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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a resistência à fadiga cíclica de dois sistemas rotatórios, ProTaper 

Universal (PTU) e ProTaper Gold (PTG) sob diferentes temperaturas. Material e 

Método: Um total de 48 instrumentos rotatórios de níquel-titânio foram selecionados, 

sendo 24 instrumentos confeccionados com uma liga convencional, F2- ProTaper 

Universal, e igual quantidade de instrumentos confeccionadas com a liga Gold, F2- 

ProTaper Gold. Os instrumentos possuem o mesmo tamanho e design e foram 

divididos em 2 subgrupos (n=12) de acordo com as temperaturas testadas 20ºC ± 

1ºC e 37ºC ± 1ºC. Para realizar o teste de resistência à fadiga cíclica os 

instrumentos foram rotacionados de acordo com a velocidade de 300 rpm, num 

canal com 45 graus de curvatura que foi simulado com 3 pinos de aço rápido. O 

número de ciclos até a fratura (NCF) de cada instrumento foi calculado. Os dados 

foram analisados através de testes estatísticos de Análise de Variância (ANOVA) e 

teste de Tukey com nível de significância de 0,05. Resultados: Os instrumentos F2 

ProTaper Gold apresentaram melhores resultados nas duas temperaturas testadas à 

20ºC (478,33 ± 126,62) e à 37ºC (314,17 ± 46,65). Já os instrumentos F2 ProTaper 

Universal não obtiveram diferenças estatísticas nas duas temperaturas testadas, à 

20ºC (128,33 ± 26,314) e à 37ºC (65,414 ± 13,561). Conclusões: Sob as condições 

deste estudo, os instrumentos ProTaper Gold apresentaram resultados superiores 

aos instrumentos ProTaper Universal em relação à fadiga cíclica. Ainda, os 

instrumentos PTG apresentaram resultados superiores à temperatura ambiente 

(20ºC). 

Palavras-chave: Fadiga cíclica, ProTaper Gold, Transformação Martensítica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the cyclic fatigue resistance of two rotary systems, ProTaper 

Universal (PTU) and ProTaper Gold (PTG) under various temperatures. Material and 

Method: A total of 48 nickel-titanium rotary instruments were selected, with 24 

instruments made with a conventional alloy, F2-ProTaper Universal, and an equal 

number of instruments made with Gold alloy, F2-ProTaper Gold. The instruments had 

the same size and design and were divided into 2 subgroups (n = 12) according to 

the tested temperatures 20ºC ± 1ºC and 37ºC ± 1ºC. To perform the cyclic fatigue 

resistance test the instruments were rotated according to the speed of 300 rpm, in a 

channel with 45 degrees of curvature that was simulated with 3 fast steel pins. The 

number of cycles to fracture (NCF) of each instrument was calculated. The data were 

analyzed through statistical tests of Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test 

with a level of significance of 0.05. Results: The F2 ProTaper Gold instruments 

presented better results in the two temperatures tested at 20ºC (478,33 ± 126,62) 

and at 37ºC (314,17 ± 46,65). However, the F2 ProTaper Universal instruments did 

not obtain statistical differences to the two temperatures tested, at 20ºC (128,33 ± 

26,314) and at 37ºC (65,414 ± 13,561). Conclusions: Under the conditions of this 

study, the ProTaper Gold instruments presented superior results to the ProTaper 

Universal instruments in relation to the cyclic fatigue. Also, the PTG instruments 

presented higher results than the ambient temperature (20ºC). 

Key words: Cyclic fatigue, ProTaper Gold, Martensitic Transformation. 
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Introdução 

A liga de Níquel-titânio (NiTi) foi introduzida para a fabricação de 

instrumentos endodônticos, tornando-se mais conhecida para o tratamento do canal 

radicular devido suas diversas propriedades (1). Em comparação com as ligas de 

aço inoxidável, o níquel-titânio possui maior flexibilidade, maior resistência a fratura 

por torção, proporcionando uma anatomia original do canal radicular e menor 

probabilidade de erros processuais (1,2). São usualmente utilizados para 

modelagem e limpeza do canal radicular, devido sua elasticidade e capacidade de 

corte, possibilitando uma preparação do canal radicular de forma rápida e segura 

(3,4).  

Várias estratégias estão sendo desenvolvidas visando melhorar a 

flexibilidade e a resistência à fratura de instrumentos rotatórios de níquel-titânio, 

incluindo diferentes designs de secção transversal e o uso de novas metalurgias (5). 

