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RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar o comportamento de dois instrumentos mecanizados de 

níquel-titânio durante os ensaios de flexão em 45º e de flexão rotativa estático 

e dinâmico.  

Métodos: Foram selecionados 20 instrumentos Revo-S® SU (MicroMega) e 20 

instrumentos Mtwo® (VDW), ambos nº 25/.06. O ensaio de flexão em 45º 

consistiu em aplicar uma força na ponta do instrumento, até que chegasse a 

uma angulação de 45º. A carga necessária para o instrumento atingir esse 

ângulo foi aferida. Para o ensaio de flexão rotativa o instrumento foi girado 

livremente a 310 rpm em um canal metálico com 9 mm de comprimento de arco 

e 6 mm de raio de curvatura, até que ocorresse sua fratura. O tempo até a 

fratura foi registrado e o número de ciclos até a fratura (NCF) calculado. No 

ensaio de flexão rotativa estático manteve-se o instrumento girando sem 

movimento axial até a fratura, já no dinâmico foi adicionado o movimento de 

avanço e retrocesso. Todos os dados foram analisados através do teste 

estatístico t de Student com nível de significância de 5%.  

Resultados:  Os instrumentos Revo-S® SU necessitaram de uma carga maior 

para serem flexionados em 45º que os instrumentos Mtwo® (p<0,05). Os NCF 

médios nos ensaios estático e dinâmico foram, respectivamente, 200,6 (±16) e 

510,7 (±20,7) para Mtwo®, e 106,5 (±17) e 187,5 (±21,18) para Revo-S® SU, 

com diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). O ensaio dinâmico 

aumentou significativamente a vida em fadiga de ambos instrumentos. A 

análise ao MEV não mostrou deformação plástica nas hélices dos instrumentos 

fraturados e as superfícies de fratura apresentaram características 

morfológicas do tipo dúctil.  

Conclusão: Os instrumentos Mtwo® se mostraram mais flexíveis e mais 

resistentes à fadiga que os instrumentos Revo-S® SU. O ensaio dinâmico 

aumentou a vida em fadiga dos instrumentos e o tipo de fratura observado ao 

MEV foi do tipo dúctil. 

 

Palavras-chave: Endodontia; instrumentos endodônticos; níquel-titânio; fratura 

por fadiga; flexibilidade. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: Evaluate the behavior of two rotary nickel-titanium instruments 

during cantilever-bending test and static and dynamic cyclic fatigue tests.  

Methods: 20 instruments Revo-S® SU (MicroMega) and 20 Mtwo® instruments 

(VDW) were elected for this study, all of them size #25/.06. The bending 

resistance test consisted in applying a load toward the tip of the instrument until 

it displayed a 45° deflection. The load required by the instruments to reach this 

angle was measured. For the cyclic fatigue tests the instruments were freely 

rotated within a metallic tube with a 9 mm arc length and 6 mm curvature 

radius. The instruments were kept rotating at 310 rpm until fracture. The time to 

fracture was recorded and the number of cycles until failure (NCF) calculated. In 

the static cyclic fatigue test, instruments were kept rotating in a statical mode 

until fracture, otherwise in the dynamic test, back and forward movement was  

applied to the instruments additionally to rotation. All data were analyzed using 

the statistic Student t test with significance level set at 5%.  

Results: The Revo-S® SU instruments required a greater load to be bent at 45º 

than Mtwo® instruments (p <0.05). Mean NCF for static and dynamic tests were, 

respectively, 200.6 (± 16) and 510.7 (± 20.7) for Mtwo®, and 106.5 (± 17) and 

187.5 (± 21.18) for Revo-S® SU, with statistically significant differences (p 

<0.05). The dynamic test significantly increased the fatigue lifespan of both 

types of instruments. SEM analysis demonstrated that the fractured surfaces of 

the analized instruments showed ductile morphological characteristics, and any 

plastic deformation was observed in the helical shaft of fractured instruments.  

Conclusion: Mtwo® instruments showed higher flexibility and resistance to 

fatigue than Revo-S® SU instruments, the dynamic test increased the fatigue 

lifespan of the instruments, and the fracture mode observed in the analized 

instruments was ductile type. 

 

Keywords: Endodontics; rotary endodontic instruments; nickel-titanium; cyclic 

fatigue; flexibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interior dos dentes apresenta um espaço endodôntico complexo 

formado por um ou mais canais principais e uma série de possíveis outros 

canais que formam um conjunto denominado “sistema de canais radiculares”. A 

infecção do sistema de canais radiculares apresenta uma peculiaridade em 

relação às outras infecções que ocorrem no corpo humano: está confinada a 

um ambiente com difícil acesso aos mecanismos de defesa do hospedeiro, 

dificultando assim o seu combate (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2011). 

Dessa forma, o único meio de tratamento é o acesso externo a esse 

sistema de canais, principalmente ao canal principal, onde se encontra o maior 

número de células microbianas, de forma a proporcionar uma limpeza químico-

mecânica objetivando a eliminação da contaminação microbiana (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2011). 

O sistema de canais radiculares apresenta uma anatomia complexa, 

com canais acessórios, secundários, laterais e comunicações, de forma que 

quanto mais distal for a posição do dente, mais complexa é a sua anatomia (DE 

DEUS, 1975). O objetivo ideal do endodontista seria a limpeza completa desse 

sistema de canais, tarefa nem sempre clinicamente viável. O profissional deve 

usar técnicas que consigam proporcionar o maior grau possível de limpeza de 

forma a atingir o máximo de áreas do endodonto, principalmente as 

irregularidades e curvaturas presentes no(s) canal(ais) principal(ais) (ROLDI et 

al., 2010). 

A utilização da liga níquel-titânio (NiTi) na endodontia trouxe inúmeros 

benefícios para o tratamento endodôntico. Suas propriedades de efeito de 

memória de forma e superelasticidade permitiram um melhor alargamento do 

canal, principalmente em canais curvos, que não eram possíveis com 

instrumentos fabricados em liga de aço inoxidável, melhorando a limpeza e 

consequentemente proporcionando uma melhor taxa de sucesso no tratamento 

endodôntico (LOPES et al., 2010c). 

Com a introdução da liga NiTi na fabricação de instrumentos 

endodônticos veio a sua utilização com motores pneumáticos ou elétricos em 

rotação contínua ou alternada (SIQUEIRA & LOPES, 2011). As propriedades 
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mecânicas da liga NiTi combinadas com desenhos inovadores proporcionados 

por diferentes fabricantes levaram a um mais efetivo e seguro alargamento dos 

canais (YOSHOMINE et al., 2005). 

Apesar da maior flexibilidade dos instrumentos de NiTi ter possibilitado 

um maior alargamento de canais curvos sem desvio do seu trajeto original e 

manutenção do forame apical em sua posição inicial (LOPES et al., 2006), o 

emprego de instrumentos em rotação contínua de forma mecanizada propicia 

um maior risco de fratura durante a instrumentação (GLOSSEN et al., 1995). 

Desta forma, existe uma grande preocupação sobre este tema, já que muitas 

vezes o instrumento pode fraturar sem antes apresentar uma deformação 

aparente que poderia alertar o operador quanto à fratura iminente (PRUETT et 

al., 1997).  

Fraturas de instrumentos acionados a motor podem ocorrer por torção 

ou por fadiga em flexão rotativa. A fratura por torção ocorre quando a ponta do 

instrumento fica imobilizada no interior do canal enquanto o restante da haste 

continua em rotação (LOPES et al., 2001). Já a fratura por fadiga ocorre 

quando um instrumento é girado em flexão no interior de um canal curvo, 

dentro de seu limite elástico e tensões trativas e compressivas são geradas 

alternadamente levando ao acúmulo de defeitos microestruturais que após um 

período pode levar à fratura (PRUETT et al., 1997).  

A resistência à fadiga de um instrumento trabalhado em rotação é 

expressa em “números de ciclos para a falha” (NCF) e se refere à quantidade 

de ciclos (voltas completas no sentido horário ou em sentido alternado) que um 

instrumento é capaz de resistir sob uma condição de carregamento específico 

(LOPES et al., 2009). 

De acordo com a especificação ANSI/ADA nº 28 (American National 

Standards Institute/American Dental Association) os testes de resistência à 

fadiga deveriam ser realizados com um carregamento estático. Entretanto, já 

em 1986, DEDERICH & ZAKARIASEN (1986) demonstravam a importância do 

movimento axial durante o ensaio de flexão rotativa, pois este proporciona uma 

maior distribuição das tensões no corpo do instrumento prolongando sua vida 

em fadiga. Outros autores, como HAÏKEL et al. (1999), também questionaram 

esta metodologia por considerarem este teste inadequado para instrumentos 

acionados a motor, já que os mesmos devem operar a uma determinada 
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velocidade antes de serem inseridos no interior do canal. Desta forma, YAO et 

al. (2006) ratificaram este conceito, considerando o ensaio de flexão rotativa 

dinâmico uma melhor simulação da situação clínica, além de proporcionar um 

aumento na vida em fadiga do instrumento ensaiado. 

Algumas características dos instrumentos endodônticos influenciam na 

resistência à fratura por fadiga. Características geométricas como: diâmetro, 

comprimento da parte de trabalho, número de hélices e desenho da seção 

transversal podem alterar o comportamento frente aos ensaios mecânicos 

desses instrumentos (STENMAN & SPANGBERG, 1993; RODRIGUES et al., 

2011). Além disso, a flexibilidade é um fator influenciador importante nestes 

ensaios e instrumentos mais flexíveis apresentam uma maior resistência à 

fratura por fadiga do que instrumentos mais rígidos (PRUETT et al., 1997; 

LOPES et al., 2006; PARASHOS et al., 2006). 

As vantagens dos instrumentos de NiTi levaram a uma ampla adoção 

da instrumentação acionada a motor por cirurgiões-dentistas em todo o mundo. 

Impulsionados pelo mercado crescente, os fabricantes desenvolvem cada vez 

mais produtos com diferentes características na tentativa de melhorar seu 

desempenho clínico. Entretanto, como os fabricantes oferecem poucas 

informações sobre as propriedades dos instrumentos, a avaliação desses 

novos instrumentos por métodos científicos se faz necessária a fim de oferecer 

recursos teóricos aos clínicos para fazerem uma seleção baseada em 

evidências (AL-HADLAQ, 2010). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar as 

características geométricas, a flexibilidade através do teste de flexão em 45º e 

a resistência à fadiga em flexão rotativa estática e dinâmica de dois 

instrumentos de NiTi presentes no mercado. O sistema Revo-S®, fabricado e 

comercializado pela MicroMega® (Besançon, França), possui características 

inovadoras e pouco estudadas, e o sistema Mtwo®, fabricado e comercializado 

pela VDW® (Munique, Alemanha), disponível há mais tempo e mais 

amplamente estudado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A liga Níquel-Titânio (NiTi) 

O tratamento endodôntico de canais curvos representa um verdadeiro 

desafio para o endodontista, o desvio no trajeto do canal e o transporte apical 

são consequências da dificuldade do instrumento em seguir o trajeto original do 

canal, o que pode acarretar na falha em controlar completamente a infecção do 

canal radicular (HAÏKEL et al., 1999). 

Os materiais em que são fabricados os instrumentos endodônticos são: 

aço carbono, aço inoxidável e níquel-titânio (NiTi). Há décadas o aço inoxidável 

tem sido o material mais comumente usado para fabricação dos instrumentos 

endodônticos, mas mesmo sendo muito mais flexíveis que os instrumentos 

fabricados em aço carbono, há uma grande dificuldade desses instrumentos 

em seguir a trajetória de canais curvos, tendo que muitas vezes serem pré-

curvados na tentativa de acompanhar a curvatura do canal (WEINE et al., 

1975). 

O uso da liga NiTi em endodontia foi primeiramente sugerido por 

WALIA et al. (1988), quando estes autores utilizaram um instrumento de NiTi  

nº 15 especialmente para o estudo. Foram realizados três ensaios mecânicos: 

flexão em cantiléver, torção em sentido horário e torção em sentido anti-

horário. Um instrumento de aço inoxidável padrão ISO nº 15 foi usado nos 

mesmos testes com intuito de servir como controle. Observaram que quando 

flexionados ou torcidos, esses instrumentos apresentavam uma flexibilidade de 

duas a três vezes maior que instrumentos em aço inoxidável, devido ao seu 

baixo módulo de elasticidade. Devido à sua alta ductilidade, os instrumentos de 

NiTi demonstraram uma maior resistência à fratura por torção em sentido 

horário e anti-horário que a liga de aço inoxidável.  

Uma das características da liga NiTi é a superelasticidade ou 

pseudoelasticidade, que é a capacidade de um material de recuperar a forma 

original após ser deformado muito além do limite elástico convencional quando 

a tensão é removida. A maioria dos metais pode ser deformada elasticamente 

até 0,1 a 0,2% de seu comprimento inicial. A liga níquel-titânio pode ser 

deformada em até 8% sem apresentar deformação residual após a retirada do 

carregamento. Essa característica é seu grande diferencial em relação à liga de 
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aço inoxidável, também empregada na fabricação de instrumentos 

endodônticos. O instrumento de aço inoxidável por apresentar uma maior 

resistência à deformação elástica, ou seja, maior rigidez, exerce uma maior 

força contra a parede dentinária externa da curva de um canal radicular, 

proporcionando um maior desvio na trajetória original do canal (LOPES et al., 

2010c). 

