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RESUMO

ABSTRACT

Pontas diamantadas são instrumentos rotatórios abrasivos

Diamond burs are abrasive rotary instruments routinely

utilizados rotineiramente na odontologia restauradora. Objetivou-

used in restorative dentistry. The aim of this study was to analyze

se analisar e comparar a qualidade da impregnação dos grânulos

and compare the quality of the diamond granules impregnation and

de diamante e o desgaste sofrido pelas pontas, por meio de MEV.

the wear under SEM. Sixty diamond burs were used (#1014) from

Utilizaram-se 60 pontas diamantadas do modelo 1014, de seis

6 Brazilian manufacturers: KG Sorensen, Microdont, Fava, Vortex,

marcas comerciais nacionais: KG Sorensen, Microdont, Fava,

Option and Zeep. After initial SEM assessment, the diamond burs

Vortex, Option e Zeep. Após MEV prévia ao desgaste, as pontas

were subjected to three sequential tests of 3 minutes in composite

diamantadas foram submetidas a três testes seqüenciais de três

resin blocks (n = 5) and lithium disilicate-based ceramics (N = 5).

minutos em bloco de resina composta (n = 5) e em cerâmica à

The burs were evaluated for wear under SEM after each step. Loss

base de dissilicato de lítio (N=5), ao término de cada etapa foi

and variation of the shape of diamond granules were observed

realizada MEV. Houve perda e variação na forma dos grânulos

for all trademarks, highlighting the importance of replacement of

de diamante para todas as marcas comerciais, o que ressalta

rotary instruments in clinical procedures.

a importância da substituição de instrumentos rotatórios na
atividade clínica.
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Estudo

SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA

para desgaste das estruturas dentárias, confecção de

Pontas diamantadas são amplamente utilizadas em

preparos e acabamento e polimento de restaurações diretas

procedimentos odontológicos, e podem apresentar alterações

e indiretas.1-4 Esses instrumentais são constituídos por três

na impregnação dos diamantes na ponta ativa, o que pode

macrogeometrias: haste metálica, eixo intermediário e ponta

resultar em prejuízo à qualidade dos instrumentos e do

ativa. A macrogeometria da ponta ativa apresenta-se com

trabalho executado. Para a efetivação da filosofia odontológica

variadas formas e dimensões, e é constituída por grânulos de

moderna minimamente invasiva, é imprescindível que pontas

diamante ligados à matriz metálica de pequeno diâmetro do

diamantadas tenham elevada eficiência de corte. Isso é relevante

instrumento, denominada microgeometria.1,3,5

para a saúde do órgão dentário, pois é importante a remoção

Essa geometria é composta por diamantes de diferentes

dos tecidos dentários, de forma a causar a menor agressão

morfologias e granulações, sendo os grãos de dimensão

possível ao órgão dentário e ao complexo dentino-pulpar. Além

média (90μm a 120μm) os mais utilizados para realizar

de prejuízos à qualidade do preparo, pontas diamantadas com

preparos protéticos.1 Esses grânulos de diamantes são fixados

redução da capacidade de corte promoverão maior formação

por eletrodeposição de níquel na matriz metálica, abrangendo

de smear layer na superfície dentinária, que constitui barreira de

apenas de 50% a 60% da superfície da ponta ativa.5 Apesar

maior dificuldade para remoção pelo condicionamento ácido.

de amplamente utilizada pelas indústrias, essa técnica de
impregnação apresenta limitações devido à heterogeneidade
no formato das granulações do diamante, dificuldade de
automação na fabricação e baixa longevidade.6
Para a efetivação de técnica conservadora suportada

INTRODUÇÃO

pela filosofia odontológica moderna e minimamente invasiva,

As pontas diamantadas são instrumentos rotatórios
abrasivos

amplamente

utilizados

em

é imprescindível que pontas diamantadas tenham elevada

procedimentos

eficiência de corte.7-8 A utilização de instrumentos de elevado

odontológicos estéticos e restauradores, sendo indicadas

efeito de corte é relevante para a saúde do órgão dentário,
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pois são capazes de realizar a remoção dos tecidos dentários

dos diamantes. Essas qualidades foram categorizadas de

de forma a causar menor agressão possível ao órgão dentário

acordo com escores previamente definidos para os períodos

e complexo dentino-pulpar.9-10 Além de prejuízos à qualidade

antecedentes e posteriores aos desgastes (Tab. 1).

