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RESUMO 

 
 

Atualmente, as técnicas de obturação com guta-percha termoplastificada têm 

mostrado eficiência na adaptação dos materiais obturadores às paredes do 

sistema de canais radiculares, promovendo um selamento tridimensional. Porém, 

com a utilização destas técnicas, há dificuldade no controle longitudinal durante a 

obturação, que poderia acarretar em extrusão do material obturador em direção 

aos tecidos perirradiculares, influenciando na reparação pós tratamento 

endodôntico. Assim, o propósito deste estudo foi avaliar in vitro a extrusão apical 

de quatro técnicas de obturação termoplastificada, Thermafil, Obtura II, Ultrafil 3D 

e Fusionada, através de uma nova metodologia de mensuração de volume do 

material obturador extruído, relacionando com a freqüência da extrusão visual de 

guta-percha e/ou cimento e a qualidade radiográfica final da obturação. Os 

resultados demonstraram que a metodologia do sistema de mensuração foi 

efetiva para quantificar o volume de material obturador extruído, constatando 

extrusão em todas as técnicas termoplastificadas empregadas neste estudo, 

porém, quantitativamente, os grupos experimentais não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre as médias de volumes. Na avaliação 

radiográfica da qualidade final das obturações termoplastificadas, há evidências 

de que a técnica Obtura II produziu obturações endodônticas com qualidades 

estatisticamente inferiores às demais técnicas. De modo geral, podemos 

considerar que as técnicas Thermafil, Ultrafil 3D e Fusionada apresentaram 

resultados semelhantes em relação ao volume do material obturador extruído e 

qualidade radiográfica final da obturação, enquanto que as técnicas Thermafil e 

Fusionada exibiram resultados mais favoráveis em relação à freqüência da 

extrusão visual de guta-percha e/ou cimento. 

 
Palavras-Chave: Obturação do canal radicular – Guta-percha termoplastificada – 
Extrusão apical . 
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ABSTRACT 

 
 

In the present, the obturation techniques with termoplasticized gutta-percha have 

been proving efficiency in adaptation of the filling material to the walls of the root 

canal system, promoting a three-dimensional sealing. Even so, with the use of 

these techniques, there is difficulty in the longitudinal control during the 

obturation, that could cause the extrusion of the filling material in direction to the 

perirradicular tissues, influencing the healing after endodontic treatment. Thus, 

the purpose of this study was to evaluate in vitro the apical extrusion of four 

thermoplasticized obturation techniques, Thermafil, Obtura II, Ultrafil 3D and 

Fused, with a new methodology of volume’s measurement of the extruded filling 

material, relating with the frequency of the visual extrusion of gutta-percha and/or 

sealer and the final radiographic's quality of obturation. The results demonstrated 

that the methodology of the measurement system was effective to quantify the 

volume of the extruded filling material, verifying extrusion in all the 

thermoplasticized techniques studied, even so, quantitatively, the experimental 

groups didn't present statistically significant differences among the averages of 

volumes. In the radiographic evaluation of the final quality of thermoplasticized 

obturation, there are evidences that Obtura II technique produced endodontic 

obturation with qualities statistically inferior of the other techniques. In general, we 

can consider that Thermafil, Ultrafil 3D and Fused techniques presented similar 

results in relation to the volume of the extruded filling material and the final 

radiographic's quality of obturation, while Thermafil and Fused techniques 

exhibited more favorable results in relation to frequency of visual extrusion of 

gutta-percha and/or sealer. 

 

Key-words: Root canal obturation - Thermoplasticized gutta -percha - Apical 
extrusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sucesso da terapia endodôntica é alcançado graças a uma seqüência de 

etapas bem realizadas, desde o diagnóstico, cirurgia de acesso e odontometria, 

bem como, às manobras de preparo químico-cirúrgico e obturação do canal 

radicular. 

Porém, em nada adiantaria realizarmos adequadamente todas as etapas 

anteriores à obturação se, nesta fase, não fosse alcançado seu principal objetivo, 

que consiste em promover um selamento tridimensional, no intuito de não só 

impedir a comunicação do meio externo com a região periapical, como também 

preservar a sanificação alcançada durante a fase de preparo do canal e evitar que 

microorganismos e exsudatos da região apical invadam o espaço do canal 

radicular, permitindo, assim, que o selamento biológico apical seja alcançado. 

Em relação ao material obturador, após a sua introdução por Bowman1 

(1867, apud MILAS, 1982), a guta-percha em forma de pontas tem sido ainda 

amplamente utilizada como material sólido de escolha, em decorrência de suas 

características físicas, químicas e biológicas. 

Atualmente, diversas técnicas têm sido desenvolvidas no intuito de 

melhorar a adaptação dos materiais obturadores às paredes do sistema de canais  

______________ 

1Bowman GA. History of dentistry in Missouri. The Ovid Press Inc 1938. 
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  radiculares, dentre as quais, as que utilizam a guta-percha plastificada 

termicamente com modernos e sofisticados sistemas de obturação, tais como, 

Alphaseal, JS Quick Fill, Microseal, Obtura II, Successfil, System B, Ultrafil, 

Thermafil, Touch’n Heat, e Trifecta. 

As principais vantagens da guta-percha termoplastificada baseiam-se na 

facilidade técnica e redução no tempo de trabalho operatório na fase de 

obturação, reprodução detalhada da anatomia interna do canal, bem como, 

homogeneidade do material obturador. 

Porém, apesar da eficiência no selamento tridimensional com o uso destas 

técnicas, há dificuldade no controle longitudinal durante a obturação, que poderia 

acarretar em extrusão do material obturador em direção aos tecidos 

perirradiculares, provocando um desconforto no pós-operatório, interferindo 

sobremaneira na reparação da região periapical (INGLE; WEST, 1994; NGUYEN; 

RUDDLE, 1994; WALTON; JOHNSON, 1997). 

Deste modo, é de grande relevância o estudo comparativo dos diferentes 

aparelhos e técnicas de obturação termoplastificada, avaliando, entre estes, quais 

produzirão quantitativamente menor extravasamento apical do material obturador, 

relacionando com a freqüência da extrusão de guta-percha e/ou cimento e a 

qualidade final da obturação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Há necessidade de se obter, durante o tratamento endodôntico, uma 

adequada adaptação do material obturador ao preparo do canal radicular, 

promovendo, assim, um selamento tridimensional, sem causar o extravasamento 

deste material à região periapical (GULABIVALA, 1996), pois, a sobreobturação é 

um dos fatores que influencia no insucesso da terapia endodôntica (GUTMANN, 

1992; GUTMANN; HOVLAND, 1999). 

Neste aspecto, Swartz, Skidmore e Griffin (1983) comprovaram em estudo 

realizado na Universidade da Virgínia, através de avaliação clínica e radiográfica 

de 1007 dentes tratados endodonticamente, que o índice de insucesso em dentes 

sobreobturados foi significativamente maior (36,59%) do que em dentes 

obturados aquém do vértice radiográfico (8,10%), demonstrando, assim, a 

necessidade de manter os materiais de obturação confinados no interior do canal 

radicular. 

Halse e Molven (1987) avaliaram radiograficamente o tratamento 

endodôntico de 239 pacientes por um período de 10 a 17 anos, verificando que a 

freqüência de sucesso foi menor nos casos de sobreobturações (76%), do que 

nos grupos em que não ocorreu extrusão de material obturador (83%). Os autores 

constataram, também, que a incidência de sucesso mostrou depender da 

extensão do material obturador extruído, aumentando significativamente o índice 



 23 

de falhas (53%) nas espécimes com mais de 2mm de material obturador extruído, 

demonstrando que a reparação foi severamente influenciada pela persistência do 

material extruído. 

Seltzer (1988), assim como Walton e Johnson (1997) afirmaram que, das 

três condições de obturação do canal radicular, aquém, além e no limite do vértice 

radiográfico, a sobreobturação produz a maior incidência de falhas, obtendo, 

portanto, menores índices de sucessos. 

Odesjo et al. (1990) realizaram avaliação radiográfica de 1492 dentes 

tratados endodonticamente da população da Suécia, constatando que obturações 

com adequado selamento, porém com excesso de material obturador além do 

ápice, mostraram significativamente maior incidência de lesões periapicais (56%), 

em comparação aos dentes obturados nos limites adequados, que apresentaram 

17,4% de insucessos. 

Ainda em 1990, Sjogren et al., avaliando o tratamento endodôntico, clínica 

e radiograficamente, em 356 pacientes por um período de prosservação de 8 a 10 

anos, verificaram alto índice de insucessos (24%) em canais sobreobturados, 

portadores de polpas necróticas e lesão periapical. 

Smith, Setchell e Harty (1993), em estudo retrospectivo de 821 dentes, 

através de análise radiográfica, também constataram que o grau de insucesso em 

dentes sobreobturados (25%) foi significativamente maior que em dentes 

obturados aquém do vértice radiográfico (13,05%). 

Saunders et al. (1997), em análise radiográfica de 340 pacientes por um 

período de 10 anos após o tratamento endodôntico, constataram que houve um 

aumento estatisticamente significante nas radiolucências periapicais, em 

obturações de canais radiculares além do ápice radiográfico. 
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    Com o advento da obturação endodôntica com guta-percha 

termoplastificada, vários autores comprovaram em seus estudos que estas 

técnicas possuem efetiva capacidade de selamento apical, melhorando a 

adaptação do material obturador nas paredes do sistema de canais radiculares, 

entre as quais: Alphaseal (GULABIVALA; HOLT; LONG, 1998; GILHOOLY et al., 

2000), Microseal (REZENDE; BOMBANA, 1999; DAVALOU; GUTMANN; NUNN, 

1999), Obtura II (SMITH et al., 2000), System B (DAVALOU; GUTMANN; NUNN, 

1999; SMITH et al., 2000), Ultrafil (OLSON; HARTWELL; WELLER, 1989; 

MOURA et al., 1989; MOURA, 1990; AL-DEWANI; HAYES; DUMMER, 2000a), 

Thermafil (CLARK; ELDEEB, 1993; DUMMER et al., 1993; GUTMANN et al., 

1993a, 1993b; DUMMER et al., 1994), Touch’n Heat (SILVER; LOVE; PURTON, 

1999; FAN; WU; WESSELINK, 2000) e Trifecta (LLOYD et al., 1995; AL-DEWANI; 

HAYES; DUMMER, 2000b). 

Porém, nas técnicas de obturação que utilizam guta-percha 

termoplastificada existem dificuldades no controle longitudinal, trazendo como 

conseqüência a extrusão apical, que agride a região periapical pela presença 

física do material obturador, influenciando na reparação pós tratamento 

endodôntico, em virtude do desencadeamento de intensas reações inflamatórias 

iniciais e posteriormente reações crônicas de corpo estranho (LANGELAND et al., 

1987; MOLYVDAS et al., 1989; INGLE; WEST, 1994; TAVARES; SOARES; 

SILVEIRA, 1994; RICUCCI; LANGELAND, 1998), que promovem um atraso na 

reparação dos tecidos adjacentes ao material extruído (GUTIERREZ; GIGOUX; 

ESCOBAR, 1969; BERGENHOLTZ et al., 1979). 

Por outro lado, em casos mais severos, o material obturador extruído pode 

provocar danos químicos e mecânicos em estruturas anatômicas adjacentes aos 
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ápices dos dentes envolvidos, tais como, parestesia do nervo mentoniano, 

osteomielite aguda e crônica, fatos estes relatados por Barkhordar e Nguyen 

(1985) e Gatot, Peist e Mozes (1989), respectivamente. 

Em virtude da intensa comercialização e conseqüente utilização clínica dos 

aparelhos e sistemas de obturação com guta-percha termoplastificada, houve 

grande preocupação por parte dos pesquisadores em relação à extrusão apical do 

material obturador na região perirradicular, visto que, segundo Gutmann e 

Hovland (1999), não existem estudos longitudinais ou retrospectivos que 

justifiquem a colocação intencional da guta-percha e cimento durante a obturação, 

além dos limites do sistema de canais radiculares. 

Neste aspecto, Yee et al., desde 1977, com a introdução do 1º dispositivo 

de guta-percha termoplastificada com seringa de pressão na temperatura de 

160oC aquecida em bico de Bunsen, constataram através de exame visual, 

radiográfico e microscópio eletrônico de varredura, em experimento in vitro, que a 

extrusão de guta-percha ocorreu quando da utilização do sistema com agulhas de 

calibres menores, chegando mais próximo da região apical. 

Mais tarde, este dispositivo começou a ser comercializado através dos 

sistemas Ultrafil e Obtura, modificados posteriormente para Ultrafil 3D e Obtura II, 

respectivamente. 

Johnson, em 1978, introduziu a técnica de obturação tridimensional que 

eliminava a adaptação de um cone principal de guta -percha, utilizando lima de 

aço inoxidável atuando como elemento carregador metálico de guta-percha e 

cimento, mostrando ser um método simples, rápido e eficiente na obturação do 

sistema de canais radiculares, porém constatou a extrusão de material obturador 

em alguns casos clínicos, através da análise radiográfica. 



