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                     RESUMO 
 
O preparo biomecânico é umas das etapas mais importantes do tratamento endodôntico e o 
surgimento de motores específicos e das limas da liga de Níquel – Titânio (NiTi), em especial das 
Limas Easy M, foi, sem dúvidas, um grande passo para evolução da Endodontia. Assim, o objetivo 
desse estudo foi avaliar, por meio de um questionário, o impacto da introdução desses 
instrumentos no ensino da graduação, em especial a percepção e o grau de satisfação dos 
alunos da 1ª e 2ª turma de Odontologia da FAIT com relação às Limas Easy M. No geral, as 
Limas Easy M foram muito bem aceitas pelos alunos pela sua simplicidade de instrumentação, 
cinemática e outras características. Dessa forma, podemos concluir que as Limas Easy M foram 
um importante facilitador no processo de instrumentação de canais radiculares, uma vez que 
proporcionam mais segurança e qualidade nos tratamentos endodônticos. 
Palavras Chave: Endodontia, Limas Easy M, Preparo biomecânico, Limas Níquel titânio. 

 
 
                                                   ABSTRACT 
 
Biomechanical preparation is one of the most important steps in endodontic treatment. The use 
of specific motors and Nickel-Titanium (NiTi) alloy files, especially Easy M Files, was one of the 
major step in the evolution of endodontics. Thus, the objective of this study was to evaluate, 
through a questionnaire, the impact of the introduction of Easy M files in undergraduate teaching, 
especially the perception and satisfaction of students from the 1st and 2nd years of Dentistry at 
FAIT. In generall, Easy M Files were very well accepted by students due their simplicity of 
instrumentation, kinematics, and other features. Therewith, we can conclude that Easy M Files 
was an important facilitator in the root canal instrumentation process, since they provide more 
safety and quality for all endodontic treatment. 
Keywords: Endodontics, Easy M files, Biomechanical preparation, nickel titanium files. 
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Introdução 

 

Endodontia é uma das especialidades/áreas da Odontologia 

considerada  extremamente difícil e também estressante devido não somente a 

diversidade  anatômica dos canais radiculares, mas também à atuação em 



 

 

um campo        confinado e de extrema importância para a saúde geral do paciente. 

Tais desafios  acarretam insegurança e dificuldade dos alunos no momento da 

execução de  todos os procedimentos, em especial durante a etapa do preparo 

biomecânico.    O preparo biomecânico é uma das etapas do tratamento 

endodôntico que tem como objetivo a limpeza, ampliação e modelagem e do 

sistema de canais  radiculares, sendo o mesmo realizado através da ação 

mecânica dos instrumentos endodônticos, da ação química por meio da 

utilização das  soluções irrigadoras que auxiliam no processo de desinfecção e 

limpeza, bem  como da ação física por meio do processo mecânico de 

irrigação/aspiração. Durante muito tempo, toda a etapa de preparo do sistema 

de canais radiculares era realizada com instrumentos, limas endodônticas de liga 

de aço inoxidável, ligas essas rígidas e com pouca flexibilidade, o que acaba 

dificultando o preparo, especialmente de canais curvos e atrésicos (TABASSUM 

ET AL. 2019; PLOTINO ET AL. 2020; FERNANDES ET AL. 2021; LIANG & YUE 2022). 

Dessa forma, com o desenvolvimento e o avanço da tecnologia, bem 

como com a introdução das ligas de Níquel-Titânio (NiTi) na Odontologia, em 

especial   na Ortodontia e depois na Endodontia, um avanço nos preparos dos 

sistemas de canais radiculares foi observado, uma vez que essas ligas 

apresentam como principais características uma maior flexibilidade, uma 

superelasticidade e memória de forma, possibilitando assim uma formatação do 

canal radicular mais efetiva, conservadora, com manutenção da anatomia 

original, além de reduzir o tempo  de trabalho, diminuir o risco de fraturas e 

acidentes e evitar o desvio do canal. (RODRIGUES ET AL. 2017; SOUSA-NETO 

ET AL. 2018; TABASSUM ET AL. 2019; RUIZ-SÁNCHEZ ET AL. 2020; 

PLOTINO ET AL. 2020; RODA-CASANOVA ET AL. 2021; LIANG & YUE 2022). 