do preparo e possíveis danos aos tecidos dentais, pontas

A análise inicial da superfície dos grânulos de diamantes

diamantadas com redução da capacidade de corte promoverão

foi realizada após a remoção das pontas diamantadas das

maior formação de smear layer na superfície dentinária, que

embalagens do fabricante e identificadas de acordo com a

constitui barreira de maior dificuldade para remoção pelo

marca e o número da amostra. Elas, então, foram submetidas à

condicionamento ácido.11

MEV e em seguida armazenadas individualmente em recipientes

O conjunto turbina de alta rotação e pontas diamantadas,

hermeticamente fechados (tubo de microcentrifugação, MCT-

ao realizar procedimentos clínicos rotineiros, pode sofrer

150-Y, Axygen), e identificadas de acordo com marca e número

alterações negativas no desempenho e longevidade de ambos

da amostra.

esses elementos. O profissional odontológico pode deparar-se

Para execução dos testes de desgaste, os instrumentos

com situações adversas relacionadas às pontas diamantadas,

rotatórios abrasivos foram acoplados a um motor de alta

como inclinação (dobra), fratura e perda da eficiência de

rotação (ExtraTorque 605, Kavo, Brasil) e fixados em máquina

corte.12-14 A diminuição do rendimento de corte ocorre devido

padronizadora

à perda de partículas de diamantes, assim como o desgaste

perpendicularmente ao material submetido ao desgaste. A

e a alteração da forma dos grânulos decorrentes do uso

turbina de uso odontológico foi ativada em rotação máxima

prolongado do instrumento rotatório.

e constante, com irrigação abundante, e a ponta diamantada,

4

12-13

de

preparos

(modelo

Mitutoyo,

Brasil),

O conhecimento sobre as diversas vantagens da

levada até contatar a superfície do bloco de material. O

utilização de pontas diamantadas está bem consolidado, mas

instrumento foi submetido a deslocamento de 10mm na direção

são poucas as evidências científicas que abordam a análise

horizontal, em intervalos de 10 segundos, proporcionando

da quantidade, forma e distribuição dos diamantes utilizados

contato permanente da ponta diamantada com o material

nesses instrumentos.5 Considerando-se a importância dos

por três minutos. Para restrição total do deslocamento do

grânulos de diamantes que impregnam a ponta ativa para o

bloco submetido à abrasividade das pontas diamantadas,

sucesso do procedimento odontológico, o presente estudo

dispositivo constituído de silicone por adição (HydroXtreme,

objetiva analisar e comparar, por meio de microscopia

Coltene, Suíça) foi confeccionado para adaptação dos blocos

eletrônica de varredura (MEV), a qualidade da impregnação

à base da máquina padronizadora de desgaste.

dos grânulos de diamante e a quantidade de desgaste sofrido

Após o término de cada teste, o esfregaço da ponta

pelas pontas diamantadas previamente e após seu uso

diamantada foi realizado com sabão neutro, a fim de promover

constante em superfícies de resina nano-híbrida e cerâmicas

a limpeza das amostras15. Posteriormente, os instrumentais

reforçadas com dissilicato de lítio.

foram submetidos a jato de ar, com o objetivo de remover
detritos e umidade, e armazenados em seu respectivo
recipiente, pote individual, e identificados de acordo com a
marca e o número da amostra. As pontas diamantadas foram

MATERIAL E MÉTODO
Para a avaliação da microgeometria das pontas
diamantadas por meio de MEV, pontas diamantadas de seis
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então submetidas ao método de Microscopia Eletrônica de
Varredura (LEO 435 VP, LEO Electron Microscopy, Inglaterra).
Essa mesma sequência de operação foi realizada para os
testes de desgaste conseguintes.