 26 

Posteriormente, esta técnica foi aperfeiçoada e inserida no mercado 

através do sistema Thermafil. 

Marlin et al. (1981) observaram in vivo o sucesso clínico da técnica de 

injeção de guta-percha termoplastificada através de unidade de controle elétrico 

de temperatura, com resultados comparáveis à técnica convencional, em 

avaliações radiográficas no período de 6 a 12 meses após obturação 

endodôntica, verificando, também, que em alguns casos ocorreu a extrusão de 

guta-percha na região apical. 

ElDeeb em 1985, avaliando in vitro a freqüência de sobreobturações 

produzidas pelas técnicas de condensação lateral e injeção de guta-percha 

termoplastificada, recomendada por Marlin et al. (1981), concluiu que a técnica de 

injeção associada à condensação vertical resultou em alta incidência (75%) de 

extrusão de guta-percha, em comparação com a condensação lateral (0%). 

Evans e Simon, em 1986, constataram in vitro, através de microscópio 

eletrônico de varredura, a extrusão apical de material obturador em canais 

obturados pela técnica Obtura com a utilização de cimento, tanto na presença, 

como na ausência de magma dentinário. 

Ainda em 1986, Marlin verificou radiograficamente, em relato de caso 

clínico, a extrusão apical de cimento na raiz distal de um molar inferior, utilizando 

a técnica Obtura na obturação do sistema de canais radiculares. 

George, Michanowicz e Michanowicz (1987) verificaram in vitro, através de 

avaliação radiográfica, que canais obturados com o sistema Ultrafil sem 

confecção de barreira apical, exibiram significativa extrusão de guta-percha via 

forame apical (100% dos espécimes), enquanto que nos espécimes com matriz 

dentinária apical não houve extrusão de material obturador. 



 27 

Mann e McWalter, também em 1987, avaliaram in vitro, através de 

estereomicroscópio, a incidência e extensão da extrusão de guta -percha em 

canais obturados por condensação lateral e sistema Obtura, concluindo que, 

somente na técnica de injeção de guta-percha termoplastificada, ocorreram 

sobreobturações, em 25% dos espécimes, sendo 15% em canais curvos e 10% 

em canais retos, variando de 0,5 a 2,0mm a extensão de material obturador além 

do forame apical. 

Langeland et al., em 1987, avaliaram in vivo a eficácia das técnicas Ultrafil 

e Obtura de canais obturados em dentes de macacos, constatando 

radiograficamente que, na ausência de stop apical em ambas as técnicas, ocorreu 

a sobreobturação e confirmado histologicamente, através de microscopia, que em 

nenhuma técnica obteve-se controle apical, sendo que o material extruído além 

do forame causou reação inflamatória aguda, em curto período, e reação de corpo 

estranho, em longos períodos de avaliação. 

Neste mesmo ano, Gutmann e Rakusin, baseados em revisão de literatura 

e experiência clínica, identificaram os principais problemas do sistema Obtura, 

enfatizando a falta de controle longitudinal na injeção da guta-percha 

termoplastificada, havendo necessidade da presença de matriz apical para evitar-

se a extrusão do material obturador. 

Assim, Ritchie, Anderson e Sakamura (1988) investigaram, através de 

pesagem em balança analítica, a extrusão apical de guta-percha termoplastificada 

e/ou cimento, em canais simulados com patência apical de 0,20mm e 0,40mm, 

obturados com o sistema Obtura, técnicas mistas de plug apical de guta-percha 

com clorofórmio e plug apical de cones de prata, associadas ao sistema Obtura. 

Os autores verificaram que com 0,20mm de abertura apical houve pouca extrusão 
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nas técnicas estudadas, não sendo estatisticamente significante, porém, com 

0,40mm o sistema Obtura apresentou significativa extrusão (2,83mg) em relação 

a técnica de plug apical (1,94mg), concluindo que a quantidade de material 

extruído foi diretamente proporcional à área de abertura foraminal, bem como, 

enfatizando a necessidade da realização de um plug apical em canais radiculares 

com amplos forames, para prevenir a extrusão da guta-percha termoplastificada. 

LaCombe et al. (1988) verificaram in vitro, através de microscópio 

eletrônico de varredura, o controle longitudinal de obturações de canais 

radiculares produzidas pelas técnicas de condensação lateral, Obtura e Ultrafil, 

constatando que a sobreobturação no grupo Ultrafil foi significativamente maior do 

que os espécimes obturados por condensação lateral, porém não houve diferença 

estatisticamente significante na extrusão de material obturador do grupo Obtura 

em relação ao Ultrafil. 

Por outro lado, Olson, Hartwell e Weller em 1989, avaliando in vitro através 

de estereomicroscópio, o selamento apical de canais radiculares com patência de 

0,42mm, obturados pelas técnicas de condensação lateral, Obtura e Ultrafil após 

a inserção de um cone principal de guta-percha com cimento, verificaram um 

baixo índice de extrusão de material obturador na técnica Ultrafil (6,6%), bem 

como, nenhuma incidência nos grupos Obtura e condensação lateral. 

Michanowicz et al. (1989), avaliando radiograficamente a efetividade clínica 

de obturações de canais radiculares realizadas com a técnica de injeção de guta-

percha termoplastificada (Ultrafil) por um período de 24 meses, verificaram 

mínima extrusão de guta-percha em virtude da manutenção da integridade do 

forame apical, com cuidados especiais no estabelecimento do comprimento de 

trabalho, bem como, no preparo do canal sem realização de patência apical. 
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Lares e ElDeeb (1990) constataram alta incidência de extrusão de cimento 

nos canais radiculares obturados in vitro pela técnica Thermafil com carregador 

metálico em comparação com a técnica de condensação lateral em que não 

houve extrusão de material obturador. 

Moura (1990), avaliando em microscopia eletrônica de varredura a 

qualidade de obturações de canais radiculares em dentes extraídos, realizadas 

através da técnica convencional sem preparo apical e sistema Ultrafil, sem e com 

o uso de cones de guta-percha seccionados na região apical, verificou que as 

obturações realizadas somente com o sistema Ultrafil sem o uso de cones 

seccionados, apesar de apresentarem boa adaptação às paredes do canal 

radicular, mostraram grande tendência de extrusão apical de guta-percha (56%). 

Haddix et al. em 1991, avaliando in vitro a capacidade de selamento apical 

do Thermafil carregador metálico, em comparação com a técnica de condensação 

lateral, constataram visualmente que os dentes obturados com a técnica de guta-

percha termoplastificada exibiram extrusão de guta-percha em 100% das 

espécimes. 

Ainda em 1991, Budd, Weller e Kulild comparando in vitro através de 

estereomicroscópio, a qualidade de obturações de canais radiculares 

estandardizados, realizadas com as técnicas de condensação lateral, Obtura e 

Ultrafil nas três consistências de guta-percha (Regular Set, Endo Set e Firm Set), 

constataram extrusão freqüente de guta-percha nas técnicas termoplastificadas, 

em função das características superiores de escoamento destes materiais em 

comparação à condensação lateral. 

Scott e Vire, em 1992, avaliaram quantitativamente através de pesagem 

em balança analítica, a extrusão de guta-percha e/ou cimento nas técnicas 
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Obtura, Ultrafil, Touch’n Heat e Thermafil carregador metálico, utilizando 80 

incisivos centrais humanos extraídos, preparados com patência apical com e sem 

a confecção de plug dentinário apical. Os autores concluíram que, com o plug de 

dentina não houve diferença estatística na extrusão de material obturador entre as 

técnicas, sendo um efetivo meio na redução da sobreobturação. Porém, quando a 

patência apical foi mantida desobstruída, a técnica Thermafil teve 

significativamente maiores quantidades de material obturador extruído (0,0092g) 

em comparação ao Ultrafil (0,0024g), Touch’n Heat (0,0007g) e Obtura (0,0001g).  

Em 1993, Clark e ElDeeb estudaram in vitro a incidência de extrusão apical 

de guta-percha em obturações de canais radiculares utilizando o sistema 

Thermafil com carregadores de plástico e de metal, em comparação com a 

técnica de condensação lateral, concluindo que, com o sistema Thermafil, tanto o 

carregador de plástico como o de metal produziram um aumento significante na 

incidência de extrusão apical da guta-percha em comparação à condensação 

lateral, sendo maior a freqüência em canais retos (85 a 95%) do que em canais 

curvos (45%), principalmente com a utilização do carregador metálico. 

No mesmo ano, Dummer et al. compararam a qualidade da obturação de 

canais radiculares em dentes humanos extraídos usando as técnicas de 

condensação lateral e Thermafil com carregador metálico, concluindo que a 

extrusão apical do cimento e guta -percha foi altamente significativa nos 

espécimes obturados com Thermafil. 

Soares e Rocha (1993) avaliando in vitro, através de análise radiográfica, o 

nível apical de obturações realizadas com o sistema Ultrafil com e sem cimento 

obturador, verificaram alta incidência de extrusão apical tanto nos espécimes 

obturados com cimento (75%) quanto no grupo sem cimento (87,5%). 
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Gutmann et al. (1993a) verificaram, através de análise radiográfica, a 

adaptação do material obturador após realização de patência apical, em molares 

inferiores extraídos, obturados com Thermafil carregador plástico e condensação 

lateral a frio, concluindo que, com a patência do forame apical, a técnica Thermafil 

apresentou significativa maior incidência de extrusão do material obturador. 

Ainda Gutmann et al. (1993b) também constataram, através de 

estereomicroscópio, maior incidência de extrusão de material obturador com a 

utilização in vitro do Thermafil carregador plástico em comparação com a técnica 

de condensação lateral, confirmando assim os resultados do estudo radiográfico 

realizado anteriormente.  

Porém, Gençoglu, Samani e Gunday (1993) avaliando, através de 

microscópio eletrônico de varredura, a infiltração marginal apical em 120 dentes 

humanos extraídos, obturados pelas técnicas de condensação lateral, Ultrafil e 

Thermafil carregador metálico, posteriormente implantados em subcutâneo de 

ratos por 90 dias, constataram a extrusão de cimento em apenas 2 espécimes 

obturados com injeção de guta-percha termoplastificada.  

Leung e Gulabivala (1994b), estudando in vitro a influência da variação de 

temperatura de plastificação da guta-percha no sistema Thermafil em relação à 

capacidade de selamento apical de canais radiculares, constataram em 

microscopia óptica que, com o Thermafil plastificado na chama e em temperaturas 

de 60oC, 75oC e 90oC, houve extrusão de cimento em todos os espécimes, 

porém, extrusão de quantidades substanciais de guta-percha não foram 

freqüentes. 

Ainda Leung e Gulabivala (1994a), avaliando in vitro o selamento apical de 

obturações endodônticas realizadas pelas técnicas de condensação lateral e 



 32 

Thermafil carregador metálico, constataram visualmente a extrusão muito 

freqüente de cimento em relação à menor incidência de extrusão apical de guta-

percha na técnica Thermafil. 

Berger (1995), avaliando os resultados clínicos em 14 pacientes com 

obturações endodônticas realizadas pelas técnicas Thermafil e condensação 

lateral, constatou radiograficamente a extrusão de material obturador em 2 casos, 

utilizando o Thermafil carregador plástico em canais atresiados. 

Neste mesmo ano, Holland et al., analisando in vitro o selamento apical das 

três consistências de guta-percha do sistema Ultrafil (Regular Set, Firm Set e 

Endo Set) em comparação com a técnica de condensação lateral, verificaram 

visualmente um baixo índice de extravasamento de material obturador em todos 

os tipos de guta-percha do sistema Ultrafil (10% no Regular Set e 20% no Firm 

Set e Endo Set), não ocorrendo extrusão apical nos espécimes obturados por 

condensação lateral.  

Lloyd et al. em 1995, estudaram in vitro o selamento e a incidência de 

extrusão apical em canais obturados pelas técnicas de condensação lateral a frio 

e Trifecta com ou sem magma dentinário, concluindo que a extrusão apical de 

cimento e guta-percha ocorreu com freqüência em todos os grupos, porém, houve 

significativa maior incidência na extrusão de cimento na técnica Trifecta quando 

comparada à condensação lateral, independentemente da presença ou ausência 

de magma dentinário. 

Santa Cecilia, Moraes e Berbert (1995) avaliaram in vitro a incidência da 

extrusão apical de guta-percha e/ou cimento, através de observação visual em 

canais obturados com as técnicas Thermafil e condensação lateral, concluindo 
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que houve significativo maior extravasamento de material nos canais retos 

obturados com Thermafil.  

Ainda em 1995, Utrilla et al., avaliando histologicamente obturações de 

canais radiculares em dentes de cães realizadas pelas técnicas Ultrafil e 

McSpadden, constataram microscopicamente extravasamento apical somente no 

grupo Ultrafil em 52,4% dos espécimes. Os autores verificaram que, em todos os 

casos com extrusão de material obturador, não ocorreu o selamento biológico 

apical.  

