento mecânico; e que a esterilização com óxido de etileno não altera a 
resistência à corrosão mas que a autoclavagem em meio húmido produz um 
aumento difuso da susceptibilidade à corrosão em Ni-Ti electropolido. 
 Todos estes estudos evidenciam a possibilidade de ocorrerem alterações 
superficiais do material após ter sido esterilizado – mas alterações que podem 
ocorrer a um nível de resolução bastante inferior ao permitido pela microscopia 
electrónica de varrimento, como é o caso do encruamento que provoca o 
aumento de microdureza superficial ou da variação de composição da camada 
protectora superficial de óxido de titânio. 
 Estabeleceu-se previamente a ausência de efeito significativo da repetição 
dos procedimentos de esterilização sobre o comportamento calorimétrico das 
limas de Ni-Ti e a diminuição significativa do número de ciclos até à fractura que 
as limas ProFile .06(35) aguentam após terem sido esterilizadas várias vezes. A 
integração destes factos com a possibilidade de terem existido alterações 
sub-microscópicas permite propor uma explicação para a redução do número de 
ciclos até à fractura observada nas limas ProFile .06(35): se de facto existir uma 
alteração superficial por corrosão durante os procedimentos de esterilização, 
então as picadas que se formam à superfície do material poderão facilitar a sua 
ruptura precoce. Esta possibilidade está a ser investigada através de 
ensaios-piloto de corrosão. 
 Quanto à explicação para não se ter detectado uma diferença no número 
de ciclos até à fractura em limas ProFile .06(35) nem em limas ProTaper S1, 
pode ser que a morfologia das limas condicione um aumento demasiado 
importante das solicitações internas desenvolvidas durante a flexão das limas – 
possibilidade a ser investigada por análise de elementos finitos (Vilaverde Correia 
et al., 2008); pode também ser que a superfície das limas condicione a sua 
ruptura precoce, sobrepondo-se ao efeito corrosivo dos procedimentos de 
esterilização – hipótese a ser investigada por teste deste tipo de limas em 
protótipo, mas com um raio de curvatura maior, de modo a não lhes impor um 
nível de tensões internas tão elevado. 
 

F.II.3.2. Fractografia após ensaios de rotação/flexão 
 
 A comparação da superfície de fractura de limas novas com a superfície de 
fractura de limas submetidas a 10 ciclos de esterilização não revelou diferenças 
assinaláveis em qualquer um dos três tipos de limas utilizadas na presente 
investigação. 
 Estes resultados são concordantes com os de Craveiro de Melo et al. 
(Chaves Craveiro de Melo et al., 2002). No estudo por eles publicado, foram 
examinadas limas ProFile s.29 e Quantec antes e depois de terem sido 
esterilizadas até cinco vezes em estufa (a 170 ºC durante uma hora de cada 
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vez). Não foram encontradas diferenças significativas na superfície de fractura 
das limas, tal como também não se detectaram distorções geométricas 
permanentes associáveis a sobrecarga por torção. 
  
 Não havendo mais estudos que comparem superfícies de fractura em limas 
novas submetidas a rotação/flexão em laboratório com limas esterilizadas e 
fracturadas do mesmo modo, pode-se ainda validar as observações feitas no 
presente trabalho pela consistência das mesmas com os demais resultados. Com 
efeito, a estrutura da liga Ni-Ti não foi significativamente alterada pelos 
procedimentos de esterilização – pois os resultados calorimétricos também não 
se modificaram – e o aspecto exterior das limas também não se alterou de modo 
significativo. Apenas o número de ciclos que as limas ProFile .06(35) suportam 
até fracturarem diminuiu, tendo contudo permanecido bastante maior do que o 
número de ciclos que as limas ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1 suportam, 
mesmo em estado novo. Não havendo alterações nem do próprio material nem 
da superfície externa que condicionem uma fractura catastrófica demasiado 
precoce ou um aumento da longevidade das limas, também não seria de esperar 
uma alteração do mecanismo de fractura, pelo que seria de esperar que os facies 
de fractura mantivessem o mesmo aspecto em limas novas e em limas 
submetidas a ciclos de esterilização. 
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F.II.4. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS APÓS IMERSÃO EM HIPOCLORITO DE SÓDIO  
 

F.II.4.1. Limas intactas imersas em NaOCl  
 
 A imersão em hipoclorito de sódio a [5%]aq durante uma hora teve efeitos 
diferentes no aspecto superficial das limas, conforme o tipo de lima considerado. 
 Em instrumentos ProFile .06(35), o contacto com o irrigante intracanalar 
produziu a alteração mais drástica. Na região do cabo, surgiram relevos 
rendilhados, de aspecto baço e de espessura muito homogénea, assentes numa 
superfície lisa e regular. Os relevos tornam-se, na periferia, mais esparsos, como 
fragmentados em pequenas formações poliédricas. Uma vez que o hipoclorito de 
sódio é um produto muito básico, com capacidade de atacar inúmeros metais 
(Dartar Oztan et al., 2002), pode-se supor que o material que assenta sobre o 
restante metal seja a camada oxidada presente em limas novas parcialmente 
removida por acção do NaOCl. A apoiar esta possibilidade, estão os inúmeros 
traços de maquinagem que não se viam antes de as limas terem sido imersas, 
quer nos sulcos helicoidais quer nas superfícies radiais e que se tornam óbvios 
depois do contacto com o hipoclorito. Também o aspecto poliédrico fragmentado 
que a camada apresenta na periferia é muito parecido com o que Sarkar et al. 
(Sarkar et al., 1983) encontraram no fundo de sítios de corrosão por picadas 
(pitting) em arames ortodônticos de Nitinol após imersão em 1% [NaCl]aq 
durante quatro semanas e que os autores afirmam ser produtos de corrosão. 
 Em limas ProFile GT .10(20), não se identificaram diferenças significativas 
no aspecto em microscopia electrónica de varrimento de limas novas e de limas 
imersas em NaOCl. Em ambos os casos, a superfície das limas continuou a 
apresentar traços de maquinagem profundos, muito bem definidos e em grande 
quantidade na região cortante. Também no cabo e na transição entre o cabo e a 
região cortante são visíveis traços de maquinagem, menos profundos, mas 
mesmo assim bem visíveis, quer as limas tenham sido imersas no líquido 
irrigante ou não. É possível que, em instrumentos ProFile GT .10(20), não se 
notem diferenças morfológicas assinaláveis entre o estado novo e o estado após 
imersão por estas limas não apresentarem inicialmente uma película superficial 
de óxidos tão marcada como em limas ProFile .06(35) ou ProTaper S1. Esta 
observação não exclui, no entanto, que não tenha havido corrosão no fundo dos 
traços de maquinagem. 
 Em limas ProTaper S1 também não se identificaram diferenças entre o 
aspecto de limas em estado novo e limas imersas em hipoclorito de sódio. Em 
ambos os casos, o aspecto superficial continuou a apresentar uma película de 
óxidos, bastante uniforme. A questão que se pode levantar recai sobre o 
aparente efeito do hipoclorito na película de óxidos de limas ProFile .06(35) – 
removida pelo NaOCl – e na de limas ProTaper S1 – aparentemente não 
modificado pela acção do líquido de irrigação.  
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 Alguns autores encontraram dados que podem justificar esta diferença. As 
ligas de Ni-Ti são reconhecidamente biocompatíveis e com uma boa resistência à 
corrosão pela capacidade de formarem uma camada superficial de óxidos, pobre 
em Ni, constituída predominantemente por TiO2 (Shabalovskaya, 1996; Wever et 
al., 1998; Thierry et al., 2000b). No entanto, Trepanier et al. (Trepanier et al., 
1998) encontraram evidência que sugere que a uniformidade da camada de 
óxido superficial, mais do que a sua espessura ou composição, é o factor 
determinante associado a um aumento da resistência à corrosão. Paralelamente, 
Iijima et al. (Iijima et al., 2001) encontram resistências à corrosão diferentes em 
arames de Ortodontia com a mesma composição em função do acabamento 
superficial, da presença/ausência de uma camada de óxidos superficial e da 
solução em que são imersos. Uma vez que as limas ProTaper S1 e as 
ProFile .06(35) têm uma morfologia muito diferente, com exigências de fabrico 
diferentes para se obter a geometria final, é possível que a qualidade do 
electropolimento (e, em consequência, do acabamento superficial), bem como a 
uniformidade da camada de óxidos superficial sejam diferentes nestes dois tipos 
de lima. 
 Quanto à eventual diferença de composição da liga utilizada para fabricar 
limas ProFile .06(35) e ProTaper S1 - evidenciada nos ensaio D.S.C. por 
temperaturas de transformação envolvendo a austenite significativamente 
diferentes – o seu papel não é evidente na resistência à corrosão, pois autores 
como Iijima et al. (Iijima et al., 1998) demonstraram que “pequenas adições de 
Cr ou de Cu à liga modificam as características superelásticas mas não alteram a 
resistência à corrosão da liga de Ni-Ti imersa em meios fisiológicos simulados”.  
 De acordo com a literatura, a composição da liga, o tempo de imersão e a 
concentração de NaOCl (Haikel et al., 1998a; Haikel et al., 1998b; O'Hoy et al., 
2003) bem como o tratamento da superfície de Ni-Ti (Trepanier et al., 1998; Kim 
et al., 1999; Rondelli et al., 1999), como por exemplo o electropolimento 
(Bonaccorso et al., 2008), são os principais factores com influência na resistência 
à corrosão das ligas de Ni-Ti. Contudo, os estudos publicados não apresentam 
homogeneidade no tipo de limas estudadas, na concentração de NaOCl utilizada 
nem no tempo de imersão, pelo que o confronto dos dados encontrados no 
presente trabalho com os demais publicados se encontra dificultado: 
 - Busslinger et al. (Busslinger et al., 1998), Stokes et al. (Stokes et al., 
1999) e O’Hoy et al. (O'Hoy et al., 2003) evidenciaram corrosão em instrumentos 
endodônticos de Ni-Ti que contactaram com hipoclorito de sódio; 
 - Os resultados de Haikel et al. (Haikel et al., 1998a; Haikel et al., 1998b) 
mostraram que a imersão em 2,5 % [NaOCl]aq durante 48 horas não teve efeito 
sobre as limas; 
 - No estudo de Castro Martins et al. (de Castro Martins et al., 2006), a 
imersão de instrumentos ProFile numa solução mais concentrada (2,5 % 
[NaOCl]aq) durante menos tempo (24 horas) também não permitiu a detecção de 
sinais de corrosão em microscopia electrónica de varrimento; 
 - Darabara et al. (Darabara et al., 2004) encontraram dados semelhantes, 
referindo que as limas ProTaper S1 imersas em 5,25 % [NaOCl]aq “demonstraram 
uma elevada resistência à corrosão”; 
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 - O’Hoy et al. (O'Hoy et al., 2003) encontraram sinais de corrosão em limas 
ProFile imersas em 1 % [NaOCl]aq de um dia para o outro (18h). 
  