marcas de produção brasileira e disponíveis no mercado

As imagens obtidas por meio da microscopia eletrônica

nacional foram analisadas: KG Sorensen, Microdont, Fava,

de varredura foram submetidas à análise visual qualitativa,

Zeep, Vortex e Option. Instrumentos rotatórios abrasivos do

direcionada por escores baseados previamente e após o

modelo 1014 foram utilizados para análise previamente ao

desgaste.14,16 A tabela de escore foi adaptada, com a finalidade

desgaste (n = 10) e após desgastes sequenciais, de três

de detectar todas as características das pontas diamantadas,

minutos, em bloco de resina nano-híbrida (Filtek Z350, 3M

com enfoque na distribuição, forma e morfologia dos grânulos

ESPE, Brasil) (n = 5) e cerâmica reforçada com dissilicato de

de diamantes (Tab. 1). Três examinadores, previamente

lítio (E-max CAD, Ivoclar Vivadent, Brasil) (n = 5). Para a análise

calibrados, atribuíram escores de forma individual para as

da microgeometria das pontas, considerou-se a distribuição,

MEVs de cada ponta, sendo realizada conferência ao fim das

morfologia e dimensão dos grânulos de diamantes, além

pontuações. Para melhor interpretação dos resultados, optou-

da presença de cola utilizada na fase de impregnação

se por análise final quantitativa em porcentagem.
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Figura 1: Antes e após os desgastes em Cerâmica reforçada com dissilicato de
lítio – ponta Vortex. Na sequência (esquerda para direita) as pontas analisadas
em 0min, 3min, 6min e 9min.

Figura 2: Antes e após os desgastes em Cerâmica reforçada com dissilicato
de lítio – ponta Microdont. Na sequência (esquerda para direita) as pontas
analisadas em 0min, 3min, 6min e 9min

Figura 3: Antes e após os desgastes em Cerâmica reforçada com dissilicato
de lítio – ponta KG Sorensen. Na sequência (esquerda para direita) as pontas
analisadas em 0min, 3min, 6min e 9min.

Figura 4: Antes e após os desgastes em Cerâmica reforçada com dissilicato de
lítio – ponta Option. Na sequência (esquerda para direita) as pontas analisadas
em 0min, 3min, 6min e 9min.

Figura 5: Antes e após os desgastes em Cerâmica reforçada com dissilicato de
lírio – ponta Fava. Na sequência (esquerda para direita) as pontas analisadas em
0min, 3min, 6min e 9min.

Figura 6: Antes e após os desgastes em Cerâmica reforçada com dissilicato de
lítio – ponta Zeep. Na sequência (esquerda para direita) as pontas analisadas em
0min, 3min, 6min e 9min.
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Tabela 1. Escores utilizados para análise qualitativa das características das pontas diamantadas analisadas.

Anteriormente ao
Desgaste

Distribuição

Forma

Morfologia
Posteriormente ao
Desgaste

Forma

Dimensão

0

Disposição uniforme dos grânulos de diamantes e restritos à ponta ativa.

1

Disposição irregular dos grânulos de diamantes e restritos a superfície da ponta ativa.

2

Disposição irregular dos grânulos de diamantes e presença de material fixador no eixo intermediário.

0

Grânulos de diamantes pequenos.

1

Grânulos de diamantes grandes.

2

Grânulos de diamantes mistos.

0

Regular.

1

Irregular.

0

Manutenção dos diamantes.

1

Perda de até ¼ dos grânulos de diamantes.

2

Perda de até ½ dos grânulos de diamante.

3

Perda de até ¾ dos grânulos de diamantes.

4

Perda maior do que ¾ dos grânulos de diamantes.

0

Sem alteração da forma dos grânulos de diamantes.

1

Alteração de até ½ da forma dos grânulos em poucos diamantes.

2

Alteração maior que ½ na forma dos grânulos em poucos diamantes.

3

Alteração de até ½ na forma dos grânulos em muitos diamantes.

4

Alteração maior que ½ na forma dos grânulos em muitos diamantes.

RESULTADOS
Os resultados qualitativos obtidos foram organizados
quantitativamente na forma de tabelas, de acordo com os
escores anteriormente definidos. Ao analisar a microgeometria
anteriormente ao desgaste, as marcas comerciais Fava, KG
Sorensen e Option apresentaram bons resultados para os
critérios de distribuição e forma, obtendo maiores porcentagens
de pontas diamantadas no escore mais satisfatório. Ao contrário
do padrão de qualidade desses três, os grupos Vortex e Zeep
obtiveram resultados insatisfatórios para os padrões analisados
(Gráfico 1).
A maior parte das pontas diamantadas das marcas KG
Sorensen, Vortex e Zeep apresentaram grânulos de diamantes
de tamanho misto, enquanto a marca Fava apresentou a
maioria dos grânulos de diamante de tamanho pequeno. A
Option apresentou, em todas as pontas analisadas, grânulos de
diamante de tamanho grande. Isso evidencia a não-padronização
da fabricação dos grânulos entre as marcas comerciais desses
instrumentos rotatórios abrasivos. Essa mesma deficiência foi

