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Análise comparativa entre a espuma
de poliéster e poliéter na capacidade

de limpeza de limas endodônticas
Elias Pandonor Motcy de Oliveira

Eder Tartarotti
Sidney Ricardo Dotto
Simone Bochernitzan

Graziele Borin

RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar comparativamente, “in vitro”, com auxílio da

microscopia eletrônica de varredura, a eficácia da espuma de poliéter e poliéster na capacidade
de limpeza de limas endodônticas após o preparo químico mecânico de canais radiculares.
Para isso, foram utilizados 8 dentes monorradiculares e 60 limas Flexofile. Para a limpeza das
limas durante o preparo químico mecânico, utilizou-se espuma de poliéter de densidade 38 kg/
m3 e espuma de poliéster de densidade 30 kg/m3 umedecidas com hipoclorito de sódio a 1%.
Dois grupos controle fizeram parte do trabalho. Três avaliadores calibrados atribuíram as
eletromicrografias escores de um a quatro conforme a quantidade de resíduos presentes em
sua parte ativa. Verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre a es-
puma de poliéter e a de poliéster na capacidade de limpeza de limas endodônticas. Concluiu-
se também que nenhuma das espumas utilizadas foi capaz de limpar totalmente as limas.

Palavras-chave: Endodontia. Limpeza. Preparo de canal radicular.

Comparative analysis between polyester and polyether foam
in the capacity of cleanness of endodontic files

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze comparativily, “in vitro”, with aid of the scanning

electron microscopy, the effectiveness of the polyether and polyester foam in the capacity of
cleanness of endodontics files after the chemical mechanical preparation of root canals. For this,
8 single root teeth and 60 Flexofile. For the cleanness of the files during the chemical mechanical
preparation, polyether foam was used of density 38 kg/m3 and polyester foam of density 30kg/
m3 humidify with sodium hypochlorite 1%. Two control groups had been part of the work. Three
calibrated observers attributed the electromicrographys scores one to four, like a quantity of
residues current in their active part. Was verified that it did not have significant statistical difference
between the polyether and polyester foam in the capacity of cleanness of endodontics files. One
also concluded that none of foam utilized was able to clean the files totally.

Key words: Endodontics. Cleanness. Root canal preparation.
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INTRODUÇÃO
É indiscutível, nestes últimos anos, a evolução técnica que envolve a terapia

endodôntica procurando tornar esta especialidade mais facilmente executada e cada
vez mais aceitável biologicamente. No entanto, juntamente com esta evolução, grande
importância tem sido atribuída à sua execução sob as mais perfeitas condições de
assepsia, contribuindo assim para o sucesso do tratamento, e prevenindo ou
diminuindo o risco de infecções cruzadas, protegendo o paciente e a equipe de
profissionais.

Na endodontia, sabe-se que a adequada esterilização do instrumental de trabalho
é uma condição essencial para que a cadeia asséptica seja mantida e se atinja o sucesso
da terapia endodôntica. Assim, as limas endodônticas têm sido objeto de várias
pesquisas com relação a sua limpeza, tanto antes como durante e após o preparo dos
canais radiculares. Tal preocupação tem sua razão de ser, pois as limas são utilizadas
várias vezes, e algumas delas em canais contaminados, evidenciando-se então, a
necessidade de uma correta limpeza antes do processo de esterilização.

Em 1979, White chamou a atenção para a necessidade de serem adotadas medidas
para prevenir a transmissão de doenças, medidas estas relacionadas aos cuidados com
os instrumentos após a manipulação de canais radiculares.

Souza (1996), Carmo (1996) e Figueiredo et al. (1997) avaliaram diferentes
técnicas de limpeza de limas endodônticas antes e após o uso, utilizando a microscopia
eletrônica de varredura ou microscópio de luz transmitida, concluindo que nenhuma
das técnicas promovia a total limpeza das limas.

Procurando conhecer quais os métodos de limpeza de limas endodônticas estavam
sendo aconselhados pelas Faculdades de Odontologia do país, Oliveira et al. (2000)
enviaram questionários para 88 Faculdades, obtendo 62 respostas. Observou-se uma
grande variedade de procedimentos indicados, pois foram tabulados doze diferentes
métodos de limpeza. O procedimento mais indicado foi a escovação simples com
água e sabão.

Em 2001, Oliveira et al. examinaram através da microscopia eletrônica de
varredura 70 limas tipo K, calibre 20, de 21mm, de alunos de graduação de 7 cursos
de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul. Foram recolhidas 10 limas de cada
curso, uma de cada aluno, que já haviam sido utilizadas mais de uma vez no preparo
de canal radicular de pacientes e, no momento da coleta, estavam limpas, esterilizadas
e prontas para serem reutilizadas. Os resultados mostraram que nenhuma das limas
apresentava-se totalmente isenta de resíduos em suas superfícies e que não há uma
recomendação padrão quanto ao método de limpeza.