Atualmente, os tratamentos térmicos de calor têm sido utilizados para melhorar as 

propriedades mecânicas das ligas de níquel-titânio (6), sendo esses tratamentos 

uma das abordagens fundamentais para aumentar a resistência à fadiga de 

instrumentos de NiTi (7).  

Muitas variáveis podem influenciar a resistência à fratura dos 

instrumentos rotatórios de níquel-titânio como, velocidade de operação, design dos 

instrumentos, tratamentos de superfície do metal e inclusive os ciclos de 

esterilização (8,9,10).  

Mesmo com todo desenvolvimento e inovação dos instrumentos 

endodônticos o risco de fratura ainda está presente, podendo inclusive ocasionar o 

insucesso do tratamento endodôntico. As fraturas de instrumentos endodônticos 

podem ser classificadas em dois tipos: fadiga cíclica flexural e fratura por torção (11). 

A primeira ocorre devido a ciclos repetitivos de tensão e compressão em canais 

curvos e a falha ocorre em seu ponto de flexão máxima, já a fratura por torção 

acontece em situações em que a ponta do instrumento se prende enquanto sua 

haste continua a girar, ou seja, advém de uma sobrecarga torcional (2,12,13). 

Recentemente, o sistema rotatório ProTaper Gold foi introduzido no 

mercado apresentando propriedades de metalurgia avançada e com um design de 

conicidade progressiva, proporcionando melhor eficiência de corte e segurança 
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durante o tratamento endodôntico. Este sistema de instrumentação rotatória 

apresenta as mesmas características geométricas da ProTaper Universal, porém, 

receberam a tecnologia do tratamento térmico o que modifica a metalurgia da liga de 

NiTi (14).  

Considerando o desenvolvimento de instrumentos rotatórios endodônticos 

baseado numa variação de tratamento térmico, torna-se importante um estudo para 

avaliar a influência de estresses externos, tal como a temperatura na resistência à 

fadiga cíclica de instrumentos rotatórios.  

Materiais e Métodos 

Instrumentos 

Foram selecionados 48 instrumentos rotatórios endodônticos sendo 24 

instrumentos confeccionados com uma liga convencional, ProTaper Universal 

(tamanho F2, 25mm, Dentsply Tulsa Dental Specialites, Tulsa, OK) e a mesma 

quantidade de instrumentos confeccionados com a nova liga, ProTaper Gold 

(tamanho F2, 25mm, Dentsply Tulsa Dental Specialites, Tulsa, OK). Os instrumentos 

foram testados para resistência à fadiga cíclica em diferentes temperaturas 

20°C±1°C (temperatura ambiente) e 37°C±1°C (temperatura do corpo humano). A 

velocidade de rotação foi fixada em 300 rpm (rotações por minuto) seguindo 

orientação dos respectivos fabricantes.  

Para o estudo, os instrumentos foram divididos em dois grupos (n= 24): 

PTU- Instrumentos ProTaper Universal e PTG- Instrumentos ProTaper Gold. Os 

grupos foram subdivididos em quatro grupos experimentais (n=12): PTU 20ºC- 

ProTaper Universal e 20ºC; PTG 20ºC - ProTaper Gold e 20ºC; PTU 37ºC - 

ProTaper Universal e 37ºC e PTG 37ºC- ProTaper Gold e 37ºC. 

Análise da Fadiga Cíclica 

Uma base de acrílico com 3 pinos de aço rápido foi utilizada para simular 

a curvatura do canal radicular e uma resistência foi instalada para controle das 

temperaturas (figura 1). Cada pino possui 3mm de diâmetro e 16mm de 

comprimento e tinham fenda em forma de “V” com uma largura de 0,5mm onde o 

instrumento foi posicionado para teste (figura 2). Um motor endodôntico (X-SMART, 

Dentsply Tulsa Dental Specialites) permitiu selecionar a velocidade de rotação dos 

instrumentos em rpm. O dispositivo mecatrônico funciona com um micro controlador 
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(software), o qual faz a função de recolher dados dos sensores de temperatura e 

fadiga cíclica, como também é responsável para os acionamentos de relés, que 

detêm propriedades de acionar altas cargas, com finalidade de ligar a resistência 

elétrica e o motor endodôntico de alta rotação.   