Gráfico 1: Análise quantitativa inicial das características distribuição, forma e
morfologia das pontas diamantadas.
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constatada entre pontas diamantadas de mesmo grupo, como
na marca Vortex (Gráfico 1).
Após a primeira etapa de desgastes em resinas
compostas, os grupos KG Sorensen e Zeep apresentaram a
maioria das pontas diamantadas com manutenção total dos
grânulos de diamante. Esse sucesso, entretanto, não ocorreu
em todos os grupos. A Vortex obteve 80% das amostras com
perda dos grânulos de diamante maior do que ¼ da ponta ativa.
No desgaste conseqüente, a Vortex alcançou melhor resultado,
com somente 20% das pontas com perda de grânulos. Os grupos
Zeep, KG Sorensen e Fava não apresentaram resultados de
perda de até ¼ dos grânulos de diamantes, ao contrário do que
ocorreu com as marcas comerciais Microdont e Option. Porém,
ao fim do terceiro desgaste em resina composta, KG Sorensen
e Zeep obtiveram os melhores resultados, com mais da metade
de suas pontas diamantadas apresentando manutenção total
dos grânulos de diamantes. Os grupos Microdont, Option e Fava
apresentaram maior perda de grânulos de diamante, com 20%
de suas pontas com perda de, ao menos, 50% dos grânulos de
diamante (Gráfico 2).

Gráfico 2: Análise quantitativa, após cada período de desgaste em resina
composta, da característica da distribuição das pontas diamantadas.

Tolentino AB, Spini PHR, Gonzaga RCQ, Machado AC, Soares PV .

Ainda de acordo com os resultados dos desgastes em

Vortex apresenataram grande perda de diamantes. Os grupos

resina composta, após o primeiro teste, KG Sorensen e Zeep

Option e Vortex obtiveram 20% de suas pontas diamantadas com

foram os únicos grupos que alcançaram pontas diamantadas

perda maior do que ¾ dos grânulos de diamantes, enquanto

com mínima alteração da forma dos grânulos de diamante. Por

Fava obteve desgastes intermediários (Gráfico 4).

outro lado, Fava e Microdont apresentaram 40% e 20% de suas
amostras, respectivamente, com alteração da dimensão maior
do que ½ da forma dos diamantes em poucos grânulos. Após
o segundo desgaste, a KG Sorensen não obteve amostras com
alteração de forma de até metade da dimensão e em poucos
grânulos. Os grupos Microdont e Vortex obtiveram 60% de suas
amostras com perda equivalente a mais da metade do grânulo
de diamante. Ao fim do terceiro desgaste, 40% das pontas
diamantadas Fava e 20% das pontas diamantadas Microdont,
Vortex, Option e Zeep apresentaram muita alteração na forma dos
grânulos de diamantes. Em contrapartida, o grupo KG Sorensen
se destacou, ao mostrar pouco desgaste em seus grânulos de
diamantes ao fim das três etapas dos desgastes (Gráfico 3).

Gráfico 4: Análise quantitativa, após cada período de desgaste em cerâmica, da
característica distribuição das pontas diamantadas.

Em relação aos resultados após o primeiro desgaste em
cerâmica, as marcas comerciais Microdont e Vortex apresentaram
pouca ou nenhuma alteração na forma dos grânulos de
diamantes. Já os grupos Zeep e Fava obtiveram pontas
diamantadas com alteração maior do que ½ dos grânulos, mas
não generalizada. Após a segunda etapa dos testes, a marca KG
Sorensen apresentou leve desgaste em suas amostras, enquanto
Fava, Microdont e Vortex atingiram desgastes intermediários.
Os grupos Zeep e Option alcançaram 20% de suas pontas
diamantadas com alteração generalizada superior à metade da
forma dos grânulos. Por fim, ao se analisar o desgaste das pontas
diamantadas após a terceira etapa, todas as amostras da marca
comercial KG Sorensen apresentaram pequenas alterações. As
Gráfico 3: Análise quantitativa, após cada período de desgaste em resina
composta, da característica da forma das pontas diamantadas.