 Tomem-se como exemplo os dois últimos estudos citados: 
 - Darabara et al. (Darabara et al., 2004) especifica o pH da solução – 10,6. 
Ora Novoa et al. (Novoa et al., 2007) mostraram de modo muito claro que o pH 
da solução é determinante para definir o grau de corrosão observado: com uma 
solução a 5,25% [NaOCl]aq a pH=12,3, as limas ProTaper S1 sofrem uma 
corrosão muito marcada, visível a olho nu em limas deixadas de um dia para o 
outro na solução. Já com uma solução a 5,25% [NaOCl]aq mas a pH=10,6, o 
potencial de corrosão da liga Ni-Ti atingiu o nível da passivação em 
aproximadamente 20 s e, após este período inicial, o potencial permaneceu 
estável, indiciando que se atingiu um nível de passivação estável; ou seja, a 
resistência à corrosão da liga de Ni-Ti aumentou substancialmente por se ter 
baixado o pH da solução, o que permitiu ao sistema atingir o domínio de 
estabilidade para o TiO2 e o NiO2 formados. 
 - O’Hoy et al. (O'Hoy et al., 2003) encontraram sinais marcados de 
corrosão em limas ProTaper mergulhadas numa solução de apenas 1 % [NaOCl]aq 
e também de um dia para o outro. Os autores não mencionam o pH da solução, 
mas as figuras apresentadas mostram que a totalidade das limas foi imersa na 
solução, incluindo o mandril, que é tipicamente de latão (Novoa et al., 2007). 
Ora Berutti et al. (Berutti et al., 2006) demonstraram, em instrumentos 
ProTaper, que existe a possibilidade de ocorrer corrosão galvânica entre a liga de 
Ni-Ti e o metal do mandril. Assim, os dados obtidos por O’Hoy et al. poderão ser 
um artefacto por se ter imergido a totalidade das limas e não apenas a liga de 
Ni-Ti, que é justamente a porção das limas que na clínica contacta com o 
hipoclorito de sódio. 
 Estes dois exemplos ilustram as dificuldades encontradas no confronto dos 
dados publicados com o presente trabalho. 
 No entanto, os resultados encontrados em microscopia electrónica de 
varrimento na parte experimental são consistentes com os dados encontrados 
nos ensaios de rotação/flexão: a superfície apenas aparece com uma morfologia 
diferente nas limas ProFile .06(35) após imersão em NaOCl e, nos ensaios de 
rotação/flexão, apenas neste tipo de limas se verifica uma redução do número de 
ciclos que as limas aguentam até à fractura, por comparação com limas novas: o 
comportamento à fadiga pode ter sido modulado por diferente susceptibilidade 
das limas à corrosão. Embora o aspecto da superfície da região cortante das 
limas ProFile .06(35) após contacto com o hipoclorito seja muito parecido com o 
que se observa em limas ProFile GT .10(20) - tanto novas como após contacto 
com o NaOCl – é possível que o número de ciclos até à fadiga das limas 
ProFile .06(35) que foram imersas não desça para um número mais próximo 
daquele observado em limas ProFile GT .10(20) por uma questão meramente 
geométrica. Geometrias mais cónicas terão maior tendência para maior 
concentração de tensões internas uma vez que, a uma mesma distância da 
ponta, os pontos da superfície se encontram a maior distância do eixo da lima 
mais cónica. 
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F.II.4.2. Fractografia após ensaios de rotação/flexão 
 
 No presente trabalho, não se encontraram diferenças de aspecto no facies 
de fractura de limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1 
fracturadas em protótipo após terem contactado por uma hora com uma solução 
aquosa de NaOCl a 5%, por comparação com limas novas. 
 Os estudos que se debruçaram sobre o efeito do hipoclorito de sódio sobre 
limas de Ni-Ti interessaram-se pela corrosão exterior (Busslinger et al., 1998; 
Stokes et al., 1999; O'Hoy et al., 2003; Darabara et al., 2004; de Castro Martins 
et al., 2006; Novoa et al., 2007; Ormiga Galvao Barbosa et al., 2007), pelo efeito 
sobre o comportamento à fadiga (Berutti et al., 2006; de Castro Martins et al., 
2006; Ormiga Galvao Barbosa et al., 2007) ou pelo efeito sobre a capacidade de 
corte das limas (Yguel-Henry et al., 1990; Haikel et al., 1996; Haikel et al., 
1998a; Schafer, 2002). No entanto, não existem publicações que tenham 
avaliado a influência do contacto das limas com o hipoclorito sobre os efeitos na 
morfologia da superfície de fractura. 
 O hipoclorito de sódio pode actuar sobre o exterior das limas de Ni-Ti, onde 
poderá ter um efeito corrosivo. Se as condições de superfície, de concentração, 
de tempo de actuação forem propícias, a corrosão manifesta-se pela formação de 
endentações superficiais que poderão actuar como iniciadoras de fractura, 
tornando-a mais precoce. No entanto, o processo de fractura depende do 
material e do esforço mecânico que lhe é imposto, não tendo nenhum destes dois 
factores variado entre os testes efectuados em limas novas e nos testes 
efectuados em limas imersas em hipoclorito de sódio, pelo que não seria de 
esperar uma morfologia de fractura diferente. 
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F.III. EFEITOS DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE 
AS LIMAS 

 