Queiróz (2001) realizou pesquisa in vivo, utilizando 14 dentes humanos para
avaliar a capacidade de limpeza de limas após o preparo químico mecânico dos canais
radiculares. Testou 6 diferentes técnicas de limpeza, e pela análise através da
microscopia eletrônica de varredura demonstrou que os melhores resultados foram
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obtidos quando empregou a escovação seguida do ultra-som com detergente enzimático.
Concluiu também que nenhuma das técnicas testadas foi capaz de limpar totalmente
as limas endodônticas.

O Conselho Regional de Odontologia (2002), em publicação intitulada
“Norma Técnica de Biossegurança – portaria n° 40/2000” recomenda que todos
os artigos utilizados no atendimento de pacientes devem ser criteriosamente lavados
com água corrente e sabão antes de serem devidamente esterilizados ou
desinfetados.

Dessa forma, Leonardo (2005) recomenda uma esponja sintética embebida em
um desinfetante químico como artifício para manter as limas relativamente limpas e
desinfectadas durante o preparo dos canais radiculares. Vélez et al. (1998) recomenda
que as esponjas sejam esterelizadas em calor úmido (autoclave) antes do uso.

Tartarotti (2004) avaliou a influência da densidade da espuma de poliuretano
na capacidade de limpeza das limas endodônticas durante o preparo químico
mecânico dos canais radiculares. Testou 4 diferentes densidades de espuma e
constatou que todas as densidades estudadas removeram resíduos da superfície das
limas. Concluiu também que nenhuma das densidades testadas foi capaz de limpar
totalmente as limas.

Diversos tipos de polióis são empregados na fabricação das diferentes espumas
flexíveis de poliuretano e são divididos em: poliol poliéter e poliol poliéster. Os polióis
poliéteres são os mais utilizados devido a sua resiliência e durabilidade e destinam-se
principalmente para fabricação de colchões e estofados, aplicações automotivas,
isolamento térmico, elastômeros, adesivos, selantes e revestimentos. Enquanto que os
poliésteres são mais utilizados na indústria de calçados, para laminados têxteis e
revestimentos. Os poliésteres apresentam certas vantagens sobre os poliéteres como
resistência estrutural a óleo, solventes e oxigênio. Por outro lado, o grupo dos ésteres
é sensível à hidrólise e a micróbios. As densidades destes dois tipos de espumas mais
utilizadas estão entre a faixa de 8 até 45 kg/m3 (VILAR, 2004).

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente, através da
microscopia eletrônica de varredura, a capacidade da espuma de poliéter e da espuma
de poliéster na limpeza de limas endodônticas durante o preparo químico mecânico
de canais radiculares.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado no Laboratório da Disciplina de Endodontia e no

Laboratório de Microscopia Eletrônica da ULBRA campus Canoas/RS após aprovação
do comitê de ética. Para realização do mesmo, foram selecionados 8 dentes humanos
monorradiculares, extraídos por motivos diversos que apresentavam um único canal,
sem dilaceração, tratamento endodôntico ou calcificações.



Stomatos, v.13, n.24, jan./jun. 20076

Foram empregadas 10 caixas de limas endodônticas tipo K, 1ª série (15 a 40)
novas, de aço inoxidável e com 21 mm de comprimento, totalizando 60 limas. Para a
limpeza das limas durante o preparo químico mecânico, utilizou-se espuma de poliéter
de densidade 38 kg/m3 e espuma de poliéster densidade 30 kg/m3 cortadas em pequenos
blocos medindo 4cm x 4cm x 6cm em um total de 6 blocos (3 blocos para cada
densidade).

A divisão dos grupos de trabalho foi realizada da seguinte maneira (Quadro 1):
Grupo Número dentes Número caixas limas Número de limas Espuma Densidade

1 3 3 18 Poliéter 38 kg/m3

2 3 3 18 Poliéster 30 kg/m3

3 2 2 12 - -
4 - 2 12 - -

Total 8 10 60 - -

QUADRO 1 – Quadro demonstrativo dos grupos de trabalho.

• GRUPO 1 – foram preparados 3 dentes, para cada dente uma caixa de limas (6
limas) e à medida que as limas eram utilizadas foram introduzidas em bloco de espuma
de poliéter.

• GRUPO 2 – mesmos procedimentos do Grupo A, porém usando blocos de
espuma poliéster.

• GRUPO 3 – controle positivo, foram preparados 2 dentes, para cada dente uma
caixa de limas (6 limas). As limas não sofreram nenhum processo de limpeza durante
o preparo dos canais rediculares.

• GRUPO 4 – controle negativo, foram utilizadas 2 caixas de limas. As limas
foram ultra-sonificadas e não atuaram nos canais radiculares.

O preparo dos canais foi realizado pela técnica seriada para todos os dentes,
empregando-se como substância irrigadora o hipoclorito de sódio a 1% que foi também
a substância que umedeceu as espumas.

Antes do uso, todas as limas foram lavadas e escovadas em água corrente, ultra-
sonificadas por 10 minutos e após secas em estufa (QUEIRÓZ, 2001).