As limas Easy M (Easy Equipamentos Odontológicos, Brasil) foram 

lançadas no mercado em 2021 e elas são as primeiras limas de Liga NiTi 

rotatórias manuais que foram desenvolvidas com o design e conceito manual, 

uma vez que até o presente momento todas as limas manuais rotatórias eram 

limas desenvolvidas para serem acionadas a motor, porém estas eram 

acionadas manualmente através do cabo. As limas Easy M apresentam como 

característica uma secção transversal quadrangular, uma guia de penetração 

arredondada e ausência de guia de transição, características essas que 

favorecem esses instrumentos a não fraturar, travar ou promover algum desvio 



 

 

dentro do canal radicular; e, apresenta ainda um tratamento térmico: o Control 

Memory (memória controlada), que faz com que esses instrumentos sejam 

capazes de voltar ao seu formato original, após sofrerem uma deformação. 

Esses instrumentos apresentam duas conicidades .03 e .05, o que proporciona 

serem utilizados em canais mais curvos e atrésicos, além de promover um 

preparo mais conservador e todos seguem o padrão ISO dos instrumentos 

(SISTEMA EASY 2022). 

Atualmente, essas limas estão sendo utilizadas e adquiriu uma ótima 

adaptação e facilidade técnica junto aos alunos do curso de odontologia da FAIT. 

As limas apresentam excelente qualidade, proporcionando um tratamento 

seguro e eficiente. Tem uma alta curva de aprendizagem, pois seu  sistema é 

muito simples e de fácil assimilação, o que gera mais segurança ao operador e 

menor tempo de trabalho, gerando assim mais conforto ao profissional. 

(SISTEMA EASY M 2022; ZUPANC ET AL. 2018; LIANG & YUE 2022). 

Assim, diante das inúmeras características satisfatórias dos instrumentos 

Easy M, o objetivo desse estudo foi realizar uma pesquisa onde se avaliou o 

impacto da introdução desses instrumentos no ensino da graduação, em 

especial a percepção e o grau de satisfação dos alunos da 1ª e  2ª turma de 

Odontologia da FAIT com relação a técnica de preparo manual usada 

anteriormente, curva de aprendizado, facilidade do ensino, a qualidade do 

tratamento, flexibilidade e segurança de execução, facilidade de trabalho, tempo 

de trabalho e interesse do aluno. 

 

 

Material e Métodos 

 

Esse pesquisa consistiu em um estudo observacional e transversal com 

quarenta e três alunos de graduação da turma I e da turma II do curso de 

Odontologia da FAIT, que responderam a um questionário virtual de múltipla 

escolha (Google forms) sobre a percepção e a satisfação do uso dos 

instrumentos Easy M. 

Foi desenvolvido um questionário consistindo em nove perguntas no 

total; sendo sete perguntas objetivas e duas perguntas subjetivas. As perguntas 

objetivas foram questões sobre a facilidade e grau de dificuldade do preparo, 



 

 

flexibilidade, cinemática, identificação, forma de ensino, o desempenho e 

interesse dos alunos na execução da técnica foram coletadas e uma pergunta 

comparativa entre a técnica de preparo manual utilizando as brocas de preparo 

cervical Gattes Glidden. As perguntas subjetivas foram questões em relação à 

experiência pessoal usando as Limas Easy M. 

A coleta de todos os dados foi realizada no período de setembro e 

outubro de 2022 e, após a coleta, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2020 

para tabulação e análise dos dados. 

 
 
 
Resultados e Discussão 

 

Quarenta e três alunos responderam ao questionário, sendo que todos 

responderam às sete perguntas objetivas e apenas 41 alunos responderam  às 

questões subjetivas e expressaram suas opiniões sobre as Limas Easy M. 

Figura 1: Facilidade no preparo 
 

Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

 
Em relação ao grau de dificuldade de utilização das Limas Easy M, a maioria 

dos alunos (58.1%) mostrou não ter observado nenhum grau de dificuldade; 

enquanto 37.2% mostraram ter um grau médio de dificuldade e 4.7% 

apresentaram muita dificuldade durante sua utilização (Figura 2). As limas M 

apresentam um grau de dificuldade quase que inexistente, pois permitem um 

processo de instrumentação simplificado e seguro, aonde sua cinemática é no 

sentido horário (rotatória) favorecendo assim esses instrumentos a não fraturar, 

travar ou promover algum desvio dentro do canal (SOUSA-NETO ET AL. 2018; 



 

 

LIMA ET AL. 2021). 

Figura 2: Grau de Dificuldade com as Limas Easy M 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

Em relação flexibilidade das Limas Easy M, a maioria dos alunos (65.1%) 

achou o instrumento muito flexível, porém, outra parte, classificaram como 

mediana a flexibilidade (34.9%) (Figura 3). Esses resultados podem ser 

justificados pelas inúmeras caracteristicas das limas M, como memória de 

forma e superelasticidade, fazendo com que a duração do tempo de trabalho 

seja  mais eficiente e menor, e há um maior efeito de corte e mantendo assim 

sua originalidade dos canais radiculares. Além de apresentarem outras 

características que favorecem esses instrumentos a não fraturar, travar ou 

promover algum desvio dentro do canal radicular (VIANA ET AL. 2018; RUIZ-

SÁNCHEZ ET AL. 2020; RODA-CASANOVA ET AL. 2021; LIANG & YUE 2022). 