F.III.1. EFEITO DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE 

TRANSFORMAÇÃO ENVOLVENDO A AUSTENITE 
 
 Vários estudos realizados em contexto clínico (Zuolo et al., 1997; Fife et 
al., 2004; Plotino et al., 2006) notaram que o número de rotações até à fractura 
decresce progressivamente à medida que as limas têm maior uso clínico. No 
entanto, poucos são os autores que relacionam o efeito da utilização clínica com 
as características das transformações de fase que conferem superelasticidade ao 
material, pelo que no presente trabalho foram realizados ensaios calorimétricos 
em limas utilizadas clinicamente para a preparação de um número variável de 
casos endodônticos. Pretendeu-se, assim, esclarecer a contribuição da liga Ni-Ti 
propriamente dita para a longevidade das limas endodônticas. 
 Verificou-se que a utilização clínica de limas ProFile .06(35) e de limas 
ProTaper S1 modifica as propriedades da liga Ni-Ti, aumentando a média das 
temperaturas de transformação Rs(5%) e Af(95%) e espraiando as curvas D.S.C. . 
 Estes resultados são contraditos por Kuhn et al. (Kuhn et al., 2002), 
autores para os quais as temperaturas de transformação baixam após uso clínico. 
No entanto, os resultados por eles apresentados foram baseados na comparação 
de resultados calorimétricos obtidos a partir de uma única lima ProFile .06(20) 
nova, comparados aos de um outra lima ProFile .06(35), previamente utilizada 
na preparação de um número indefinido de canais. Mais, as temperaturas de 
transformação foram definidas como o ponto em que “a curva D.S.C. se desvia 
das linhas-base adjacentes”, o que consiste num método muito subjectivo. 
 Brantley et al. (Brantley et al., 2002a) examinaram 4 limas ProFile .04(25) 
– uma nova e três após terem preparado um, três ou seis dentes extraídos – e 
concluíram que “o uso clínico simulado não tem um efeito evidente nas curvas 
D.S.C. [ou nas temperaturas de transformação que envolvem a austenite]”. A 
mesma crítica feita ao trabalho de Kuhn et al. é aplicável novamente ao de 
Brantley et al., acrescentando-se o facto de não haver informação neste último 
estudo sobre o tipo de canais preparados nem o modo como foram 
instrumentados. Havendo apenas uma lima para representar cada grau de 
utilização clínica, outros factores desconhecidos não são minimizados como 
aconteceria numa amostra de maior dimensão. Como se pôde verificar no 
presente trabalho - em que foi examinado um número elevado de limas 
ProFile .06(35) e ProTaper S1 com utilização clínica - após preparação de canais 
endodônticos, as temperaturas de transformação passaram a ter uma maior 
dispersão do que a observada em dados recolhidos a partir de limas novas – 
facto aliás corroborado pelo próprio estudo de Brantley et al. (Brantley et al., 
2002b), no qual se examinaram limas Quantec com uso clínico e se observou 
uma maior variabilidade nas curvas D.S.C. obtidas. Assim, os dados de Brantley 
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et al. (Brantley et al., 2002a) referentes às limas ProFile poderão corresponder 
apenas à aleatoriedade inerente à escolha de uma única lima para ser ensaiada. 
 Do ponto de vista do fundamento científico, apenas duas hipóteses 
encontram justificação teórica: a solicitação clínica faz subir as temperaturas de 
transformação ou não as altera, conforme a solicitação seja maior ou menor, 
respectivamente. 
 Com efeito, do ponto de vista da engenharia de materiais, é ponto assente 
que a aplicação de tensão/extensão de magnitude suficiente a um metal induz-
lhe defeitos na rede cristalina, como por exemplo deslocações (Callister, 1999; 
Baïlon et al., 2000b; Kuhn et al., 2002). Os defeitos cristalinos criados 
restringem o fácil movimento da martensite, por diminuírem a mobilidade das 
interfaces martensíticas (Kuhn et al., 2002), o que explica que surjam variantes 
de martensite perto dos limites de grão que não são transformáveis e que criam 
estados de tensão interna aumentada (Bahia et al., 2005a). Os estados de 
tensão interna associados a estes defeitos contribuem para a nucleação de 
martensite induzida por tensão, pelo que não é necessária uma tensão tão 
elevada para que as transformações ocorram (Bahia et al., 2005a). 
 Experimentalmente, este facto foi verificado em Ortodontia por vários 
autores (Tuissi et al., 1995; Coluzzi et al., 1996; Santoro et al., 2000) que 
associaram a aplicação de tensões a arames de Ni-Ti a um aumento dos valores 
de Af. Claro que se trata de estudos em que Af é determinada antes e durante a 
aplicação de uma tensão, o que é uma situação diferente da que se examinou em 
limas endodônticas, mas são mesmo assim estudos que mostram a associação 
entre deformação e aumento de Af. 
 Como último argumento a favor dos resultados obtidos, saliente-se o facto 
de as curvas D.S.C. em limas usadas apresentam um espraiamento maior do que 
o verificado em curvas obtidas em limas novas. Este facto comprova que o 
material usado tem uma maior densidade de defeitos cristalinos (Otsuka et al., 
2005). 
 Em ensaios-piloto (não apresentados) procurou comprovar-se também o 
aumento da densidade de defeitos cristalinos após utilização clínica por medição 
da microdureza das limas. No entanto, a complexidade geométrica das limas, 
aliada à sua diminuta dimensão, não permitiu reunir as condições necessárias à 
realização destes ensaios – por exemplo, em limas seccionadas 
longitudinalmente e atacadas por ácido, não há superfície suficiente para o 
identador poder fazer a punção na superfície e estar simultaneamente a uma 
distância de pelo menos 5 vezes o seu diâmetro de todos os bordos existentes na 
vizinhança. 
 As limas ProFile .06(35) foram mais homogéneas no aumento das 
temperaturas de transformação evidenciado do que as limas ProTaper S1. Tal 
facto pode dever-se a diferentes esforços mecânicos impostos ao material 
durante a preparação de canais endodônticos. Sendo certo que todos os canais 
radiculares apresentam exigências anatómicas diferentes – sobretudo raio/ângulo 
de curvatura e diâmetro inicial – a verdade é que o médico-dentista que forneceu 
as limas ProFile .06(35) fez uma preparação manual prévia dos canais muito 
mais acentuada antes de as utilizar do que o colega que forneceu as limas 
ProTaper S1. Quer isto dizer que os canais a ser instrumentados pelas limas 
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ProFile .06(35) se encontravam muito mais padronizados a nível de diâmetro do 
que os canais a preparar pelas limas ProTaper S1, o que pode explicar que as 
limas ProFile .06(35) tenham sido todas submetidas ao mesmo tipo de força de 
resistência ao corte enquanto as limas ProTaper S1 encontraram situações mais 
díspares e, portanto, algumas limas foram mais solicitadas mecanicamente do 
que outras. Os mais solicitados acumularam mais defeitos internos que, como se 
explicou, permitiram uma maior subida das temperaturas de transformação. 
 Outro aspecto averiguado em limas ProFile .06(35) foi o efeito do trabalho 
clínico em zonas diferentes da região cortante. Verificou-se que a preparação de 
canais endodônticos aumenta as temperaturas de transformação tanto no cabo 
como na região cortante destas limas. Considerando-se apenas a região cortante, 
a preparação de dez casos clínicos conduziu a uma alteração das temperaturas 
de transformação mais marcada na zona que inclui a ponta da lima do que no 
terço médio da região cortante e neste, mais do que na zona cortante adjacente 
ao cabo, o que pode ser justificado por a região adjacente à ponta da lima ser a 
mais solicitada mecanicamente quando a lima é introduzida num canal curvo e 
estreito. 
 Brantley et al. (Brantley et al., 2002a) também dividiram em terços a 
região activa de limas ProFile .04(25) que tinham sido usadas para instrumentar 
0, 1, 3 ou 6 dentes extraídos. Os autores afirmaram não ter encontrado 
diferenças entre os traçados D.S.C. obtidos nem entre as temperaturas de 
transformação determinadas. No entanto, não apresentaram os traçados D.S.C. 
correspondentes, não providenciam informação sobre o modo como os dentes 
foram preparados antes de serem instrumentados com as limas ProFile nem 
informaram sobre os dentes tratados (número de canais) ou sobre as 
características dos canais preparados. Como os próprios autores reconhecem na 
discussão do seu trabalho, a massa das amostras foi bastante pequena, o que 
também resultou em gráficos de mais difícil leitura. Perante estes factos, os 
resultados publicados não têm muita consistência para confronto com os obtidos 
no presente trabalho. 
 Por último, constatou-se que na preparação de apenas 5 casos clínicos, as 
temperaturas de transformação foram afectadas de igual modo nas três zonas da 
região cortante consideradas em limas ProFile. Contudo, após 10 casos clínicos, 
as temperaturas de transformação foram mais afectadas na zona que inclui a 
ponta da lima do que na zona contígua ao cabo. Como já foi dito, pode-se 
argumentar que a zona da ponta da lima é chamada a exercer um maior trabalho 
mecânico do que as restantes. No entanto, quando se comparam a região do 
cabo em estado novo e a mesma região após cinco casos clínicos, observa-se 
uma subida estatisticamente significativa das temperaturas de transformação. 
Tendo visto anteriormente que dez ciclos de esterilização não afectam o material, 
é pois forçoso concluir que foi a actividade clínica que condicionou as alterações 
no cabo da lima. Ora, o cabo da lima começa a 16 mm da ponta da lima, pelo 
que não trabalha no interior dos canais, não sendo sujeito a outra força que não 
a uma eventual torção quando a região cortante sofre resistência ao corte da 
dentina. Esta resistência é, em média, comparável de dente para dente uma vez 
que os canais são pré-instrumentados de modo semelhante antes de neles ser 
introduzida uma lima ProFile .06(35). Assim, o aumento de Rs(5%) entre 5 e 10 
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casos deveria ser o mesmo que entre 0 e cinco casos. Acontece que o aumento é 
maior na passagem dos cinco para os dez casos clínicos, pelo que se poderá 
conjecturar que outro fenómeno se poderá adicionar à torção. O único fenómeno 
que aumenta drasticamente com o aumento do número de rotações é a fadiga. 
Os presentes resultados parecem, assim, sugerir que até cinco casos clínicos é 
sobretudo a torção que condiciona a alteração da estrutura interna da liga; e que 
entre cinco e dez casos clínicos o fenómeno de fadiga por rotação/flexão contribui 
também de modo acentuado para a modificação da estrutura do material. 
 Dos pontos de vista teórico e clínico, a subida das temperaturas de 
transformação das limas superelásticas implica que mais facilmente se forme 
fase R. Ora, a fase R tem um módulo de elasticidade mais baixo do que a 
austenite (Otsuka et al., 2005), pelo que menores forças são capazes de 
provocar deformação no material se este estiver em fase R e, reciprocamente, 
maiores deformações impostas às limas por canais mais curvos geram menores 
forças aplicadas pelas limas em fase R do que limas em estado austenítico nas 
superfícies dentinárias – logo, menor transporte dos canais endodônticos. Por 
outras palavras, as limas têm o potencial teórico de ficarem mais flexíveis após 
terem sido utilizadas em canais curvos pois a subida das temperaturas de 
transformação tendem a aumentar a quantidade de fase R presente à 
temperatura do corpo humano. 
 Existe apenas um estudo que permite confrontar esta possibilidade teórica 
com a realidade. Bahia et al. (Bahia et al., 2005a) investigaram arames utilizados 
para o fabrico de limas ProFile, que passaram por todos os passos de produção 
com excepção da maquinagem final que criaria a forma de uma lima a partir do 
arame. Testaram os arames numa máquina de tracção, tendo efectuado 100 
ciclos de carga/descarga até 4% de extensão (valor para o qual o material está 
no patamar superelástico). Verificaram que a tensão crítica necessária à indução 
do comportamento superelástico diminuiu durante os primeiros ciclos, 
estabilizado ulteriormente num valor 27% mais baixo do que o inicial. A 
explicação dada pelos autores (Bahia et al., 2005a) é comparável à apresentada 
em relação ao efeito da subida das temperaturas de transformação: “Estas 
alterações estão habitualmente associadas à geração de defeitos internos quando 
as ligas de Ni-Ti são submetidas a deformação cíclica em regime superelástico. 
Os defeitos internos são de duas espécies: deslocações e presença de variantes 
de martensite não transformadas perto dos limites de grão que permanecem 
mesmo depois de se ter removido a carga que as originou. As tensões internas 
associadas a estes defeitos contribuem para a nucleação de martensite induzida 
por tensão durante os ciclos de carga seguintes, diminuindo assim a tensão 
necessária à transformação de fase. Depois dos ciclos iniciais de carga/descarga, 
há saturação na quantidade e distribuição dos defeitos internos e que é 
responsável pelo efeito de estabilização observado”. Os autores concluíram o seu 
estudo afirmando: “[a diminuição da tensão capaz de fazer entrar o material em 
regime superelástico] significa que as limas podem flectir mais no patamar 
superelástico antes de sofrerem deformação permanente [e significa também 
que] a força exercida por uma lima flectida é menor, o que pode ser benéfico 
para a instrumentação de um canal”. 
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F.III.2. EFEITO DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE OS ENSAIOS DE 

ROTAÇÃO/FLEXÃO 
 

F.III.2.1.1. Resultados obtidos 
 

F.III.2.1.1.1. Resistência à fractura 
 

a) Limas ProFile .06(35) 
 
 Estabeleceu-se que a utilização de limas ProFile .06(35) para a preparação 
de 10 casos clínicos cada reduz, de modo extremamente significativo e em 
média, 40% o número de ciclos até à fractura (por comparação ao número médio 
de ciclos que limas novas suportam).  
 O único artigo que investigou especificamente este tipo de limas foi 
publicado por Yared et al. (Yared et al., 1999). Os autores submeteram limas 
ProFile .06(35) a testes de fadiga utilizando um tubo com um ângulo de 
curvatura de 90º e um raio de 2 mm. Testaram limas novas, após terem sido 
utilizadas para preparar 5 dentes extraídos e após terem servido para a 
preparação de 10 dentes extraídos. Entre cada dente, as limas foram 
esterilizadas em estufa. Os autores não detectaram variação significativa no 
número de ciclos até à fractura, mesmo após a preparação de 10 casos, o que 
contrasta com os resultados obtidos na parte experimental deste trabalho. 
 Os autores mencionados fizeram preparação corono-descendente (crown-
down) utilizando uma série de limas de tamanho I.S.O. 40 a I.S.O. 15, todas de 
conicidade .06 e tendo terminado com uma LAP .06(20). As limas foram, 
portanto, muito menos esforçadas do que as utilizadas no presente trabalho. Por 
outro lado, autores como Gambarini (Gambarini, 2001a) encontraram, em média, 
463 ciclos até à fractura para limas ProFile .06(25), tendo-as submetido a um 
raio de curvatura de 5 mm e um ângulo de curvatura de 90º. Ora Yared et al., 
para o mesmo tipo de limas, mencionam 1194 rotações. É um número 
claramente elevado, sobretudo tendo em conta que foi obtido em condições de 
flexão muito mais adversas (2 mm de raio) do que as utilizadas por Gambarini 
(5mm de raio). Para além do mais, os desvios-padrão mencionados por Yared et 
al. rondam as 500 rotações, o que é um valor que impede qualquer tipo de 
comparação entre grupos atendendo a que os grupos são constituídos por apenas 
15 limas. Os próprios autores (Yared et al., 1999) mencionam no artigo que 
qualquer diferença entre resultados só pode ser considerada estatisticamente 
relevante acima de 495 rotações; uma vez que a velocidade de rotação utilizada 
foi de 150 r.p.m., este número representa mais de 3 minutos de trabalho. Os 
dados publicados por Yared et al. (Yared et al., 1999) são, portanto, pouco 
consistentes e não devem ser confrontados com os que foram encontrados no 
presente trabalho. 
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Os demais autores que investigaram o efeito da utilização clínica sobre a 
longevidade de limas ProFile em protótipos laboratoriais são unânimes em 
considerarem que a preparação de casos endodônticos reduz significativamente o 
número de ciclos até à fractura das limas: 
 