Ao analisar os resultados obtidos após desgaste em
cerâmica reforçada por dissilicato de lítio, observou-se que os
desgastes foram maiores e mais evidentes. Após a primeira
etapa, 40% das pontas diamantadas da marca Zeep mantiveram
em totalidade os grânulos de diamantes na superfície da ponta

pontas diamantadas dos grupos Fava, Vortex e Zeep registraram
muita alteração nos grânulos de diamante e em muitos diamantes,
com 20% das amostras com alteração generalizada de mais de
½ da forma dos grânulos. A Microdont exibiu 80% de suas pontas
diamantadas com escore 3, o que representa grande alteração
em parte dos grânulos de diamante (Gráfico 5).

ativa. Entretanto, essa marca e a Option foram as únicas que
apresentaram, já nessa etapa, pontas diamantadas com perda
maior do que ¼ dos grânulos de diamante. O grupo Microdont
não obteve amostra sem alteração de distribuição. Após a
realização do segundo desgaste, verificou-se que o grupo KG
Sorensen apresentou suas amostras com pouca ou nenhuma
perda de diamantes. As pontas diamantadas Fava apresentaram
perda intermediária dos grânulos, e a Vortex, 20% de suas
amostras com perda maior do que ½ dos grânulos de diamante.
Os grupos Zeep e Option obtiveram 20% de suas amostras com
perda total dos diamantes.
Posteriormente à terceira etapa do desgaste, constatouse que todas as amostras da marca KG Sorensen estavam com
pouca ou nenhuma perda de diamantes, enquanto Microdont e

Gráfico 5: Análise quantitativa, após cada período de desgaste em cerâmica, da
característica da forma das pontas diamantadas.
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DISCUSSÃO

A análise por MEV previamente ao desgaste forneceu

A odontologia está passando por mudanças em alguns
de seus conceitos básicos. A incessante busca dos pacientes por
tratamentos mais estéticos e conservadores caracteriza essa nova
etapa de evolução da prática clínica. Sendo assim, as indústrias
voltadas para o ramo odontológico tendem a desenvolver
materiais que atendam aos requisitos atuais.17-18 A evolução
dos materiais restauradores permite aos cirurgiões-dentistas
diversidade de opções para o tratamento de seus pacientes,
envolvendo desde materiais para confecção de restaurações
diretas, como resinas compostas, até restaurações indiretas em
cerâmicas.18-19 Para alcançar a excelência no trabalho executado,
o profissional, ao escolher brocas ou pontas diamantadas,
dentre os vários produtos no mercado, deve considerar várias
propriedades qualitativas, como eficiência de corte e desgaste,
além da vida útil do instrumento odontológico.20 Para garantia de
preparos cavitários mais precisos e em menor tempo, a opção
por instrumentos de melhor qualidade deve ser realizada.21-22
As marcas comerciais testadas apresentaram em suas
pontas diamantadas diferentes tamanhos de grânulos de diamante. O grupo Fava apresentou apenas grânulos pequenos e
o grupo Zeep, grânulos mistos. Pontas com granulação de diamante média, grande e supergrande não apresentaram diferenças no desgaste após curto período de uso, entretanto, quando
esse período aumenta, diferenças podem ser observadas entre a
de média granulação e as demais, proporcionando melhor capacidade de manutenção do desgaste das pontas com granulação
de diamante grande e supergrande.

1

Grande número de marcas comerciais de instrumentos
rotatórios está disponível no mercado, diferindo-se entre si na
efetividade de desgaste. A eficiência do padrão de corte diminui
com o uso contínuo da ponta 10 diamantada.23 Neste trabalho,
a efetividade das pontas diamantadas no desgaste em resina e
cerâmica foi distinta para todas as marcas comerciais testadas,
principalmente em sucessivo uso. Para ambos os testes, ao final
das três etapas de desgaste, o grupo KG Sorensen apresentou
os melhores resultados. As pontas diamantadas da KG Sorensen também se destacaram em outros trabalhos.24
Dentre