O motor endodôntico foi ligado a um software instalado em um notebook 

Samsung modelo NP370E4K. Através do software SENNZE – ensaio de resistência 

à fadiga cíclica, é possível ligar o motor, assim como também aquecer a temperatura 

devido à resistência instalada a essa base de acrílico e o sensor envia a temperatura 

de forma instantânea para o software de um modo que o mesmo faz o controle da 

temperatura. Diante da fratura do instrumento de teste, o circuito elétrico é 

interrompido, o cronômetro do software para imediatamente com uma precisão de 3 

segundos de “delay” e assim é determinado o tempo até a fratura de cada 

instrumento (figura 3). Posteriormente, o tempo de cada instrumento foi 

transformado em número de ciclos até a fratura (NCF) do instrumento. 

  

Fig. 1: base de acrílico com 3 pinos de aço rápido. 
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Fig. 2: lima teste simulando a curvatura do canal radicular. 

 

  

Fig. 3: Software SENNZE de ensaio de resistência à fadiga cíclica. 

 

Todos os instrumentos foram testados em ângulo de curvatura de 45 

graus e o comprimento de trabalho foi de 15mm em relação ao primeiro pino. O 

tempo até a fadiga cíclica foi recalculada em número de ciclos até a fratura (NCF) 

para contabilizar diferentes rotações por minutos. Os dados foram submetidos à 

análise estática. 

Análise Estatística 
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Os dados foram submetidos à análise estática descritiva seguindo por 

uma distribuição normal, comparadas por meio de testes estatísticos de Análise de 

Variância (ANOVA) e em seguida pelo teste de Tukey, sendo o nível de significância 

0,05. O software utilizado para realização dos testes foi o Statistix 10,0. 

Resultados  

Os instrumentos ProTaper Gold (PTG) testados apresentaram maior 

número de ciclos até a fratura nas duas temperaturas testadas, 20ºC e 37ºC. Em 

relação aos instrumentos ProTaper Universal a média de número de ciclos até a 

fratura foi superior em 20ºC quando comparado a 37ºC, no entanto, estes valores 

não apresentaram diferença estatística em relação às temperaturas testadas (Tabela 

1). 

Tabela 1. Média NCF por grupo e grupos homogêneos. 

Variável Média NCF e DP Grupos Homogêneos 

PTG 20 ºC ± 1ºC 478,33 ± 126,72 A 

PTG 37 ºC ± 1ºC 314,17 ± 46,653       B 

PTU 20 ºC ± 1ºC 128,33 ± 26,314            C 

PTU 37 ºC ± 1ºC 65,417 ± 13,561            C 

 

 

Gráfico 1: Gráfico em barras mostrando a média e desvio padrão por grupo testado. 
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Discussão 

Este estudo teve o objetivo de avaliar a resistência à fadiga cíclica dos 

sistemas ProTaper Gold (PTG) e ProTaper Universal (PTU) que se diferenciam em 

relação ao tratamento térmico da liga de NiTi, apesar destas se configurarem com as 

mesmas características geométricas. Os diferentes processos de fabricação afetam 

diretamente os padrões de distribuição de tensão-deformação e comportamentos de 

resistência à fadiga cíclica (11), e o comportamento de transformação das ligas de 

NiTi é fortemente influenciado por tratamentos termomecânicos (15,16).  

Diante disso, comparando a resistência à fadiga cíclica dos instrumentos 

F2 do sistema PTG, que possuem tratamento térmico, com os instrumentos F2 do 

sistema PTU, percebe-se que o número de ciclo até a fratura (NCF) do sistema PTG 

foi superior ao sistema PTU. O principal fator para a diferença de desempenho de 

resistência à fadiga cíclica do sistema PTG são as propriedades mecânicas da liga 

de NiTi (16), uma vez que o sistema PTG tem uma propriedade metalúrgica 

avançada a qual cria um aumento na flexibilidade do instrumento. Além disso, 

quando comparado ao sistema PTU, o sistema PTG pode apresentar mais de duas 

vezes a resistência à fadiga cíclica (17). Estudos recentes (11,13,14,16) 

apresentaram como resultados que o sistema PTG teve uma maior resistência à 

fadiga cíclica e maior flexibilidade (17) quando comparado ao sistema PTU. No 

entanto, o sistema PTU apresentou resultados de maior resistência a torção e 

microdureza quando comparados aos instrumentos PTG (14).  