Figura 3: Flexibilidade do instrumento 

 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

 

 



 

 

Os alunos compararam a técnica de preparo cervical utilizando as brocas 

de Gattes Glidden com a técnica de preparo cervical utilizando as Orifice 

Shapper e 88.4% relataram que a instrumentação com as Orifice Shapper é 

mais fácil; enquanto 9.3% não compartilharam dessa mesma opinião. 2.3% dos 

alunos marcaram nenhuma das alternativas (Figura 4). A Orifice Shapper 

promove uma intrumentação menos invasiva que a utilização das brocas Gattes 

Glidden, com a exclusão do uso das brocas, diminui-se um passo a menos na 

instrumentação, o que pode facilitar para o profissional e acelerar o processo 

do tratamento, sendo benéfico também para o paciente (SOUSA-NETO ET AL. 

2018; ALMEIDA ET AL. 2017; PLOTINO ET AL. 2020). 

Figura 4: Utilização da Orifice Shapper e broca Gattes Glidden 

Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

 

Os alunos relataram que a disciplina ficou mais fácil com a utilização da 

lima Easy M (95.3%); 2.3% expressaram que não, e 2.3% dos alunos optaram 

por marcar nenhuma das alternativas (Figura 5). Essa é uma das características 

da própria lima, ela simplificou o procedimento de intrumentação, antes a 

técnica era demorada por conta de suas várias etapas e agora com as limas 

Easy ficou mais rápida e simples (FERNANDES ET AL. 2021). 



 

 

Figura 5: Facilidade na disciplina com o instrumental 

Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

 

Em relação a cinemática das Limas Easy M, 100% dos alunos relataram 

que é uma cinemática  muito mais simples (Figura 6). Isso de fato  é uma de suas 

características marcantes, pois o seu movimento é rotacional no sentido horário 

(GAVINI ET AL. 2018; SISTEMA EASY M 2022). 

Figura 6: Movimentos da Lima Easy 

               

 
Fonte: Arquivo do autor, 2022. 
 

Com relação a facilidade na identificação das Limas Easy M, a maioria 

dos alunos (90.7%) relataram ser de fácil identificação, muito embora, 9.3% dos 

alunos marcaram que não (Figura 7). As limas Easy M seguem o padrão ISO de 

instrumentos e isso faz com que essas limas sejam mais fáceis de identificar, 

devido ao seu formato, cor, tamanho, conicidade, e essa padronização nos ajuda 

a compreender as respostas obtidas (DORNELLES ET AL. 2022). 

 
 
Figura 7: Facilidade na identificação do instrumento 



 

 

 
 

Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

De acordo com as respostas tabuladas, 56% e 18% das respostas 

concordaram que a experiência utilizando as limas foi boa/ótima e 26% 

concordaram que as limas easy facilitaram a instrumentação (Figura 8). Com 

isso, podemos dizer que a lima easy promove uma fácil instrumentação, uma 

cinemática e flexibilidade ótimas para o procedimento e, assim, também um 

melhor tempo de trabalho para os alunos (VIVAN ET AL. 2022). 

Figura 8: Experiência usando a Lima Easy 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

 

 De acordo com as respostas tabuladas da pergunta aberta sobre se os 

alunos teriam algo para relatar sobre as limas que não foram abordadas no 

questionário, 93% concordou que não tinham, e 7% concordaram que as limas 

também diminuem o risco de perfuração na instrumentação (Figura 9). De acordo 



 

 

com o resultado, o questionário foi um ótimo meio de avaliação para esse 

trabalho, o que faz com que esse instrumento possa ser utilizado novamente 

(FERNANDES ET AL. 2021). 

Figura 9: Algum relato que não foi abordado no questionário 

 

 
Fonte: Arquivo do autor, 2022. 

 

 

Conclusão 

 

As Limas Easy M foram muito bem aceitas pelos alunos pela sua 

simplicidade de instrumentação, cinemática, e outras características. Por isso 

podemos concluir que as Limas Easy M são um importante facilitador na 

instrumentação de canais radiculares e também uma peça fundamental para o 

tratamento de qualidade no paciente. Elas proporcionam mais segurança e 

qualidade tanto para o profissional quanto para o paciente, pois ela tem uma 

resistência maior de fratura. 
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