A liga NiTi usada em endodontia apresenta pequeno módulo de 

elasticidade, cerca de 1/4 a 1/5 em relação à de aço inoxidável, 

consequentemente possui alta elasticidade e alta resistência à deformação 

plástica e à fratura. A força necessária para flexionar um instrumento de NiTi de 

conicidade 0,02 e diâmetro D0 de 0,45 mm (instrumento ISO nº 45) é 

equivalente à necessária para flexionar um instrumento com a mesma 

geometria de aço inoxidável com diâmetro D0 de 0,25 mm (instrumento ISO nº 

25). Essas propriedades fazem com que o instrumento acompanhe com mais 

facilidade a curvatura do canal radicular, reduzindo o deslocamento apical e a 

alteração de seu formato original (SERENE et al., 1995). 

O baixo módulo de elasticidade e o comportamento superelástico da 

liga NiTi, resulta na alta flexibilidade dos instrumentos fabricados com esta liga 

e podem ser explicados pela transformação martensítica induzida por tensão 

(VIANA et al., 2010). A liga NiTi convencional apresenta estrutura cristalina em 

forma de austenita à temperatura ambiente e a indução de uma força externa 

que exceda uma certa intensidade provoca uma mudança na rede cristalina 

transformando-os em martensita. A fase martensítica é menos rígida e mais 

flexível que a fase austenítica, possuindo um módulo de elasticidade de 31 a 

35 GPa1 contra 84 a 98 GPa da austenita (SHEN et al., 2012). Para a maioria 

dos metais, o módulo de elasticidade varia de 14 GPa para o chumbo, 45 GPa 

para o magnésio, até 407 GPa para o tungstênio (CALLISTER, 2008).  

Segundo CALLISTER (2008), a deformação elástica é o processo de 

no qual a tensão e a deformação são proporcionais (lei de Hooke). Para a 

maioria dos materiais metálicos, o regime elástico se mantém até deformações 

                                            
1
 GPa = gigapascal. O pascal (Pa) é a unidade padrão de pressão e tensão no SI (Sistema 

Internacional de Unidades) e equivale à força de 1 N aplicada uniformemente sobre uma 
superfície de 1 m². Por sua vez, 1 Newton equivale à força gerada por um objeto de 1 kg 
acelerado a 1 m/s² (CALLISTER, 2008). 
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de aproximadamente 0,005. À medida que o material continua a ser deformado 

além desse ponto, a tensão deixa de ser proporcional à deformação e, 

portanto, a lei de Hooke não mais será obedecida, ocorrendo uma deformação 

permanente e não recuperável denominada deformação plástica. 

 

2.2. Flexibilidade dos instrumentos de NiTi 

Flexibilidade em flexão é a deformação elástica apresentada pelo 

instrumento endodôntico quando submetido ao carregamento na extremidade e 

na direção perpendicular a seu eixo (LOPES et al., 2006). Segundo ELIAS & 

LOPES (2007) a resistência em flexão de um instrumento depende do módulo 

de elasticidade e do momento de inércia da liga metálica conforme constatado 

na equação 1: 

 

  
   

   
 (1) 

  

Nesta equação, a flexão da barra, medida pela flecha (f) com 

carregamento em cantilever aumenta com a carga aplicada (P) e com o 

comprimento do instrumento (L), e diminui com o aumento do módulo de 

elasticidade do material (E) e com o momento de inércia (I). O módulo de 

elasticidade é o quociente entre a tensão aplicada a um corpo e a deformação 

elástica que ela provoca. Quanto menor o módulo de elasticidade maior será a 

flexibilidade do metal ou liga metálica. O momento de inércia é o produto da 

massa de uma partícula pelo quadrado da distância desta a um eixo. O 

momento da inércia depende da geometria transversal do instrumento. 

Em 1995, SERENE et al. compararam a força necessária para flexionar 

em 45º instrumentos endodônticos de aço inoxidável e de NiTi. Verificaram que 

os instrumentos de aço inoxidável necessitaram de carga significativamente 

maior para serem flexionados que os de NiTi. Esse comportamento, pode ser 

atribuído ao maior módulo de elasticidade do aço inoxidável em relação à liga 

NiTi. Na equação descrita anteriormente, quanto maior o valor do módulo de 

elasticidade, maior a rigidez e maior a carga necessária para se deformar o 

material na mesma flecha. 
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A resistência à flexão de instrumentos endodônticos influencia os 

resutados obtidos durante a instrumentação de canais radiculares. 

Instrumentos mais flexíveis provocam menos alterações no trajeto original do 

canal radicular que instrumentos mais resistentes à flexão. Além disso, a alta 

flexibilidade de um instrumento permite que a carga exercida sobre suas 

arestas de corte em um canal curvo seja reduzida, o que por sua vez reduz as 

tensões no instrumento e a possibilidade de fratura por fadiga (SCHÄFER et 

al., 2003).  

Vários estudos verificaram a correspondência entre a área da seção 

reta transversal e a rigidez do instrumentos, indicando que a configuração da 

seção é um fator predominante para afetar a resistência ao dobramento dos 

instrumentos. Estes estudos permitem supor que quanto maior for o diâmetro, a 

área da seção reta transversal ou a conicidade dos instrumentos, maior será a 

rigidez dos mesmos (SCHÄFER & TEPEL, 2001; SCHÄFER et al., 2003; TRIPI 

et al., 2006; VIANA et al., 2010). 

O estudo de TRIPI et al. (2006) demonstrou que a área da seção reta 

transversal e a presença de guia radial são fatores importantes na resistência à 

flexão dos instrumentos, pois a flexibilidade foi inversamente proporcional à 

área da seção transversal do instrumento. Consequentemente, instrumentos 

com menores áreas transversais tendem a mostrar melhores resultados em 

termos de resistência à fadiga. 

Outros aspectos também podem influenciar na flexibilidade e na 

resistência à fadiga dos instrumentos. Dois meios mais comuns para aumentar 

a flexibilidade são o aumento da profundidade dos sulcos dos canais 

helicoidais (diminuindo a área da seção reta transversal) ou o aumento do 

número de hélices por unidade de comprimento. Os instrumentos ProTaper® F3 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) sofreram uma modificação em seu 

projeto original, no qual foi projetado um perfil côncavo, antes convexo, da 

seção reta transversal proporcionando área menor, conferindo um aumento na 

flexibilidade destes instrumentos e levando à diminuição do índice de fratura 

por fadiga. Por outro lado, quanto menor a quantidade de hélices por milímetro 

ao longo do comprimento do instrumento, mais resistente este será à 

deformação e mais rígido se torna (GRANDE et al., 2006; TRIPI et al., 2006; 

INAN et al., 2007; CÂMARA, 2008; BONACCORSO et al., 2009). 
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 Segundo PLOTINO et al. (2010a) a flexibilidade influencia no trajeto 

seguido pelo instrumento endodôntico quando posicionado em um canal 

radicular. Cada instrumento irá seguir uma trajetória, com curvatura mais ou 

menos acentuada, dependendo de sua flexibilidade. PLOTINO et al. (2009) 

mencionaram também que esta diferença na trajetória seguida por 

instrumentos com diferentes níveis de resistência à flexão pode contribuir para 

variações na resistência à fratura por fadiga. 

 

2.2.1. Ensaio de flexão em 45º 

 O ensaio de flexão é utilizado para determinar a rigidez de instrumentos 

endodônticos. Segundo a especificação ANSI/ADA nº 28, para a realização do 

ensaio deve-se remover o cabo do instrumento, fixar 3 mm da ponta do 

instrumento e aplicar a carga na extremidade livre. No ensaio mede-se a 

resistência do instrumento para deslocar sua extremidade livre em arcos de 

30º, 45º e 90º. Em 1981, a ANSI/ADA nº 28 foi modificada e passou a 

especificar valores mínimos apenas para ensaios em 45º (ELIAS & LOPES, 

2007). 

 O ensaio consiste em aplicar uma carga trativa na direção perpendicular 

ao longo eixo do instrumento e medir sua resistência ao encurvamento 

(deformação elástica) ao aferir a intesidade da carga necessária para deslocar 

o instrumento a uma distância pré-determinada. Quanto maior a intensidade da 

carga, mais rígido é o instrumento (ELIAS & LOPES, 2007). 

 

2.3. Fratura de instrumentos de NiTi 

A fratura de instrumentos é uma grande preocupação em endodontia. 

Como os instrumentos em aço inoxidável geralmente demonstram alguma 

deformação antes de sua quebra, os profissionais podem avaliar as alterações 

provocadas pela deformação plástica nestes instrumentos e descartá-los antes 

que a fratura ocorra para evitar um acidente dentro do canal. Entretanto, as 

fraturas por fadiga podem ocorrer sem apresentar nenhum sinal prévio de 

deformação permanente ao longo do corpo do instrumento endodôntico 

(PRUETT et al., 1997). 

A fratura de materiais pode ser induzida pela aplicação de cargas 

lentas (tração, flexão e torção), por impacto, por carregamentos repetidos 
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(fadiga) ou por cargas de baixa intensidade atuando durante muito tempo 

(fluência). A resistência à fratura de materiais depende basicamente das forças 

de coesão entre seus átomos e da presença de defeitos nos materiais. 

Qualquer processo de fratura envolve duas etapas, a formação (nucleação) e a 

propagação de trincas, em resposta à imposição de uma tensão (CALLISTER, 

2008; LOPES et al., 2010d). 

Devido à dificuldade no processo de fabricação dos instrumentos 

endodônticos geralmente estes apresentam defeitos de acabamento superficial 

que agem como pontos concentradores de tensão e podem induzir a fratura do 

instrumento aos níveis inferiores de tensão dos teoricamente esperados 

(LOPES et al., 2010d).  

Alguns fabricantes de instrumentos endodônticos realizam o polimento 

eletroquímico da haste dos instrumentos de NiTi, com a alegada proposição de 

conferir maior resistência à fratura pela remoção de irregularidades na 

superfície (geradas pelo processo de usinagem para a conformação da haste 

helicoidal cônica). LOPES et al. (2010b) realizaram um estudo avaliando a 

influência do polimento eletroquímico na camada superficial de instrumentos 

endodônticos rotatórios no número de ciclos até a fratura. Neste estudo foram 

empregados instrumentos BioRaCe® (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Suíça)  BR5C, sendo 10 instrumentos tratados com polimento eletroquímico e 

10 sem polimento, que foram submetidos a ensaios de flexão rotativa em canal 

curvo com velocidade de 300 rpm até o momento de sua fratura. Os 

instrumentos com polimento eletroquímico demonstraram um número de ciclos 

até a fratura 124% maior que os instrumentos não eletropolidos, comprovando 

que o acabamento superficial de instrumentos rotatórios influencia na sua 

resistência à fratura. 

Os instrumentos acionados a motor possuem duas causas mais 

comuns de fratura: torção ou flexão rotativa (PRUETT et al., 1997).  

 

2.3.1. Fratura por torção 

A fratura por torção ocorre quando a ponta do instrumento é 

imobilizada enquanto na sua haste de fixação é aplicado um torque (força de 

rotação) superior ao limite de resistência à fratura por torção do instrumento. 

Com a imobilização da ponta do instrumento, o torque aplicado faz com que se 
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ultrapasse o limite de escoamento da liga metálica ocasionando uma 

deformação plástica. Essa deformação aumenta o encruamento2 do material. A 

continuidade do aumento do torque pode ultrapassar o limite de resistência à 

fratura do instrumento, provocando sua ruptura próximo ao ponto de 

imobilização (LOPES et al., 2010d).  

Segundo LOPES & ELIAS (2001), a imobilização do instrumento no 

interior do canal radicular pode ser minimizada reduzindo-se o carregamento e 

o avanço do mesmo no sentido apical. Quanto menor o carregamento e o 

avanço, menor a resistência de corte da dentina e a força de atrito, o que reduz 

a possibilidade de imobilização da ponta do instrumento no interior do canal. 

Outra medida que minimiza a possibilidade de ocorrência da fratura por torção 

durante o preparo mecânico do canal radicular é a realização de um pré-

alargamento do canal com instrumentos manuais, de tal forma que o emprego 

do instrumento mecanizado se inicia com um canal dilatado a um diâmetro 

superior ou similar ao primeiro instrumento para que não ocorra o travamento 

da ponta do instrumento acionado a motor (BERUTTI et al., 2004). A realização 

deste pré-alargamento, também denominado de glide path, tem sido 

recomendada pelos principais fabricantes de instrumentos para uso rotatório no 

canal radicular (Dentsply, SybronEndo, VDW3). 

De qualquer forma durante o uso clínico pode ocorrer o travamento da 

ponta do instrumento. Os motores elétricos fabricados para o acionamento de 

instrumentos endodônticos possuem baixo torque (variando de 0,6 a alguns 

poucos Newtons) de forma a pararem o acionamento do instrumento quando o 

torque máximo do motor é solicitado. Desta forma, a determinação do torque 

máximo suportado pelo instrumento é importante para definir a seleção do 

                                            
2
 Encruamento é um mecanismo de aumento de resistência mecânica (endurecimento) por frio. 

Quanto maior o encruamento, menor a plasticidade da liga metálica, maior a possibilidade de 

fratura do material (LOPES et al., 2010d). 

 

3
 Dentsply. PathFile - making the glide path accesssible to every clinician. 

http://www.dentsplymea.com/sites/default/files/PATHFILE_BROCHURE_GB.pdf; SybronEndo. 