os

instrumentos

rotatórios

existentes

na

odontologia, os de diamantes são os mais utilizados, por
terem alta capacidade de corte nas estruturas dentais, exigindo
menor tempo de trabalho.25-26 Entretanto, selecionar os com
maior eficiência de corte é tarefa complexa na odontologia,
devido ao fato de haver escassos estudos sobre a qualidade
de instrumentos odontológicos.1 Por meio da metodologia
empregada neste trabalho, constatou-se que grande parte das
pontas diamantadas das marcas testadas apresenta regiões
de descontinuidade da camada de diamante e distribuição não
padronizados desses grânulos.
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a apreciação de pontas diamantadas imediatamente após
serem removidas da embalagem. A marca comercial Vortex
apresentou 90% das amostras com cola exposta e grânulos de
diamantes distribuídos não uniformemente, situados além da
ponta ativa. Ao contrário, os grupos das marcas KG Sorensen
e Fava apresentaram 90% de suas pontas diamantadas com
regularidade na distribuição dos grânulos de diamantes,
além de restritos à macrogeometria da ponta ativa. Pontas
diamantadas com capacidade de corte comprometida não
devem ser utilizadas,27 devendo então se evitarem marcas
comerciais cujos instrumentos estão defasados na própria
embalagem. As pontas diamantadas perdem a eficiência de
corte no decorrer da utilização em procedimentos clínicos
rotineiros, seja para redução da estrutura dentária, na
confecção de preparos protéticos, ou em procedimentos de
acabamento de restaurações em resina composta.14 A perda
do rendimento é explicada devido às partículas de diamantes
desprenderem-se do material aglutinante da ponta ativa ou por
se desgastarem demasiadamente, resultando em alteração de
forma.12-13 Neste trabalho, as amostras das marcas comerciais
Fava e Zeep apresentaram grande alteração de forma dos
grânulos de diamantes já no segundo desgaste (seis minutos)
em cerâmica. Sobretudo, os grupos Microdont, Option e Vortex
apresentaram perdas consideráveis de grânulos de diamante
que se desprenderam durantes os desgastes sucessivos.
A redução da eficiência de desgaste de instrumentos
rotatórios ocorre concomitantemente com o uso prolongado.12-13
Após os três testes de desgaste em resina, todas as marcas
comerciais

apresentaram

alteração

na

dimensão

dos

diamantes. As marcas comerciais Fava, Microdont e Zeep
obtiveram apenas 20% de suas amostras com poucos grânulos
de diamantes alterados em até ½ da forma, resultando em
elevado padrão de alteração da dimensão dos grânulos. O
acúmulo de fragmentos entre as partículas abrasivas geradas
durante a confecção de um preparo cavitário também poderia
interferir na eficiência de corte de instrumentos diamantados,
mostrando a necessidade de limpeza desses instrumentos ao
final de cada procedimento odontológico.13
Observou-se que, após as sessões de desgaste em
cerâmica, algumas amostras apresentaram perda significativa
de grânulos de diamantes, e as pontas que já apresentavam
zonas de falha na camada de diamantes previamente aos
testes tinham em sua superfície quase ausência de grânulos
de diamantes após os desgastes sucessivos, como as marcas
Vortex e Zeep. Sendo assim, à medida que partículas de
diamante vão sendo desgastadas e perdidas, as pontas se
tornam menos rugosas28 e, conseqüentemente, as paredes
do preparo também apresentam diminuição da rugosidade.8

Tolentino AB, Spini PHR, Gonzaga RCQ, Machado AC, Soares PV .

Com isso, pode-se afetar a capacidade de adesão dos tecidos

que outras. Uma possível explicação para esse desgaste

dentais, já que superfícies mais lisas têm capacidade reativa e

diferencial das pontas diamantadas seria o tipo de processo

adesiva diferente de superfícies rugosas.29 Pontas diamantadas

de fabricação do instrumento por cada fabricante.15

também exercem importante papel na remoção da smear layer,

Questionando-se os profissionais sobre a vida clínica

pois sua presença dificulta a adesão do material resinoso,

útil da ponta diamantada, a maioria dos cirurgiões-dentistas

ressaltando-se que se faz necessária sua remoção, para obter

opinou que ela vai de até 10 utilizações (37%) e entre 10 e

alta força de adesão.