Holtz e Machado (1998) avaliaram quantitativamente, através de pesagem 

em balança analítica, o extravasamento apical de guta-percha em canais 

simulados, obturados com a técnica Successfil sem cimento em forames apicais 

com diferentes padronizações de diâmetro (15 ao 40). Os autores concluíram que 

houve extrusão de guta-percha em todos os grupos, porém, os diâmetros 15 

(0,0006g), 20 (0,0001g) e 25 (0,0008g) não foram estatisticamente significantes 

em comparação aos diâmetros 30 (0,0016g), 35 (0,0012g) e 40 (0,0024g), em que 

as diferenças das médias dos pesos do material extruído foram altamente 

significativas. 

Gulabivala, Holt e Long (1998) compararam a qualidade do selamento 

apical, o tempo de obturação e a extrusão de guta -percha e cimento em canais 

obturados in vitro, usando a técnica de condensação lateral a frio e três métodos 

de guta-percha termoplastificada (Alphaseal, Thermafil e JS Quick Fill), 

concluindo que em todos os grupos houve extrusão de material obturador, de 

modo que as técnicas Alphaseal e Thermafil apresentaram as maiores incidências 

de espécimes com extrusão de guta-percha e cimento, mostrando diferenças 

estatisticamente significantes em relação aos demais grupos. 
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Davalou, Gutmann e Nunn (1999), estudando em estereomicroscópio a 

infiltração marginal apical em dentes humanos extraídos obturados com o  

System B e Microseal, constataram a extrusão apical de guta-percha e/ou cimento 

variando entre 0,5 a 1,5mm, em aproximadamente 30% dos espécimes do grupo 

Microseal. 

Kytridou, Gutmann e Nunn (1999), em estudo de infiltração marginal apical, 

verificaram radiograficamente a incidência de extrusão de material obturador em 

raízes mesiais de molares inferiores extraídos, utilizando técnicas de obturação 

termoplastificada, Thermafil e System B na ausência de magma dentinário, 

concluindo que o Thermafil demonstrou maior incidência de canais radiculares 

com material obturador extruindo através do ápice (84%) em comparação ao 

System B (43%). 

Moura, Otani e Davidowicz (1999/2000) propuseram modificações na 

técnica de obturação com o uso do sistema Ultrafil, denominada técnica da guta-

percha Fusionada, utilizando um cone mestre de guta-percha estandardizado, 

calibrado e fundido com a guta-percha termoplastificada a baixa temperatura, 

concluindo que houve um maior controle na sobreobturação em virtude do 

transportador sólido ser um cone mestre de guta -percha. 

Al-Dewani, Hayes e Dummer (2000b), analisando a qualidade da obturação 

de canais radiculares em dentes humanos extraídos usando as técnicas de 

condensação lateral e sistema Trifecta, concluíram que o grupo Trifecta mostrou 

significativa maior incidência de extrusão apical de cimento em comparação à 

condensação lateral; por outro lado, em ambas as técnicas houve baixo índice de 

extrusão de guta-percha. 
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Também em 2000, Gilhooly et al., avaliando o selamento apical e a 

qualidade radiográfica de obturações de canais radiculares em dentes humanos 

extraídos, usando as técnicas de condensação lateral e guta-percha aquecida 

multifase (Alphaseal), constataram visualmente que o Alphaseal multifase teve 

maior incidência de extrusão de cimento e guta -percha em relação à técnica de 

condensação lateral, diferença esta altamente significativa. 

Ainda, Al-Dewani, Hayes e Dummer (2000a) verificaram in vitro a 

incidência de extrusão apical de material obturador em canais obturados pelas 

técnicas de condensação lateral a frio e sistema Ultrafil, concluindo que os 

espécimes obturados com guta-percha termoplastificada à baixa temperatura 

(Ultrafil) apresentaram significativamente maior freqüência de extrusão apical de 

cimento e guta-percha, em comparação à condensação lateral a frio. 

Em 2001, novamente Gilhooly et al., avaliando também o selamento apical 

e a qualidade radiográfica de obturações de canais radiculares em dentes 

extraídos, porém neste estudo usando as técnicas de condensação lateral e guta-

percha aquecida fase alpha (Alphaseal) em conjunto com cone único, 

constataram visualmente que o grupo Alphaseal teve significativamente maior 

incidência de extrusão de cimento em relação à condensação lateral, embora em 

ambos os grupos houve extrusão de guta-percha, diferença esta não 

estatisticamente significante. 

Kastakova, Wu e Wesselink (2001) avaliaram quantitativamente o peso do 

material obturador extruído, através de balança analítica, em caninos extraídos e 

obturados com as técnicas de condensação lateral e condensação vertical térmica 

(Touch’n Heat) associado ao Ultrafil, com e sem a confecção de matriz apical 

durante o preparo químico-cirúrgico do canal, concluindo que a realização de 
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matriz apical não influenciou estatisticamente na extrusão da guta-percha e 

cimento, porém, os autores constataram que os canais com matriz apical 

extruíram significativamente mais material nos espécimes obturados com Touch’n 

Heat (2,45mg) do que na condensação lateral (0,95mg). 

Entretanto, Abarca, Bustos e Navia (2001) compararam in vitro as técnicas 

de condensação lateral e Thermafil, com relação ao selamento apical e extrusão 

de material obturador em raízes mesiais curvas de molares inferiores, verificando 

que a diferença na incidência de extrusão de guta-percha e/ou cimento, em 25% 

na técnica Thermafil e 10% nos canais obturados por condensação lateral, não foi 

estatisticamente significante. 

Wu, Sluis e Wesselink, em 2002, avaliaram in vitro, através de microscopia, 

a influência da profundidade de aplicação do calor durante a compactação vertical 

aquecida  sem cimento (Touch’n Heat), em relação à incidência da extrusão 

apical e o peso do material obturador extruído em balança analítica. Os autores 

verificaram que a guta-percha extruiu em 12% dos espécimes, 

independentemente da profundidade de aquecimento (2mm ou 4mm aquém do 

forame apical), apesar da maior incidência de extrusão em 2mm (5 espécimes), a 

quantidade de material extruído foi pequena (0,4mg), não havendo diferença 

estatisticamente significante entre os dois níveis de profundidade. 

Ainda em 2002, Schafer e Olthoff, avaliando in vitro o efeito de diferentes 

cimentos endodônticos no selamento apical de canais retos e curvos obturados 

por condensação lateral e Thermafil com carregador plástico, constataram 

visualmente que os espécimes do grupo Thermafil apresentaram maior freqüência 

de extrusão de material obturador, diferença altamente significativa em relação à 

condensação lateral. Os autores verificaram, também, que não houve diferença 
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estatisticamente significante na extrusão apical entre os diferentes cimentos 

utilizados. 

Silva et al. (2002) compararam, em canais simulados, a extrusão apical de 

guta-percha e cimento através de estereomicroscópio entre as técnicas de 

condensação lateral, Thermafil com carregador plástico e condensação lateral 

associada à obturação reversa com Thermafil. Os autores verificaram que não 

houve diferença estatisticamente significante na extrusão de cimento entre os 

grupos de condensação lateral e obturação reversa com Thermafil, bem como, 

não ocorreu extrusão de guta-percha nestes grupos, enquanto que a técnica 

Thermafil resultou em 100% de espécimes com extrusão de guta-percha e 

cimento, diferença esta altamente significativa em relação aos demais grupos. 

Mais recentemente, Levitan, Himel e Luckey (2003), estudando in vitro a 

qualidade e a extensão apical de obturações realizadas com a técnica Thermafil, 

variando a velocidade de inserção do carregador plástico, verificaram, através de 

estereomicroscópio, que quanto mais rápida a inserção (1 segundo), maior a 

incidência de extrusão apical, diferenças estatisticamente significantes em relação 

às demais velocidades. Porém, apesar da menor freqüência de sobreobturações 

na inserção lenta (6 segundos), este grupo falhou na reprodução das 

irregularidades do canal. Assim, os autores concluíram que na técnica Thermafil 

deve-se tentar obter um controle na extensão apical sem sacrificar a qualidade 

tridimensional da obturação. 

Portanto, pelo exposto, constata-se que vários estudos foram realizados 

verificando a extrusão apical em diversas técnicas, principalmente através de 

análises qualitativas, cabendo, no momento, avaliar a extrusão apical, em 

diferentes técnicas de obturação termoplastificada, com a introdução de uma nova 
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metodologia quantitativa relacionando com a freqüência da extrusão e a qualidade 

da obturação através da radiografia convencional. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Amparados no exposto, foi nosso intuito avaliar in vitro a extrusão apical de 

quatro técnicas de obturação termoplastificada, Thermafil, Obtura II, Ultrafil 3D e 

Fusionada, através de uma nova metodologia de mensuração de volume do 

material obturador extruído, relacionando com a freqüência da extrusão visual de 

guta-percha e/ou cimento e a qualidade radiográfica final da obturação. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

 

4.1.1 Água destilada (Sidepal Ind. Com.), Brasil 

4.1.2 Bomba à vácuo (Nevoni), Brasil 

4.1.3 Brocas esféricas carbide nº 2, 4 e 6 (FGSorensen), Brasil 

4.1.4 Brocas tipo Batt nº 12 e 16 (Maillefer – Dentsply), Suíça 

4.1.5 Brocas tipo Gates-Glidden nº 2, 3 e 4 (Maillefer – Dentsply), Suíça 

4.1.6 Câmara escura de revelação (VH Midas Dental Products), Brasil  

4.1.7 Caneta em alta rotação (Dabi-Atlante), Brasil 

4.1.8 Cânula metálica de aspiração (Konnen Ind. Com.), Brasil 

4.1.9 Cânulas de guta-percha FirmSet (Ultrafil – Hygenic Corporation), USA 

4.1.10 Cera utilidade (Epoxiglass Ind. Com. de Produtos Químicos), Brasil 

4.1.11 Cimento N-Rickert (Fórmula & Ação Laboratório Farmacêutico), Brasil 

4.1.12 Colgadura unitária para filme radiográfico (Tecnodent Ind. Com.), Brasil 

4.1.13 Cones de papel absorvente .04 (Dentsply – Maillefer), Brasil 

4.1.14 Cones de guta-percha principais estandardizados .02 nº 15 (Dentsply – 

Maillefer), Brasil 
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4.1.15 Cones de guta-percha principais estandardizados .04 (Dentsply – 

Maillefer), Brasil 

4.1.16 Contra–ângulo em baixa rotação (Dabi-Atlante), Brasil 

4.1.17 Creme de Endo-PTC (Polidental Ind. Com.), Brasil  

4.1.18 Dentes incisivos centrais superiores humanos extraídos 

4.1.19 Elástico ortodôntico separador (Morelli), Brasil 

4.1.20 Endo Pro (VK Driller Equipamentos Elétricos), Brasil 

4.1.21 Espaçador digital nº FF (Moyco – Union Broach), USA 

4.1.22 Espátula de inserção nº 01 (SSWhite – Duflex), Brasil 

4.1.23 Espátula flexível nº 24 (SSWhite – Duflex), Brasil 

4.1.24 Éster de cianoacrilato (Super Bonder – Loctite), Brasil  

4.1.25 Filme radiográfico periapical (Kodak), Brasil 

4.1.26 Filme transparente de PVC (Majipack – Inproco Ind. Com.), Brasil 

4.1.27 Intermediário metálico (Konnen Ind. Com.), Brasil  

4.1.28 Jogo de calcadores modelo Paiva nº 1,2 3 e 4 (Stainless Guth), Brasil 

4.1.29 Lâmina de barbear (Gillette), Brasil 

4.1.30 Lâminas de borracha (Tigre), Brasil 

4.1.31 Limas tipo K  nº 10 e 15 (Maillefer – Dentsply), Suíça 

4.1.32 Limas ProFile Orifice Shaper 3 (.06/40), ProFile Orifice Shaper 2 

(.06/30), ProFile .06/25, ProFile .06/20, Profile conicidade .04 nº 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45 e 60 (Maillefer – Dentsply), Suíça  

4.1.33 Lupa de 10 aumentos (VH Midas Dental Products), Brasil  

4.1.34 Micromotor  em baixa rotação (Dabi-Atlante), Brasil 

4.1.35 Morsa de apreensão (IEL), Índia 

4.1.36 Negatoscópio (VH Midas Dental Products), Brasil 
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4.1.37 Obtura II (Obtura Corporation), USA 

4.1.38 Pinça endodôntica tipo Perry (Stainless Guth), Brasil 

4.1.39 Pinça hemostática reta tipo mosquito (Stainless Guth), Brasil 

4.1.40 Pincéis de pelo de carneiro nº 8 e 14 (Tigre), Brasil 

4.1.41 Placa de vidro despolida (Daufenbach & Daufenbach), Brasil 

4.1.42 Raio X – Spectro II (Dabi-Atlante), Brasil 

4.1.43 Régua calibradora de cones (Maillefer – Dentsply), Suíça 

4.1.44 Resina acrílica quimicamente ativada : pó Dencor nº 66 e líquido Jet 

(Artigos Odontológicos Clássico), Brasil 

4.1.45 Seringas plásticas descartáveis de 10ml (SR Produtos Hospitalares), 

Brasil  

4.1.46 Sistema de mensuração de volume, nº BU 3650 (LAMEVOL - 

Laboratório de Metrologia Volumétrica, FGG – Equipamentos e Vidraria de 

Laboratório), Brasil  

4.1.47 Solução de EDTA-T a 17% (Fórmula & Ação Laboratório 

Farmacêutico), Brasil 

4.1.48 Solução de fixador (Kodak), Brasil 

4.1.49 Solução de Hipoclorito de Sódio a 0,5 % (Fórmula & Ação Laboratório 

Farmacêutico), Brasil 

4.1.50 Solução de revelador (Kodak), Brasil 

4.1.51 Soro fisiológico – Solução de Cloreto de Sódio a 0,9% (LBS Ind. 

Farmacêutica), Brasil 

4.1.52 Stops de silicone (Maillefer – Dentsply), Suíça  

4.1.53 Tesoura reta MT125 (Golgran), Brasil 
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4.1.54 Thermafil nº 60 (Maillefer - Dentsply -Tulsa Dental Products), USA 

4.1.55 Thermaprep Plus (Maillefer – Dentsply - Tulsa Dental Products), USA 

4.1.56 Ultrafil 3D (Hygenic Corporation), USA 

4.1.57 Vaselina líquida (ADV – Laboratório Tayuyna), Brasil 

4.1.58 Verifier .04/60 (Maillefer – Dentsply), Suíça 
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4.2 Métodos 

 

 

Foram selecionados 62 dentes incisivos centrais superiores humanos 

extraídos, do Banco de Dentes Permanentes Humanos da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Os dentes escolhidos foram radiografados para confirmação da presença 

de canal único, ausência de qualquer sinal de calcificação, reabsorção ou 

tratamento endodôntico prévio e, a seguir, submersos em hipoclorito de sódio à 

0,5% por 48 horas, para remoção das estruturas orgânicas remanescentes, 

seguido por soro fisiológico no período mínimo de 72 horas, para reidratação. 