Vários são os fatores que podem influenciar consideravelmente as 

propriedades mecânicas dos instrumentos de NiTi, dentre elas, a composição 

química da liga, a secção transversal e o processo termomecânico aplicado durante 

a fabricação (9,14). O tratamento térmico de calor das ligas de NiTi tem uma grande 

influência na resistência à fadiga cíclica dos instrumentos endodônticos (18).  

A transformação martensítica das ligas de NiTi pode ocorrer em uma 

transformação de fase única (austenítica [A]- martensítica [M]) ou uma 

transformação de duas fases (Austenitico [A] – Fase R – Martensitica [M]) 

dependendo dos tratamentos termomecânicos (18). Os instrumentos do sistema 
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ProTaper Gold demonstram um comportamento de transformação em 2 fases (ARM) 

e além disso apresentam uma alta temperatura (Af) devido ao tratamento térmico 

(11,14), tal fato pode explicar a maior resistência à fadiga cíclica dos instrumentos 

PTG em relação ao instrumento PTU.  

Neste estudo, além de avaliar a resistência a fadiga cíclica também foi 

possível avaliar a influência da temperatura durante o teste de fadiga cíclica. O 

sistema PTG apresentou melhores resultados na temperatura de 20 ºC do que 

quando o teste foi realizado sob a temperatura de 37 ºC. Embora para o sistema 

PTU não haja diferença estatística entre o número de ciclos até a fratura (NCF) nas 

diferentes temperaturas utilizadas, observa-se que à 20 ºC o número de ciclos foi 

maior que a 37 ºC. De acordo com esses resultados apresentados, é notório que a 

elevação de temperatura teve um impacto negativo sobre a resistência à fadiga 

cíclica dos instrumentos de NiTi. 

 Corroborando com os resultados deste estudo, um estudo recente (10) 

avaliou os instrumentos ProTaper Universal, Hyflex CM, Trushape e Vortex Blue 

quanto a resistência a fadiga cíclica em diferentes temperaturas e obtiveram 

resultados em que a resistência à fadiga cíclica foi significativamente superior à 

temperatura de 20 ºC do que a temperatura de 37 ºC. Outro estudo (20), mostra que 

em temperaturas inferiores (10 ºC) a utilizadas neste estudo os resultados também 

apresentaram-se melhores, até mesmo quando comparados a temperaturas 

superiores a utilizadas neste estudo, tal como 50 ºC. Assim, quanto mais baixa a 

temperatura em que os instrumentos são testados maior sua resistência à fadiga 

cíclica, e ainda um instrumento na fase martensitica pode apresentar melhor 

resistência em temperaturas mais baixas do que instrumentos na fase austenítica 

(13,19).  

Entretanto, durante os testes de resistência à fadiga cíclica, o atrito entre 

os instrumentos e as paredes dos canais simulados pode promover uma geração de 

calor e o aumento da temperatura local. Tal aumento de temperatura pode 

influenciar na resistência à fadiga cíclica dos instrumentos endodônticos de Níquel-

titânio (16,10). Contudo, no presente estudo foi utilizada água destilada para simular 

uma solução irrigadora, ao passo que também foi utilizada para controlar a 

temperatura desejada (20ºC e 37ºC), consequentemente, a água diminuiu o atrito 

entre o instrumento e os pinos de aço, simulando um ambiente clínico.  
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Sugere-se que novos trabalhos sejam desenvolvidos seguindo esta linha 

de pesquisa para que o dispositivo de teste seja aprimorado e que novos 

instrumentos sejam testados sob novas condições, como: diferentes soluções 

irrigadoras, diferentes temperaturas, diferentes simulações de angulação do canal 

radicular, entre outras.  

 

Conclusão 

De acordo com os resultados e limitações apresentados neste estudo, 

pode-se concluir:  

1. A metodologia utilizada neste estudo permitiu a simulação de diferentes 

temperaturas durante o teste de fadiga cíclica. 

2. Os instrumentos ProTaper Gold apresentaram resultados superiores a ProTaper 

Universal em relação à fadiga cíclica neste estudo. 

3. Os instrumentos ProTaper Gold apresentaram resultados superiores à temperatura 

ambiente (20ºC), enquanto que os instrumentos ProTaper Universal não obtiveram 

diferenças estatísticas em comparação as duas temperaturas testadas (20ºC e 

37ºC). 
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