The TF technique. http://www.sybronendo.com/index/cms-filesystem-action?file=sybronendo-

pdf/tf-brochure.pdf; VDW. Root canal preparation with Mtwo - the right technique. 

http://www.vdw-dental.com/pdf/Mtwo%20Anwenderkarte%20en.pdf 
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torque a ser utilizado em motores elétricos durante a instrumentação rotatória 

em canais radiculares. Deve-se selecionar um torque inferior ao limite de 

resistência à fratura em torção do instrumento a ser empregado. Assim, quando 

o carregamento atinge um determinado nível, o giro do motor é interrompido 

evitando a sobrecarga e a fratura do instrumento (LOPES & ELIAS, 2001). 

SATTAPAN et al. (2000) avaliaram o tipo e a frequência de defeitos em 

instrumentos rotatórios de níquel-titânio após sua rotina clínica em uso e 

analisaram as causas das falhas.  A amostra consistiu de 378 instrumentos 

utilizados por um endodontista durante sua prática clínica em seis meses. 

Quase 50% dos instrumentos apresentaram algum defeito. 21% do total 

fraturaram os quais foram divididos em dois grupos: fratura por torção em 

55,7% dos casos, e fratura por flexão rotativa em 44,3% dos casos. Os autores 

concluíram que o excesso de carregamento apical durante a instrumentação 

pode ter sido a causa das fraturas por torção. 

BASRANI et al. (2011) investigaram as propriedades de torção de 

instrumentos Revo-S® Shaping Universal (SU) (nº 25/.06) novos e usados. Os 

resultados demonstraram que o uso prévio dos instrumentos não influenciaram 

estatísticamente em relação ao torque máximo para fratura. No entanto, o 

ângulo máximo em torção até o momento da fratura apresentou diferença. 

Concluiu-se que o repetido uso dos instrumentos diminuiu significativamente o 

ângulo máximo em torção até a fratura mas não alterou o torque máximo. 

 

2.3.2. Fratura por flexão rotativa 

A fratura por flexão rotativa ocorre quando um instrumento gira 

continuamente em um canal curvo, estando dentro de seu limite elástico. Na 

região da curvatura, são induzidas tensões alternadas trativas na porção 

externa da curva e compressivas na porção interna da curva. A repetição 

destas tensões provocam mudanças microestruturais acumulativas, induzindo 

a nucleação, crescimento e coalescimento de pequenas trincas que aumentam 

com a rotação contínua do instrumento até o momento de sua fratura por 

fadiga (LOPES et al., 2010d). 

Fadiga é um fenômeno que ocorre normalmente após um longo 

período aplicando-se tensões repetidas ou ciclos de deformação. A fadiga é a 

maior causa de falha individual nos metais observadas pela ciência dos 
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materiais, representando cerca de 90% de todas as falhas nos metais. Mesmo 

em metais dúcteis, a falha por fadiga é de natureza frágil, existindo muito pouca 

deformação plástica associada à falha. O processo ocorre pela iniciação e a 

propagação de trincas, e em geral a superfície da fratura é perpendicular à 

direção de uma tensão de tração aplicada (CALLISTER, 2008). 

Segundo LOPES et al. (2009) as fraturas por flexão rotativa 

correspondem de 50 a 90% das fraturas de instrumentos endodônticos em NiTi 

e geralmente ocorrem sem que o instrumento apresente nenhum sinal de 

deformação plástica, o que dificulta a sua predição. INAN & GONULOL (2009) 

avaliaram a causa das fraturas de instrumentos na prática clínica endodôntica 

por 12 meses e verificaram que a fratura por fadiga foi a causa de 71,58% das 

fraturas de instrumentos. 

A fadiga pode ser de alto ou baixo ciclo, sendo considerada de baixo 

ciclo quando ocorre abaixo de 104 ciclos. A fadiga de baixo ciclo está 

geralmente associada a cargas mais elevadas que produzem além de 

deformações elásticas alguma deformação plástica durante cada ciclo, por isso 

sua vida em fadiga é geralmente curta (LOPES et al., 2010d). 

A vida em fadiga corresponde ao número de ciclos necessários para 

causar a fratura em um nível de tensão específico. O número de ciclos é obtido 

pela multiplicação da velocidade de rotação empregada pelo tempo para 

ocorrer a fratura do instrumento (LOPES et al., 2010d). Como o número de 

ciclos depende da velocidade de rotação e do tempo do ensaio, quanto maior a 

velocidade e o tempo de permanência do instrumento girando em flexão, maior 

será a incidência de fratura (ELIAS & LOPES, 2007). 

A determinação do número de ciclos até a fratura ou vida em fadiga de 

um material, como no caso dos instrumentos endodônticos, pode ser realizada 

através de ensaios mecânicos laboratoriais. Este ensaio é desempenhado 

através de aparelhos específicos. O instrumento endodôntico deve girar no 

interior de um canal artificial, acompanhando sua trajetória dentro do limite 

elástico. O canal artificial deve possuir diâmetro maior que o do instrumento a 

ser ensaiado permitindo ao instrumento girar sem ser submetido a tensões de 

torção ou flambagem (ELIAS & LOPES, 2007). O instrumento endodôntico 

deve ser acionado a uma velocidade predeterminada, empregando-se um 

contra-ângulo acoplado a um micromotor elétrico. O conjunto canal 
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artificial/contra-ângulo/micromotor elétrico é fixado em um dispositivo de 

suporte, tendo como objetivo principal eliminar a interferência do operador 

(LOPES et al., 2010d). 

Segundo LOPES et al. (2010d), quanto menor o raio de curvatura do 

canal, maiores o comprimento do arco, a velocidade, o diâmetro e a rigidez do 

instrumento empregado, menor será o número de ciclos até a fratura suportado 

pelo instrumento endodôntico ensaiado. 

As características geométricas dos instrumentos (área da seção reta 

transversal, diâmetro, conicidade, número, ângulo das hélices e acabamento 

superficial) parecem desempenhar um papel importante na resistência à fadiga 

dos instrumentos endodônticos (STENMAN & SPANGBERG, 1993; TRIPI et 

al., 2006 RODRIGUES et al., 2011). 

GRANDE et al. (2006) avaliaram se as características geométricas 

influenciaram a vida em fadiga de dois instrumentos endodônticos (Mtwo®/VDW 

e ProTaper®/Dentsply). O NCF diminuiu significantemente com o aumento do 

diâmetro do instrumento. Instrumentos de maior diâmetro sofreram fratura em 

menor tempo sob flexão rotativa que instrumentos de menor diâmetro. 

PRUETT et al. (1997) realizaram um extenso estudo sobre fadiga de 

instrumentos rotatórios de NiTi, no qual alguns fatores foram avaliados quanto 

a sua influência no número de ciclos até a fratura. Foi elaborado um método 

para avaliação do ângulo de curvatura e raio de curvatura do canal. O 

dispositivo possibilitou ao instrumento girar livremente no interior do canal até o 

momento de sua fratura. Segundo os autores o número de ciclos não foi 

afetado pela velocidade de rotação e o raio de curvatura, o ângulo de curvatura 

e o diâmetro do instrumento foram os fatores que mais influenciaram no 

número de ciclos até a fratura do instrumento. Um maior diâmetro na região 

média da curvatura, ou seja, na área de maior tensão, irá diminuir o tempo até 

a fratura dos instrumentos. O aumento no diâmetro e na conicidade do 

instrumento irá também, teoricamente, reduzir a vida em fadiga do mesmo. 

LOPES et al. (2009) avaliaram a influência da velocidade de rotação 

nos ensaios de flexão rotativa em instrumentos rotatórios de NiTi. Foram 

selecionados instrumentos ProTaper® Universal (Dentsply/Maillefer) F3 e F4, 

dos quais foram testados 10 instrumentos de cada diâmetro em ensaios com 

velocidades de 300 e 600 rpm, em canal artificial metálico com 6 mm de raio de 
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curvatura. O ensaio foi realizado no modo estático, ou seja, sem movimento de 

avanço e retrocesso. Os resultados mostraram que o aumento da velocidade 

influenciou negativamente na vida em fadiga do instrumento. 

AL-HADLAQ (2010) avaliou a resistência à fratura por fadiga em flexão 

rotativa do instrumento Revo-S® e comparou com dois instrumentos: Hero 

Shaper® (Micromega) e Profile® (Dentsply/Maillefer). Foram usados 15 

instrumentos para cada grupo com mesmo diâmetro (nº 25), conicidade (0,06 

mm/mm) e comprimento (25 mm). O ensaio foi realizado em dispositivo que 

consistia em uma base de aço acoplada a suporte para a peça de mão com 

relação precisa a um canal de aço inoxidável com 5 mm de raio de curvatura 

com 1mm de profundidade e 2 mm de largura. O ângulo de curvatura foi de 51° 

de acordo com o Método de Schneider (SCHNEIDER, 1971). Os instrumentos 

foram girados a uma velocidade constante de 300 rpm usando uma peça de 

mão com redução de torque de 16:1 alimentada por um motor elétrico com 

controle de torque. O tempo até a fratura foi monitorado por um cronômetro de 

1/100 segundos. O NCF foi calculado pela multiplicação do tempo até fratura 

em segundos por 5 (300 rpm/60). O instrumento Revo-S® apresentou menor 

resistência à fratura por fadiga em flexão rotativa com 96,1 segundos até a 

fratura ou 480,5 NCF. O instrumento HeroShaper® obteve 120,5 segundos ou 

602,5 NCF e o instrumento Profile® apresentou a maior resistência à fratura por 

fadiga com 154,6 segundos ou 773 NCF. As diferenças entre os três grupos 

foram estatisticamente significantes. Portanto, neste estudo, o instrumento  

Revo-S® apresentou uma resistência à fratura por fadiga em flexão rotativa 

significativamente inferior ao instrumento HeroShaper® e ao instrumento 

Profile®. 

Na endodontia, o ensaio de flexão rotativa pode ser considerado 

estático ou dinâmico. 

 

2.3.3. Ensaio de flexão rotativa estático e dinâmico 

O ensaio de flexão rotativa é considerado estático quando um 

instrumento endodôntico gira no interior de um canal curvo, permanecendo 

numa mesma distância, ou seja, sem deslocamento longitudinal de avanço e 

retrocesso. Quando durante o ensaio um instrumento é movimentado 
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longitudinalmente com avanço e retrocesso no interior do canal, este ensaio é 

denominado dinâmico (LOPES et al., 2010d). 

Segundo a ANSI/ADA nº 28 os ensaios de flexão rotativa para 

determinar a resistência à fadiga devem ser realizados com um carregamento 

estático, sem o movimento axial. Entretanto, HAÏKEL et al. (1999) relataram 

que este tipo de teste seria inadequado, já que por sua natureza os 

instrumentos devem ser operados a uma certa velocidade antes de entrarem 

no canal, tornando as análises estáticas irrelevantes. Esses autores avaliaram 

três instrumentos de NiTi mecanizados. Concluíram que quanto menor o raio 

de curvatura do canal menor o tempo de fratura e o aumento no diâmetro do 

instrumento reduz a vida em fadiga. 

DEDERICH & ZAKARIASEN (1986) já haviam demonstrado a 

importância do movimento axial durante o ensaio de flexão rotativa, pois este 

proporciona uma maior distribuição das tensões no corpo do instrumento 

endodôntico prolongando sua vida em fadiga. Os resultados mostraram que o 

movimento axial pode expandir significativamente a vida em fadiga dos 

instrumentos, pois houve aumentos de 230% a 530% na vida em fadiga dos 

instrumentos comparados ao ensaio estático. Este tipo de movimento em 

ensaios de flexão rotativa promove uma melhor distribuição das tensões no 

corpo do instrumento ao passar pela curvatura existente no canal. 

LI et al. (2002) avaliaram a fratura por fadiga do instrumento Profile® 

(Dentsply/Maillefer) nº 25/0,04 com diferentes velocidades em canais artificiais 

com ângulos diferentes e diferentes distâncias axiais nos movimentos de 

avanço e retrocesso. Os resultados mostraram que a vida em fadiga diminuiu 

significativamente com o aumento dos ângulos de curvatura e da velocidade de 

rotação. Entretanto, quanto maior as distâncias axiais no movimento de avanço 

e retrocesso, maior a vida em fadiga, isto se dá devido ao maior intervalo para 

o instrumento passar novamente pelo ponto de maior tensão do canal. Esses 

achados confirmam que permanecer por tempo prolongado com o instrumento 

dentro do canal acionado estaticamente irá gerar uma fratura prematura do 

instrumento. 

YAO et al. (2006) também consideraram o ensaio de flexão rotativa 

dinâmico uma melhor simulação da situação clínica, além de proporcionar um 

aumento na vida em fadiga do instrumento ensaiado. Em seu estudo 
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compararam três tipos de instrumento rotatórios de NiTi, além da influência do 

diâmetro na ponta do instrumento e da conicidade nos resultados de testes de 

flexão rotativa dinâmico. O estudo reuniu 10 grupos com os seguintes 

instrumentos: Profile® (Dentsply/Maillefer), K3® (SybroEndo) e RaCe® (FKG 

Dentaire) nos 25/0,04 e 24/0,06,  e ainda grupos com os instrumentos Profile® e 

K3® nos 40/0,04 e 40/0,06. Os instrumentos foram submetidos a rotações de 

300 rpm em um canal artificial metálico de 60º de ângulo de curvatura e 5 mm 

de raio de curvatura. O movimento axial realizado tinha uma amplitude de 3 

mm com velocidade de 1 ciclo por segundo. Observou-se que o instrumento 

K3® nº 25/0,04 obteve a maior vida em fadiga comparado a todos os outros 

grupos. O instrumento K3® obteve os melhores resultados quando comparado 

aos instrumentos Profile® e RaCe® para o grupo dos instrumentos nº 25/0,04. 

