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GUIA PR ÁTICO PARA AFIAÇÃO DE CURETAS 
Quick Guide for Curettes Sharpening 

Afiando a Borda Final 
CURETA - O mais eficiente instrumento para completa remoção de 
cálculo subgengival e outros pequenos depósitos.

CURETTES - The most effective instrument for total subgengival calculus and 

others small deposits remotion.  
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DIMENSÕES E NOMENCLATURAS DA LÂMINA EM CORTE 
Dimension and nomenclature of active point/blade

a- Costas / Back 

b- Face

c- Lateral / Lateral Surface

d- Borda Cortante / Cutting Edge

a- Costas / Back - 0,6 mm

b- Face - 1 mm

c- Laterais / Laterals 

    Surfaces - 0,5 mm 

UNIVERSAIS 
Universals 

ESPECÍFICAS (GRACEY)
Graceys 

UNIVERSAIS 
Universals 

ESPECÍFICAS 
(GRACEY)
Graceys 

A lâmina é reta 
Straight blade

A lâmina é curva 
Curve blade

A face da lâmina é 
perpendicular ao pescoço 
Straight blade

A face da lâmina não é 
perpendicular ao pescoço 
Curve blade

Sharpening the Toe 
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Como Afiar POSIÇÃO DO INSTRUMENTO

1 – Nos dois tipos de curetas faça com que a face da 

lâmina fique paralela ao chão (plano horizontal).

2 – Com isso a pedra fica naturalmente com a inclinação 

de 70° em relação ao plano horizontal.

3 – Faça movimentos para cima e para baixo mantendo a 

lateral da lâmina em contato permanente com a pedra.

INSTRUMENT CORRECT POSITION

1 – For both kinds of curettes keep the working end / 

cutting edge face parallel to the floor (horizontal plane).

2 – By that the stone will naturally have an inclination of 70º

from the floor.

3 – Keeping the lateral cutting edge in permaent / contact 

with the stone, move down and up the instrument.

How to Sharpen

Afiando a Borda Final 

Execute movimentos de vaivém em 
igual número a cada avanço, em torno 
da borda final do instrumento. 

Como as curetas Gracey são curvas 
em dois planos, faça a afiação 
cuidadosamente ponto a ponto. 

Realize seasaw moviments around 
the instruments toe. 

Do the sharpening carefully point to 
point, always keeping in mind that the 
Gracey curettes are curves in two 
planes. 

Sharpening the Toe 
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Erros na Afiação Incorrectness on Sharpening

MUDANÇA DE PERFIL 

Cuidado com o desgaste exagerado 

da lâmina ao aproximar-se da borda 

final do instrumento para não torná-lo 

pontiagudo.

CHANGES ON THE PERFIL 

When sharpening near to the toe be 

careful to avoid the excessive wear of 

the blade to don’t make it tined.

LINHA BRILHANTE NAS BORDAS
Sob luz intensa a borda não deve 
refletir a luz. Se for observada uma 
linha brilhante na interseção da face 
com a lateral refaça a afiação.

BRILLIANT LINE ON CUTTING EDGE 
Under an intense light the cutting edge 
should’t reflect. If a brilliant line on the 
face / lateral surface intersection be 
noted, do again the sharpening. 

Procure evitar a tendência de aplainar 
a borda externa na afiação das 
Curetas Gracey. 

Avoid the tendency of flatten the 
external cutting edge on the Gracey’s 
Sharpening. 

MODIFICAÇÃO NA ANGULAÇÃO DAS BORDAS
o oObserve atentamente a angulação (entre 70  e 80 ) no momento da afiação pois:  

oA) Bordas desse tipo (maior que 80 ) requerem maior pressão para raspagem.  
oB) Bordas  desse tipo (menor que 70 ) cortam mais do que raspam e tornam-se 

rapidamente cegas.

CHANGES ON THE PERFIL 
When sharpening near to the toe be careful to avoid the excessive wear of the 
blade to don’t make it tined.              
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Os instrumentos fabricados em aço inoxidável devem receber 

alguns cuidados quanto à limpeza e esterilização. Essas são etapas 

fundamentais que, se conduzidas adequadamente, possibilitam o 

prolongamento da vida útil do instrumento. 

A limpeza tem como objetivo a remoção dos resíduos aderidos à 

superfície dos instrumentos e deve ser efetuada  previamente à 

esterilização. 

Assim sendo, imediatamente após o uso deve-se efetuar uma pré-

lavagem para o amolecimento dos resíduos. Para tanto, estes 

devem ser submersos em solução desinfetante, excetohipoclorito 

de sódio, devendo permanecer por um período de 20 minutos. Em 

seguida, promove-se a limpeza mecânica com auxílio de uma 

escova de náilon, sob água corrente, com detergente neutro. 

Não devem ser utilizados produtos abrasivos, que favoreçam a 

corrosão. 

Após a limpeza os instrumentos devem ser bem enxaguados para a 

total remoção da sunstância detergente e enxugados, evitando-se a 

secagem natural ou durante a esterilização. 

A permanência de produtos químicos ou de umidade favorece o 

aparecimento de manchas e corrosão nos instrumentos.   

O calor é o melhor método de esterilização, podendo ser utilizado o 
0 0calor seco (estufa) a 160 C por 1 hora e meia, 170 C por 1 hora ou o 

0calor úmido (autoclave) 122 C durante 15 minutos. Alguns cuidados 

devem ser tomados para que o processo de esterilização seja eficaz, 

sem danificar os instrumentos. 

Autoclave 

Por se tratar de um método que utiliza o vapor sob pressão, para 

um perfeito funcionamento, deve-se seguir rigorosamente as 

instruções do fabricante e somente utilizar água destilada. A água 

contendo cloro diminui a resistência à corrosão do aço inoxidável. 

Os instrumentos devem ser devidamente acondicionados em 

envelopes próprios ou caixas metálicas perfuradas. 

Em ambos os métodos o ciclo não deve ser interrompido e o 

armazenamento do instrumental embalado é válido por uma 

semana em ambiente fechado, limpo, seco e em temperatura 
0abaixo de 25 C. 

Stainless steel instruments should be submitted to some special cleaning and 

sterelization methods. The steps to be followed will cause the instruments to 

have long life.  

The cleaning is meant to remove residues from the surface of the instruments 

and it must be performed prior to sterelization. 

After the instruments have been used, they should be pre-washed so that the 

residues can be softened. After that, the instruments must be kept in a 

disinfecting solution for 20 minutes. Then, brush the instruments with a nylon 

brush under running water. Abrasive products should not be used as they can 

cause corrosion. 

After cleaning, wash the instruments and dry them completely. The 

instruments should not be allowed to dry in a natural way nor in the oven. 

Chemical remainings or moisture are harmful to the instruments, exposing 

them to corrosion and stains. 

Heating is the sterelization method. Use dry heat in the oven at 170 degrees 

C., for one, hour, or humid heat in the autoclave at 122 degrees C., for fifteen 

minutes. 

Special care must be taken, so that the instruments are not spoiled and can 

go through an efficient sterelization process.

Autoclave

To work properly, the system utilizes steam under pressure. Consequently, 

instructions by the manufactures, such as using distilled water, must be duly 

followed. Water containing chlorine makes stainless ateel less resistant to 

corrosion. The instruments must be duly incased in proper envelopes or in 

perforated metal boxes. 

No break should occur during the process of both methods. 

After packed and kept in a closed, clean, and dry compartment, under 25 

degrees C., the instruments will remain sterelized for a week only. After that 

the whole process must be redone. 
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