A cirurgia de acesso e o preparo da câmara pulpar foram realizados, 

inicialmente com o auxílio de brocas esféricas em alta rotação e o preparo da 

entrada do canal com brocas tronco-cônicas tipo Batt e brocas tipo Gates-Glidden, 

ambas em baixa rotação (PAIVA; ANTONIAZZI, 1993). 

Em seguida, realizou-se o esvaziamento do canal radicular, através da 

introdução do instrumento tipo K nº 10, da marca Maillefer - Dentsply  e irrigação, 

utilizando 10 ml de hipoclorito de sódio a 0,5%, até a visualização da ponta do 

instrumento no limite do forame apical, com o auxílio de lupa de 10 aumentos. 

Neste momento, esta lima foi pinçada, por meio de uma pinça hemostática reta, 

em seu ponto de referência na borda incisal da coroa e medida com o auxílio de 
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uma régua endodôntica. Deste valor obteve-se a odontometria, subtraindo-se 1 

mm para determinação do comprimento real de trabalho. 

Foi realizada a padronização do diâmetro do forame apical com a 

introdução do instrumento tipo K nº 15, da marca Maillefer - Dentsply, até que este 

instrumento ficasse “travado” na posição de 1 mm além do forame apical e, em 

seguida, realizada a movimentação de ½ volta no sentido horário e posterior 

retirada do instrumento. Convém salientar que os espécimes em que o 

instrumento de numeração 15 não permaneceu “travado” na posição de 1mm além 

do forame apical, ou seja, espécimes com forame apical de diâmetros superiores a 

0,17mm, foram descartados e substituídos. 

A seguir, cada espécime ficou posicionado em morsa de apreensão entre 

duas lâminas de borracha. Nesta posição, foi realizado o preparo químico-

mecânico coroa-ápice e ápice-coroa, com instrumentos rotatórios série ProFile, 

marca Maillefer – Dentsply, com o auxílio de motor de redução 16:1, da marca 

Driller modelo Endo Pro e contra-ângulo 1:1 na velocidade de 350 rpm, utilizando, 

como substância química auxiliar, 15 ml de hipoclorito de sódio a 0,5 % associado 

ao creme de Endo-PTC, segundo técnica de Paiva e Antoniazzi (1993).  

O preparo coroa-ápice consistiu da utilização dos instrumentos em posição 

aquém do comprimento real de trabalho, na seguinte seqüência de conicidades e 

diâmetros, respectivamente: ProFile Orifice Shaper 3 (.06/40), ProFile Orifice 

Shaper 2 (.06/30), ProFile .06/25, ProFile .06/20, ProFile .04/25 e ProFile .04/20. 

Em seguida, realizou-se o preparo ápice-coroa, que consistiu da utilização 

dos instrumentos ProFile no comprimento real de trabalho na conicidade .04 com 

a seguinte seqüência de diâmetros: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 60. 
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O preparo foi finalizado com a utilização manual do Verifier, marca Maillefer 

– Dentsply de diâmetro 60, conicidade .04, posicionado no limite do CRT, com 

movimentos rotatórios no sentido horário, certificando-se que o diâmetro nesta 

posição tivesse equivalência ao instrumento de nº 60. 

Findo o preparo, foram realizadas a irrigação e aspiração com cerca de 15 

ml de EDTA-T a 17%, aspiração do conteúdo com cânula metálica acoplada à 

bomba de vácuo e secagem final dos canais com cones de papel absorvente. 

Após a remoção dos espécimes da morsa de apreensão, procedeu-se à 

impermeabilização total da raiz, no sentido ápico-cervical com éster de 

cianoacrilato, da marca Super Bonder – Loctite, acorde Lage Marques (1992), 

procedimento este, auxiliado por um espaçador digital FF da marca Moyco - Union 

Broach, ultrapassando 1mm o limite do forame apical.  

Após a secagem do éster de cianoacrilato, foi confirmada a desobstrução 

do canal radicular, novamente com o instrumento Verifier da marca Maillefer – 

Dentsply de diâmetro 60, conicidade .04, posicionado no limite do CRT, seguido 

da utilização do instrumento tipo K de numeração 10, marca Maillefer – Dentsply,  

até que sua ponta fosse visualizada em 1 mm além do forame, bem como, do 

espaçador digital FF da marca Moyco - Union Broach na mesma posição, no 

intuito de garantir a efetiva desobstrução do canal radicular no milímetro apical 

entre o CRT e o forame apical. 

Em seguida, foi realizado o travamento do cone principal de obturação no 

CRT, com a utilização de um cone de guta-percha estandardizado de conicidade 

.04, calibrado em régua calibradora no orifício de diâmetro 60, ambos da marca 

Maillefer – Dentsply, e removido do canal radicular aguardando o momento da 

obturação. 
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A seguir, cada raiz foi recoberta com filme transparente de PVC, marca 

Majipack, sendo esta película posicionada no sentido de apical para cervical e 

fixada com elástico ortodôntico de separação dental da marca Morelli no 1/3 médio 

da raiz, sendo removido, com tesoura, o excesso deste filme de PVC na região 

cervical da raiz. 

Os dentes assim preparados foram distribuídos em quatro grupos 

experimentais de 15 espécimes cada, segundo as respectivas técnicas de 

obturação termoplastificada, além de dois grupos controle, positivo e negativo, 

contendo 2 espécimes, cujos dentes do grupo controle negativo foram reutilizados 

no grupo controle positivo. 

Deste modo, os espécimes foram posicionados em um sistema de 

mensuração do volume de material obturador extruído, desenvolvido pelo 

Laboratório de Metrologia Volumétrica FGG, credenciado pelo INMETRO, 

conforme Certificado de Calibração nº 1890/2003 (contido nos ANEXOS), fixado 

em estrutura de madeira, ferro e aço inoxidável e constituído por um sistema de 

vasos comunicantes no formato da letra “J”, contendo água destilada no seu 

interior, representado por um tubo de vidro para posicionamento de cada 

espécime no lado esquerdo, que se comunica com um capilar de vidro de 0,35mm 

de diâmetro no lado direito, constituindo uma escala graduada, com volume total 

de 20 microlitros (µl) e subdivisões de 0,2 microlitros (µl) para mensuração do 

deslocamento de volume (Figuras 4.2.1 a 4.2.4). 
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      Figura 4.2.1 – Sistema de mensuração                     Figura 4.2.2 – Sistema de mensuração 
        (vista lateral)                           (vista frontal) 

 

 

             Figura 4.2.3 – Vasos comunicantes                            Figura 4.2.4 – Escala graduada  
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Convém aclarar que, previamente ao posicionamento do dente, foi colocada 

água destilada no interior do sistema de mensuração, bem como, aplicação de 

vaselina líquida na extremidade externa do tubo de vidro no lado esquerdo do 

sistema. Em seguida, o 1/3 médio e cervical da raiz foi recoberto com resina 

acrílica quimicamente ativada e o dente posicionado nesta extremidade do tubo 

anteriormente vaselinada. A seguir, camadas adicionais de resina quimicamente 

ativada foram inseridas ao redor do dente e do tubo de vidro, no intuito de impedir 

a movimentação do espécime durante a fase de obturação do canal radicular             

(Figura 4.2.5). 

 

 

       Figura 4.2.5 – Dente posicionado no sistema de mensuração de volume 
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Após o tempo de presa da resina quimicamente ativada, o volume de cada 

dente foi mensurado na escala graduada, previamente à obturação do canal 

radicular e anotado em tabela específica. 

Neste momento, foi novamente inserido um cone de papel absorvente  no 

canal radicular até a posição do comprimento real de trabalho, no intuito de 

confirmar que não ocorreu a penetração do líquido do sistema para o interior do 

canal através do forame apical. 

Os dentes do primeiro grupo, denominado G1, foram obturados com a 

técnica Thermafil, revestindo inicialmente as paredes do canal com cimento, 

através do cone principal de guta-percha calibrado e anteriormente travado. Em 

seguida, foi inserido no canal até o CRT, o carregador plástico de diâmetro 60, 

previamente escolhido, mensurado e termoplastificado no forno Thermaprep Plus 

a 115 oC por 30 segundos aproximadamente (Figura 4.2.6), seguido de 

condensação vertical. 

Os dentes do segundo grupo, denominado G2, foram obturados com guta-

percha termoplastificada a alta temperatura Sistema Obtura II, revestindo 

inicialmente as paredes do canal com cimento através do cone principal de guta-

percha calibrado e anteriormente travado. Em seguida, foi injetada no canal 

radicular, com a cânula posicionada a 3mm aquém do CRT, a guta percha em 

bastão previamente inserida e termoplastificada na pistola, acoplada ao 

aquecedor específico Obtura II a 200 oC por 1,5 minutos aproximadamente  

(Figura 4.2.7), seguido de condensação vertical. 
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        Figura 4.2.6 – Forno Thermaprep Plus                    Figura 4.2.7 – Aquecedor Obtura II 

 

Os dentes do terceiro grupo, denominado G3, foram obturados com guta-

percha termoplastificada a baixa temperatura Sistema Ultrafil 3D, revestindo 

inicialmente as paredes do canal com cimento através do cone principal de guta-

percha calibrado e anteriormente travado. Em seguida, foi injetada no canal 

radicular através de pistola específica, a guta-percha FirmSet, acoplada em cânula 

e posicionada a 3mm aquém do CRT, previamente termoplastificada em 

aquecedor específico Hygenic a 70 oC por 15 minutos aproximadamente      

(Figura 4.2.8), seguido de condensação vertical. 

Os dentes do quarto grupo, denominado G4, foram obturados pela técnica 

Fusionada (MOURA; OTANI; DAVIDOWICZ, 1999/2000), revestindo inicialmente 

as paredes do canal com cimento através do cone principal de guta-percha 

calibrado e anteriormente travado. A seguir, este cone mestre foi recoberto com 

guta-percha termoplastificada a baixa temperatura FirmSet - Sistema Ultrafil 3D, 

iniciando-se na porção mais calibrosa e terminando na porção apical do cone, 

sendo neste momento novamente introduzido no canal radicular até o CRT, 

seguido de condensação vertical (Figura 4.2.9). 
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        Figura 4.2.8 – Aquecedor Hygenic                        Figura 4.2.9 – Técnica Fusionada 

 

 

Convém salientar que o cimento obturador utilizado em todos os grupos 

experimentais foi o N-Rickert, revestindo as paredes do canal com duas 

aplicações sucessivas de pequenas porções de cimento na ponta do cone 

principal de guta-percha calibrado e anteriormente travado, inserido até a posição 

de 2mm aquém do CRT. 

Após terminada a obturação, foi realizada novamente a leitura do volume 

através da escala graduada e o respectivo valor anotado na tabela apropriada. 

A diferença entre o volume de cada espécime, antes e após a obturação do 

canal radicular, indicou o volume de material obturador extruído em microlitros.  