- Gambarini (Gambarini, 2001a) testou em laboratório o número de ciclos 
até à fractura de limas ProFile por ele utilizadas na clínica para a preparação de 
10 casos cada. Em todas notou uma diminuição significativa do número de ciclos 
até à fractura, tendo a redução variado entre 15% e 62% em relação a limas 
novas, conforme a conicidade e o tamanho da lima considerada e o motor 
utilizado. Num outro estudo do mesmo tipo, Gambarini (Gambarini, 2001b) 
registou novamente uma diminuição significativa do número médio de ciclos 
necessários para que a fractura se dê em limas utilizadas para preparar dez 
casos na clínica. A redução média mais baixa, por comparação com limas do 
mesmo tipo em estado novo, foi de 36% [.06(20)] e a mais alta, de 62% 
[.04(25)]; 

- Bahia et al. (Bahia et al., 2005c) simularam o uso clínico de limas ProFile 
através da preparação de dez canais curvos por cada lima. Estas limas 
resistiram, em média, a menos ciclos (entre 51% e 63% menos) do que limas 
idênticas em estado novo. A diferença de redução média de ciclos até à fractura 
dependeu do tipo de instrumento ProFile examinado (tamanho e conicidade); 

- Castro Martins et al. (de Castro Martins et al., 2006) compararam o 
número de ciclos até à fractura de limas ProFile novas e após terem sido 
utilizadas para instrumentar dez canais cada. Concluíram que a redução de ciclos 
até à fractura é marcada, significativa, e varia entre 28% e 35% conforme o 
diâmetro e a conicidade da lima ProFile considerada.  
 

Os valores da redução média de ciclos até à fractura registados no presente 
trabalho enquadram-se, pois, na ordem de grandeza referida pelos demais 
autores para limas não muito diferentes. 
 

b) Limas ProTaper S1 
 
 Também em limas ProTaper S1 se registou uma redução extremamente 
significativa da média de Nf após terem sido utilizadas para preparar nove dentes 
em contexto clínico: 37%. 
 O único artigo que menciona testes em protótipo após utilização clínica de 
limas ProTaper S1 foi publicado por Fife et al. (Fife et al., 2004). Os autores não 
encontraram diferenças significativas entre limas novas e limas usadas. Tal facto 
seria expectável pelo modo como as limas foram utilizadas sistematicamente: 
 1º) Os canais foram pré-instrumentados com uma lima 15K até ao 
comprimento endodôntico, depois o terço coronário foi preparado com Gates 
Glidden #2, 3 e 4 e finalmente todo o canal novamente, com uma lima 20K, até 
ao comprimento endodôntico. Por comparação com os diâmetros patentes ao 
longo da lima ProTaper S1, e no pior dos casos, em que o canal estivesse 
inicialmente atrésico, a lima não teve que cortar dentina entre D0 e D3, e entre 
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D4 e D8 o corte foi mínimo (D4 : 0,0075 mm de espessura de dentina; D5: 
0,02 mm; D6: 0,035 mm; D7: 0,055 mm; D8: 0,08 mm). Não foram, portanto, 
limas que tenham sido esforçadas por torção. Já limas chamadas a cortar dentina 
(como as S2 e F1), mostraram uma significativa redução do número de ciclos até 
à fractura. 
 2º) As limas rodaram durante um segundo quando no comprimento 
endodôntico e foram utilizadas para preparar 4 molares – o que representa, no 
pior dos casos, 16 canais. Também o critério de inclusão dos dentes no estudo foi 
bastante benévolo – pelo menos um canal com pelo menos 10º de ângulo de 
curvatura pelo método de Schneider. Quer isto dizer que a totalidade do 
comprimento de cada lima só foi utilizada em rotação/flexão durante um curto 
período de tempo, em condições de flexão favoráveis. 
 

c) Limas ProFile GT .10(20) 
 
 As limas ProFile GT .10(20) apresentaram um redução média de 22% do 
número de ciclos até à fractura após cada uma ter sido utilizada para preparar 5 
casos clínicos. Esta redução não foi, no entanto, considerada significativa do 
ponto de vista estatístico. Tal se deveu ao facto de haver uma dispersão grande 
dos valores obtidos e uma dimensão de amostra pequena para o desvio padrão 
encontrado. 
 Não existem dados publicados especificamente para limas 
ProFile GT .10(20) para comparar com os presentes resultados. No entanto, viu-
se anteriormente que o comportamento calorimétrico da liga de Ni-Ti destas 
limas não difere significativamente do das limas ProFile .06(35). Assim, à 
temperatura do corpo humano, esperar-se-ia um comportamento à fadiga 
comparável, a não ser que o desenho da região espiralada da lima a expusesse a 
um menor esforço. Ou, em alternativa, que a preparação prévia do canal a 
poupasse a um esforço tão elevado de rotação/flexão/torção. Esta última 
hipótese poderá fornecer uma explicação para não se ter notado uma diminuição 
significativa do número médio de ciclos até à fractura, pois a experiência clínica 
do utilizador destas limas levou-o a utilizá-las com cuidado, apenas no fim da 
preparação do espaço endodôntico. Um raciocínio comparável ao efectuado no 
parágrafo anterior – quando se analisaram os resultados propostos por Fife et al. 
(Fife et al., 2004) – mostra que as limas ProFile GT .10(20) são pouco 
esforçadas, pelo menos em regime de torção, pois trabalham num canal já 
bastante preparado, com pouca dentina para cortar e durante muito pouco 
tempo. 
 

F.III.2.1.1.2. Localização da fractura 
 
 A literatura que menciona o local da fractura antes e depois de as limas 
terem sido utilizadas para preparar canais endodônticos é concordante: o uso 
clínico não altera significativamente a distância a que a ruptura se dá da ponta 
das limas, em comparação com limas novas: 
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 - Fife et al. (Fife et al., 2004) não encontraram diferenças significativas no 
comprimento dos fragmentos de limas ProTaper (S1, S2, F1, F2, F3) novas e 
após terem sido utilizadas para preparar 4 molares. 
 - Plotino et al. (Plotino et al., 2006) analisaram o comprimento em limas 
Mtwo – novas e após terem servido para instrumentar 10 canais in vivo cada e 
também não encontraram diferenças nas limas analisadas [com excepção de 
limas .06(25) – com um aumento médio de 0,5 mm]. 
 - Bahia et al. (Bahia et al., 2005c), ao estudarem limas ProFile, também 
não encontraram diferenças significativas na localização da fractura ao longo do 
comprimento das limas. 
  
 Os presentes resultados não concordam sistematicamente com as citações 
anteriores: em limas ProFile .06(35) e ProTaper S1 houve uma alteração 
significativa do local onde a fractura se deu (no caso das limas ProFile, foi uma 
diferença média de 4 mm, extremamente significativa). Nas limas 
ProFile GT .10(20), a localização da fractura não se alterou significativamente. No 
entanto, foi muito consistente a constatação que a fractura tendeu a ocorrer, em 
média, muito perto do ponto em que as limas foram teoricamente mais 
esforçadas, tendo em conta a preparação prévia dada ao canal pelo clínico que as 
utilizou. Quando este ponto teórico coincidiu com aquele em que limas em estado 
novo também têm tendência à fracturar, então não se observou uma alteração 
significativa do local de ruptura [caso das limas ProFile GT .10(20)]. No caso de 
limas, como as ProFile .06(35), em que o ponto teoricamente mais esforçado 
dista consideravelmente do ponto onde limas novas fracturam, então a diferença 
entre limas novas e utilizadas clinicamente foi muito marcada e significativa 
[caso das limas ProTaper S1]. 
 Estes dados não podem ser confrontados com os três artigos atrás 
mencionados (Fife et al., 2004; Bahia et al., 2005c; Plotino et al., 2006), pois 
estes não fornecem todos os dados necessários à determinação do ponto onde 
teoricamente as limas foram mais esforçadas durante o seu uso intracanalar. É 
possível que os pontos de máxima tensão durante a flexão em protótipo tenham 
coincidido com aqueles em que as limas também sofreram maiores níveis de 
tensão durante a prática clínica. Outra possibilidade, é a distribuição muito 
homogénea dos níveis de tensão ao longo das limas pelo método utilizado para 
instrumentar canais dos três autores mencionados – se assim tiver sido, então é 
natural que continue a ser o ponto de maior tensão aquando da flexão em 
protótipo que determine o local da fractura: o mesmo quer as limas sejam novas 
ou tenham sido usadas na clínica. 
 

