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RESUMO 

 

 

Considerando-se a necessidade da obturação tridimensional e o adequado 

selamento marginal do sistema de canais radiculares, como fatores decisivos para o 

êxito da terapia endodôntica, este estudo objetivou avaliar as respostas inflamatórias 

periapicais resultantes da infiltração coronária em dentes de cães obturados com 

diferentes cimentos resinosos (AH Plus®, RealSeal® e RealSeal SE®) e técnicas 

obturadoras (condensação lateral e termoplástica). Para tanto, pré-molares e 

incisivos centrais e laterais de 5 cães tiveram o tratamento endodôntico realizado 

empregando-se limas de NiTi e creme de Endo PTC associado ao hipoclorito de 

sódio a 1%, estabelecendo-se como limite de instrumentação à distância de 1mm a 

1.5mm aquém do vértice radiográfico. A seguir os condutos foram obturados de 

acordo com os grupos experimentais (n=12) e grupos controles (n=10): GI- AH 

Plus/condensação lateral, GII- AH Plus/termoplástificação, GIII- 

RealSeal/condensação lateral, GIV- RealSeal/ termoplástificação, GV- RealSeal 

SE/condensação lateral, GVI- RealSeal SE/ termoplástificação, Grupo controle 

positivo e Grupo controle negativo. As cavidades coronárias ficaram expostas ao 

meio bucal por um período de 75 dias e, passado este período experimental, os 

cães foram eutanásiados por superdosagem de anestésico. Foi realizada a remoção 

cirúrgica das partes correspondentes aos pré-molares e incisivos da maxila e da 



mandíbula, fixação das mesmas em solução de formol a 10% por 72h e 

desmineralização em solução de ácido fórmico a 20% + citrato de sódio a 10% pelo 

período mínimo de 90 dias. Posteriormente, realizou-se a rotina histológica com 

cortes seriados com espessura de 6µm e estes foram corados com hematoxilina e 

eosina (HE). Cada corte histológico foi digitalizado e analisado em relação à 

existência de patologia periapical por três avaliadores independentes. Os dados 

obtidos foram confrontados estatisticamente utilizando o teste de Kruskal-Wallis 

seguido do teste comparativo de Dunn, observando-se que em relação às técnicas, 

a termoplástificação por ondas contínuas de condensação associada à técnica de 

injeção mostrou melhores condições periapicais quando comparada à técnica de 

condensação lateral (p=0.0055), sendo que a utilização desta técnica resultou em 

reações inflamatórias mais intensas para o cimento RealSeal SE (p=0.002). Em 

relação aos cimentos avaliados, o RealSeal SE mostrou-se menos eficaz em evitar a 

percolação, produzindo maiores níveis de inflamação crônica independentemente do 

sistema de obturação (p=0.0088). 

 
 
 
Palavras-Chave: Obturação do canal radicular, Infiltração dental, AH Plus, Real Seal, 
Periodontite apical. 
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ABSTRACT 

 
 
Considering the need for three-dimensional obturations and adequate marginal 

sealing of the radicular canal system as being decisive factors for successful 

endodontic therapy, this study had as its objective the evaluation of periapical 

inflammatory responses resulting from coronary infiltration in dog's teeth obturated 

using different resin sealers (AH Plus, RealSeal and RealSeal SE) and different 

obturation techniques (lateral condensation and thermoplastic).  For this study, 

premolars, central and lateral incisors from five dogs had endodontic treatment 

employing NiTi files and Endo PTC cream associated with 1% sodium hypochlorite.  

The working length was established at a distance of 1.0 to 1.5mm short of the 

radiographic apex.  After this, the teeth were obturated according to their 

experimental groups (n=12) and control groups (n=10).  The groups were defined as 

follows: GI - AH Plus/lateral condensation, GII - AH Plus/thermoplastic, GIII - 

RealSeal/lateral condensation, GIV - RealSeal/thermoplastic, GV - RealSeal 

SE/lateral condensation, GVI - RealSeal SE/ thermoplastic, a positive control group 

and a negative control group.  The coronal access were left exposed to the oral 

environment for a period of seventy-five days, and after this experimental period, the 

dogs were euthanized by anesthetic overdose.  The parts corresponding to the pre-

molars and the maxilar incisors were surgically removed.  These were then submitted 

to a solution of 10% formol for 72 hours and then demineralized in a solution of 20% 



formic acid and 10% sodium citrate for a minimum period of ninety days.  Before 

hand, a histological routine of serial cuts having a width of 6µm was undertaken and 

these were colored with hematoxilin and eosin (HE).  Each histological cut was 

digitalized and analyzed with respect to the existence of periapical inflammation by 

three independent evaluators.  The data obtained was statistically compared, firstly 

using the  Kruskal-Wallis test and then the comparative Dunn test, where it was 

noted that in relation to the techniques, thermoplastification by continuous wave of 

condensation associated with the injection technique showed better periapical 

conditions than what was seen for the lateral condensation technique (p=0.0055).  

On the other hand, for the sealers evaluated, the condensation technique resulted in 

more intense inflammatory reactions when the sealer RealSeal SE was used 

(p=0.002).  In relation to the sealers evaluated, RealSeal SE was seen to be less 

effective against percolation, thus producing greater levels of chronic inflammation 

irrespective of the obturation system employed (p=0.0088). 

 
 
 
 
 
Key words: Root canal obturation, AH Plus, Real Seal, Dental leakage, Periapical 
periodontitis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A chave do sucesso na terapia endodôntica depende das diversas etapas 

desde a fase de cirurgia de acesso até a restauração do elemento dental, tendo 

como objetivo final deste tratamento a reparação da ferida endodôntica e a volta do 

elemento dental a normalidade fisiológica. A obturação do sistema de canais 

radiculares tem como objetivo o completo selamento do sistema de canais 

radiculares.  