Os espécimes do grupo controle negativo, denominado GCN, não foram 

obturados, no entanto, em cada dente foi introduzido, sem cimento, o cone 

principal de guta-percha calibrado e anteriormente travado, até o CRT, realizada a 

leitura do volume no sistema de mensuração e anotado em tabela específica. 
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Após esta mensuração e a retirada do cone principal anteriormente travado, 

estes mesmos espécimes do grupo controle negativo (GCN) foram utilizados no 

grupo controle positivo, denominado GCP, que também não foram obturados. No 

entanto, em cada dente foi introduzido, sem cimento, outro cone principal de guta-

percha estandardizado, conicidade .02, de numeração 15, marca Dentsply - 

Maillefer, ultrapassando intencionalmente o forame apical até o travamento do 

mesmo na posição além forame, realizada a leitura do volume no sistema de 

mensuração e anotado em tabela específica. 

Com os resultados das diferenças quantitativas de volumes assim obtidos, 

realizou-se a tabulação dos grupos experimentais e controle. 

Após a remoção dos espécimes do sistema de mensuração, os dentes 

foram analisados qualitativamente através da inspeção visual, com o auxílio de 

lupa de 10 aumentos, em relação à freqüência da extrusão apical de material 

obturador classificando-os em: sem extrusão e extrusões de cimento; guta-percha; 

cimento e guta-percha. 

Com os resultados da análise qualitativa das freqüências de extrusão visual 

assim obtidos, procedeu-se à tabulação dos grupos experimentais. 

A seguir, os dentes foram radiografados nos sentidos vestíbulo-lingual e 

mésio-distal, através da técnica periapical do paralelismo, posicionando-os nas 

películas radiográficas com auxílio de cera utilidade, na distância focal de 2,5cm, 

tempo de exposição de 0,4 segundos, sendo as radiografias processadas com 

tempo de revelação e fixação em 25 segundos e 20 minutos, respectivamente. 
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Após lavagem e tempo de secagem, as radiografias dos grupos 

experimentais foram avaliadas nos terços médio e apical, por 2 examinadores 

experientes, Doutores em Endodontia, com o auxílio de negatoscópio, em relação 

à qualidade final da obturação, baseados no critério da Tabela 4.2.1. proposto por 

Kytridou, Gutmann e Nunn (1999). 

 

              Tabela 4.2.1 – Critério de Avaliação Radiográfica 

 

 
Escore 

 

 
Critério 

0 Obturação densa, radiopaca com boa 
adaptação de guta-percha no contorno do 
canal 

1 Presença de pequenas lacunas ou bolhas    
(< 0,5mm) no 1/3 apical e/ou na totalidade da 
obturação 

2 Presença de lacunas ou bolhas                     
(> 0,5mm < 1,0mm) no 1/3 apical e/ou na 
totalidade da obturação 

3 Presença de lacunas ou bolhas                     
(> 1,0mm < 2,0mm) no 1/3 apical e/ou na 
totalidade da obturação 

4 Presença de lacunas ou bolhas (> 2,0mm) no 
1/3 apical e/ou na totalidade da obturação 

 

 

Com os resultados da avaliação da qualidade radiográfica final das 

obturações termoplastificadas realizou-se a tabulação dos grupos experimentais. 

Convém salientar que todos os procedimentos descritos nos MÉTODOS, 

exceto as avaliações radiográficas, foram realizados pelo mesmo operador em 

temperatura ambiente controlada de 20oC, aproximadamente. 
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Em seguida, de posse dos dados tabulados, procedeu-se à análise 

estatís tica quantitativa e qualitativa dos resultados, adotando o nível de 

significância de 5% (p<0,05) para todos os testes. 
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5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

Nas Tabelas Ap.1 a Ap.6, podemos encontrar os valores quantitativos de 

volume, expressos em µl, mensurados na escala graduada do sistema de 

mensuração, antes e após a obturação do canal radicular, bem como, a diferença 

entre as duas mensurações, indicando o volume de material obturador extruído 

nos grupos experimentais e controles. 

As espécimes no4 do grupo G3 (Ultrafil 3D) e nº13 do grupo G2 (Obtura II) 

apresentaram maior e menor volumes de material extruído com 11,8µl e 1,4µl, 

respectivamente (Tabelas Ap.3 e Ap.2). 

Nas Tabelas Ap.5 e Ap.6, constatamos que não houve variação de volume 

no grupo controle negativo (GCN), enquanto que no grupo controle positivo (GCP) 

confirmou-se a variação de volume. 

Em todas as técnicas de guta-percha termoplastificada dos grupos 

experimentais houve extrusão de material obturador, como podemos verificar na 

Tabela Ap.7, cujas médias de volume de material extruído estão expressas na 

Tabela 5.1 e representadas no Gráfico da Figura 5.1. 
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Tabela 5.1 - Médias de volume de material obturador extruído dos grupos experimentais, 

expressos em µl. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Médias de volume de material obturador extruído dos grupos experimentais, 

expressos em µl. 

 

A seguir, os valores dos volumes de material obturador extruído dos grupos 

experimentais foram submetidos ao Teste de Aderência à Curva Normal, sendo 

constatada distribuição amostral testada normal, conforme Tabela Ap.8. 

 
Thermafil 

(G1) 
 

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 
 

 
Fusionada 

(G4) 
 

 
6,3 

 

 
5,0 

 

 
5,3 

 

 
6,3 

 

6,3

5,0 5,3

6,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Thermafil (G1)
Obtura II (G2)
Ultrafil 3D (G3)
Fusionada (G4)
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Desta forma, os grupos experimentais foram avaliados através do teste 

estatístico de Análise de Variância (ANOVA), no nível de significância de 5%       

(p<0,05), para identificarmos possíveis diferenças quantitativas entre os quatro 

grupos considerados, para as médias aritméticas do volume. Os resultados 

revelaram ausência de diferença estatisticamente significante entre as médias de 

volume (p=0,234), conforme Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 -Teste de Análise de Variância (ANOVA) das médias dos volumes de material 

obturador extruído dos grupos experimentais. 

 

 

 

Na análise qualitativa da extrusão visual de material obturador, as 

classificações de sem extrusão e extrusões de cimento; guta-percha; cimento e 

guta-percha, foram identificados pelos valores 0, 1, 2 e 3, respectivamente, para 

realização da análise estatística. 

Na Tabela Ap.9, podemos encontrar as freqüências da extrusão visual de 

guta-percha e/ou cimento nos grupos experimentais, identificados 

individualmente, enquanto que na Tabela 5.3, está representado o resumo das 

somatórias das freqüências com as respectivas percentagens. 

Em todos os espécimes em que ocorreram extrusões de guta-percha, 

constatou-se que as mesmas foram acompanhadas de extrusões de cimento. 

 
Fonte de variação 

 
Soma de 

Quadrados 
 

 
G.L. 

 
Quadrados 

Médios 

 
(F) 

 

 
 (p) 

Entre grupos 21,431 3 7,144 1,465 0,234 
Resíduo 273,003 56 4,875   

Total 294,434 59    
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Analisando as somas das freqüências da extrusão visual de guta-percha 

e/ou cimento (Tabela 5.3), verificou-se que houve extrusão de guta-percha com 

cimento nos grupos Thermafil (G1), Ultrafil 3D (G3) e Fusionada (G4), enquanto 

que no grupo Obtura II (G2) ocorreu somente extrusão de cimento. 

 

  Tabela 5.3 - Somas das freqüências da extrusão visual com as respectivas percentagens .  

 

 

Desta forma, os grupos G1 (Thermafil) e G4 (Fusionada) foram avaliados 

individualmente através do teste t de Student, para identificarmos possíveis 

diferenças entre as médias das proporções de extrusão visual de cimento e guta-

percha em comparação com cimento dentro de cada grupo, constatando que 

houve diferença altamente significativa no grupo G1 (p<0,001), enquanto que não 

houve diferença estatisticamente significante no grupo G4 (p=0,726), conforme 

Tabela Ap.10. 

Na análise qualitativa entre os quatro grupos experimentais, frente às 

freqüências de extrusão visual (sem extrusão e extrusões de cimento; guta-

percha; cimento e guta-percha), foi aplicado o Teste de Kruskal-Wallis, 

 
Grupos 

 
Extrusão 
   visual 

 
Thermafil 

(G1) 
 

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 

 
Fusionada 

(G4) 

Sem Extrusão (0) 
 

0  (0%) 
 

0  (0%) 
 

0  (0%) 
 

0  (0%) 
 

Cimento (1) 
 

 3 (20%) 
 

15 (100%) 
 

0  (0%) 
 

 8 (53%) 
 

Guta-percha (2) 
 

0  (0%) 
 

0  (0%) 
 

0  (0%) 
 

0  (0%) 
 

Cimento e  
Guta-percha (3) 

12 (80%) 
 

0  (0%) 
 

15 (100%) 
 

 7 (47%) 
 

Total 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 
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identificando diferenças altamente significativas entre os grupos (p<0,001), 

conforme Tabela Ap.11. 

Logo após, tais resultados foram avaliados pelo Teste de Mann-Whitney, 

para identificarmos possíveis diferenças entre os pares de grupos considerados, 

constatando que houve diferenças estatisticamente significantes entre grupos G1-

Thermafil e G2-Obtura II (p<0,001), G2-Obtura II e G3-Ultrafil 3D (p<0,001), G2-

Obtura II e G4-Fusionada (p=0,029), G3-Ultrafil 3D e G4-Fusionada (p=0,011), 

porém, apesar das diferenças em percentagem, não ocorreram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos G1-Thermafil e G3-Ultrafil 3D 

(p=0,367), G1-Thermafil e G4-Fusionada (p=0,126), indicando semelhança na 

extrusão visual nestas comparações (Tabela 5.4). 

 
Tabela 5.4 - Teste de Mann-Whitney das freqüências da extrusão visual entre os pares dos 

grupos experimentais. 

 

G1 = Thermafil 
G2 = Obtura II 
G3 = Ultrafil 3D 
G4 = Fusionada 

 

Em relação à análise radiográfica final das obturações termoplastificadas, 

nas Tabelas Ap.12 e Ap.13, podemos encontrar as freqüências dos escores das 

avaliações radiográficas realizadas por cada examinador, conforme critério 

descrito nos MÉTODOS, identificados individualmente nos sentidos vestíbulo-

lingual e mésio-distal, enquanto que na Tabela 5.5, está representado o resumo 

 
Grupos 
 

Sig. 

 
G1 X G2 

 

 
G1 X G3 

 

 
G1 X G4 

 

 
G2 X G3 

 

 
G2 X G4 

 

 
G3 X G4 

 

 
p 
 

 
< 0,001 

 
0,367 

 

 
0,126 

 

 
< 0,001 

 
0,029 

 
0,011 
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das somatórias das freqüências dos dois examinadores em ambos os sentidos de 

observação. 

 

Tabela 5.5 - Somas das freqüências dos escores, da avaliação radiográfica final da obturação nos 

grupos experimentais dos dois examinadores.  

 
 

V – L = Vestíbulo-Lingual 
M – D =  Mésio-Distal 

 

 

Nesta análise qualitativa, primeiramente os dois examinadores foram 

avaliados pelo Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, para identificarmos 

possíveis diferenças nas interpretações radiográficas para cada grupo 

experimental, nos dois sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal, constatando que 

houve concordância na maioria das avaliações radiográficas, indicando 

semelhança entre os dois examinadores (Tabela Ap.14). 

Os resultados das análises radiográficas das obturações, representados 

em resumo na Tabela 5.5, foram avaliados pelo Teste de Kruskal-Wallis, para 

identificarmos possíveis diferenças entre os grupos experimentais nos dois 

 
Thermafil 

(G1) 
  

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 

 
Fusionada 

(G4) 

 
Grupos 

 
 

 
Sentido 

                     RX 
         
       Escores 
 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

0 22 16 1 0 21 12 21 17 
1 8 14 1 2 5 12 9 12 
2 0 0 7 7 3 3 0 1 
3 0 0 17 16 1 3 0 0 
4 0 0 4 5 0 0 0 0 

Total 30 30 30 30 30 30 30 30 
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sentidos de avaliação separadamente, constatando-se diferenças altamente 

significativas em ambos os sentidos (p<0,001), conforme Tabela Ap.15. 

Logo após, foi aplicado o Teste de Mann-Whitney, para identificarmos 

possíveis diferenças entre os pares de grupos, constatando-se diferenças 

estatisticamente significantes, em ambos os sentidos, na comparação do grupo 

G2 (Obtura II) com todos os outros grupos experimentais, bem como, ausência de 

diferenças significativas entre os grupos G1 (Thermafil), G3 (Ultrafil 3D) e          

G4 (Fusionada) entre si (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 - Teste de Mann-Whitney das avaliações radiográficas entre os pares dos grupos 

experimentais, nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 = Thermafil 
G2 = Obtura II 
G3 = Ultrafil 3D 
G4 = Fusionada 

 

 

A seguir, foi aplicado o teste de Análise de Variância (ANOVA), para 

identificarmos possíveis diferenças entre os quatro grupos considerados, nas 

proporções de interpretações radiográficas nos escores 0, 1, 2, 3 e 4, 

 
Sentido – RX 

 
Grupos 

 
Sig. (p) 

Vestíbulo-Lingual  G1 X G2 < 0,001 
 G1 X G3 0,838 
 G1 X G4 0,902 
 G2 X G3 < 0,001 
 G2 X G4 < 0,001 
 G3 X G4 0,902 

Mésio-Distal G1 X G2 < 0,001 
 G1 X G3 0,285 
 G1 X G4 1,000 
 G2 X G3 < 0,001 

 G2 X G4 < 0,001 
 G3 X G4 0,285 
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constatando-se diferenças altamente significativas entre os grupos              

(Tabela Ap.16). 