F.III.2.1.2. Implicações clínicas 
 
 Os presentes resultados confirmam que a utilização repetida das limas para 
preparação de sucessivos casos endodônticos acresce o risco de fractura por 
fadiga. Condições que exijam níveis de tensão particularmente elevados 
(curvaturas muito marcadas) deverão levar a uma rejeição mais precoce das 
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limas pois o número de rotações ainda disponíveis até à fractura estará 
fortemente diminuído. 
 O estudo do modo de instrumentação adoptado por cada clínico poderá 
fornecer dados importantes sobre o esforço imposto a diferentes tipos de limas 
utilizados para a preparação dos canais. Para além de permitir localizar o ponto 
mais provável de ruptura, poderá levar à reflexão sobre a melhor sequência a 
utilizar, de modo a optimizar a distribuição homogénea de forças ao longo das 
limas. 
 Também ficou estabelecido o potencial interesse de estudar o número de 
ciclos até à fractura em limas com utilização clínica, de modo a optimizar o 
número de vezes que poderão ser utilizadas por cada profissional em particular. 
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F.III.3. OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO DE 

LIMAS UTILIZADAS CLINICAMENTE 
 

F.III.3.1. Limas intactas utilizadas na clínica 
 
 Em todas as limas utilizadas na clínica e observadas em microscopia 
electrónica de varrimento foram detectados detritos orgânicos na superfície das 
mesmas. Este dado é concordante com várias publicações, que também 
mencionam restos ricos em carbono em limas ProFile (Martins et al., 2002; 
Alapati et al., 2004), ProFile GT (Tripi et al., 2001; Peng et al., 2005) e ProTaper 
(Alapati et al., 2004). Poderá ser relevante, do ponto de vista clínico, a 
incapacidade de remover completamente restos orgânicos pelos métodos comuns 
de limpeza e esterilização utilizados em consultório, se bem que a infecciosidade 
destes detritos esteja ainda por determinar. Alguns autores (Linsuwanont et al., 
2004; Parashos et al., 2004b) examinaram diferentes modos de limpeza de limas 
superelásticas, evidenciando que alguns métodos são mais eficazes e 
reprodutíveis do que outros, o que pode também explicar as diferentes 
quantidades de restos orgânicos encontrados pelos diferentes investigadores. 
 No presente trabalho, em que todas as limas foram sujeitas ao mesmo 
protocolo de limpeza e desinfecção, os instrumentos ProTaper S1 foram os que 
apresentaram menor quantidade de restos orgânicos na sua superfície, embora 
os outros dois tipos de limas também não tenham apresentado uma quantidade 
exacerbada de material rico em carbono. É possível que a morfologia das limas 
ProTaper S1 seja mais favorável à remoção de restos dentinários, pulpares e 
bacterianos por não apresentar sulcos helicoidais tão profundos, mas sim mais 
planos. 
 Por outro lado, e tal como outros autores (Eggert et al., 1999; Tripi et al., 
2001; Peng et al., 2005) também referem, detectaram-se alguns defeitos 
superficiais em maior número em limas com utilização clínica do que em limas 
novas: danificação da aresta cortante, crateras, arestas arredondadas, rebarbas 
metálicas, riscos superficiais. Não obstante, foram os traços de fractura 
incompleta que mais se fizeram notar, tal com referem inúmeros autores (Eggert 
et al., 1999; Sattapan et al., 2000b; Tripi et al., 2001; Martins et al., 2002; Svec 
et al., 2002; Alapati et al., 2004; Bahia et al., 2005c; Peng et al., 2005; de 
Castro Martins et al., 2006; Troian et al., 2006) que também examinaram 
instrumentos superelásticos após utilização clínica. Como exemplo, citem-se os 
estudos de Mize et al. (Mize et al., 1998) e de Svec e Powers (Svec et al., 2002). 
No primeiro, os autores encontraram fissuras em limas LightSpeed cicladas a 
25%, 50% e 75% do número médio de ciclos até à fractura; no segundo, os 
autores idenficaram fissuras em instrumentos ProFile usados para preparar 
apenas um canal curvo cada. 
 Em todos os três tipos de limas com utilização clínica, mas sem fractura, 
foram observados inúmeras fendas sobrepostas a traços de maquinagem pré-
existentes. A diferenças entre limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e 
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ProTaper S1 residiu sobretudo na localização das fissuras. Nos dois primeiros 
tipos de limas, as fissuras evidenciaram uma predilecção pelo fundo dos sulcos 
helicoidais, enquanto nas ProTaper S1 a localização preferencial correspondeu à 
zona da aresta cortante. Estas observações são coerentes com o que se observou 
em limas fracturadas em protótipo, durante os ensaios de rotação flexão. 
Concordam também com as observações feitas por Alapati et al. (Alapati et al., 
2004) em limas ProFile e ProTaper rejeitadas mas não fracturadas por alunos de 
pós-graduação em Endodontia. Os autores identificaram também uma 
preponderância de “linhas de fractura com restos de dentina encravados, nas 
superfícies côncavas [sulcos helicoidais] de limas ProFile nas regiões estreitas 
comparáveis a superfícies helicoidais [os bordos cortantes] de limas ProTaper”. 
Tal como se comentou anteriormente para a concentração de fissuras 
secundárias observadas em limas novas fracturadas em ensaios de 
rotação/flexão, a distribuição preferencial que é diferente nas limas ProTaper S1 
em relação aos outros dois tipos poderá ser duplamente explicada por uma maior 
concentração de defeitos superficiais pré-existentes em limas novas – que 
actuam como concentradores de tensão e iniciadores de fractura por fadiga – e 
também pela geometria das próprias limas que poderá condicionar uma maior 
concentração de tensões internas justamente nos locais onde mais traços de 
fractura se observam, quer durante ensaios de rotação/flexão quer após 
instrumentação de canais dentários. 
  
 Por último, detectaram-se alguns instrumentos ProTaper S1 entre o vasto 
conjunto de limas que foram reunidas que, apesar de não terem fracturado 
durante a prática clínica, evidenciaram distorção acentuada. Peng et al. (Peng et 
al., 2005) reuniu 122 limas ProTaper S1 rejeitadas numa clínica endodôntica 
universitária chinesa durante um período de 17 meses, estando 94 inteiras. 
Destas, apenas uma evidenciou distorção. Quando examinada em microscopia 
electrónica de varrimento, as características de superfície foram exactamente as 
mesmas apresentadas neste trabalho. Identificaram-se inúmeros traços de 
maquinagem adjacentes, com um trajecto ondulante e nitidamente afastados uns 
dos outros por fissuras. A localização diferente dos traços de fractura em limas 
com distorção – nos sulcos helicoidais – e em limas sem distorção – nas arestas 
cortantes – sugere um mecanismo de fractura também diferente. 
 

F.III.3.2. Limas fracturadas durante a prática clínica: 
Fractografia 

 
 As limas de Ni-Ti podem fracturar clinicamente por torção ou por fadiga em 
rotação/flexão, sendo a diferença entre os dois modos de fractura classicamente 
feita pela presença ou ausência de sinais de deformação plástica detectável na 
região imediatamente próxima à superfície de fractura (Serene et al., 1995). 
Alapati et al. (Alapati et al., 2005) examinaram 822 limas rejeitadas por alunos 
de pós-graduação da Universidade do Estado de Ohio e verificaram que 70% dos 
instrumentos ProFile rejeitados não apresentavam sinais de distorção visíveis a 
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olho nu, tal como 90% das limas ProFile GT e 58% das ProTaper. Estes números 
correspondem, pela classificação clássica mencionada, a fractura 
maioritariamente por fadiga em flexão. No presente trabalho, todas as limas 
novas que foram fracturadas em protótipo por rotação/flexão não apresentaram 
sinais de distorção na região adjacente ao local de fractura. Já algumas limas 
fracturadas na clínica recolhidas no contexto da presente investigação 
demonstraram a presença de distorção macroscópica. Não obstante, foram em 
número muito minoritário. 
 Cheung et al. (Cheung et al., 2005) questionaram recentemente esta 
classificação baseada no aspecto macroscópico da fractura, sugerindo que uma 
analise fractográfica das superfícies de ruptura deva sempre ser realizada em 
microscopia electrónica de varrimento. Procedendo deste modo, encontraram 
estrias de fadiga em 67% das limas ProTaper examinadas por contraste com os 
58% mencionados por Alapati et al. (Alapati et al., 2005), tendo concluído que “a 
fadiga parece uma razão importante para a fractura de limas mecanizadas 
durante o uso clínico”. 
 Embora no contexto do presente trabalho não se tenha procedido a uma 
quantificação das limas com marcas microscópicas de fadiga, as estrias que a 
caracterizam foram activamente procuradas em todas as limas observadas e 
encontradas com frequência, mesmo se por vezes tenha sido difícil localizá-las 
por a superfície de fractura ter sido parcialmente destruída por fricção. 
 O problema da fricção entre as superfícies complementares resultantes da 
fractura é, aliás, mencionado na literatura (Cheung et al., 2005; Peng et al., 
2005; Parashos et al., 2006; Wei et al., 2007) ou, pelo menos, detectável em 
algumas imagens publicadas (Alapati et al., 2005). Borgula [citado por (Parashos 
et al., 2006)] refere que “a observação precisa de facies de fractura de limas 
usadas na clínica é, com frequência, impossível por causa da distorção severa da 
superfície, presumivelmente por fricção entre os fragmentos imediatamente após 
a fractura”.  
 Apesar desta dificuldade, as amostras que permitiram alguma clareza de 
interpretação mostraram características comuns com as limas novas que foram 
fracturadas no protótipo. Observaram-se estrias de fractura na região periférica, 
cúpulas de fractura dúctil na maior parte da área de fractura e também algumas 
zonas com características de fractura frágil afastadas da zona inicial de fadiga.  
 Cheung et al. (Cheung et al., 2005) mencionam estrias de fadiga em limas 
ProTaper S1 localizadas no ângulo da superfície de fractura correspondente ao 
bordo cortante. No presente trabalho, esse foi justamente o local onde também 
se encontraram as estrias de fadiga de um modo sistemático - tanto em limas 
fracturadas na clínica como em limas novas fracturadas no protótipo - e onde a 
observação lateral mostrou existirem defeitos marcados em limas novas e 
fissuras iniciadas em limas utilizadas clinicamente que não chegaram a fracturar. 
Quanto à presença de cúpulas, também elas foram encontradas por Cheung et 
al. na maior área do facies de fractura de instrumentos ProTaper S1 fracturados 
na clínica, tal como se verificou na parte experimental deste trabalho, quer em 
limas novas fracturadas no protótipo bem como em limas fracturadas durante a 
instrumentação de canais endodônticos. Por último, estes autores mostram 
fotografias em que são visíveis facetas de descoesão intragranular, embora não 
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as mencionem nem identifiquem como tal. São zonas de aspecto finamente 
rugoso, entrecortadas por ribeiros, tal como se descreveu nas limas observadas 
no Cenimat (F.C.T./U.N.L.), tanto novas fracturadas em ensaios de 
rotação/flexão como fracturadas em contexto clínico. Mais, estas zonas 
aparecem, em todos os casos, perto de uma zona do facies de fractura em que 
houve mudança da direcção de propagação da fractura. 
 Outros autores (Spanaki-Voreadi et al., 2006) (Cheung et al., 2007; Shen 
et al., 2007; Wei et al., 2007) encontraram dados morfológicos sobreponíveis aos 
atrás mencionados, também em limas ProTaper. 
 Quanto aos instrumentos ProFile e ProFile GT observados no presente 
trabalho, as características da superfície de fractura são idênticas entre limas 
novas fracturadas em protótipo e limas fracturadas na prática clínica, com 
excepção do desgaste circunferencial já mencionado e que se verificou apenas 
quando a fractura se deu in vivo. Mais, existe também concordância entre o local 
onde as fissuras se identificam em limas utilizadas clinicamente mas não 
fracturadas e o local onde surgem as estrias de fadiga após fractura: sempre na 
área correspondente ao fundo da concavidade de um sulco helicoidal. 
 Os dados disponíveis na literatura para comparação das observações feitas 
em limas ProFile e ProFile GT fracturadas in vivo são escassos. Apenas Alapati et 
al. (Alapati et al., 2005) examinaram as superfícies de fractura deste tipo de 
limas, tendo encontrado sinais completamente sobreponíveis aos desta 
investigação. Foram, de resto, os únicos autores que estudaram superfícies de 
fractura a identificar e nomear como tal zonas de fractura frágil com descoesão 
intragranular. 
 Um outro modo de investigar a fractura de limas utilizadas na clínica, 
consistiu em fracturá-las em ensaios de rotação/flexão. Não se detectaram 
diferenças em relação a limas novas fracturadas em protótipo, o que está de 
acordo com as observações feitas por Bahia e Buono (Bahia et al., 2005c). Estes 
autores não encontraram diferenças no aspecto das superfícies de fractura de 
limas ProFile testadas em rotação/flexão por meio de um tubo metálico curvo, 
quer as limas fossem novas quer tivessem sido utilizadas para preparar dez 
canais MV de molares inferiores in vivo. Castro Martins et al. (de Castro Martins 
et al., 2006) utilizaram o mesmo procedimento para testar igualmente limas 
ProFile utilizadas, cada uma, para preparar 10 canais curvos em dentes 
extraídos. Não identificaram diferenças nos facies de fractura por comparação 
com os de limas novas. Em ambos os casos foram detectadas estrias de fadiga e 
um grande número de cúpulas na restante área de fractura, aspecto comparável 
ao das imagens anteriormente apresentadas. 
 De todo o exposto se pode suspeitar de um mecanismo clínico de fractura 
comparável ao observado em protótipo. Por outro lado, os ensaios de 
rotação/flexão em protótipo ficaram assim validados como modelo laboratorial 
para a compreensão da fractura de limas de Ni-Ti. 
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F.IV. CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO À 
FADIGA EM PROTÓTIPO: EFEITO DA 
TEMPERATURA DE TRABALHO 