20 utilizações (35%). Isso não está em concordância com a

30

Para o sucesso do cirurgião-dentista em procedimento

literatura, que sugere o uso de três24 a no máximo 1035 vezes

clínico que envolva preparo cavitário, deve-se levar em conta não

do instrumento, sem comprometer sua eficiência de desgaste.

só a eficiência do desgaste da ponta diamantada, mas também

A relevância desse uso excessivo das pontas diamantadas

a integridade do complexo dentina-polpa, durante a execução

torna-se ainda mais preocupante, quando associada a outro

dos atos operatórios.24 Dessa forma, torna-se necessário que

dado encontrado neste estudo: a maioria dos entrevistados

os instrumentos rotatórios sejam empregados com movimentos

(68%) não se acha capaz de estimar quantas vezes uma ponta

intermitentes, pressão moderada e sob refrigeração.

diamantada foi utilizada em sua prática clínica.36

31-32

Pontas diamantadas com dificuldade no corte da

Em relação à opinião dos cirurgiões-dentistas, o descarte

estrutura dentária podem induzir o profissional a exercer

das pontas diamantadas deve ocorrer por razões como:

maior pressão, para compensar a falta de eficiência da

escurecimento e corrosão da ponta ativa (79% das respostas),

ponta, e conseqüentemente aumentar a geração de calor.

aumento do tempo e força necessários para o desgaste das

Esse acontecimento provoca um estímulo prejudicial à polpa,

estruturas (79%), diminuição da quantidade de diamantes na

com possibilidade de alterações reversíveis ou irreversíveis,

ponta ativa (78%), quebra da ponta ativa (73%) e presença de

dependendo da intensidade da agressão, o que clinicamente

resíduo entre os grânulos de diamante (49%). A maioria das

seria inaceitável, pois a preservação da polpa é fator

evidências científicas determina que uso excessivo da mesma

preponderante.33

ponta diamantada é a principal razão de seu envelhecimento,

Estudos demonstraram que o uso da refrigeração

perda da capacidade de corte e conseqüente insucesso clínico,

com água da turbina de alta velocidade aumenta a proteção

portanto, o tempo de uso seria o método mais confiável e seguro

térmica da polpa, além de melhorar as taxas cortantes desses

para indicar o descarte dos instrumentos.36

instrumentos.1 Relata-se que existe vantagem na utilização de

Devido ao grande número de marcas comerciais de

pontas diamantadas por sua eficiência no desgaste de esmalte.

pontas diamantadas disponíveis no mercado brasileiro, futuros

Foram avaliadas as perdas de diamante dos instrumentos

estudos que avaliem a eficiência de desgaste, bem como a

rotatórios utilizados em diferentes velocidades, e concluiu-se

agressão ao órgão pulpar, são necessários para auxiliar o

que, quanto maior for a velocidade, maior será o desgaste da

profissional na escolha de pontas diamantadas que apresentem

ponta diamantada e que, na região periférica, ocorre maior

adequadas características mecânicas e biológicas.24

perda de diamantes do que na região central da ponta ativa.

34

Isso aconteceu após o segundo desgaste nos grupos Vortex e
Option, que apresentaram perda de grânulos de diamante nos
arredores da ponta ativa.
A eficiência de desgaste das estruturas por pontas
diamantadas pode estar intimamente relacionada à granulação

CONCLUSÃO
Considerando-se as limitações deste estudo, observa-

dos diamantes que constituem a extremidade ativa da ponta.1,5

se que:

Em estudo prévio, verificou-se que pontas diamantadas que

- houve perda e variação na forma dos grânulos de diamantes

apresentaram melhor eficiência de desgaste são as cujos

após as sessões de desgaste para todas as marcas testadas;

grãos de diamante apresentaram espaçamentos maiores e

- as pontas da marca KG Sorensen apresentaram os melhores

mais homogêneos, durante o processo de fabricação.15 Em

resultados após os testes em resina composta e cerâmica;

relação à freqüência de uso dos instrumentos rotatórios, a

- as marcas comerciais Vortex e Option apresentaram os

literatura demonstra que o uso em excesso promove perda de

maiores índices de desgaste da ponta ativa para a cerâmica; e,

eficiência clínica do instrumento.14,35 O aumento do tempo de

- ainda, ressalta-se a importância da substituição de instru-

uso está diretamente relacionado com a perda gradativa da

mentos rotatórios na atividade clínica do cirurgião-dentista e

eficiência de desgaste das pontas diamantadas,24 e algumas

dos acadêmicos.

marcas comerciais perdem eficiência mais rapidamente do
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