Posteriormente, tais resultados foram avaliados pelo Teste de Dunnet, para 

identificarmos possíveis diferenças entre os pares de grupos para cada escore, no 

respectivo sentido de avaliação radiográfica, constatando-se que o Obtura II (G2) 

foi o único grupo que apresentou o escore 4 nas avaliações vestíbulo-lingual e 

mésio-distal com os dois examinadores (Tabela 5.5), bem como, diferenças 

significativas com todos os outros grupos nos escores 0 e 3 nos dois sentidos de 

avaliação e escore 1 no sentido mésio-distal (Tabela 5.7). 

Finalizando esta análise qualitativa, foi aplicado o Teste dos Postos 

Sinalizados de Wilcoxon, para identificarmos possíveis diferenças entre os dois 

sentidos de avaliação radiográfica, vestíbulo -lingual e mésio-distal em cada grupo 

experimental, constatando-se diferenças significativas no grupo G3-Ultrafil 3D 

(p=0,013), enquanto que nos demais grupos não houve diferenças 

estatisticamente significantes (Tabela Ap.17). 

Nas Figuras 5.2 a 5.9, foram escolhidos, a título de ilustração, os 

resultados visuais e radiográficos nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal de 

dois espécimes de cada grupo experimental com maiores e menores valores de 

extrusão quantitativa de volume, respectivamente, bem como, nas Figuras 5.10 e 

5.11, os resultados do grupo controle positivo (GCP). 
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Tabela 5.7 - Teste de Dunnet das avaliações radiográficas entre os pares dos grupos 

experimentais para cada escore, nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – L  = Vestíbulo-Lingual 
M – D = Mésio-Distal 
G1 = Thermafil 
G2 = Obtura II 
G3 = Ultrafil 3D 
G4 = Fusionada 
  ∗  = Ausência do escore 

 

 

 
Escores 

 
Grupos 

 

 
Sig. (p) 
V – L 

 

 
Sig. (p) 
M - D 

0 G1 X G2 < 0,001 < 0,001 
 G1 X G3 1,000 0,884 
 G1 X G4 1,000 1,000 
 G2 X G3 < 0,001 0,001 
 G2 X G4 < 0,001 < 0,001 
 G3 X G4 1,000 0,733 
1 G1 X G2 0,069 0,002 
 G1 X G3 0,923 0,996 
 G1 X G4 1,000 0,996 
 G2 X G3 0,419 0,013 
 G2 X G4 0,034 0,013 
 G3 X G4 0,780 1,000 
2 G1 X G2 0,034 0,034 
 G1 X G3 0,389 0,389 
 G1 X G4 ∗ 0,893 
 G2 X G3 0,666 0,666 
 G2 X G4 0,034 0,133 
 G3 X G4 0,389 0,883 
3 G1 X G2 < 0,001 < 0,001 
 G1 X G3 0,893 0,389 
 G1 X G4 ∗ ∗ 
 G2 X G3 < 0,001 0,001 
 G2 X G4 < 0,001 < 0,001 
 G3 X G4 0,893 0,389 
4 G1 X G2 0,224 0,124 
 G1 X G3 ∗ ∗ 
 G1 X G4 ∗ ∗ 
 G2 X G3 0,224 0,124 
 G2 X G4 0,224 0,124 
 G3 X G4 ∗ ∗ 
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    Figura 5.2 – Thermafil (G1) – espécime nº 3            Figura 5.3 – Thermafil (G1) – espécime nº 7 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5.4 – Obtura II (G2) – espécime nº 5             Figura 5.5 – Obtura II (G2) – espécime nº 13 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5.6 – Ultrafil 3D (G3) – espécime nº 4        Figura 5.7 – Ultrafil 3D (G3) – espécime nº 14 
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   Figura 5.8 – Fusionada (G4) – espécime nº 7           Figura 5.9 – Fusionada (G4) – espécime nº 2 

 

 

 

 

 

 

       Figura 5.10 – Controle Positivo (GCP) –                      Figura 5.11 – Controle Positivo (GCP) –  
          espécime nº 1            espécime nº 2 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O sucesso de qualquer método de obturação, principalmente das técnicas 

de guta-percha termoplastificada, depende de um correto preparo do canal 

radicular, de forma cônica com constrição apical definida ou com o mínimo de 

abertura foraminal, para obter-se um efetivo selamento apical na utilização destas 

técnicas (OLSON; HARTWELL; WELLER, 1989; MOURA et al., 1989; MOURA, 

1990; CLARK; ELDEEB, 1993; DUMMER et al., 1993; GUTMANN et al., 1993a, 

1993b; DUMMER et al., 1994; LLOYD et al., 1995; GULABIVALA; HOLT; LONG, 

1998; REZENDE; BOMBANA, 1999; SILVER; LOVE; PURTON, 1999; DAVALOU; 

GUTMANN; NUNN, 1999; FAN; WU; WESSELINK, 2000; AL-DEWANI; HAYES; 

DUMMER, 2000a, 2000b; GILHOOLY et al., 2000; SMITH et al., 2000), não 

promovendo a extrusão de material obturador, visto que a sobreobturação tem 

influência no índice de sucesso do tratamento endodôntico, segundo Swartz, 

Skidmore e Griffin (1983), Halse e Molven (1987), Seltzer (1988), Sjogren et al. 

(1990), Odesjo et al. (1990), Smith, Setchell e Harty (1993), Saunders et al. (1997) 

e Walton e Johnson (1997). 

Neste estudo, os preparos dos canais radiculares foram realizados através 

dos instrumentos ProFile, segundo a seqüência preconizada pela Maillefer-

Dentsply, bem como, as técnicas de obturação dos grupos experimentais 

Thermafil (G1), Obtura II (G2) e Ultrafil 3D (G3), conforme orientações dos 
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fabricantes Maillefer-Dentsply, Obtura e Hygenic, respectivamente, enquanto que 

os espécimes da técnica Fusionada (G4) foram obturados acorde Moura, Otani e 

Davidowicz (1999/2000). 

Particularmente nas técnicas de injeção, conforme instruções dos 

fabricantes e segundo Nguyen e Ruddle (1994), a agulha ou cânula selecionada 

deveria alcançar a posição de 3 a 5mm do término apical passivamente, 

justificando assim neste estudo a utilização das cânulas dos grupos G2 (Obtura II) 

e G3 (Ultrafil 3D), posicionadas a 3mm aquém do CRT. 

Na técnica Fusionada (G4) e no grupo controle negativo, bem como, para 

inserção de cimento nos demais grupos experimentais, foram utilizados cones de 

guta-percha estandardizados calibrados em régua calibradora de cones marca 

Maillefer–Dentsply, baseado nos estudos de Davidowicz, Moura e Strefezza 

(1994) e comprovados nos estudos de Moura et al. (1994), Moura et al. (1995a), 

Moura et al. (1995b), Carvalho (1998) e Strefezza (1999). 

Frente à revista da literatura pertinente, diversos estudos constataram a 

extrusão apical do material obturador em técnicas de obturação com guta-percha 

termoplastificada, através de avaliações radiográficas (YEE et al., 1977; 

JOHNSON, 1978; MARLIN et al., 1981; MARLIN, 1986; GEORGE; 

MICHANOWICZ; MICHANOWICZ, 1987; LANGELAND et al., 1987; 

MICHANOWICZ et al., 1989; SOARES; ROCHA, 1993; GUTMANN et al., 1993a; 

BERGER, 1995; KYTRIDOU; GUTMANN; NUNN, 1999), visuais (YEE et al., 

1977; ELDEEB, 1985; LARES; ELDEEB, 1990; HADDIX et al., 1991; CLARK; 

ELDEEB, 1993; DUMMER et al., 1993; LEUNG; GULABIVALA, 1994a; HOLLAND 

et al., 1995; LLOYD et al., 1995; SANTA CECILIA; MORAES; BERBERT, 1995; 

GULABIVALA; HOLT; LONG, 1998; AL-DEWANI; HAYES; DUMMER, 2000a, 
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2000b; GILHOOLY et al., 2000, 2001; ABARCA; BUSTOS; NAVIA, 2001; 

SCHAFER; OLTHOFF, 2002) e microscópicas (YEE et al, 1977; EVANS; SIMON, 

1986; MANN; McWALTER, 1987; LANGELAND et al., 1987; LaCOMBE et al., 

1988; OLSON; HARTWELL; WELLER, 1989; MOURA, 1990; BUDD; WELLER; 

KULILD, 1991; GUTMANN et al., 1993b; GENÇOGLU; SAMANI; GUNDAY, 1993; 

LEUNG; GULABIVALA, 1994b; UTRILLA et al., 1995; DAVALOU; GUTMANN; 

NUNN, 1999; WU; SLUIS; WESSELINK, 2002; SILVA et al., 2002; LEVITAN; 

HIMEL; LUCKEY, 2003). 

Porém, escassos estudos procuraram quantificar o material obturador 

extruído, dentre os quais, Ritchie, Anderson e Sakamura (1988) e Holtz e 

Machado (1998) em canais simulados, enquanto Scott e Vire (1992), Kastakova, 

Wu e Wesselink (2001) e Wu, Sluis e Wesselink (2002), utilizando dentes 

humanos extraídos, em que o material extruído foi removido dos ápices 

radiculares e pesado em balança analítica.  

O Laboratório de Metrologia Volumétrica (FGG) realizou a aferição do 

sistema de mensuração através da pesagem do volume de água destilada em 

balança analítica digital Sartorius, acorde Ferreira e Ferreira (2003). Convém 

salientar, que nos trabalhos de Kastakova, Wu e Wesselink (2001) e Wu, Sluis e 

Wesselink (2002), também foram utilizadas balanças analíticas digitais com 

modelos semelhantes ao deste estudo. 

O critério de avaliação radiográfica foi proposto por Kytridou, Gutmann e 

Nunn (1999), complementando os critérios estabelecidos por Kersten, Fransman 

e Thoden van Velzen (1986), que foram utilizados nos estudos de Kersten, 

Wesselink e Thoden van Velzen (1987), Al-Dewani, Hayes e Dummer (2000b), 

Gilhooly et al. (2000), Al-Dewani, Hayes e Dummer (2000a) e Gilhooly et al. 
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(2001), baseado nas normas da American Association of Endodontists (1994), em 

que radiograficamente a obturação do sistema de canais radiculares deveria ser 

densa, tridimensional estendendo-se o mais próximo possível da junção cemento-

dentina-canal. 

Os dois examinadores, que avaliaram radiograficamente os espécimes dos 

grupos experimentais, apresentaram concordância de resultados e foram 

calibrados baseados no critério proposto por Kytridou, Gutmann e Nunn (1999), 

sendo essencial a observação de dois examinadores, aumentando a 

concordância dos resultados, para que não ocorram variações substanciais nas 

observações que influenciam na interpretação radiográfica dental, acorde 

Zakariasen, Scott e Jensen (1984) e Lambrianidis (1985). 

Em todas as técnicas de guta-percha termoplastificada utilizadas neste 

estudo, houve extrusão de material obturador em virtude da desobstrução 

intencional do canal radicular realizada previamente à fase de obturação, 

impedindo a presença de matriz dentinária apical que poderia evitar a extrusão de 

material obturador acorde Langeland et al. (1987), Gutmann e Rakusin (1987) e 

Gatot, Peist e Mozes (1989). 

No grupo controle negativo (GCN) não houve variação de volume após a 

inserção do cone principal de guta-percha calibrado até o CRT, enquanto que no 

grupo controle positivo (GCP), ocorreu variação de volume após a inserção 

intencional do cone de guta -percha além do forame, validando, desta forma, o 

sistema de mensuração, confirmando as variações de registros de volume do 

material obturador extruído, somente no controle positivo. 

Em relação à análise quantitativa do volume de material obturador extruído 

nos grupos experimentais, apesar da ausência de diferença estatisticamente 
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significante entre as médias de volume (p= 0,234), os grupos G2 (Obtura II) e     

G3 (Ultrafil 3D) apresentaram os menores valores de material extruído, 5,0µl e 

5,3µl, respectivamente. Enquanto que os grupos G1 (Thermafil) e G4 (Fusionada) 

extruíram igualmente em maior quantidade com médias no valor de 6,3µl. 

Frente à escassez de estudos que avaliaram quantitativamente o volume 

da extrusão do material obturador, podemos apenas estabelecer relações de 

resultados quantitativos deste estudo com pesquisas que mensuraram o material 

extruído através do peso, independentemente das variações inerentes aos 

diferentes métodos de avaliações. 

Neste aspecto, o grupo G1 (Thermafil) apresentou maior quantidade de 

extrusão de material obturador, cujo resultado está de acordo com Scott e Vire 

(1992), porém, estes autores constataram diferença estatisticamente significante 

em relação ao Ultrafil e Obtura, diferentemente dos achados no presente estudo. 