 
 Estes ensaios de simulação foram apenas efectuados em limas 
ProFile .06(35) por serem aquelas que mais duração têm em ensaios de 
rotação/flexão em protótipo (vide § E.II.2.1, pág. 294) e porque a prática clínica 
do autor o fez sentir que são aquelas de comportamento mais previsível e 
também mais seguras. 
 

F.IV.1. EFEITO DA TEMPERATURA DE TRABALHO SOBRE OS ENSAIOS DE 

RESISTÊNCIA MECÂNICA 
 
 
 A liga de Ni-Ti de todas as limas testadas evidenciou ter a possibilidade de 
passagem de austenite a fase R por diminuição da temperatura. Assim, procurou 
averiguar-se a possibilidade de a fase R contribuir para um aumento da 
longevidade das limas ProFile .06(35) submetidas a ensaios de rotação/flexão, o 
que de facto de verificou de modo extremamente significativo nos ensaios em 
protótipo que se realizaram a 10 ºC. 
 Foi particularmente interessante evidenciar a relação entre a quantidade de 
fase R presente em função da temperatura - de acordo com os ensaios D.S.C. 
realizados – e a longevidade em ensaios de rotação/flexão dos instrumentos 
ProFile .06(35). A 10 ºC existe mais fase R presente do que a 20 ºC e a 37 ºC ou 
a 65ºC a liga está completamente austenítica. Paralelamente, a 10 ºC as limas 
ProFile .06(35) suportam muitos mais ciclos antes de fracturarem do que a 
20 ºC; a 37 ºC duram menos do que a 20 ºC, mas tanto como a 65 ºC. 
 O módulo de Young da fase R é menor do que o da austenite, razão pela 
qual Kuhn e Jordan (Kuhn et al., 2002) sugeriram que uma lima de Ni-Ti com a 
possibilidade de transformação B2 → R possa ser mais flexível do que outra em 
que esta transformação não se dê. 
 Iijima et al. (Iijima et al., 2002a) utilizaram três arames de Ortodontia 
feitos de ligas de Ni-Ti ligeiramente diferentes e tendo cada um, em 
consequência, uma temperatura de transformação Af diferente (16 ºC, 22 ºC e 
37 ºC). Todos os arames revelaram a possibilidade de ocorrência de fase R nos 
ensaios D.S.C. executados. De seguida, foram efectuados ensaios de tracção, 
com uma extensão até 3 mm, a 23 ºC, 37 ºC e 60 ºC. Verificaram que a tensão 
do patamar de superelasticidade é tanto maior quanto maior for a temperatura 
de teste e também quanto mais baixa a temperatura de transformação Af. Ou 
seja, quanto mais fase R estiver presente, menor a tensão do patamar de 
superelasticidade. 
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 Assim, estando todas as limas sujeitas à mesma deformação de flexão - 
porque testadas sempre no protótipo com um raio de curvatura de 10 mm 
aplicado a partir de D1 – a tensão gerada no interior das limas será tão mais 
baixa quanto maior a quantidade de fase R presente. No caso concreto dos 
instrumentos ProFile .06(35), a maior quantidade de fase R esteve presente 
quando a temperatura de teste igualou 10 ºC, razão pela qual esta foi a 
temperatura em que menor tensão se gerou na lima. Esta poderá estar 
relacionada com tensões internas também menores e, consequentemente, com 
uma menor propagação da fenda a cada novo ciclo, levando a uma maior 
longevidade das limas. 
 Por outro lado, a recta de Clausius-Clapeyton para o sistema de Ni-Ti (vide 
Figura 25, pág. 58) evidencia que, mesmo na presença exclusiva de austenite, a 
tensão crítica para a formação de martensite é tanto maior quanto maior for a 
temperatura de ensaio. A 10 ºC a tensão necessária para que o material entre no 
patamar de superelasticidade é, por conseguinte, menor do que para 
temperaturas mais elevadas. 
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F.IV.2. EFEITO DA TEMPERATURA DE TRABALHO SOBRE A FRACTOGRAFIA 

DAS LIMAS 
 
 Não existem dados publicados sobre ensaios de rotação/flexão realizados a 
temperaturas outras que a ambiente. Por esse motivo, também não existem 
descrições de facies de fractura de limas ensaiadas a temperaturas mais baixas. 
No presente trabalho, as superfícies de fractura de limas ensaiadas a 65 ºC não 
se distinguiram das limas ensaiadas a 37 ºC, quer fosse novas ou utilizadas na 
clínica. Já as limas ensaiadas a 10 ºC apresentaram uma morfologia global 
diferente, com uma superfície de fractura que adopta globalmente uma 
disposição tridimensional em cone e taça, mostrando uma direcção de 
propagação da fractura diferente consoante se considere o centro da área ou as 
regiões perto das superfícies helicoidais. Com efeito, estas últimas encontram-se 
anguladas em relação à área central, mais próxima de uma direcção 
perpendicular ao eixo longitudinal da lima. Também a área ocupada pelas estrias 
de fadiga se mostrou bastante mais vasta, embora centrada na região média do 
fundo do sulco helicoidal, como se verificou em todas as limas ProFile .06(35). 
 Estando a liga das limas a 10 ºC numa situação de transformação B2 → R 
largamente começada, com quase 50% da transformação concluída, forçoso é 
concluir que a estrutura interna do material condiciona o modo como a fractura 
se processa, o que microscopicamente se traduz por um aumento muito 
significativo da área de estrias de fadiga, que corresponde à propagação inicial 
da fenda primordial. Sendo o número de estrias muito mais elevado, a 
propagação da fenda inicial requereu um maior número de ciclos para se dar, o 
que poderá justificar o aumento muito significativo de ciclos necessários para 
fracturar as limas ProFile .06(35) a 10 ºC. 
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G.I. CARACTERIZAÇÃO DE LIMAS NOVAS 

 
 - As fases presentes na liga de Ni-Ti das limas endodônticas devem ser 
caracterizadas pela conjugação de duas técnicas: a Difracção de Raios-X para 
identificação das fases que existem a diferentes temperaturas e a Calorimetria 
Diferencial de Varrimento para a caracterização expedita das transformações que 
as envolvem. O método utilizado para a determinação de temperaturas de 
transformação provou ser bastante fiável, com um grau de reprodutibilidade 
elevado. 
  
 - A fase R pode existir em limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e 
ProTaper S1, dependendo a sua presença da temperatura a que o material é 
sujeito. 
  
 - A transformação da austenite em martensite (no arrefecimento) e da 
martensite em austenite (no aquecimento) faz-se com passagem pela fase R. 
  
 - As temperaturas de transformação envolvendo a austenite são bastante 
próximas para limas ProFile, quer ProFile .06(35) como ProFile GT .10(20), 
rondando os 18 ºC para Rs(5%) e 24 ºC para Af(95%). As limas ProTaper S1 
apresentam temperaturas de transformação mais baixas: 12 ºC para Rs(5%) e 
19 ºC para Af(95%). A 37 ºC, os três tipos de limas encontram-se em fase 
austenítica. 
  
 - O processo de maquinagem utilizado para fabricar as limas 
ProFile .06(35) não altera significativamente as características calorimétricas da 
liga. 
  
 - As limas ProFile .06(35) são as que apresentam melhor comportamento à 
fadiga, suportando perto de 9 vezes mais ciclos antes de fracturaram do que 
limas ProFile GT .10(20) ou ProTaper S1. Entre estas duas últimas, as diferenças 
não são significativas. 
  
 - O local onde se dá a fractura em limas novas sujeitas a ensaios de 
rotação/flexão apresenta uma grande variabilidade e a média difere, nos três 
tipos de limas, do ponto teórico onde se esperaria que um arame cilíndrico 
fracturasse quando sujeito ao mesmo arco de flexão. 
  