No grupo dos instrumentos nos 40/0,04 e 40/0,06, o instrumento K3® foi 

significantemente melhor que o instrumento Profile®. Neste estudo os autores 

concluíram que a área da seção reta transversal é proporcionalmente mais 

dominante, contribuindo mais para a fratura em fadiga que o diâmetro da ponta 

e a conicidade de um instrumento rotatório específico.  

LOPES et al. (2010a) reforçaram a importância do movimento de 

avanço e retrocesso durante a instrumentação rotatória de canais curvos. 

Utilizaram instrumentos ProTaper® Universal S2 (Dentsply/Maillefer) em 

ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico, submetidos a uma velocidade de 

rotação de 300 rpm e posicionados no interior de um canal metálico de 6 mm 

de raio de curvatura. No ensaio estático não houve movimento axial, enquanto 

no dinâmico houve um movimento axial de avanço e retrocesso de amplitude 

de 3 mm com 2 segundos para cada deslocamento. O estudo demonstrou que 

o ensaio dinâmico obteve um número de ciclos até a fratura do instrumento 

significativamente maior que o ensaio estático. A quebra do instrumento 

ocorreu no ponto de maior flexão no interior do canal artificial. Concluiu-se que 

o movimento axial aumenta significativamente a vida em fadiga do instrumento. 

 

2.4. Sistema Revo-S® 

O sistema Revo-S® é fabricado pela empresa Micro-Mega® em 

Besançon, França, e contém uma sequência básica de 3 instrumentos: SC1, 

SC2 e SU. Este sistema apresenta uma característica exclusiva que consiste 
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numa seção reta transversal assimétrica com raios em 3 tamanhos diferentes: 

R1, R2 e R3 (Figura 1) (MALLET & DIEMER, 2009). 

 

Figura 1. Desenho esquemático da seção reta transversal do instrumento Revo-S® SU. 
(Fonte:www.revo-s.com) 

 

Segundo o fabricante, o menor raio (R1) tende a promover uma maior 

flexibilidade ao instrumento e ainda proporcionar um espaço para maior 

eliminação de debris durante a instrumentação, além de evitar a compactação 

de dentina no segmento apical e/ou sua extrusão para a região periapical. O 

menor contato das arestas de corte com as paredes dentinárias deveria 

promover uma redução de tensão sobre o instrumento e consequentemente 

oferecer uma maior resistência à fratura (MALLET & DIEMER, 2009).  

É recomendado pelo fabricante a utilização de velocidade de rotação 

entre 250 a 400 rpm. O protocolo de utilização inicia-se com o instrumento SC1 

(nº 25/0,06) com comprimento de 21 mm, sendo usado nos 2/3 iniciais do canal 

com movimento único e progressivo, sem pressão. Em seguida deve ser 

empregado o instrumento SC2 (nº 25/0,04) no comprimento de trabalho com 

movimento progressivo de avanço e retrocesso. O instrumento SC2 é o único 

que possui uma seção transversal simétrica possibilitando, segundo o 

fabricante, uma melhor penetração no segmento apical sem desvios e 

formações de zips devido ao balanço das forças. O instrumento SU (nº 25/0,06) 

também deve ser usado no comprimento de trabalho com movimento único e 

progressivo, sem pressão. A Micro-Mega não recomenda o emprego de 

movimentos de avanço e retrocesso para os instrumentos SU (Figura 2) 

(MALLET & DIEMER, 2009).  
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Figura 2. Desenho esquemático do protocolo básico preconizado pelo fabricante do 
instrumento Revo-S® SU (Fonte: www.revo-s.com). 

 

Caso não atinja o comprimento de trabalho deve-se realizar movimento 

de limagem circunferencial em avanço. Este último instrumento recapitula a 

ação dos instrumentos anteriores e devido sua seção assimétrica deve 

promover uma melhor remoção de debris e melhorar a limpeza da região. O 

passo progressivo destes instrumentos possui o intuito evitar o efeito de 

roscamento (MALLET & DIEMER, 2009).  

Este sistema ainda disponibiliza instrumentos com maiores diâmetros 

para melhor adaptação a cada caso. Estes são: AS30, AS35 e AS40, com 

diâmetros D0 de 0,30 mm, 0,35 mm e 0,40 mm, respectivamente, todos com 

conicidade de 0,06 mm/mm. Estes devem ser usados sem pressão apical e 

depois de ter sido usado o instrumento SU. Podem ser usados no comprimento 

de trabalho (CT) ou em casos de canais atrésicos ou com curvatura acentuada 

da seguinte maneira: AS30 no CT, AS35 no CT - 0,5mm e AS40 no CT – 1mm, 

realizando um recuo progressivo programado (Figura 3) (MALLET & DIEMER, 

2009). 
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Figura 3. Desenho esquemático do protocolo recomendado para casos com canais mais 
amplos. (Fonte: www.revo-s.com) 

 

YOLDAS et al. (2012) estudaram a formação de microtrincas durante a 

instrumentação de canais mesiais de molares inferiores comparando o 

desempenho da SAF (Self-Adjusting File, ReDent Nova) com 4 tipos diferentes 

de instrumentos rotatórios de NiTi: Hero Shaper® (MicroMega), Revo-S® 

(MicroMega), Twisted File® (SybronEndo) e ProTaper® (Dentsply/Maillefer). 

Dentre estes, o único grupo de instrumentos que não apresentou formação de 

microtrincas foi a SAF. Não houve diferença estatística entre os grupos de NiTi, 

entretanto o grupo de instrumentos Revo-S® apresentou uma menor 

porcentagem de formação de microtrincas que os outros grupos comparados. 

Já HASHEM et al. (2012) objetivaram verificar a alteração de volume e 

o transporte do canal original após a instrumentação de canais mesio-

vestibulares de molares inferiores, por meio da tomografia computadorizada 

cone-beam. Compararam 4 instrumentos rotatórios de NiTi: Revo-S® 

(MicroMega), Twisted File® (SybronEndo), ProFile GT® Series X 

(Dentsply/Tulsa) e  ProTaper® (Dentsply/Maillefer), observando que o grupo de 

instrumentos ProTaper® produziram uma maior remoção de dentina em 

comparação aos outros 3 grupos que mostraram resultados sem diferença 

estatística. Todos os grupos demonstraram um certo grau de transporte no 

canal original, entretanto o grupo de instrumentos Twisted File® demonstrou um 

menor grau de desvio. O grupo dos instrumentos Revo-S® e ProFile GT® 

apresentaram menor desvio e transporte do canal que o grupo dos 

instrumentos ProTaper®. 
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2.5. Sistema Mtwo® 

A empresa VDW® (Munique, Alemanha) é a responsável pela 

fabricação do sistema Mtwo® a qual apresenta as seguintes características 

destes instrumentos: uma única sequência para todos os canais, todos os 

instrumentos são utilizados no mesmo comprimento de trabalho, e modelação 

simultênea (os instrumentos Mtwo® cortam automaticamente enquanto 

avançam apicalmente e lateralmente quando o movimento de pincelamento é 

utlizado). Cada instrumento cria um caminho para o próximo a ser utilizado e 

ainda remove apenas a quantidade de dentina necessária para o tratamento 

endodôntico (MALAGINO et al., 2006). 

O protocolo básico preconizado pelo sistema apresenta 4 instrumentos 

com diâmetros em D0 variáveis a partir de 0,10 mm a 0,25 mm e conicidades 

variáveis de 0,04 mm/mm a 0,06 mm/mm, os instrumentos apresentados são: 

nº 10/.04, nº 15/.05, nº 20/.06 e nº 25/.06 (MALAGINO et al., 2006).  

Após esta sequência básica com um diâmetro e conicidades finais de 

nº 25/.06, o sistema permite 3 diferentes abordagens para o preparo final do 

canal radicular. A primeira sequência permite que os profissionais alcancem 

diâmetros apicais de nº 30/.05, ou os tamanhos de nº 35/.04 e nº 40/.04. A 

segunda sequência aumenta a conicidade para 0,07 mm/mm que facilita a 

condensação vertical da guta-percha, mantendo o diâmetro apical em 0,25 mm 

e a terceira opção implica no uso de instrumentos especiais com tamanhos 

diferenciados na região apical (Figura 4) (MALAGINO et al., 2006). 

 

Figura 4. Sequências de instrumentos do sistema Mtwo®. (1) Primeira sequência com 
instrumentos nº 30/.05, nº 35/.04 e nº 40/.04. (2) Segunda sequência com instrumento nº 25/.07 

e (3) Sequência especial de instrumentos apicais (Fonte: MALAGINO et al., 2006). 
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O sistema Mtwo® A (Figura 4.3) é uma sequência especial de 

instrumentos desenhados especificamente para a modelação da região apical. 

É uma sequência de 3 instrumentos com variações em D0 e na conicidade. A 

característica especial é a conicidade elavada no último milímetro apical, 

enquanto o restante da porção coronal apresenta uma conicidade de 0,02 

mm/mm. O instrumento A1 apresenta D0 de 0,20 mm com 15% de conicidade 

no primeiro milímetro, o A2 com D0 0,25 mm e 15% de conicidade e A3 com D0 

de 0,25 mm e 20% de conicidade no primeiro milímetro. O restante do corpo do 

instrumento apresenta uma conicidade padrão ISO de 0,02 mm/mm 

(MALAGINO et al., 2006). 

O cabo dos instrumentos apresenta anéis coloridos de identificação do 

tamanho de acordo com o padrão ISO (International Standard Organization: 

ISO 3630-1, 1992). O número de anéis identificam a conicidade: 1 anel significa 

conicidade de 0.04 mm/mm, 2 anéis conicidade de 0,05, 3 anéis 0,06 e quatro 

0,07 mm/mm. Os instrumentos estão disponíveis em comprimentos de 21 mm, 

25 mm e 31 mm. Esses instrumentos também são fabricados com um 

comprimento de trabalho de 21 mm, maior que o convencional de 16 mm, o 

que segundo o fabricante, permitiria o alargamento da região coronal do canal, 

melhorando o acesso realizado, onde interferências de dentina estão 

geralmente localizadas (MALAGINO et al., 2006).  

A seção reta transversal destes instrumentos apresenta-se na forma de 

“S” itálico com duas arestas laterais de corte (Figura 5). O ângulo de corte 

apresentado é perpendicular ao longo eixo do instrumento. A ponta não 

apresenta ação de corte. O ângulo helicoidal dos instrumentos Mtwo® é 

variável e específico para cada instrumento de tamanhos diferentes. O ângulo 

helicoidal é menor para instrumentos de maiores diâmetros, com menos hélices 

ao longo do corpo do instrumento, e nos instrumentos menores o ângulo 

helicoidal é maior, proporcionando mais hélices por milímetro (MALAGINO et 

al., 2006). 
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Figura 5. Desenho esquemático da seção reta transversal Mtwo
®
 (Fonte: www.vdw-

dental.com). 

 

Os sulcos dos canais helicoidais são mais profundos no sentido apical 

para coronal, permitindo que os debris escapem no sentido coronal. Para os 

instrumentos de maiores diâmetros os ângulos helicoidais são variáveis ao 

longo de seu corpo, o que reduz a tendência deste instrumento a ser 

tracionado para o interior do canal (efeito de roscamento). Instrumentos de 

menores diâmetros possuem os ângulos constantes, o que, segundo os 

autores, permitem a tendência a estes instrumentos de avançar 

espontaneamente para o interior do canal, característica necessária na primeira 

fase de instrumentação (MALAGINO et al., 2006). 

Segundo os fabricantes o sistema Mtwo®, este deve ser utilizado com 

uma velocidade de 300 rpm. Devem ser usados sem um alargamento coronal 

prévio. Após a patência ter sido estabelecida com um instrumento de aço 

inoxidável tipo K nº 10, todos os instrumentos devem ser levados até o 

comprimento de trabalho com uma ligeira pressão apical. Assim que o 

profissional sentir um leve aprisionamento do instrumento no interior do canal, 

o mesmo deve retroceder de 1 a 2 mm e trabalhar no canal realizando o 

movimento de pincelamento para remover as interferências e avançar 

posteriormente até o comprimento de trabalho (MALAGINO et al., 2006).  
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3. JUSTIFICATIVA 

  

O conhecimento sobre as propriedades físicas e mecânicas dos 

instrumentos é essencial para a escolha profissional do instrumento a ser 

empregado na instrumentação de canais radiculares. A falta de informação por 

parte das empresas que fabricam os instrumentos prejudica o profissional 

durante esta escolha. Portanto, este estudo buscou a realização de ensaios 

mecânicos que visam determinar algumas características importantes no 

comportamento dos instrumentos endodônticos fornecendo subsídios para um 

uso mais seguro destas ferramentas na prática clínica. 
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4. HIPÓTESE 

  

A flexibilidade dos instrumentos influencia na resistência à fratura por 

fadiga dos instrumentos rotatórios de NiTi, de modo que quanto mais flexível 

for o instrumento maior sua resistência à fadiga. 

O ensaio de flexão rotativa estático apresenta menor número de ciclos à 

fratura que o ensaio de flexão rotativa dinâmico do mesmo instrumento. 