Estas variações de resultados podem ter ocorrido em virtude de que os 

autores anteriormente citados utilizaram, tanto no sistema Obtura como no Ultrafil, 

posições diferentes de inserção das agulhas ou cânulas (4 a 5mm e 6mm aquém 

do CRT, respectivamente) em relação ao posicionamento neste estudo, conforme 

discutido anteriormente. 

Em relação aos resultados da análise qualitativa da freqüência da extrusão 

de guta-percha e/ou cimento, constatamos que no grupo G1 (Thermafil) houve 

alta incidência de extrusão de guta -percha e cimento, diferença altamente 

significativa em comparação com a extrusão somente de cimento (p<0,001), estão 

de acordo com os resultados visuais de Haddix et al. (1991), Clark e ElDeeb 

(1993), Dummer et al. (1993), Santa Cecilia, Moraes e Berbert (1995), Gulabivala, 

Holt e Long (1998), Schafer e Olthoff (2002), radiográficos de Gutmann et al. 
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(1993a), Kytridou, Gutmann e Nunn (1999) e microscópicos de Gutmann et al. 

(1993b) e Silva et al. (2002). 

Tais resultados estão em desacordo com os estudos visuais de Lares e 

ElDeeb (1990), Leung e Gulabivala (1994a) e Abarca, Bustos e Navia (2001), bem 

como, os achados microscópicos de Gençoglu, Samani e Gunday (1993) e Leung 

e Gulabivala (1994b), em virtude, provavelmente, das variações existentes nos 

tipos de amostras (presença de canais curvos), nas temperaturas de aquecimento 

do Thermafil e na ausência de patência apical. 

Enquanto que no grupo G2 (Obtura II) ocorreu a extrusão somente de 

cimento em todos os espécimes, não ocorrendo extrusão de guta-percha, tais 

resultados diferem minimamente dos achados microscópicos de Mann e McWalter 

(1987) que, em canais retos, encontraram extrusão de guta-percha em 10% dos 

espécimes, enquanto que a extrusão de cimento não foi computada e em 

desacordo também dos resultados de Budd, Weller e Kulild (1991) em cujo 

experimento não foi utilizado cimento. 

No grupo G3 (Ultrafil 3D) houve alta incidência de extrusão de guta-percha 

e cimento, resultados que estão de acordo com os achados visuais de ElDeeb 

(1985), Al-Dewani, Hayes e Dummer (2000a), radiográficos de George, 

Michanowicz e Michanowicz (1987), Soares e Rocha (1993) e microscópicos de 

Moura (1990), Budd, Weller e Kulild. (1991) e Utrilla et al. (1995).  

Porém, diferentemente dos resultados microscópicos e visuais de Olson, 

Hartwell e Weller (1989) e Holland et al. (1995), respectivamente, com baixos 

índices de extrusão de guta-percha e cimento na técnica Ultrafil, em virtude da 

inserção de um cone principal de guta-percha previamente à técnica de injeção de 

guta-percha termoplastificada, como também, diferindo dos resultados 
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microscópicos de Gençoglu, Samani e Gunday (1993) em decorrência, 

provavelmente, das variações de posicionamento das cânulas e consistência da 

guta-percha. 

No grupo G4 (Fusionada) houve ausência de diferença estatisticamente 

significante na incidência de extrusão de cimento e guta-percha, em comparação 

com cimento somente (p=0,726), apresentando resultados próximos em 

percentagem, 47% e 53%, respectivamente. Neste grupo, não pudemos 

estabelecer relações qualitativas e quantitativas com outros autores, em virtude 

da ausência de pesquisas na literatura com esta técnica, até o momento. 

Na análise qualitativa entre os grupos experimentais frente às freqüências 

de extrusão visual (sem extrusão e extrusões de cimento; guta-percha; cimento e 

guta-percha), houve diferença estatisticamente significante entre os grupos G2-

Obtura II e G3-Ultrafil 3D (p<0,001), que estão em desacordo com os achados de 

LaCombe et al. (1988), que não encontraram diferenças significativas, pois, estes 

autores avaliaram a extrusão de material obturador microscopicamente, sem 

estabelecer a divisão entre extrusão de cimento e guta-percha com cimento. 

Neste aspecto, houve extrusão de guta-percha com cimento nos grupos 

Thermafil (G1), Ultrafil 3D (G3) e Fusionada (G4), enquanto que no grupo Obtura 

II (G2) ocorreu somente extrusão de cimento (100% dos espécimes), indicando 

semelhança estatística na comparação do grupo Thermafil com os grupos Ultrafil 

3D e Fusionada, bem como, diferenças estatisticamente significantes na 

comparação do Obtura II com os demais grupos. 

Convém salientar que não pudemos estabelecer relações com a revista da 

literatura, na comparação entre os grupos através de avaliações visuais, pois a 
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maioria dos autores realizou comparações entre as técnicas citadas com a técnica 

de condensação lateral. 

Ressalta-se, ainda, a fundamental importância em avaliarmos não somente 

a incidência de extrusão do material obturador, como também a extensão do 

material extruído, apesar de não ser a proposta deste estudo, visto que Halse e 

Molven (1987) constataram que o índice de insucessos aumentou 

significativamente nas extensões maiores de materiais além do ápice radiográfico, 

bem como, acorde Utrilla et al. (1995) verificando histologicamente, que nas 

sobreobturações, a reparação do ligamento periodontal foi influenciada 

proporcionalmente à quantidade de guta-percha extravasada, vindo ao encontro 

das inter-relações propostas nesta pesquisa. 

Na avaliação radiográfica da qualidade final das obturações com as 

técnicas termoplastificadas utilizadas neste estudo, identificamos diferenças 

estatisticamente significantes, nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal, na 

comparação do grupo G2 (Obtura II) com todos os outros grupos experimentais, 

bem como, ausência de diferenças significativas entre os grupos G1 (Thermafil), 

G3 (Ultrafil 3D) e G4 (Fusionada) entre si. 

Tais resultados foram confirmados, através das diferenças estatisticamente 

significantes identificadas entre os quatro grupos, para as proporções dos escores 

0, 1, 2, 3 e 4, em que o Obtura II (G2) foi o único grupo que apresentou o escore 4 

nas avaliações vestíbulo-lingual e mésio-distal com os dois examinadores, bem 

como, diferenças significativas com todos os outros grupos nos escores 0 e 3, nos 

dois sentidos de avaliação, e escore 1 no sentido mésio-distal.  
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Desta forma, há evidências de que o grupo Obtura II (G2) produziu 

obturações endodônticas com qualidades radiográficas inferiores em relação às 

demais técnicas. 

Em relação à variação da qualidade radiográfica final das obturações, nos 

dois sentidos de observação, apesar de as obturações classificadas com bons 

escores no sentido vestíbulo-lingual apresentarem piores resultados, no sentido 

mésio-distal, acorde achados de Kersten, Wesselink e Thoden van Velzen (1987), 

Al-Dewani, Hayes e Dummer (2000b), Gilhooly et al. (2000), Al-Dewani, Hayes e 

Dummer (2000a) e Gilhooly et al. (2001), estas variações só foram significativas 

no grupo G3-Ultrafil 3D (p=0,013), enquanto que nos demais grupos não houve 

diferenças estatisticamente significantes, enfatizando assim a necessidade de 

ótimos escores nas radiografias clínicas para estimar a qualidade final do 

tratamento endodôntico.  

Frente às análises quantitativa de volume e qualitativas de extrusão visual 

apical, bem como, da qualidade radiográfica final da obturação endodôntica nas 

técnicas empregadas neste estudo, verificamos que, apesar da ausência de 

diferença estatisticamente significante entre os demais grupos, a técnica Obtura II 

(G2) produziu a menor quantidade de material obturador extruído (5,0µl) com  

incidência de extrusão de cimento em 100% dos espécimes. 

Estabelecendo relação baseada somente nestes dois aspectos, este grupo 

seria o mais favorável para a obturação termoplastificada, afinal, considerando 

clinicamente, dentre os fatores que poderiam influenciar no insucesso do 

tratamento endodôntico, a extrusão de cimento e em quantidades mínimas, teria 

proporcionalmente menor interferência na reparação da região periapical, do que 

a extrusão de guta-percha e cimento em quantidades maiores. Porém, frente à 
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qualidade radiográfica final da obturação, o grupo G2 (Obtura II) apresentou 

resultados estatisticamente inferiores às demais técnicas. 

Desta forma, os grupos G1 (Thermafil) e G4 (Fusionada), que 

apresentaram extrusão visual de cimento em 20% e 53% dos espécimes, 

respectivamente, em relação a este aspecto, teriam proporcionalmente resultados 

clínicos mais favoráveis na reparação periapical, em relação ao grupo G3   

(Ultrafil 3D) com incidência de extrusão de guta-percha e cimento em 100% dos 

espécimes. 

Assim, de modo geral, inter-relacionando os diversos aspectos avaliados 

neste estudo, podemos considerar que as técnicas Thermafil (G1), Ultrafil 3D (G3) 

e Fusionada (G4) apresentaram resultados semelhantes em relação ao volume do 

material obturador extruído e qualidade radiográfica final da obturação, enquanto 

que as técnicas Thermafil (G1) e Fusionada (G4) exibiram resultados mais 

favoráveis em relação à freqüência da extrusão visual de guta-percha e/ou 

cimento. 

Convém salientar que estes resultados in vitro devem ser considerados e 

analisados com cautela, previamente à utilização clínica das técnicas deste 

estudo, visto que, existem fatores inerentes à pesquisa que não podem ser 

controlados, tais como, variações anatômicas dos espécimes, destreza manual do 

operador, dificuldades técnicas, interpretação radiográfica e variações nos 

métodos de avaliação. 

Assim, torna-se claro que são necessários contínuos estudos, no intuito de 

também avaliar a utilização deste sistema de mensuração de volume de material 

extruído com outras técnicas e materiais de obturação diferentes, bem como, 

verificar quantitativamente a extrusão apical, não somente de material obturador, 
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mas, também, de substâncias químicas auxiliares ou medicações intracanais, 

utilizando métodos que minimizem a quantidade de substância extruída na região 

apical, diminuindo a agressão aos tecidos adjacentes de suporte. 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 

Diante do exposto, parece-nos lícito concluir que : 

7.1   A introdução da metodologia do sistema de mensuração empregada no 

presente estudo foi efetiva para quantificar o volume de material obturador 

extruído, nas técnicas de obturação termoplastificadas Thermafil, Obtura II,    

Ultrafil 3D e Fusionada. 

 

7.2   Em todas as técnicas utilizadas neste estudo, houve extrusão de material 

obturador, constatada através de métodos de avaliação quantitativo e qualitativo. 

 

7.3   Em relação à análise quantitativa do volume de material obturador extruído, 

apesar das variações numéricas entre as médias, não identificamos diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos experimentais. 

 

7.4   Na análise qualitativa da extrusão visual dos materiais obturadores houve 

extrusão de guta-percha e cimento nos grupos Thermafil, Ultrafil 3D e Fusionada, 

enquanto que na técnica Obtura II ocorreu somente extrusão de cimento, 

indicando semelhança estatística na comparação das freqüências de extrusão do 

grupo Thermafil com os grupos Ultrafil 3D e Fusionada, bem como, diferenças 

estatisticamente significantes na comparação do Obtura II com os outros grupos. 
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7.5   Na avaliação radiográfica da qualidade final das obturações 

termoplastificadas desta pesquisa, há evidências de que a técnica Obtura II 

produziu obturações endodônticas com qualidades estatisticamente inferiores às 

demais técnicas. 

 

7.6   De modo geral, inter-relacionando os diversos aspectos avaliados neste 

estudo, podemos considerar que as técnicas Thermafil, Ultrafil 3D e Fusionada 

apresentaram resultados semelhantes em relação ao volume do material 

obturador extruído e qualidade radiográfica final da obturação, enquanto que as 

técnicas Thermafil e Fusionada exibiram resultados mais favoráveis em relação à 

freqüência da extrusão visual de guta-percha e/ou cimento. 
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Tabela Ap.1 - Valores de volume, antes e após a obturação e diferença entre as duas 

mensurações, indicando o volume de material obturador extruído, expresso em 

microlitros (µl), no grupo experimental G1 (Thermafil).  