 - Em todas as limas examinadas, foram detectados traços de maquinagem 
na superfície das limas, particularmente marcados em instrumentos 
ProFile GT .10(20) e mais discretos em limas ProTaper. Na região cortante das 
limas, os traços de maquinagem têm uma orientação quase paralela com o 
sentido de rotação. Todas as limas apresentaram também uma película 
superficial, compatível com uma camada de óxidos resultante de 
electropolimento. 
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 - Os defeitos superficiais mais marcados têm uma distribuição topográfica 
diferente em limas ProTaper S1, ProFile .06(35) e ProFile GT .10(20). Nas 
primeiras, são visíveis endentações na aresta cortante, enquanto nas duas 
últimas existem sulcos de maquinagem mais profundos no fundo dos sulcos 
helicoidais. 
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G.II. EFEITOS SOBRE AS LIMAS DOS 
PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E DA 
IMERSÃO EM HIPOCLORITO DE SÓDIO 

 
 - A repetição, por dez vezes, de procedimentos de esterilização 
comummente utilizados em consultório não altera significativamente as 
temperaturas das transformações que envolvem a austenite em instrumentos 
ProFile .06(35). Nove repetições em limas ProTaper S1 também não produzem 
alterações significativas. 
  
 - Os procedimentos de esterilização reduziram, em média, 21 % o número 
de ciclos até à fractura em instrumentos ProFile .06(35) testados em 
rotação/flexão. No entanto, o comportamento à fadiga continua a ser mais 
favorável neste tipo de limas do que em instrumentos ProFile GT .10(20) ou 
ProTaper S1. Neste dois últimos tipos de limas, o número de ciclos até à fractura 
permanece baixo, não se detectando influência significativa dos procedimentos 
de esterilização. 
  
 - Os procedimentos de esterilização apenas alteraram o local onde a 
fractura se deu em instrumentos ProFile GT .10(20), nos quais a fractura passou 
a ocorrer preferencialmente na região do cabo e não mais na região cortante. 
  
 - Os procedimentos de esterilização não alteraram de modo significativo o 
aspecto em microscopia electrónica de varrimento de qualquer um dos três tipos 
de limas testadas. 
  
 - A imersão das limas numa solução aquosa de hipoclorito de sódio a 5% 
durante uma hora a temperatura ambiente teve efeitos comparáveis aos dos 
procedimentos de esterilização, no que respeita ao comportamento à fadiga. 
  
 - A imersão das limas em solução irrigante não altera de modo 
estatisticamente significativo o local onde a fractura se da em qualquer dos três 
tipos de limas analisadas. No entanto, a localização média da fractura em limas 
ProFile GT .10(20) novas corresponde à região cortante e em limas que tenham 
sido imersas em NaOCl corresponde ao cabo. 
  
 - A imersão estática de limas ProFile .06(35) em 5% [NaOCl]aq alterou o 
aspecto morfológico das limas, tendo-se os traços de maquinagem tornado mais 
óbvios e parecendo haver remoção parcial da película de óxidos presente em 
limas novas, na região do cabo. Em limas ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 as 
diferenças não são óbvias. 
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 - A análise fractográfica de limas fracturadas em protótipo não revelou 
diferenças significativas em relação a limas de tipo idêntico em estado novo, quer 
em observação de topo ou lateral. 
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G.III. EFEITOS DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA SOBRE 
AS LIMAS 

 
 - A utilização clínica de limas ProFile .06(35) e de limas ProTaper S1 
modifica as propriedades da liga de Ni-Ti, aumentando a média das temperaturas 
de transformação Rs(5%) e Af(95%) e espraiando as curvas D.S.C. . O aumento 
destas temperaturas ronda os 10 ºC em limas ProFile .06(35) e os 5 ºC em limas 
ProTaper S1. 
  
 - A evolução das temperaturas de transformação é comparável na liga Ni-Ti 
proveniente do cabo e da região cortante, tanto em limas ProFile .06(35) como 
ProTaper S1. 
  
 - Em todos os tipos de limas houve uma redução média do número de 
ciclos até à fractura em ensaios de rotação/flexão, após as limas terem sido 
utilizadas para a preparação de dentes in vivo. 
  
 - A utilização de limas ProFile .06(35) para a preparação de 10 casos 
clínicos cada reduziu, em média, de 40% o número de ciclos até à fractura, por 
comparação com o número médio de ciclos que limas novas idênticas suportam; 
em limas ProTaper S1 a redução média foi de 37%, após preparação de nove 
dentes em contexto clínico; e em limas ProFile GT .10(20) a redução média foi de 
22% após preparação de 5 casos clínicos. 
  
 - O local médio onde as limas fracturaram relacionou-se de modo 
significativo com o local onde, teoricamente, as limas mais dentina tiveram que 
cortar durante a preparação de canais in vivo. Este local de maior atrito foi 
determinado em função da preparação prévia que os clínicos fizeram com outras 
limas antes de utilizarem as limas estudadas no presente trabalho. 
  
 - Detectaram-se sinais de danificação da aresta cortante, crateras, arestas 
arredondadas, rebarbas metálicas e riscos superficiais em todos os três tipos de 
limas considerados após utilização clínica. Também se detectaram alguns restos 
orgânicos, apesar de as limas terem sido limpas, desinfectadas e esterilizadas. 
  
 - As limas com uso clínico mas sem fractura apresentaram inúmeras fendas 
sobrepostas a traços de maquinagem pré-existentes. Em limas ProFile .06(35) e 
ProFile GT, as fissuras situaram-se preferencialmente no fundo dos sulcos 
helicoidais, enquanto nas ProTaper S1 esta localização correspondeu à zona da 
aresta cortante. Nos instrumentos ProTaper S1 também foram detectados alguns 
raros casos de distorção acentuada das espiras, com desenrolamento das 
mesmas. 
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 - As superfícies de fractura de limas fracturadas durante a instrumentação 
in vivo de canais apresentaram todas, em maior ou menor grau, apagamento das 
características superficiais por fricção entre as faces de fractura logo após a 
ruptura, o que se manifestou por material brunido circunferencialmente. No 
entanto, as limas ProFile .06(35), ProFile GT .10(20) e ProTaper S1 
apresentaram características sobreponíveis às de limas novas fracturadas em 
protótipo: marcas de fadiga, cúpulas, regiões de mudança de direcção de 
propagação da fractura e algumas marcas de fractura frágil final. O mesmo se 
verificou em limas com uso clínica mas fracturadas em protótipo, com a única 
diferença de não haver marcas de atrito. 
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G.IV. MODULAÇÃO DO NÚMERO DE CICLOS ATÉ 
À FRACTURA EM PROTÓTIPO: EFEITO DA 
TEMPERATURA DE TRABALHO 

 
 - Verificou-se uma relação entre a quantidade de fase R presente a uma 
dada temperatura na liga de Ni-Ti de limas ProFile .06(35) e o número de ciclos 
necessários para fracturar este tipo de limas a essa mesma temperatura. 
  
 - A 37 ºC existe em média menos de 1% de fase R, enquanto a 10 ºC, 
existe em média 30% de fase R presente em limas que tenham sido arrefecidas a 
partir da temperatura ambiente; a 37 ºC as limas suportam perto de 960 ciclos 
até fracturarem, enquanto a 10 ºC o número de ciclos é mais de duas vezes 
superior. 
  
 - A 20 ºC, com apenas 2% de fase R presente, o número de ciclos à 
fractura é já uma vez e meia superior ao determinado a 37 ºC. 
  
 - As características fractográficas globais de limas ensaiadas a 10 ºC 
mantêm-se, havendo no entanto uma maior área ocupada por estrias de fadiga e 
uma mudança da direcção de propagação de fractura na vizinhança de cada 
vértice da superfície de fractura, o que confere um aspecto macroscópico de taça 
e cone ao facies de fractura. 
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H.  TRABALHOS FUTUROS 
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No seguimento do trabalho desenvolvido no contexto desta investigação, 
será interessante esclarecer o efeito da fase R no comportamento à fadiga, tanto 
por análise de limas ProFile .06(35) e ProTaper S1 ainda utilizadas hoje em dia 
na prática clínica com muita frequência, como por comparação com novas limas 
mecanizadas introduzidas no mercado recentemente – as limas Twisted Files -
que são apresentados como superiores pelo fabricante, justamente por a liga 
estar em fase R à temperatura de trabalho. 
 A verificar-se a importância da existência de fase R, e determinada a 
quantidade mínima que devera estar presente a 37 ºC para maximizar o 
comportamento à fadiga, será importante determinar os tratamentos térmicos 
que possam fazer aumentar as temperaturas de transformação para gamas 
próximas das do corpo humano. 
 Do ponto de vista morfológico, a determinação por análise de elementos 
finitos deverá permitir a identificação das regiões mais vulneráveis das limas 
quando sujeitas a rotação/flexão e a torção, de modo a dirigir o aperfeiçoamento 
do acabamento superficial das mesmas, diminuindo a possibilidade de inicacao de 
fendas por fadiga a partir de defeitos superficiais. 
 Merecerá, ainda, atenção o problema da tribocorrosão, uma vez que as 
limas são chamadas a trabalhar em contexto clínico na presença de hipoclorito de 
sódio quando sujeitas a rotação/flexão. 
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J.I. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES 

Nota prévia: 
 
Sempre que possível, optou-se por traduzir expressões inglesas para o 
português. No entanto, algumas siglas foram mantidas na sua grafia 
anglo-saxónica por serem comummente utilizadas em português (ex: S.E.M. – de 
scanning electron microscopy - em vez de M.E.V. – de microscopia electrónica de 
varrimento). Outras – do âmbito da Estatística - foram também deliberadamente 
deixadas em inglês por permitirem uma mais fácil compreensão, uma vez que os 
programas informáticos de análise estatística utilizam o inglês (ex: SS – por Sum 
of Squares, Soma dos Quadrados; Rank Sum – por soma do número de ordem). 
 
A________  
 
A: austenite. 
 
As: austenite start. Temperatura de inicio de transformação em austenite. 
 
As(5%): temperatura de início da transformação de fase R → A (ou M → A), 
correspondendo à temperatura em que 5% da energia total necessária à 
transformação de fase já foi consumida. 
 
Af: austenite finish. Temperatura de fim de transformação em austenite. 
 
Af(95%): temperatura de fim da transformação de fase R → A (ou M → A), 
correspondendo à temperatura em que 95% da energia total necessária à 
transformação de fase já foi consumida. 
 