Após o preparo dos canais (com exceção do grupo 4) todas as 60 limas foram
levadas ao Laboratório de Microscopia Eletrônica da ULBRA e analisadas ao MEV
com um aumento de 80 vezes, sendo que foi analisada apenas a ponta da lima.
Posteriormente, as eletromicrografias foram avaliadas por 3 examinadores calibrados
que desconheciam as técnicas de limpeza utilizadas. Os mesmos atribuíram a cada
figura um escore conforme a quantidade de resíduos encontrados na ponta da lima. Os
escores adotados foram os seguintes:
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• Escore 1 – ausência de qualquer resíduo na superfície da lima (Figura 1).

• Escore 2 – Superfície da lima praticamente limpa, ou seja, apresentando resíduos
em pontos extremamente esparsos (Figura 2).

• Escore 3 – Superfície da lima com resíduos em pequena ou média quantidade
em pontos constantes (Figura 3).

• Escore 4 – Superfície da lima apresentando grande quantidade de resíduos
(Figura 4).

FIGURA 1 – Eletromicrografia representativa do
escore 1.

FIGURA 2 – Eletromicrografia representativa do
escore 2.

FIGURA 3 – Eletromicrografia representativa do
escore 3.

FIGURA 4 – Eletromicrografia representativa do
escore 4.

De posse de todos os escores, estes foram tabulados e submetidos à análise
estatística onde foi utilizado o teste de ANOVA (análise de variância) e o teste de
Tukey.

RESULTADOS
Dentro da metodologia idealizada para a realização deste estudo, os primeiros

resultados dizem respeito à avaliação das eletromicrografias pelos três examinadores,
expressos na Tabela 1.
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TABELA 1 – Avaliação dos três examinadores quanto à sujidade das limas.

Grupo Técnica de limpeza            Escores     Total
1 2 3 4

1 Espuma de poliéter - 16 38 - 54
2 Espuma de poliéster - 18 33 3 54
3 Controle Positivo - 2 5 29 36
4 Controle Negativo 26 9 1 - 36

TOTAL 26  45 77 32 180

Através do teste de Kappa observou-se que todos os examinadores apresentaram
um grau de concordância entre os escores muito bom e significativo (Tabela 2).

TABELA 2 – Resultado do grau de concordância entre os examinadores.

Comparação Kappa P

Obs 1 X Obs 2 0,77 0,01
Obs 1 X Obs 3 0,76 0,01
Obs 2 X Obs 3 0,76 0,01

Para comparação entre os grupos foi utilizada a média entre os escores dos
observadores (Tabela 3). Os resultados do teste de análise de variância e do teste de
comparações múltiplas de Tukey, mostraram que existe diferença significativa entre
os escores para os grupos estudados (Gráfico 1). Observa-se que os grupos 1 e 2 não
diferem entre si, mas diferem dos outros dois grupos (p=0,01).

TABELA 3 – Resultado do grau de concordância entre os examinadores.

Grupo n Média Desvio Padrão p
Grupo 1 18 2,70A 0,36 0,01*

Grupo 2 18 2,72A 0,55
Grupo 3 12 3,75B 0,53
Grupo 4 12 1,31C 0,46

* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si
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GRÁFICO 1 – Representação gráfica da média entre os escores sugeridos pelos observadores com relação à
sujidade presente nas limas.
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DISCUSSÃO
Considerando ser a manutenção da cadeia asséptica um dos fatores que contribui

para o êxito do tratamento endodôntico, e sendo que a limpeza das limas é fundamental
para o processo de esterilização, é importante que se saiba qual o melhor método de
limpeza das limas, e que materiais devem ser empregados.

Diante disso, procurou-se avaliar por meio do microscópio eletrônico de
varredura, a eficácia da espuma de poliéter e da espuma de poliéster na capacidade de
limpeza das limas endodônticas durante o preparo químico mecânico de canais
radiculares.

Através dos resultados encontrados, verificou-se que não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos 1 e 2, o que nos leva a concluir que não
existe diferença entre a espuma de poliéter e a de poliéster na capacidade de limpeza
das limas endodônticas. No entanto, nenhuma das duas espumas foi capaz de limpar
totalmente as limas, salientando-se a necessidade de um controle mais rigoroso na
limpeza durante o preparo químico mecânico dos canais radiculares.

Atenção especial deve ser dada ao grupo controle negativo (grupo 4), onde foi
observado que apesar da ultra-sonificação das limas, os examinadores atribuíram
escores dois e três às mesmas, sugerindo a presença de resíduos.

Já no grupo 3 (controle positivo) onde não ocorreu nenhum tipo de limpeza,
nenhum examinador atribuiu escore zero e observou-se a presença de resíduos em
toda a ponta do instrumento em todos os espécimes, mostrando assim um resultado
mais significativo.

CONCLUSÕES
Através dos resultados encontrados pode-se concluir que:

• Não existe diferença entre a espuma de poliéter e a de poliéster na capacidade
de limpeza de limas endodônticas durante o preparo químico mecânico de canais
radiculares.

• Nenhuma das espumas limpa totalmente as limas durante o preparo químico
mecânico dos canais radiculares.
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