 

 

 

 
Volume 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Antes da 

Obturação 
 

 
Após a  

Obturação 
 

 
Diferença 
(Volume 
Extruído) 

1 3,7 12,2 8,5 
2 6,4 11,8 5,4 
3 6,1 15,0 8,9 
4 7,5 14,9 7,4 
5 3,6 7,9 4,3 
6 3,2 9,4 6,2 
7 4,0 6,4 2,4 
8 4,6 9,0 4,4 
9 13,7 19,5 5,8 
10 8,6 13,5 4,9 
11 7,6 13,1 5,5 
12 7,6 15,1 7,5 
13 6,2 13,4 7,2 
14 6,2 14,2 8,0 
15 7,1 15,5 8,4 
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Tabela Ap.2 - Valores de volume, antes e após a obturação e diferença entre as duas 

mensurações, indicando o volume de material obturador extruído, expresso em 

microlitros (µl), no grupo experimental G2 (Obtura II).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Volume 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Antes da 

Obturação 
 

 
Após a  

Obturação 
 

 
Diferença 
(Volume 
Extruído) 

1 3,8 9,8 6,0 
2 7,2 14,2 7,0 
3 5,5 8,0 2,5 
4 3,0 6,1 3,1 
5 3,6 14,5 10,9 
6 6,8 12,4 5,6 
7 4,7 11,9 7,2 
8 7,9 11,1 3,2 
9 7,8 13,6 5,8 
10 4,0 8,9 4,9 
11 4,0 5,8 1,8 
12 3,9 9,8 5,9 
13 6,7 8,1 1,4 
14 4,8 9,1 4,3 
15 6,0 11,2 5,2 
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Tabela Ap.3 - Valores de volume, antes e após a obturação e diferença entre as duas 

mensurações, indicando o volume de material obturador extruído, expresso em 

microlitros (µl), no grupo experimental G3 (Ultrafil 3D).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Volume 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Antes da 

Obturação 
 

 
Após a  

Obturação 
 

 
Diferença 
(Volume 
Extruído) 

1 5,8 9,8 4,0 
2 9,4 15,0 5,6 
3 6,7 14,7 8,0 
4 6,7 18,5 11,8 
5 2,0 4,8 2,8 
6 2,8 5,2 2,4 
7 3,0 8,0 5,0 
8 8,0 11,2 3,2 
9 3,9 8,7 4,8 
10 10,6 16,0 5,4 
11 6,8 13,0 6,2 
12 9,8 15,8 6,0 
13 4,4 8,4 4,0 
14 6,9 9,0 2,1 
15 10,0 17,5 7,5 
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Tabela Ap.4 - Valores de volume, antes e após a obturação e diferença entre as duas 

mensurações, indicando o volume de material obturador extruído, expresso em 

microlitros (µl), no grupo experimental G4 (Fusionada).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Volume 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Antes da 

Obturação 
 

 
Após a  

Obturação 
 

 
Diferença 
(Volume 
Extruído) 

1 5,1 11,9 6,8 
2 4,0 7,7 3,7 
3 11,0 15,7 4,7 
4 11,0 16,6 5,6 
5 5,0 9,9 4,9 
6 5,8 11,7 5,9 
7 4,6 13,6 9,0 
8 6,2 13,8 7,6 
9 12,7 17,3 4,6 
10 7,3 16,0 8,7 
11 6,1 10,0 3,9 
12 7,7 15,9 8,2 
13 9,5 16,9 7,4 
14 5,2 14,2 9,0 
15 4,6 8,8 4,2 
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Tabela Ap.5 - Valores de volume, antes e após a inserção do cone principal de guta-percha e 

diferença entre as duas mensurações, indicando o volume de material obturador 

extruído, expresso em microlitros (µl), no grupo controle negativo (GCN).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela Ap.6 - Valores de volume, antes e após a inserção do cone principal de guta-percha e 

diferença entre as duas mensurações, indicando o volume de material obturador 

extruído, expresso em microlitros (µl), no grupo controle positivo (GCP).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Volume 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Antes do 

Cone  
Principal 

 
Após o  
Cone 

Principal 

 
Diferença 
(Volume 
Extruído) 

1 7,8 7,8 0,0 
2 12,0 12,0 0,0 

 
Volume 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Antes do 

Cone 
Principal 

 
Após o  
Cone 

Principal 

 
Diferença 
(Volume 
Extruído) 

1 7,8 8,6 0,8 
2 12,0 12,2 0,2 
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Tabela Ap.7 -Volume do material obturador extruído, expresso em microlitros (µl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupos 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Thermafil 

(G1) 
 

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 

 
Fusionada 

(G4) 

1 8,5 6,0 4,0 6,8 
2 5,4 7,0 5,6 3,7 
3 8,9 2,5 8,0 4,7 
4 7,4 3,1 11,8 5,6 
5 4,3 10,9 2,8 4,9 
6 6,2 5,6 2,4 5,9 
7 2,4 7,2 5,0 9,0 
8 4,4 3,2 3,2 7,6 
9 5,8 5,8 4,8 4,6 
10 4,9 4,9 5,4 8,7 
11 5,5 1,8 6,2 3,9 
12 7,5 5,9 6,0 8,2 
13 7,2 1,4 4,0 7,4 
14 8,0 4,3 2,1 9,0 
15 8,4 5,2 7,5 4,2 

Média Total 6,3 5,0 5,3 6,3 
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Tabela Ap.8 - Teste de aderência à curva normal para os volumes de material obturador 

extruído dos grupos experimentais. 

 

 
A. Freqüências por intervalos de classe : 

  
 

Intervalos de classe 
 

 
M - 3s 

 
M - 2s 

 
M - 1s 

 
Média 

 
M + 1s 

 
M + 2s 

 
M + 3s 

 
Curva normal 

 

 
0,44 

 
5,40 

 
24,20 

 
39,89 

 
24,20 

 
5,40 

 
0,44 

 
Curva experimental 

 

 
0,00 

 
3,33 

 
31,67 

 
35,00 

 
26,67 

 
0,00 

 
3,33 

 
B. Cálculo do Quiquadrado  
  Graus de Liberdade :      4      Interpretação : 
  Valor do Quiquadrado :  9,35   A distribuição amostral testada 
  Probabilidade de H0 :  5,30%           é normal 
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Tabela Ap.9 - Freqüências da extrusão visual de guta-percha e/ou cimento nos grupos 

experimentais, expressos em valores. 

 

 

 

0 = Sem extrusão 
1 = Extrusão de cimento 
2 = Extrusão de guta-percha 
3 = Extrusão de cimento e guta-percha  
 

 

 

 

 
 
 

 
Grupos 

 
Espécimes 
     (nos) 

 
Thermafil 

(G1) 
 

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 

 
Fusionada 

(G4) 

1 3 1 3 1 
2 1 1 3 3 
3 3 1 3 1 
4 3 1 3 3 
5 1 1 3 1 
6 3 1 3 3 
7 3 1 3 3 
8 3 1 3 1 
9 1 1 3 1 
10 3 1 3 3 
11 3 1 3 1 
12 3 1 3 3 
13 3 1 3 3 
14 3 1 3 1 
15 3 1 3 1 
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Tabela Ap.10 - Teste de t de Student das médias das proporções da extrusão visual de cimento 

e guta-percha em comparação com cimento nos grupos experimentais G1 

(Thermafil) e G4 (Fusionada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela Ap.11 - Teste de Kruskal-Wallis das freqüências da extrusão visual dos grupos 

experimentais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupos 

 

 
t 

 

 
G.L. 

 

 
Sig.(p) 

 
Thermafil(G1) 

 
-3,969 28,000 < 0,001 

    
Fusionada(G4) 0,354 28,000 0,726 

    

 
Qui-quadrado 
 

 
G.L. 

 

 
Sig.(p) 

 
34,439 

 
3 
 

< 0,001 
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Tabela Ap.12 - Freqüências da avaliação radiográfica final da obturação nos grupos 

experimentais do Examinador I, expressos em escores.  

 

 

 

V – L  = Vestíbulo-Lingual 
M – D =  Mésio-Distal 
 

 

 

 
Thermafil 

(G1) 
  

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 

 
Fusionada 

(G4) 

 
Grupos 

 
 

 
Sentido 

                     RX 
Espécimes 
     (nos) 
 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

1 0 0 3 3 1 1 0 0 
2 0 0 4 4 0 1 1 1 
3 0 0 2 2 2 3 1 1 
4 0 0 3 2 0 0 1 0 
5 1 0 3 3 2 2 0 0 
6 1 0 3 2 0 1 1 2 
7 0 0 3 3 0 2 0 1 
8 0 1 3 3 0 0 1 1 
9 1 1 3 3 1 0 1 1 
10 0 1 3 3 1 1 0 1 
11 1 1 2 1 0 0 0 1 
12 0 1 2 2 0 0 0 0 
13 0 0 3 3 0 0 0 0 
14 1 1 2 2 1 1 0 0 
15 0 0 4 4 0 1 0 0 
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Tabela Ap.13 - Freqüências da avaliação radiográfica final da obturação nos grupos 

experimentais do Examinador II, expressos em escores.  

 

 

 

V – L  = Vestíbulo-Lingual 
M – D =  Mésio-Distal 
 

 

 

 
Thermafil 

(G1) 
  

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D 

(G3) 

 
Fusionada 

(G4) 

 
Grupos 

 
 

 
Sentido 

                     RX 
Espécimes 
     (nos) 
 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

 
V-L 

 
M-D 

1 0 1 3 3 0 1 0 1 
2 0 1 4 4 0 0 1 1 
3 0 0 0 2 3 3 0 0 
4 1 0 2 3 0 0 0 1 
5 1 0 3 3 2 3 0 0 
6 0 1 3 3 0 1 1 0 
7 0 0 3 3 0 2 0 0 
8 0 1 3 4 0 0 1 0 
9 0 1 3 3 1 1 0 1 
10 0 0 3 3 0 1 0 0 
11 0 0 1 1 0 0 0 1 
12 0 1 2 3 0 0 0 0 
13 0 1 3 3 0 0 0 0 
14 1 1 2 2 0 1 0 0 
15 0 0 4 4 0 1 0 0 
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Tabela Ap.14 - Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon das avaliações radiográficas entre os 

dois examinadores, para cada grupo experimental nos sentidos vestíbulo-lingual 

e mésio-distal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela Ap.15 - Teste de Kruskal-Wallis das avaliações radiográficas dos grupos experimentais 

nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sentido RX / Grupos 

 
Sig.(p) 

Vestíbulo-Lingual G1 (Thermafil) 0,317 
Mésio-Distal G1 (Thermafil) 0,414 

Vestíbulo-Lingual G2 (Obtura II) 0,102 
Mésio-Distal G2 (Obtura II) 0,046 

Vestíbulo-Lingual G3 (Ultrafil 3D) 0,317 
Mésio-Distal G3 (Ultrafil 3D) 0,564 

Vestíbulo-Lingual G4 (Fusionada) 0,083 
Mésio-Distal G4 (Fusionada) 0,206 

 
Sentido RX 

 
Qui-quadrado 

 

 
G.L. 

 

 
Sig.(p) 

 
Vestíbulo-lingual 

 
34,679 3 < 0,001 

 
Mésio-Distal 

 

 
31,653 3 

 
< 0,001 
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Tabela Ap.16 - Teste de Análise de Variância (ANOVA) das proporções de escores das 

avaliações radiográficas dos grupos experimentais, nos sentidos vestíbulo-

lingual e mésio-distal. 

 

 

 

 
Sentido RX 

 
Escores 

 
Fonte de 
variação 

 
Soma de 
Quadr. 

 

 
G.L. 

 
Quadr. 
Médios 

 
(F) 

 

 
Sig. 
(p) 

  Vestíbulo - 0 Entre grupos 10,358 3 3,453 20,610 <0,001 
   Lingual  Resíduo 19,433 116 0,168   

  Total 29,792 119    
 1 Entre grupos 1,292 3 0,431 2,887 0,039 
  Resíduo 17,300 116 0,149   
  Total 18,592 119    
 2 Entre grupos 1,100 3 0,367 5,273 0,002 
  Resíduo 8,067 116 6,954E-02   
  Total 9,167 119    
 3 Entre grupos 6,967 3 2,322 32,325 <0,001 
  Resíduo 8,333 116 7,184E-02   
  Total 15,300 119    
 4 Entre grupos 0,400 3 0,133 4,462 0,005 
  Resíduo 3,467 116 2,989E-02   
  Total 3,867 119    

     Mésio – 0 Entre grupos 6,092 3 2,031 10,690 <0,001 
     Distal  Resíduo 22,033 116 0,190   

  Total 28,125 119    
 1 Entre grupos 2,933 3 0,978 4,779 0,004 
  Resíduo 23,733 116 0,205   
  Total 26,667 119    
 2 Entre grupos 0,958 3 0,319 4,102 0,008 
  Resíduo 9,033 116 7,787E-02   
  Total 9,992 119    
 3 Entre grupos 5,825 3 1,942 22,154 <0,001 
  Resíduo 10,167 116 8,764-E02   
  Total 15,992 119    
 4 Entre grupos 0,625 3 0,208 5,800 0,001 
  Resíduo 4,167 116 3,592E-02   
  Total 4,792 119    
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Tabela Ap.17 - Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon das avaliações radiográficas, entre os 

sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal nos grupos experimentais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupos 
 

Sig. 

 
Thermafil 

(G1) 
 

 
Obtura II 

(G2) 
 

 
Ultrafil 3D  

(G3) 
 

 

 
Fusionada 

(G4) 

 
p 
 

 
0,177 

 

 
0,480 

 

 
0,013 

 

 
0,096 
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ANEXO A – Certificado de Calibração do sistema de mensuração de volume 
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ANEXO A – Certificado de Calibração do sistema de mensuração de volume ( cont. ) 

 

 

 