Baseado nas informações fornecidas pelo fabricante os instrumentos 

Revo-S® de eixo excêntrico são mais resistentes à fratura que os instrumentos 

Mtwo® que possuem eixo cêntrico. 
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5. PROPOSIÇÃO 

 

Este estudo teve como objetivos: 

1 – Verificar se as características geométricas analisadas no presente estudo 

dos instrumentos Revo-S® SU e Mtwo® influenciaram nos ensaios de flexão em 

45º e flexão rotativa; 

2 – Realizar o ensaio de flexão em 45º dos instrumentos Revo-S® SU e Mtwo®  

e comparar os resultados para determinar qual instrumento mais flexível; 

3 – Realizar os ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico dos instrumentos 

Revo-S® SU e Mtwo® e comparar os resultados para determinar o tipo de 

instrumento mais resistente à fratura e para determinar qual dos dois tipos de 

ensaios permite um NCF maior para os instrumentos; 

4 – Verificar a influência dos resultados do ensaio de flexão em 45º nos 

ensaios de flexão rotativa em ambos instrumentos avaliados; 

5 – Analisar, por meio de microscopia eletrônica de varredura a superfície de 

fratura e a configuração das hastes helicoidais cônicas dos instrumentos 

ensaiados nos testes de flexão rotativa estático e dinâmico. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Instrumentos 

Foram utilizados um total de 40 instrumentos com as mesmas 

dimensões nominais de comprimento (25mm), de conicidade (0,06 mm/mm) e  

de diâmetro D0 (0,25 mm), representados pelos instrumentos SU do sistema 

Revo-S® Micro-Mega® e 25/.06 do sistema Mtwo VDW® (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Imagem representativa dos instrumentos Revo-S
®
 SU (Fonte: www.revo-s.com) e 

Mtwo
®
 25/.06 (Fonte: www.vdw-dental.com). 

 

  

Dentre o total de 40 instrumentos, 20 foram utilizados para o teste de 

flexão em 45º, 10 Revo-S® SU e 10 Mtwo®, sendo os mesmos posteriormente e 

aleatoriamente distribuídos em dois outros grupos para a realização dos 

ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico, já que o ensaio de flexão em 45º 

é um teste não-destrutivo.  

Desta forma também foram usados 20 instrumentos para cada ensaio 

de flexão rotativa: estático  (10 Revo-S® SU e 10 Mtwo®) e dinâmico (10 Revo-

S® SU e 10 Mtwo®), de acordo com a descrição mais adiante. 

 

6.2. Dimensões dos instrumentos 

Para a padronização dos testes, 5 instrumentos foram escolhidos 

aleatoriamente e examinados sob a luz de estereomicroscópio (Pantec® – 

Panamba, Cambuci SP, Brasil). Os dados coletados a partir desta análise 
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foram obtidos de acordo com o proposto por LOPES et al. (2010c) e compostos 

a partir das seguintes variáveis: 

1. Comprimento da parte de trabalho: medida obtida a partir da ponta 

do instrumento até o início do intermediário; 

2. Número de hélices: quantidade total de hélices presentes na haste 

de corte do instrumento; 

3. Número de hélices por milímetro: medida obtida pela razão entre o 

número total de hélices e o comprimento da parte de trabalho; 

4. Conicidade (C): para o cálculo da conicidade foram obtidos os 

diâmetros em D3 e D13 - medida obtida pela distância entre duas retas 

tangentes às cristas das hélices de corte do instrumento - de acordo com a 

equação 2 descrita por STENMAN & SPANGBERG (1993):  

 

  
      

  
 (2) 

 

6. Diâmetro em D0:  foi calculado usando o resultado da conicidade e 

os valores de D3 de acordo com a equação 3: 

 

            (3) 

 

Dois instrumentos após terem sido ensaiados e fraturados de cada 

sistema avaliado foram selecionados aleatoriamente e embutidos em resina 

acrílica, seccionados no sentido transversal para visualização em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV - JSM 5800; JEOL, Tóquio, Japão) de sua seção 

reta transversal. Outros dois instrumentos de cada sistema foram selecionados 

para visualização ao MEV da sua ponta e haste de corte. 

 

6.3. Ensaio de flexão em 45º 

Este ensaio teve como objetivo medir a resistência à flexão em 45º de 

um instrumento para avaliar sua flexibilidade. Quanto maior a resistência à 

flexão, menor é a flexibilidade do instrumento e maior a sua rigidez. 

O ensaio de flexão em 45º foi realizado através do uso de uma 

máquina de ensaio universal (DL 10.000; Emic, São José dos Pinhais, PR, 
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Brasil) que promoveu a aplicação de uma carga trativa concentrada na 

extremidade livre do instrumento. O estado de tensão induz no instrumento 

uma tensão compressiva na parte superior e trativa na parte inferior. 

Cada instrumento foi fixado a partir de sua haste de fixação em uma 

morsa metálica com angulação de 45º em relação ao eixo horizontal que por 

sua vez encontrava-se fixa a um torno de bancada. O ponto de aplicação da 

força foi obtido com a fixação de outra pequena morsa metálica a 3 mm da 

extremidade de cada instrumento ensaiado. 

A força foi transmitida através de um fio flexível de aço inoxidável de 50 

cm de comprimento e 0,34 mm de diâmetro. Uma das extremidades do fio foi 

fixada no ponto de aplicação da força a 3 mm da ponta do instrumento e a 

outra extremidade foi fixada à cabeça da máquina de ensaio universal, 

conforme mostrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7. Desenho esquemático do ensaio de flexão em 45º. 
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A carga empregada neste ensaio foi de 20 N e a velocidade de 

deslocamento foi 15 mm/minuto. A carga foi aplicada até o momento de 

máxima flexão em 45º, a qual é determinada pelo deslocamento vertical da 

ponta do instrumento. Colocando-se os valores em um triângulo retângulo e 

sabendo-se que a tangente de 45º é igual a 1, para obter-se coerência nos 

resultados o deslocamento vertical deve ser o mesmo que a distância da parte 

de trabalho de cada instrumento testado menos 3 mm, local de aplicação da 

força (Figura 8). Portanto, cada instrumento foi previamente medido para 

realização do ensaio. 

Este ensaio fornece o diagrama “força (gf) versus deslocamento (mm)”, 

permitindo assim a medição da resistência ao deslocamento elástico 

(encurvamento) da extremidade do instrumento endodôntico. O peso da morsa 

metálica (6,3 gf) presa na ponta do instrumento para indicar o ponto de 

aplicação da força foi subtraído dos resultados. 

 

 

 

Figura 8. Esquema representativo da obtenção do deslocamento vertical. 

 

 

6.4. Ensaio de flexão rotativa 

O ensaio de flexão rotativa possui o objetivo de determinar a 

resistência à fadiga de um instrumento testado. Consiste em manter o 
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instrumento girando livremente no interior de um canal maior que seu diâmetro, 

dentro de seu regime elástico até o momento de sua fratura. 

Resistência à fadiga é dada em números de ciclos (NCF) e se refere à 

quantidade de voltas que um instrumento é capaz de resistir sob uma condição 

de carregamento específico. Como o número de ciclos até a fratura é 

cumulativo, este pode ser calculado pela multiplicação da velocidade que o 

instrumento estava submetido pelo tempo decorrido até a sua fratura por fadiga 

(LOPES et al., 2009).  

O canal utilizado para o teste era de aço inoxidável para evitar o 

desgaste do mesmo pelo instrumento e padronizar o comprimento do arco, o 

comprimento total do canal e do raio de curvatura, o que não é possível com o 

uso de canais de dentes humanos (LOPES et al., 2009). As dimensões deste 

canal estão descritas no desenho esquemático a seguir (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9. Desenho esquemático do canal metálico utilizado nos ensaios de flexão rotativa. 

 

Os ensaios de flexão rotativa foram realizados de acordo com o 

descrito previamente por RODRIGUES et al. (2011). 
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6.4.1. Ensaio de Flexão Rotativa Estático 

Para realização dos testes, um aparelho mecânico foi utilizado para 

evitar a interferência humana nos resultados. O aparelho era constituído em 

aço inoxidável e possuía uma base quadrada e um eixo vertical. O eixo vertical 

permitia a fixação e o movimento do conjunto micromotor e contra-ângulo 

regulado por um parafuso de ajuste manual (Figura 10).  

Na base do aparato havia uma morsa que aprisionava o canal metálico, 

o qual encontrava-se fixado a um bloco de resina transparente. A morsa era 

movimentada em uma lacuna, feita na base, e fixada com parafuso de aperto 

manual para permitir a coincidência da trajetória vertical do instrumento testado 

com o eixo longitudinal da parte reta do canal metálico (Figura 11). O canal foi 

preenchido com glicerina para minimizar o atrito gerado durante a rotação 

contínua do instrumento e reduzir a liberação de calor. A glicerina foi inserida 

com o auxílio do conjunto agulha e seringa de 10 ml, descartáveis. 

 

 

Figura 10. Imagem do aparelho mecânico utilizado nos ensaios de flexão rotativa. 
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Figura 11. Imagem aproximada do ajuste do instrumento com o eixo longitudinal do canal 
metálico. 

 

 

Os instrumentos foram posicionados no contra-ângulo e inseridos no 

interior do canal até sua ponta tocar em um anteparo posicionado na 

extremidade do canal. Este anteparo teve o objetivo de padronizar a distância 

de penetração do instrumento no interior do canal e foi removido após ajuste 

final do instrumento. 

O motor elétrico odontológico (Motor Dentscler – modelo MC-101 

Ômega, Vila Albertina, SP, Brasil) utilizado realizou o movimento de rotação 

contínua à direita com velocidade de 310 rpm e torque de 10 N∙cm. A peça de 

mão (contra-ângulo/micromotor) empregada possui redução de velocidade de 

20:1. 

O conjunto motor elétrico e peça de mão foram acionados até o 

momento da fratura do instrumento. O tempo até a fratura foi gravado por um 

único operador com um cronômetro digital (Technos® – Zona franca de 

Manaus, AM, Brasil) e estabelecido como o momento da visualização da 

quebra do instrumento. O número de ciclos até a fratura (NCF) foi obtido 

multiplicando a velocidade (v) pelo tempo (t) em segundos em que ocorreu a 

fratura, de acordo com a equação 4: 

 

        (4) 
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6.4.2. Ensaio de Flexão Rotativa Dinâmico 

Para o ensaio de flexão rotativa dinâmico foi utilizado o mesmo 

aparelho do ensaio estático descrito anteriormente. Neste aparelho existia uma 

haste vertical que era suportada por uma peça com o eixo excêntrico (came), 

que possibilita o movimento no sentido axial. Durante o ensaio dinâmico, esta 

haste vertical foi acionada por um pequeno motor elétrico desenvolvido com o 

intuito de movimentar para cima e para baixo no sentido axial, o conjunto 

micromotor/contra-ângulo, ao mesmo tempo em que o instrumento estava 

sendo girado em rotação contínua no interior do canal. A amplitude do 

movimento alternado axial foi de aproximadamente de 3 mm com cerca de 2 

segundos entre cada oscilação, baseado nos estudos de LI et al. (2002). 

Com este sistema, o instrumento descreve um movimento de avanço e 

retrocesso no interior do canal semelhante ao movimento que deve ser 

desempenhado por cirurgiões-dentistas durante o preparo do canal radicular. 

Da mesma forma que no ensaio estático, glicerina foi introduzida no canal para 

minimizar o atrito e o calor gerado. 

 O tempo até a fratura foi gravado por um único operador com um 

cronômetro digital (Technos® – Zona franca de Manaus, AM, Brasil) e 

estabelecido como o momento da visualização da quebra do instrumento. O 

número de ciclos até a fratura (NCF) foi obtido multiplicando a velocidade pelo 

tempo (em segundos) em que ocorreu a fratura (equação 4).  

 

6.4.3. Avaliação em microscopia eletrônica de varredura 

Os comprimentos das partes fraturadas dos instrumentos foram 

medidos com auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo Sul-Americana, 

Suzana, SP, Brasil). Após a fratura, os segmentos maiores dos instrumentos 

foram acondicionados em frascos contendo acetona, aguardando o momento 

oportuno para análise por meio do microscópio eletrônico de varredura.  

Três segmentos fraturados de cada grupo, selecionados 

aleatoriamente, foram submetidos à limpeza em unidade ultrassônica. A 

amostra selecionada foi acondicionada em frascos de Becker contendo 

acetona e em seguida depositada no cesto da unidade ultrassônica contendo 

água, operando em 40 kHz por 12 minutos.  
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A seguir os instrumentos selecionados foram fixados em um porta-

amostra e observados no MEV para análise da superfície e identificação do tipo 

de fratura (frágil ou dúctil) e de sinais de deformação plástica na configuração 

das hastes de corte helicoidais adjacente ao ponto de fratura.  

 

6.5. Análise dos dados 

Os dados obtidos pelos ensaios de flexão em 45º, juntamente com os  

ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico, incluindo a comparação entre os 

testes estático e dinâmico, foram analisados através do teste estatístico t de 

Student com nível de significância de 5% (p<0,05). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Dimensões dos instrumentos 

Os dados obtidos pela avaliação das características geométricas dos 

instrumentos avaliados no presente estudo estão descritos na Tabela 1. Os 

diâmetros em D0 apresentados pelos instrumentos testados são inferiores ao 

diâmetro nominal de 0,25 mm indicado pelo fabricante, mas a conicidade 

declarada foi comprovada em 0,06 mm/mm para ambos os modelos de 

instrumentos.  

Tabela 1. Médias das dimensões geométricas dos instrumentos endodônticos Revo-S® SU e 

Mtwo® 25/.06. 

