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Influência da esterilização
e da solução de hipoclorito de sódio
nas propriedades dos instrumentos

endodônticos
Influence of sterilization and sodium hypochlorite solution in properties

of endodontics instruments

RESUMO

Este artigo visa discutir, baseado em uma revisão de literatura, a influência da esterilização e da
solução de hipoclorito de sódio sobre as propriedades dos instrumentos endodônticos. Pode-se verificar
que não houve alterações significativas nas propriedades dos instrumentos endodônticos quando subme-
tidos a vários ciclos de esterilização e ao contato com a solução de hipoclorito de sódio.

Palavras-chave: endodontia, esterilização, hipoclorito de sódio.

ABSTRACT

This paper aims to discuss by means of a literature review, influence of sterilization and sodium
hypochlorite solution in properties of endodontics instruments. Can be verified that didn’t have significant
alterations in properties of endodontics instruments when submitted to some cycles of sterilization and
sodium hypochlorite solution.
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INTRODUÇÃO

A introdução dos instrumentos endodônticos
rotatórios de níquel-titânio por Walia et al. (1988)
representou um novo horizonte para a Endodon-
tia. Isso se deve a duas propriedades fundamen-
tais: a superelasticidade e o efeito memória de for-
ma que proporcionam a esses instrumentos endo-
dônticos uma flexibilidade 5 a 6 vezes maior do
que os instrumentos endodônticos de aço inoxidá-
vel (CAMPS, PERTOT, 1995). No entanto, esses
instrumentos endodônticos de aço inoxidável ain-
da são, atualmente, os mais utilizados para a ins-
trumentação de canais radiculares, devido ao seu
baixo custo em relação aos instrumentos endo-
dônticos de níquel-titânio.

Os instrumentos endodônticos são usados para
o preparo do canal radicular e reutilizados por di-
versas vezes no uso clínico diário onde são expos-
tos a diversas substâncias químicas e submetidos a
processos de limpeza e esterilização. Essas subs-
tâncias químicas auxiliares e esses procedimentos
são fatores que podem ocasionar alterações nas
propriedades dos instrumentos endodônticos. Vári-
os trabalhos estudaram o efeito desses fatores so-
bre as propriedades dos instrumentos endodônticos
manuais de aço inoxidável e em instrumentos en-
dodônticos rotatórios de níquel-titânio (NiTi).

REVISÃO DE LITERATURA

Durante a instrumentação dos canais radi-
culares, os instrumentos endodônticos manuais de
aço inoxidável são submetidos a diversos ciclos de
esterilização, os trabalhos de Roulet (1983) e Iver-
son et al. (1998) verificaram que a resistência à
fratura dos instrumentos endodônticos manuais de
aço inoxidável, não foi significativamente afetada
pela esterilização em calor seco ou em autoclave,
sendo que, quando ocorreram mudanças, essas
foram insignificantes.

Canalda-Sahli et al. (1998) realizaram um
estudo com instrumentos endodônticos manuais
tipo K de aço inoxidável que foram submetidos à
esterilização em calor seco e em autoclave testan-
do-se a resistência à curvatura, resistência ao tor-
que e a resistência à deflexão angular. Os autores
concluíram que geralmente a flexibilidade dos ins-
trumentos endodônticos de aço inoxidável foi re-

duzida após a esterilização. Posteriormente o mes-
mo trabalho foi realizado com instrumentos en-
dodônticos manuais de NiTi e pode-se verificar
que esses também apresentaram uma redução na
flexibilidade após a esterilização.

Apesar de os instrumentos endodônticos de
aço inoxidável serem os mais utilizados atualmente,
os instrumentos endodônticos de NiTi vêm se des-
tacando cada vez mais devido às suas excelentes
propriedades. Diante disso, muitos trabalhos pre-
ocuparam-se em estudar a influência da esterili-
zação nas propriedades dos instrumentos endo-
dônticos de NiTi.

O efeito da esterilização na fadiga dos ins-
trumentos endodônticos de NiTi foi examinado por
Craveiro de Melo et al. (2002). Os resultados in-
dicaram que a aplicação de 5 procedimentos de
esterilização em calor seco aumentou a média de
número de ciclos para a fratura de instrumentos
não utilizados em aproximadamente 70%.