As/f(x%): Mais genericamente, temperatura de inicio/fim da transformação de fase 
R → A (ou M → A), correspondendo à temperatura em que x% da energia total 
necessária à transformação de fase já foi consumida. 
 
at %: atomic percentage: percentagem atómica. 
 
ANSI/ADA – American National Standard Institute / American Dental Association 
– entidade norte americana responsável pela publicação de normas e 
padronizações relacionadas com dispositivos, instrumentos e métodos de teste 
em medicina dentária. 
 
Autocl. – autoclavagem. 
 
B________ 
 
B2 → B19’: transformação de austenite em martensite. 
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B19’ → B2: transformação de martensite em austenite. 
 
B19’ → R: transformação de martensite em fase R. 
 
B2 → R: transformação de austenite em fase R. 
 
C________ 
 
Cabo (cabo da lima) – região de NiTi cilíndrica entre a zona espiralada cortante e 
o mandril de encaixe no contrângulo. O seu tamanho é variável, conforme o 
instrumento seja de 21 ou 25 mm. Por exemplo, os instrumentos ProFile .06(35) 
têm a sua região entre D0 e D16, pelo que o cabo terá 5 mm visíveis num 
instrumento de 21 mm (16+5=21). 
 
Cutting edge – aresta de corte. 
 
Cutting flute – canelura helicoidal. 
 
Cutting angle – ângulo de corte. 
 
D________ 
 
D0, D1, D16 e, mais genericamente Dx: Diâmetro de um instrumento a 0, 1, 16 ou 
x milímetros da sua extremidade livre, oposta ao mandril. Mais precisamente, 
trata-se do diâmetro do círculo dentro do qual se inscreve a secção transversal 
da lima a 0, 1, 16 ou x milímetros da sua ponta livre. Por extrapolação, também 
se pode falar da região Dx como aquela em que o instrumento tem um diâmetro 
Dx , situada a x milímetros da sua ponta. Assim, D0 é uma forma de designar a 
ponta das limas  
 
Df: região da lima onde se dá a fractura. 
 
DxDy : região da lima compreendida entre Dx e Dy ; distância entre Dx e Dy. 
 
D0Df: distância a ponta de uma lima e o local onde a fractura se deu. 
 
D: Distal. 
 
Debris – resíduos. 
 
df: degrees of freedom; número de graus de liberdade (ANOVA e outras análises 
estatísticas). 
 
Dist. – Distribuição. 
 
DV: disto-vestibular / disto-vestibulares. 
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DL: disto-lingual / disto-linguais. 
 
DP: desvio-padrão. 
 
D.R.X.: Difracção de raio-X. Optou-se, no presente trabalho, por utilizar a sigla 
inglesa (X.R.D.) por uma questão de homogeneidade com outras siglas 
habitualmente utilizadas em Portugal, adoptadas directamente do inglês (ex: 
D.S.C., S.E.M., ...). 
 
D.S.C.: Differential Scanning Calorimetry; calorimetria diferencial de varrimento. 
 
E________ 
 
E.D.S. – Energy Dispersive Electroscopy: Espectroscopia por Dispersão de 
Energia. 
 
EP – Erro Padrão. 
 
F________ 
 
F: rácio F (ANOVA). 
 
Fretting – Forma de corrosão em que “as superficies se apresentam rilhadas, 
como carcomidas” (de Castro Martins et al., 2006)). 
 
Flash / Metal flash / Metal rollover – rebarba de maquinagem. 
 
G________ 
 
GG – broca de Gates Glidden. 
 
g.l. –número de graus de liberdade (ANOVA e outras análises estatísticas). 
 
GT .10 – designação abreviada de “ProFile GT .10 (20)”. 
 
GT .10(20) – designação abreviada de “ProFile GT .10 (20)”. 
 
H________ 
 
I________ 
 
IC: Intervalo de confiança. 
 
IC-95%: Intervalo de confiança a 95%. 
 
IC-95% (LS): Limite superior do intervalo de confiança a 95%. 
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IC-95% (L Sup): o mesmo que IC-95% (LS). 
 
IC-95% (LI): Limite inferior do intervalo de confiança a 95%. 
 
IC-95% (L Inf): o mesmo que IC-95% (LI). 
 
I.C.P.: (Inductively Coupled Plasma Spectroscopy): Espectroscopia de Emissão 
Atómica. 
 
I.S.O. – vide “Número I.S.O.” e “Limas I.S.O.”. 
 
J________ 
 
K________ 
 
L________ 
 
L: Lingual. 
 
Linha base do fluxo: nível basal de variação de fluxo ao longo do tempo (ou da 
temperatura) que se deve à libertação (ou absorção) de energia calorífica em 
quantidades diferentes em cada um dos poços do forno. Apesar do cuidado de 
fabrico dos calorímetros, é inevitável que as capacidades caloríficas nos dois 
poços sejam diferentes, por existirem diferenças mínimas de massa. 
 
Limas I.S.O.: limas que seguem as especificações da Norma A.N.S.I./A.D.A. n.º 
28 (1976a). Entre outras especificações, respeitam os números I.S.O. 
preconizados pela Norma. 
 
M________ 
 
M: martensite. 
 
M: Mesial. 
 
Machining groove – traço de maquinagem. 
 
Metal flash / Flash / Metal rollover – rebarba de maquinagem. 
 
Mf: martensite finish. Temperatura de fim de transformação em martensite. 
 
Milling marks – traço de maquinagem. 
 
ML: mesio-lingual / mesio-linguais. 
 
MOD: mesio-ocluso-distal. 
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Ms: martensite start. Temperatura de inicio de transformação em martensite. 
 
Ms(5%): temperatura de inicio da transformação de fase R → M (ou A → M), 
correspondendo à temperatura em que 5% da energia total necessária à 
transformação de fase já foi consumida. 
 
Ms/f(x%): Mais genericamente, temperatura de inicio/fim  da transformação de 
fase R → M (ou A → M), correspondendo à temperatura em que x% da energia 
total necessária à transformação de fase já foi consumida. 
 
MS: Mean Square; divisão da soma dos quadrados pelo número de graus de 
liberdade (ANOVA). 
 
MV: mesio-vestibular / mesio-vestibulares. 
 
MV1: canal mesio-vestibular 1. 
 
MV2: canal mesio-vestibular 2. 
 
N________ 
 
n – número de elementos que compõem uma amostra. 
 
N/a – não aplicável. 
 
n.s. – não significativo estatisticamente (p>α). 
 
Número I.S.O. – Números padronizados pela Norma n.º 28 A.N.S.I./A.D.A. 
(American National Standard Institute / American Dental Association) (1976a) 
para o diâmetro em D1 de instrumentos endodônticos (limas e alargadores) 
manuais, expresso em centésimos de milímetros: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. 
 
O________ 
 
One-way ANOVA – análise de variância. 
 
P________ 
 
P: palatino/palatinos. 
 
Pitting corrosion – corrosao por picadas. 
 
Q________ 
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R________ 
 
R: fase R. 
 
R → B19’: transformação de fase R em martensite. 
 
R → B2: transformação de fase R em austenite. 
 
r2 : measure of goodness-of-fit for linear regression. Medida de adequação do 
modelo linear. r2 varia entre 0 e 1. r2 =0 signifca ausência de relação entre 
valores X e Y no modelo de regressão linear. r2 =1 signifca que conhecendo um 
qualquer valor de X se pode conhecer o valor de Y correspondente – adequação 
perfeita do modelo linear aos dados experimentais. 
 
R2 (ANOVA): percentagem da variância total atribuível a variância entre grupos. 
Um valor elevado significa que uma larga percentagem da variância é devida a 
diferenças entre grupos. 
 
Rf: R-phase finish. Temperatura de fim de transformação em fase R. 
 
Rs: R-phase start. Temperatura de inicio de transformação em fase R. 
 
Rs(5%): temperatura de inicio da transformação de fase A → R (ou M → R), 
correspondendo à temperatura em que 5% da energia total necessária à 
transformação de fase já foi consumida. 
 
Rf(95%): temperatura de fim da transformação de fase A → R (ou M → R), 
correspondendo à temperatura em que 95% da energia total necessária à 
transformação de fase já foi consumida. 
 
Rs/f(x%): Mais genericamente, temperatura de inicio/fim  da transformação de fase 
A → R (ou M → R), correspondendo à temperatura em que x% da energia total 
necessária à transformação de fase já foi consumida. 
 
Radial land – superfície radial. 
 
Raking angle/Rake angle – ângulo de corte. 
 
S________ 
 
S1: designação abreviada de “ProTaper S1”. 
 
S.E.M.: Scanning Electon Microscopy. Microscopia Electrónica de Varrimento. 
 
S.D.: Standard Deviation. Desvio-padrão. 
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Sistema (de limas): conjunto de limas endodônticas produzidas por um mesmo 
fabricante, com características semelhantes e nome comum entre si, destinadas 
a serem utilizadas em conjunto para a preparação de canais endodônticos. Neste 
trabalho, foram utilizados os sistemas ProFile, ProFile GT e ProTaper. 
 
SS – Sum of Squares – Soma dos quadrados (ANOVA). 
 
T________ 
 
Transporte (de um canal endodôntico) – deslocamento da direcção de um canal 
no sentido do exterior da curvatura que o define. Geralmente provocado pela 
rigidez excessiva de um instrumento que não seja pré-curvado e utilizado para 
instrumentar insistentemente o interior de um canal curvo. O transporte de um 
canal pode-se manifestar por uma rectificação, formação de degraus ou 
perfuração da raiz. 
 
Two-way ANOVA – análise multi-variada. 
 
U________ 
 
V________ 
 
V: Vestibular. 
 
W________ 
 
wt %: weight percentage: percentagem ponderal. 
 
X________ 
 
Y________ 
 
Z________ 
 
Zona Cortante – região espiralada dos instrumentos endodônticos com função de 
corte. No presente trabalho, foram investigados instrumentos ProFile .06(35), 
ProFile .04(35), GT .10(20) e ProTaper S1, cujas regiões cortantes são, 
respectivamente, designadas D0-D16, D0-D16, D0-D8 e D0-D14. 
 
Símbolos e números 
 
*: resultado estatisticamente significativo, com p tal que 0,01≤ p ≤ 0,05. 
 
**: resultado estatisticamente muito significativo, com p tal que 0,001≤ p ≤ 0,01. 
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***: resultado estatisticamente extremamente significativo, com  p < 0,001. 
 
α: nível de significância escolhido, correspondente a um erro de tipo I 
(probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira). 
 
.06(35): designação abreviada de “ProFile .06 (35)” 
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