Instrumentos 
Conicidade 

(mm/mm) 

D0 

(mm) 

Comprimento 

da parte de 

trabalho 

(mm) 

Nº de hélices 
Nº de hélices 

por mm 

Revo-S
®
 SU 0,06 0,22 20,5 10 0,5 

Mtwo
®
 0,06 0,23 17 7 0,41 

 

 

Os instrumentos foram avaliados segundo a padronização ISO 3630-

1/1992 que determina um mínimo de 16 mm para o comprimento de trabalho e 

tolerância de ± 0,02 mm para D0 do instrumento. Apenas o D0 do instrumento 

Mtwo® esteve dentro do padrão ISO, tendo uma variação média equivalente a  

-0,02 mm, enquanto o Revo-S® SU apresentou uma variação média de -0,03 

mm, superior a tolerância máxima.  

Destes instrumentos, três foram selecionados para análise por 

microscopia eletrônica de varredura, onde se observou que os instrumentos 

Revo-S® SU apresentavam ponta cônica circular e vértice arredondado. A 

passagem da base da ponta para a aresta de corte ocorria na forma de curva 

de transição. A seção reta transversal apresentou-se na forma triangular 

assimétrica com o perfil das paredes dos canais sinuosos (paredes côncava e 

convexa). Foi observado ainda, em conformidade com o proposto pelo 

fabricante, que os instrumentos apresentavam três arestas laterais de corte em 
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forma de filete com três canais helicoidais.  As superfícies da haste helicoidal 

cônica se encontravam adequadamente polidas (Figura 12 e Figura 13). 

 

Figura 12. Ponta e haste de corte do instrumento Revo-S® SU. (1) Ponta cônica circular com 

vértice arredondado. (2) Curva de transição. 

 

Figura 13. Seção reta transversal do instrumento Revo-S® SU. 
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Os instrumentos Mtwo® 25/.06 apresentaram ponta cônica circular e 

vértice arredondado, assim como curva de transição na passagem da base da 

ponta para a aresta de corte. Sua seção reta transversal mostrou um formato 

de S com duas arestas laterais de corte em forma de filete e dois canais 

helicoidais com perfis sinuosos. O acabamento de superfície da haste 

helicoidal cônica apresentou-se com qualidade aparentemente inferior ao 

observado nos instrumentos Revo-S® apresentando uma superfície mais 

irregular e menos polida (Figura 14 e Figura 15). 

 

Figura 14. Ponta e haste de corte do instrumento Mtwo®. (1) Ponta cônica circular de vértice 

arredondado. (2) Curva de transição. 

 
Figura 15. Seção reta transversal do instrumento Mtwo. 



 
 

38 
 

7.2. Ensaio de flexão em 45º 

A força máxima para encurvar em 45º os instrumentos rotatórios de 

níquel-titânio Revo-S® SU e Mtwo® estão descritos na Tabela 2. O ensaio com 

os instrumentos Mtwo® apresentou uma força média menor que dos 

instrumentos Revo-S® SU para serem encurvados até o ânglulo de 45º. Este 

resultado sugere que os instrumentos Mtwo® 25/.06 são mais flexíveis que os 

instrumentos Revo-S® SU. Os dados obtidos através deste ensaio foram 

analisados através do teste estatístico t de Student com nível de significância 

de 5%, e foi observado uma diferença estatística entre os grupos com p<0,05. 

 

Tabela 2. Média (± desvio padrão) da carga máxima (g) para flexionar os instrumentos Revo-S® 

SU e Mtwo® 25/.06. 

Instrumentos Nº de instrumentos Carga máxima (g) 

Revo-S
®
 SU 10 537 (45,22) 

Mtwo
®
 10 429 (7,84) 

 

 

7.3. Ensaio de flexão rotativa 

Os resultados dos ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico estão 

descritos na Tabela 3 . 

 

Tabela 3. Média (± desvio padrão) de números de ciclos até a fratura (NCF) dos instrumentos 

testados, Revo-S® SU e Mtwo® 25/.06. 

Ensaio 
NCF 

Revo-S
®
 SU Mtwo

®
 

Estático 106,5 (17) 200,6 (16) 

Dinâmico 187,5 (21,18) 510,7 (20,7) 

 

 

Os instrumentos Mtwo® 25/.06 apresentaram uma vida em fadiga maior 

que os instrumentos Revo-S® SU, tanto durante o ensaio estático quanto o 

dinâmico. Os dados foram analisados pelo teste estatístico t de Student com 

nível de significância de 5%, o qual mostrou uma diferença significante entre os 

instrumentos testados. 



 
 

39 
 

De acordo com os resultados para os dois tipos de instrumentos 

testados, houve um aumento no NCF com a mudança do ensaio estático para 

o dinâmico. Esta comparação foi analisada pelo teste estatístico de t de 

Student e mostrou-se significativa (p<0,05). 

As partes fraturadas foram medidas a partir da ponta até a porção 

fraturada de cada instrumento ensaiado. Os resultados obtidos estão descritos 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Comprimento médio (mm) das partes fraturadas de todos os instrumentos ensaiados 

em flexão rotativa. 

Ensaio 
Instrumentos 

Revo-S
®
 SU Mtwo

®
 

Estático 7,09 7,43 

Dinâmico 6,85 7,29 

  

 

O ponto do médio do canal curvo utilizado durante os ensaios de flexão 

rotativa encontrava-se a 7,5 mm da sua extremidade apical. Analisando os 

resultados das fraturas, observou-se que estas ocorreram sempre próximo ao 

ponto médio do canal, região de maior concentração de tensão do instrumento. 

Durante a análise ao MEV não foi observada deformação plástica nas 

hélices de nenhum dos instrumentos analisados (Figura 16 e Figura 17). O tipo 

de fratura encontrada independente do instrumento, Revo-S® SU ou Mtwo®, e 

indepedente do tipo de ensaio, estático ou dinâmico, foi sempre do tipo dúctil 

(Figura 18).  

Apesar dos instrumentos Revo-S® apresentarem um acabamento de 

superfície mais elaborado que os instrumentos Mtwo®, as hastes de corte 

helicoidais de ambos os instrumentos avaliados apresentaram ranhuras com 

diferentes profundidades advindas do processo de usinagem (Figura 19). Junto 

à superfície de fratura observaram-se inúmeras trincas localizadas na 

profundidade (depressão) das ranhuras presentes na superfície da haste de 

corte helicoidal. 
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Figura 16. Ausência de deformação plástica nas hélices junto à região de fratura. (A) Ensaio 

estático Revo-S® SU. (B) Ensaio dinâmico Revo-S® SU. 
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Figura 17. Ausência de deformação plástica nas hélices junto à região de fratura. (A) Ensaio 

estático Mtwo®. (B) Ensaio dinâmico Mtwo®. 



 
 

42 
 

 

 

Figura 18. Morfologia das superfícies de fratura. Presença de microcavidades (dimples) 
característica da fratura tipo dúctil. (A) Ensaio estático Revo-S® SU. (B) Ensaio estático 

Mtwo®. 
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Figura 19. Ranhuras com diferentes profundidades devido ao processo de usinagem (setas). 

(A) Ensaio dinâmico Revo-S® SU. (B) Ensaio dinâmico Mtwo®. 
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8. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à fratura por fadiga de 

dois instrumentos rotatórios de NiTi (Revo-S® SU e Mtwo®) e verificar a 

influência das características geométricas e da flexibilidade no NCF. Ambos 

são fabricados por usinagem para a conformação das hastes helicoidais de 

NiTi, sendo que os instrumentos Revo-S® SU apresentam um eixo de rotação 

excêntrico, característica única entre os produtos disponíveis atualmente. A liga 

NiTi possibilitou o emprego de instrumentos endodônticos mecanizados de 

forma mais segura, proporcionando um maior conforto e rapidez para o 

endodontista realizar o preparo dos canais radiculares. Entretanto, esses 

instrumentos podem fraturar no interior dos canais radiculares sem apresentar 

nenhum sinal prévio de deformação (GLOSSEN et al., 1995; PRUETT et al., 

1997).  

A fratura por fadiga ocorre sem deformação plástica visível e segundo 

o estudo de INAN & GONULOL (2009) foi a causa de 71,58% das fraturas de 

instrumentos utilizados na prática clínica endodôntica durante um período de 

12 meses. A fratura por fadiga dos instrumentos endodônticos pode ser 

avaliada em ensaios mecânicos laboratoriais por meio de aparelhos específicos 

(ELIAS & LOPES, 2007; LOPES et al., 2010d). Para o presente estudo os 

ensaios de flexão rotativa foram realizados em aparelhos mecânicos nos quais 

pôde-se estabelecer padrões específicos que permitiram comparações entre 

dois instrumentos diferentes, com a minimização dos possíveis vieses 

causados pelos operadores durante o ensaio. O aparelho utilizado para a 

realização dos ensaios de flexão rotativa foi acoplado a um micromotor elétrico 

que permitiu o instrumento girar a uma velocidade pré-estabelecida de 310 rpm 

para todos os instrumentos.  

Este estudo empregou canais artificiais para a realização dos ensaios 

para permitir uma padronização do carregamento oferecido a cada instrumento. 

O uso de dentes extraídos nos ensaios de flexão rotativa apesar de se 

aproximarem mais da situação clínica não permitem uma comparação das 

propriedades mecânicas dos instrumentos, pois dois canais radiculares nunca 

serão idênticos quanto ao comprimento do raio, comprimento do arco e posição 

do arco ao longo do canal. Portanto, é impossível controlar a intensidade das 
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tensões exercidas sobre o instrumento devido às diferenças na curvatura dos 

canais (YAO et al., 2006; LOPES et al., 2009). Diversos estudos demonstraram 

a influência da geometria do canal, como a posição da curvatura, o 

comprimento do arco, o raio de curvatura, na vida em fadiga dos instrumentos 

rotatórios (PRUETT et al., 1997; HAÏKEL et al., 1999; LOPES et al., 2007; 

LOPES et al., 2011).  

Um único canal metálico foi utilizado neste estudo para padronizar as 

tensões induzidas nos instrumentos e para excluir outras causas para a falha 

do instrumento durante o ensaio de flexão rotativa que não a fratura por fadiga. 

O canal metálico usado durante os testes de flexão rotativa apresentou 

diâmetro interno de 1,4 mm o que garantiu o giro livre do instrumento sem ser 

submetido a tensões de torção ou flambagem (ELIAS & LOPES, 2007).  

A resistência à fratura por fadiga é quantificada pelo número de ciclos 

que um instrumento endodôntico é capaz de resistir em um nível de tensão 

específico. O número de ciclos é obtido pela multiplicação do tempo para 

ocorrer a fratura pela velocidade de rotação empregada no ensaio. O número 

de ciclos é cumulativo e está relacionado à intensidade das tensões trativas e 

compressivas impostas na região de flexão de um instrumento que são 

impostas pela geometria do canal artificial utilizado durante o ensaio de flexão 

rotativa (LOPES et al., 2010d). 

Entretanto, diferentes instrumentos quando posicionados em um 

mesmo canal artificial cilíndrico não apresentam a mesma trajetória 

dependendo de sua flexibilidade (PLOTINO et al. 2010a). Além disso, cada 

instrumento posicionado em um canal artificial pode seguir uma trajetória com 

uma cuvatura diferente da curvatura do canal artificial. Este resultado irá 

depender da flexibilidade do instrumento e da relação diâmetro do 

instrumento/diâmetro do canal artificial. Essa diferença pode contribuir para as 

variações na vida em fadiga dos instrumentos endodônticos (PLOTINO et al., 

2009; LOPES et al., 2010a). 

Pequenas alterações no diâmetro, comprimento da parte de trabalho,  

número de hélices e diferentes seções retas transversais, podem alterar o 

comportamento desses instrumentos frente aos ensaios mecânicos (STENMAN 

& SPANGBERG, 1993; RODRIGUES et al., 2011). Segundo PRUETT et al. 

(1997), HAÏKEL et al. (1999) e GRANDE et al. (2006) o diâmetro influencia no 
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NCF dos instrumentos. Um maior diâmetro na região média da curvatura, ou 

seja, na área de maior tensão, irá diminuir o tempo até a fratura dos 

instrumentos. O aumento no diâmetro e na conicidade do instrumento irá 

teoricamente reduzir a vida em fadiga do mesmo.  

Quanto ao número de hélices apresentadas por cada instrumento, 

quanto menor a quantidade de hélices por milímetro ao redor de seu eixo, 

maior será sua resistência à deformação elástica e portanto, mais rígido o 

instrumento (TRIPI et al., 2006). No presente estudo o instrumento Mtwo® 

obteve um número menor de hélices por milímetro que o instrumento Revo-S® 

SU, entretanto apresentou menor resistência à flexão em 45º. Isto pode ter 

ocorrido pois a flexibilidade dos instrumentos endodônticos também é 

influenciada por outros fatores além do número de hélices, como o 

comprimento da parte de trabalho e área da seção reta transversal. 

O presente trabalho buscou realizar o ensaio de flexão em 45º para 

avaliar a resistência à flexão dos instrumentos e verificar sua flexibilidade, já 

que é um fator influenciador importante nos ensaios de flexão rotativa. Quanto 

maior a flexibilidade apresentada pelo instrumento, maior a resistência à fadiga 

estática ou dinâmica (PRUETT et al., 1997; LOPES et al., 2006; PARASHOS et 

al., 2006). A alta flexibilidade de um instrumento permite que a carga exercida 

sobre suas arestas de corte em um canal curvo seja reduzida, o que por sua 

vez reduz as tensões no instrumento e a possibilidade de fratura. Além disso, o 

aumento da flexibilidade reduz o risco de transporte do canal durante o 

alargamento de canais curvos (SCHÄFER et al., 2003). Os resultados aqui 

apresentados estão de acordo com este paradigma, já que os instrumentos 

Mtwo® apresentaram maior flexibilidade e maior resistência à fadiga que os 

Revo-S® SU, tanto no ensaio estático como no dinâmico. 