A mudança na eficiência de corte e as alte-
rações superficiais foram investigadas por Rapi-
sarda et al. (1999). Utilizou-se em seu estudo 36
instrumentos endodônticos ProFile, 18 com uma
conicidade 0.04 e 18 com uma conicidade 0.06.
Os instrumentos endodônticos foram expostos a
diferentes ciclos de esterilização. As amostras fo-
ram divididas em 3 grupos de 12 instrumentos
endodônticos cada. Os 12 instrumentos endodôn-
ticos do grupo A foram expostos a 14 ciclos de
esterilização de 30 minutos; Os 12 instrumentos
endodônticos do grupo B foram expostos a 7 ci-
clos de esterilização de 30 minutos e as amostras
do grupo C não foram esterilizadas (grupo con-
trole). A composição química das camadas mais
superficiais das amostras de cada grupo foram
avaliadas por espectroscopia Auger. Os instrumen-
tos que foram submetidos a um grande número
de esterilizações (grupo A) mostraram uma distri-
buição da composição química diferente do grupo
controle. Foi o resultado da grande quantidade de
óxido de titânio na superfície dos instrumentos es-
terilizados. Os instrumentos do grupo A mostra-
ram um decréscimo na eficiência de corte em com-
paração com àqueles do grupo controle.

Usando um aparelho de espectroscopia, Sha-
balovskaya, Anderegg (1995) examinaram as su-
perfícies de materiais de níquel-titânio submetidas a
inúmeros ciclos de esterilizações. A autoclavagem em
120ºC e 21psi produziu uma alteração nas concen-
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trações de níquel, titânio, oxigênio e carbono na su-
perfície do material. A extensão da mudança foi pro-
porcional ao tempo do tratamento. Um decréscimo
na concentração de níquel foi também encontrado
na superfície dos instrumentos com o aumento do
tempo de exposição (1-2 horas de autoclave).

Butti et al. (1995) encontraram que após a
esterilização houve uma diminuição nas proprie-
dades de corte dos instrumentos endodônticos de
níquel-titânio. A deterioração foi diretamente pro-
porcional ao aumento do ciclo de esterilizações.

Os instrumentos endodônticos mais calibro-
sos e os mais cônicos apresentaram menor resis-
tência à fratura flexional. A esterilização por ca-
lor, seco ou úmido, não os enfraquece, não au-
mentando sua probabilidade de fratura (SILVAG-
GIO, HICKS, 1997; SVEC, POWERS, 1999).

Os instrumentos endodônticos mais calibro-
sos são mais suscetíveis à fratura por fadiga cícli-
ca em relação aos instrumentos menos calibrosos,
porém a esterilização aumentou a resistência do
instrumento à fratura, através de um aumento nos
seus valores de microdureza (CRAVEIRO DE
MELO et al., 2002).

O número de ciclos para fraturar instrumen-
tos endodônticos Lightspeed não aumentou quando
realizada esterilizações únicas ou repetidas, em
autoclave (MIZE et al., 1998).

Além da exposição a diversos ciclos de este-
rilização, os instrumentos endodônticos sofrem a
ação de substâncias químicas auxiliares durante a
instrumentação dos canais radiculares e durante
a sua limpeza. Diante disso, alguns estudos foram
realizados para verificar a influência dessas subs-
tâncias irrigadoras nas propriedades dos instru-
mentos endodônticos.

A exposição à fadiga cíclica, aos irrigantes e à
esterilização não afetou na carga torsional e na má-
xima deflexão angular, em relação ao grupo contro-
le. Gambarini (2001) verificou que o uso prolonga-
do dos instrumentos endodônticos de NiTi reduziu
significativamente à sua resistência à fadiga cíclica.

Häikel et al. (1998) testaram as proprieda-
des mecânicas dos instrumentos de NiTi em fun-
ção da resistência à corrosão causada pelo hipo-
clorito de sódio a 2,5%, em termos de imersão de
12 e 48 horas. Verificaram que não houve nenhu-
ma influência do mesmo nos testes de carga torsi-
onal, máxima deflexão angular, carga de dobra-
mento e deflexão angular permanente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria dos trabalhos relata que quanto à
resistência à fratura não houve alterações signifi-
cativas nas propriedades dos instrumentos endo-
dônticos rotatórios de níquel-titânio e nos instru-
mentos endodônticos manuais de aço inoxidável
quando esses são submetidos a ciclos de esterili-
zação, porém constatou-se que os instrumentos
mais calibrosos são mais suscetíveis à fratura por
fadiga em relação aos instrumentos menos cali-
brosos. Em condições clínicas, os instrumentos
endodônticos não sofrem alterações quando ex-
postos ao hipoclorito de sódio.
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