A alta flexibilidade dos instrumentos de NiTi está relacionada ao baixo 

módulo de elasticidade e ao comportamento superelástico dessa liga metálica. 

Além das características geométricas dos instrumentos, modificações na 

composição da liga NiTi e tratamentos térmicos foram desenvolvidos para 

aumentar essa característica de superelasticidade e consequentemente 

aumentar a resistência à fratura em fadiga (VIANA et al., 2010).  Os 

instrumentos de NiTi testados no presente trabalho foram confeccionados a 

partir da liga convencional NiTi e não é mencionado nenhum tratamento 
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térmico ou modificação na composição da liga metálica para melhorar suas 

propriedades de flexibilidade, não sendo portanto estes fatores que diferenciem 

os instrumentos testados para explicar os resultados distintos quanto a 

resistência à fratura.  

A seção reta transversal dos instrumentos é um fator predominante 

para afetar a resistência à flexão dos instrumentos. Quanto maior o diâmetro, a 

área da seção reta transversal e a conicidade, maior é a área total do 

instrumento, portanto maior sua rigidez (TRIPI et al., 2006; VIANA et al., 2010). 

Alguns métodos são utilizados pelos fabricantes para aumentar a flexibilidade 

do instrumento, como a diminuição da área da seção reta transversal 

aumentando a profundidade dos canais helicoidais. Qualquer alteração na 

configuração nesse desenho pode alterar o comportamento mecânico do 

instrumento durante a fadiga (TRIPI et al., 2006). A seção reta transversal dos 

instrumentos Mtwo® é caracterizada pelo formato de S, possui duas arestas 

laterais de corte em forma de filete com dois canais helicoidais de perfil 

sinuoso. É afirmado pelo fabricante que este desenho diminui o diâmetro do 

núcleo central e aumenta sua flexibilidade. Já a seção reta transversal dos 

instrumentos Revo-S® SU é triangular e assimétrica, com o perfil da parede dos 

canais sinuoso (parede côncava e convexa), com três arestas laterais de corte 

em forma de filete e três canais helicoidais. O fabricante declara que o formato 

assimétrico proporciona uma maior flexibilidade ao instrumento. 

Este estudo não realizou comparações entre o tamanho da área da 

seção reta tranversal dos instrumentos Mtwo® e Revo-S®, devido aos cortes 

transversais realizados não terem sido previamente padronizados em um 

diâmetro compatível para ambos instrumentos afim de serem passíveis de 

comparação. Ambos instrumentos apresentaram conicidade de 0,06 mm/mm, 

portanto qualquer alteração na região da área de corte iria aumentar ou 

diminuir a área transversal total apresentada pelo instrumento. Entretanto, os 

instrumentos Mtwo® apresentaram-se mais flexíveis que os Revo-S® SU, 

mesmo tendo o diâmetro em D0 maior que os Revo-S® SU e com conicidades 

iguais, sugerindo que a área da seção reta transversal dos instrumentos Mtwo® 

é menor que a área da seção dos Revo-S® SU, proporcionando menor rigidez 

(maior flexibilidade). 
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Os instrumentos testados neste estudo foram selecionados de modo a 

apresentarem o mesmo diâmetro nominal da ponta e mesma conicidade 

(25/0.06) mencionado pelo fabricante. Todavia, a avaliação das características 

geométricas dos instrumentos sob microscopia óptica demonstrou que apenas 

os instrumentos Mtwo® apresentaram valores numéricos dentro da 

especificação ISO (International Standard Organization: ISO 3630-1, 1992), 

que permite uma tolerância de +/- 0,02 mm para o diâmetro em D0. A mesma 

norma cita que o comprimento mínimo do segmento cônico da haste metálica 

de um instrumento endodôntico deve ser de 16 mm sem um valor máximo 

especificado, portanto ambos os instrumentos avaliados encontravam-se de 

acordo com esta norma. STENMAN & SPANGBERG (1993) realizaram um 

estudo onde relataram que os instrumentos endodônticos são pobremente 

padronizados. Os autores constataram grande variação nas dimensões dos 

instrumentos sugerindo uma revisão cuidadosa da normatização ISO atual, e 

ainda a modificação da tolerância de fabricação adotada. Até o presente 

momento não há especificações para instrumentos com conicidade maior que a 

norma ISO 0,02 mm/mm, demandando o desenvolvimento de padrões 

internacionais de conicidade, tamanho e os limites de tolerância aceitáveis para 

os instrumentos rotatórios de NiTi, que frequentemente se apresentam com 

conicidades superiores a este padrão. Pode-se dizer que a adoção de padrões 

e limites de tolerância pode aumentar a segurança na utilização desses 

instrumentos, diminuindo a incidência de fratura.  

O presente estudo utilizou 10 corpos-de-prova para cada tipo de ensaio 

realizado, somando um total de 40 instrumentos. ELIAS & LOPES (2007) 

mencionam que o número de corpos-de-prova em uma amostra deve ser no 

mínimo seis. Entretanto, como mencionado anteriormente apesar de apenas o 

instrumento Mtwo® se encontrar de acordo com as normas ISO, os mesmos 

podem apresentar variações nas dimensões de acordo com os critérios de 

tolerância destas normas. Desta forma, optou-se por utilizar uma amostra maior 

com de 10 corpos-de-prova para cada ensaio desenvolvido. 

Este trabalho comparou a resistência à fadiga de dois instrumentos de 

NiTi rotatórios. Os instrumentos Mtwo® apresentaram uma resistência à fadiga 

estatisticamente maior em flexão rotativa estática com um total de 200 ciclos 

até a fratura, enquanto os Revo-S® SU resistiram por 106 ciclos.  Este 
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resultado corrobora com os estudos de PLOTINO et al. (2010b), o qual avaliou 

a resistência à fadiga em ensaios de flexão rotativa estático de 5 instrumentos 

rotatórios de NiTi. Todos os modelos de instrumentos testados apresentaram 

diâmetro na ponta de 0,25 mm e conicidade 0,06 mm/mm, exceto o ProTaper® 

Universal (Dentsply/Maillefer) que apresentou conicidade variável. Os 

instrumentos Mtwo® (Sweden & Martina) apresentaram um NCF maior que os 

instrumentos ProFile® (Dentsply/Maillefer), ProFile® (Dentsply/Tulsa), 

FlexMaster® (VDW) e ProTaper®. Entretanto, esses resultados concernem aos 

testes realizados em um canal artificial de 2 mm de raio de curvatura e 90º de 

ângulo de curvatura, diferente do usado no presente estudo, portanto não 

podem ser diretamente comparados. 

LEE et al. (2011) compararam o desempenho de vários instrumentos 

rotatórios de NiTi em flexão rotativa estática. Também neste estudo os 

instrumentos Mtwo® apresentaram maior resistência à fratura por fadiga que os 

outros instrumentos comparados, ProFile® (Dentsply/Maillefer), HeroShaper® 

(MicroMega) e ProTaper® (Dentsply/Maillefer). Os resultados do presente 

estudo, assim como este de LEE et al. (2011) e PLOTINO et al. (2010b) 

diferem dos resultados obtidos por BHAGABATI et al. (2012). BHAGABATI et 

al. (2012) que compararam a resistência à fadiga entre 4 instrumentos 

rotatórios diferentes e os instrumentos Mtwo® apresentaram NCF menor que os 

Twisted File® (SybronEndo), ProFile® (Dentsply/Tulsa) e K3® (SybronEndo). 

Neste estudo, os instrumentos Twisted File® apresentaram uma resistência à 

fadiga estatisticamente maior que os outros modelos, entretanto este 

instrumento é fabricado por um processo diferente dos outros, sua geometria 

helicoidal é obtida por torção da haste e para isto a liga NiTi recebe um 

tratamento térmico prévio.  

Em outro trabalho, PEDULLÀ et al. (2011) compararam a resistência à 

fadiga dos instrumentos Twisted File® (SybronEndo), Revo-S® SU (MicroMega) 

e Mtwo® (Sweden & Martina) após a imersão em soluções de hipoclorito de 

sódio utilizadas na prática clínica. Os autores verificaram que o Twisted File® 

apresentou maior resistência à fratura por fadiga, seguido pelo Mtwo® e depois 

pelo Revo-S® SU. Estes resultados foram atribuídos ao diferente modo de 

fabricação apresentado pelo Twisted File®, que melhorou seu comportamento 

durante os ensaios de flexão rotativa tanto estático como dinâmico. 
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Contrariamente aos nossos resultados, neste estudo a comparação entre os 

resultados do Mtwo® e Revo-S® SU não foi estatisticamente significante, exceto 

num grupo testado no qual foi realizada a imersão dos instrumentos em 

hipoclorito de sódio por 1 minuto e realizado o ensaio de flexão rotativa 

dinâmico, no qual o Mtwo® mostrou-se estatisticamente superior.  

AL-HADLAQ et al. (2010) determinaram a resistência à fratura por 

fadiga de 3 instrumentos rotatórios de NiTi com mesmo diâmetro na ponta e 

conicidade (25/.06), Revo-S® SU (MicroMega), HeroShaper (MicroMega) e 

ProFile (Tulsa). ProFile apresentou um NCF estatisticamente maior que o 

HeroShaper e o Revo-S®, tendo o Revo-S® SU apresentado o menor NCF. Os 

autores não sugerem quais características físicas dos instrumentos podem ter 

levado a esse resultado. 

LOPES et al. (2010a) realizaram ensaios de flexão rotativa estático e 

dinâmico dos instrumentos ProTaper Universal® S2 (Dentsply/Maillefer). O 

canal utilizado por estes autores possuía as mesmas dimensões do canal 

utilizado no presente estudo. O ProTaper® obteve um NCF no ensaio estático 

de 340,5 e 625 no dinâmico. Em números gerais o ProTaper® apresentou 

melhores resultados que Revo-S® SU e o Mtwo® obtidos no presente trabalho. 

Entretanto, é importante apontar que o diâmetro na ponta do ProTaper® é 

inferior aos instrumentos aqui testados e sua conicidade é variável ao longo do 

corpo do instrumento o que pode explicar as diferenças nesta comparação. 

O presente estudo realizou ensaios de flexão rotativa tanto de forma 

estática como dinâmica. Estudos anteriores realizaram ensaios de flexão 

rotativa apenas no modo estático, como ditado pela especificação nº 28 da 

ANSI/ADA, sem o movimento de avanço e retrocesso (TRIPI et al., 2006; 

LOPES et al., 2007; GAMBARINI et al. 2008a; GAMBARINI et al., 2008b; 

TESTARELLI et al., 2009). Alguns trabalhos relatam a dificuldade em manter o 

instrumento em uma trajetória precisa durante o movimento de avanço e 

retrocesso (LI et al., 2002). Contudo, o aparelho utilizado neste estudo serviu 

para a realização do tanto do ensaio estático como do dinâmico. Uma haste 

vertical suportada por uma peça de eixo excêntrico possibilitou o movimento no 

sentido axial de forma precisa, sem interferência do operador. 

O ensaio dinâmico representa melhor a situação clínica, já que durante 

a instrumentação rotatória dos canais radiculares é preconizado realizar 
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movimentos de avanço e retrocesso no interior do canal sem deixar o 

instrumento girando na mesma posição no sentido do comprimento do canal. O 

movimento axial proporcionado pelo ensaio dinâmico permite uma melhor 

distribuição das tensões ao longo do corpo do instrumento, evitando a 

concentração de tensões em apenas uma área, o que gera o aumento da vida 

em fadiga (DEDERICH & ZAKARIASEN,1986; YAO et al., 2006; WHIPPLE et 

al., 2009; OH et al., 2010). 

Este trabalho corroborou estudos prévios (LI et al., 2002; YAO et al., 

2006; LOPES et al., 2010a; OH et al., 2010; LOPES et al., 2011) com relação 

ao aumento da vida em fadiga dos instrumentos quando estes são submetidos 

a um movimento axial. Ambos instrumentos testados, Revo-S® e Mtwo®, 

apresentaram um aumento estatisticamente significante no NCF quando 

submetidos ao ensaio de flexão rotativa dinâmico. 

Segundo o fabricante do instrumento Revo-S® SU, o mesmo deve ser 

utilizado com um movimento único e progressivo em sentido apical de um canal 

radicular (MALLET & DIEMER, 2009). Não foi possível elucidar o porquê desta 

orientação do fabricante, mas é importante salientar que a velocidade do 

movimento de avanço é clinicamente difícil de ser controlada oferecendo um 

maior risco de imobilização da ponta do instrumento endodôntico no interior de 

um canal radicular. Consequentemente, esta imobilização poderá induzir a 

fratura por torção do instrumento endodôntico. 

No presente estudo os comprimentos médios das partes fraturadas dos 

instrumentos não foram influenciados pelos diferentes ensaios de flexão 

rotativa, estático ou dinâmico, ambos apresentaram um valor médio próximo ao 

ponto de maior tensão apresentado pelo canal artificial utilizado, localizado a 

7,5 mm da extremidade apical, assim como observado também em estudos 

anteriores (LOPES et al., 2010a). 

A análise por microscopia eletrônica de varredura das hastes de corte 

helicoidais dos instrumentos analisados não mostrou deformação plástica. Este 

fato é explicado pela característica de superelasticidade da liga níquel-titânio 

que aumenta o grau de deformação elástica e também na utilização de um 

canal artificial que possui um diâmetro maior que o dos instrumentos 

ensaiados, garantindo a redução da resistência ao giro do instrumento durante 

o ensaio de flexão rotativa, impedindo que a fratura ocorra por torção. 
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A fadiga de um componente é gerada através de uma carga induzida 

por ciclos repetidos que geram trincas e que são propagadas até chegar em 

um tamanho crítico para a integridade deste componente. Com a contínua 

indução da carga em ciclos o crescimento da trinca dominante irá se propagar 

até o momento em que a parte íntegra do componente não suportar a carga 

induzida. Neste momento a resistência do material é excedida e o núcleo 

central remanescente experimenta uma fratura rápida (SHEN et al., 2012). 

A superfície de fratura dos instrumentos analisados mostraram 

características morfológicas do tipo dúctil. Identificou-se a presença de 

microcavidades (dimples) geralmente arredondadas que indicaram ruptura 

causada por tensão trativa. O ensaio mecânico de flexão rotativa gera a 

indução de tensões trativas na superfície externa e tensões compressivas na 

superfície interna da região flexionada do instrumento. A repetição destas 

tensões alternadas, mesmo estando elas abaixo do limite de escoamento do 

material (regime elástico), induz a nucleação de trincas que crescem, 

coalescem e se propagam até ocorrer a fratura do instrumento por fadiga de 

baixo ciclo. Esta fratura se caracteriza pela aplicação de uma tensão elevada 

para um número baixo de ciclos (HAÏKEL et al., 1999; PARASHOS & MESSER, 

2006; LOPES et al., 2007). 

Os instrumentos endodônticos ensaiados apresentaram um 

acabamento superficial com defeitos oriundos do processo de fabricação por 

usinagem. Estes defeitos da usinagem funcionam como pontos concentradores 

de tensão e promovem a fratura antecipada do instrumento (LOPES et al., 

2010d). Durante a avaliação microscópica dos instrumentos fraturados foi 

possível observar que o acabamento superficial do Revo-S® SU como do 

Mtwo® apresentaram ranhuras em sua superfície com depressões de diferentes 

profundidades provenientes do processo de usinagem. Os defeitos de 

acabamento nos materiais funcionam como pontos concentradores de tensão e 

prejudicam na vida em fadiga do instrumento, podendo o mesmo fraturar com 

um número de ciclos bem abaixo do esperado (LOPES et al., 2010d).  

O estudo de LOPES et al., (2010b) demonstrou a influência do 

polimento eletroquímico na camada superficial dos instrumentos endodônticos. 

Instrumentos que sofreram o processo do polimento eletroquímico 

apresentaram uma vida em fadiga 124% maior do que instrumentos que não 
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foram polidos. Apesar do instrumento Mtwo® ter apresentado maiores defeitos 

de acabamento superficial que o Revo-S® SU, o resultado obtido no presente 

estudo demonstrou uma maior flexibilidade para o Mtwo® e esta variável 

provavelmente prevaleceu, conferindo ao Mtwo® um maior NCF que o 

instrumento Revo-S® SU. 

A compreensão das propriedades mecânicas dos instrumentos 

endodônticos é essencial para guiar o endodontista na escolha do sistema de 

NiTi mais apropriado para a modelagem de canais curvos e no desempenho de 

métodos mais eficazes para melhorar a performance destes instrumentos. A 

falta de informação do comportamento mecânico por parte dos fabricantes 

desses sistemas endodônticos sobre as características geométricas e as 

propriedades mecânicas prejudica o endodontista durante esta escolha. A partir 

deste fato verifica-se a importância na realização de trabalhos que avaliem 

essas características dos instrumentos endodônticos e proporcionem uma 

maior quantidade e qualidade de informação de forma a oferecer mais 

segurança para os profissionais que fazem uso destas ferramentas. 
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9. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos durante o presente trabalho possibilitou concluir 

que: 

1- As características geométricas analisadas (conicidade, diâmetro da 

ponta, comprimento da parte de trabalho e número de hélices por 

milímetro) influenciaram nos resultados dos ensaios de flexão em 

45º e flexão rotativa estático e dinâmico;  

2- O instrumento Mtwo® apresentou menor resistência à flexão (maior 

flexibilidade) que o instrumento Revo-S® SU; 

3- O instrumento Mtwo® apresentou maior resistência à fadiga nos 

ensaios de flexão rotativa estático e dinâmico que o instrumento 

Revo-S® SU e o ensaio de flexão rotativa dinâmico aumentou o 

NCF dos instrumentos avaliados comparado ao ensaio de flexão 

rotativa estático; 

4- A flexibilidade dos instrumentos pareceu influenciar positivamente 

na resistência à fadiga, já que o instrumento mais flexível (Mtwo®) 

também foi o mais resistente à fadiga no presente trabalho; 

5- Não ocorreu deformação plástica visível nas hastes helicoidais 

cônicas dos instrumentos analisados. A superfície de fratura dos 

instrumentos analisados apresentaram características morfológicas 

do tipo dúctil. 
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ANEXOS 

 

Resumo aceito para apresentação de pôster em congresso PER/IADR durante 

12-15 de setembro de 2012 realizado em Helsinque, Finlândia. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate which method, static or dynamic 

cyclic fatigue test, is the best to determine the number of cycles necessary to 

fracture rotary nickel-titanium endodontic instruments. The static cyclic fatigue 

experiment used 10 instruments (Mtwo®, VDW) that were statically freely 

rotated at 310 rpm in a metallic canal until fracturing. For the dynamic test, 

another set of 10 instruments were freely rotated at the same speed and in the 

same canal, but with a back and forth movement until they reached the fracture 

point. The data were analyzed by the Student t test with a significance level set 

at 5% (P<0.05). The dynamic test increased the lifespan of the instruments 

254%. Despite the fact that the static test complies with the nº 28 ANSI/ADA 

specifications, the dynamic test better represents the root canal preparation 

during clinical practice and increases the lifespan of instruments. 

 

 

Key words: Apparatus and instruments; cyclic fatigue; dental instruments; 

endodontics; nickel-titanium alloy. 
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INTRODUCTION 

Fatigue fractures occur when an instrument is freely rotated in the interior of a 

curved canal, within its elastic limits, and repetitive alternate tensile and 

compressive loads produce microcracks in the surface of the instrument that 

lead to instrument breakage (1,2).  

Fatigue resistance can be measured in “numbers of cycles to fracture” 

(NCF) meaning the amount of complete twists an instrument can endure in a 

specific load condition before it fractures (3). 

The resistance to fracture of an endodontic instrument may be measured 

by a mechanical fatigue test of rotating and bending. Cyclic fatigue tests may be 

static or dynamic (1). According to nº 28 ANSI/ADA specification (American 

National Standards Institute/American Dental Association), these tests must be 

performed in a static condition, without the axial back and forth movement. 

Previous studies have demonstrated that an instrument can achieve a higher 

NCF if it is subjected to the dynamic test.  In contrast with the static test, the 

dynamic test is performed with a back and forth movement simultaneous to the 

free rotation of the instrument inside the canal (4-8). 

The objective of this study was to compare the static and dynamic cyclic 

fatigue tests used to evaluate the fatigue fracture of endodontic instruments and 

verify which test increases the lifespan of the instruments. For this study the 

rotary NiTi (nickel-titanium) Mtwo (VDW® - Munich, Germany) was used. 

   

MATERIALS AND METHODS 

This study used a total of 20 Mtwo (VDW® - Munich, Germany) rotary NiTi 

endodontic instruments with the respective nominal sizes: 25 mm in length with 
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a tip diameter of 0.25 mm and a 0.06 mm/mm taper along the entire shaft. Half 

of the instruments were subjected to the static cyclic fatigue test and the other 

half was used for the dynamic cyclic fatigue test. 

 

Cyclic Fatigue Tests 

To standardize the tensions over the shaft of the instruments, a 

stainless steel tube was used. This artificial canal had an inner diameter of 1.4 

mm and a total length of 19 mm. A 9-mm-long curved segment with a 6-mm 

radius (measured at the internal concave surface of the tube) was created 

between two straight segments of 7 mm and 3 mm.   

 

Static Test 

To avoid any operator interference in the results, and for 

standardization of the experiment, a stainless steel apparatus with a square 

base and a vertical axis was used (Figure 1). At the base, a bench vise held the 

artificial canal. A gap at the base of the apparatus allowed the bench vise to 

move horizontally while keeping the axis of the instrument aligned with the 

straight segment of the artificial canal. The canal was filled with glycerin to 

reduce friction, minimizing the release of heat.  

The instruments were attached to a contra-angle/micromotor handpiece 

with 10:1 gear reduction (TC-Motor 3000; Nouvag AG/AS/LTD, Goldach, 

Switzerland) and introduced into the artificial canal until the instrument tip 

touched a shield positioned at the simulated apical foramen (stainless steel tube 

exit orifice). After the correct adjustment of the file, the shield was removed to 

initiate the experiment. 
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 All files were rotated clockwise at 310 rpm until fracture was detected. 

The time of fracture was recorded by the same operator using a digital 

stopwatch (Technos, Manaus, Brazil) and established by visual observation of 

instrument breakage. The NCF was obtained by multiplying the rotational speed 

by the time (in seconds) when the fracture was noticed. 

   

Dynamic Test 

The same stainless steel apparatus used for the static test, was also 

used for the dynamic test (Figure 1). The apparatus had a vertical axis which 

enabled the back and forth movement of the instrument while it was freely 

rotated inside the canal. The amplitude of the axial movement was 3 mm, and 

the oscillation frequency of these movements was approximately 0.5 Hz.  

Data obtained from the static and the dynamic tests were statistically 

analyzed by the Student t test with significance level set at 5% (P<0,05). The 

length of all the separated instrument fragments were measured by a digital 

vernier caliper (Mitutoyo Sul-Americana, Suzana, SP, Brazil). 

 

RESULTS 

Means and standard deviations of the static and dynamic cyclic fatigue tests are 

shown in Table 1. The dynamic test increased the lifespan of the tested 

instruments (P<0.05) by an average of 254%. 

The separated fragment lengths were measured from the tip to the 

fragmented portion of each instrument. The average lengths are shown in Table 

2. This data demonstrated that the fracture of the instruments occurred near the 
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middle of the arc length, located 7.5 mm from the tip of the artificial stainless 

steel canal, location of the instruments’ highest tension point. 

 

DISCUSSION 

During the tests performed in this study, only one artificial canal was used in 

order to standardize the induced tensions over the instruments and to exclude 

reasons other than fatigue fracture, for the breakage of the files. This artificial 

canal used for the cyclic fatigue tests presented an inner diameter of 1.4 mm 

allowing the free rotation of the files without torsion or buckling during the 

experiment.  It is important to mention that the inner diameter of the canal was 

greater than the diameter of the instruments, and glycerin was used to reduce 

the friction so instruments could rotate freely inside the canal without a 

significant load during the experiment (1,5,9). 

The present study performed cyclic fatigue tests in the static and 

dynamic mode. Previous studies performed experiments only in the static mode 

as recommended by nº 28 specification of ANSI/ADA, without the back and 

forth movement (10-14). Some studies reported the difficulty in establishing a 

straight axial movement during the dynamic test (8,15). In these studies, the 

movement was performed by a human operator, which might produce 

inappropriate biases on the experiment. However, the apparatus of the present 

study was used for both experiments: static and dynamic cyclic fatigue tests. 

The back and forth movement of the dynamic test was accomplished through a 

vertical axis supported by an eccentric pivot operated by an electric motor 

providing a precise axial line to the handpiece movement. As a result, the 
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dynamic test in this study was performed without the interference of a human 

operator. 

The dynamic cyclic fatigue test better represents clinical practice, since 

during the root canal preparation with rotary NiTi files, performing pecking 

movements inside the root canal is recommended to avoid stopping at the same 

position. The axial movement provided by the dynamic cyclic fatigue test allows 

the distribution of the load along the entire shaft of the instrument, avoiding a 

localized load in a single point, thus increasing the lifespan of the files 

(4,7,16,17). Results of the present study demonstrate that the dynamic test 

increased the lifespan of the tested files by 254% (P<0.05). These results are in 

agreement with previous studies (7,8,17,18,19) which found a statistically 

significant increase in the NCF that an instrument can achieve when subjected 

to an axial movement. 

In the present study, the average length of the fragmented portion of the 

tested instruments was not influenced by the different experiments performed, 

static or dynamic cyclic fatigue test. Both tests presented an average breaking 

point near the middle of the arc length, which is the highest stress concentration 

point, at 7.5 mm from the end of the artificial canal. These data are in 

agreement with the results showed by LOPES et al (19).  

The present work demonstrates that the dynamic cyclic fatigue test 

provides more reliable data regarding the lifespan determination of endodontic 

files. This experiment better represents the clinical practice and presents a 

reliable way to standardize the test without human interference during the test. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. Stainless steel apparatus developed for the cyclic fatigue tests. 
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Table 1. Mean values (± Standard Deviation) of the number of cycles to fracture 

(NCF) of the tested instrument during the static and dynamic experiments 

Cyclic Fatigue Test NCF (± SD) Significance (P value) 

Static 200.6 (16) 
.000* 

Dynamic 510.7 (20.7) 
* Mean difference is significant at 5% level. 
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Table 2. Mean length (mm) of the fractured segments of all tested instruments 

during the cyclic fatigue tests 

Cyclic Fatigue Test Length (mm) 

Static 7.43 

Dynamic 7.29 
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Stainless steel apparatus developed for the cyclic fatigue tests. 
58x100mm (96 x 96 DPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