A partir do trabalho histórico de Ingle (1962) que atribuí cerca de 60% dos 

insucessos às obturações inadequadas ou incompletas do canal radicular, diversos 

são os trabalhos que relacionam o insucesso do tratamento com a falta de 

selamento do espaço endodôntico. 

Falhas na obturação do conduto radicular ou nas restaurações favorecem o 

processo de percolação marginal. 

A infiltração apical no canal radicular é descrita como o movimento de fluidos, 

microorganismos e suas toxinas pelo forame apical, e a infiltração coronária como o 

mesmo ocorrendo pela abertura cervical. Ambos proporcionam percolação pela 

interface entre o material obturador e a parede dentinária que pode ocasionar a 

chegada de microorganismos na região periapical ou que; ao recontaminar o 

conduto, esses produtos nutrem bactérias remanescentes da etapa de preparo do 

canal. Tal acontecimento passa a induzir a continuidade ou aparecimento de um 

processo patológico. 

Para a análise da eficácia do selamento marginal, vários são os trabalhos que 

usam metodologias que empregam marcadores não biológicos (corantes, transporte 
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de fluidos e penetração de glicose) e marcadores biológicos (bactérias e 

endotoxinas). Porém, a análise da resposta periapical frente ao tratamento 

endodôntico só pode ser avaliado de forma confiável em modelos experimentais in 

vivo. 

Sabendo que infiltrações em tratamentos endodônticos resultam na 

continuidade do processo patológico, na tentativa de minimizar tais falhas 

atualmente tem se dado maior ênfase as técnicas de obturação termoplastificadas 

que proporcionam preenchimentos com maior densidade de material sólido, e 

também aos novos cimentos à base de resinas ou metacrilatos que incorporam a 

idéia da adesão dentinária concebidas para a dentística restauradora com o uso de 

agentes condicionantes compostos de monômeros (“primer”). 

Muitos são os sistemas termoplásticos que se mostram eficientes em relação 

à capacidade de preenchimento, porém diversos são os trabalhos científicos que 

comprovam a eficiência do sistema de condensação vertical aquecida ou por ondas 

contínuas de condensação (System B®) associada a sistema de obturação por 

injeção de guta-percha Obtura II®. 

Com relação aos novos cimentos endodônticos a base de metacrilatos, 

poucos são os trabalhos in vivo avaliando a eficiência desses novos cimentos 

endodônticos resinosos com relação à percolação marginal seja utilizado com 

técnicas de obturação convencionais ou termoplásticas. Além disso, atualmente, 

novos cimentos a base de metacrilatos tem incorporado num único produto o agente 

condicionante (primer) que antes era utilizado previamente à aplicação do cimento. 

A fim de atingir a excelência na prevenção da percolação marginal nos 

tratamentos endodônticos, parece pertinente a realização de pesquisas in vivo que 

avaliem e comparem a capacidade de selamento desses cimentos de uso 
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endodôntico á base de metacrilatos associado às técnicas convencionais e 

termoplásticas de obturação. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Tem-se como sucesso da terapia endodôntica a reparação da ferida e o 

retorno do elemento dental às suas funções fisiológicas. Sabe-se que este sucesso 

está diretamente relacionado ao controle da infecção endodôntica, obtida pela 

modelagem e sanificação do conduto, sendo mantida pela adequada obturação. 

As bactérias normalmente encontradas na cavidade oral são capazes de 

invadir o espaço endodôntico, desencadeando inflamação no tecido pulpar que pode 

resultar na sua mortificação, gerando alterações na região periapical (MÖLLER et 

al., 1981; NAIR, 2006; SIQUEIRA; ROÇAS, 2008). 

Trabalho pioneiro de Kakehashi, Stanley e Fitzgerald (1965) não verificou 

nenhuma alteração patológica quando da exposição pulpar a cavidade oral em ratos 

“germ-free”; por outro lado, o mesmo procedimento em animais normais levou a 

formação de lesões periapicais, concluindo que a presença de microorganismos é 

fator fundamental para o aparecimento da lesão apical. 

Clinicamente as infecções endodônticas desencadeiam processos periapicais 

e dependendo da interação entre a microbiota e as defesas do hospedeiro, este 

pode evoluir para periodontites apicais crônicas ou agudas.  

Inúmeros autores têm estudado a microbiota dos canais radiculares e de 

lesões periapicais, constatando-se que as infecções endodônticas são 

polimicrobianas com predominância de anaeróbios estritos e facultativos (ABOU-

RASS; BOGEN, 1998; BLOME et al.,2008; GOMES et al., 2004; JACINTO et al., 

2007; MÖLLER et al., 1981; PETERS; WESSELINK; VAN WINKELHOFF, 2002; 

SIQUEIRA; ROÇAS, 2008; SUNDQVIST, 1992, 1994; SUNDQUIVST et al., 1998; 
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VIANNA et al., 2005). Características semelhantes são encontradas em dentes com 

infecção endodôntica primária (GOMES et al.,, 2004; GOMES et al., 2008; GOMES; 

LILLEY;DRUCKER, 1996; SASSONE et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2002; 

SIQUEIRA; ROÇAS, 2008), onde destacam-se a predominância de bactérias 

anaeróbias. 

Entende-se por obturação o selamento marginal do sistema de canais 

radiculares que evita a percolação do infiltrado inflamatório, de microorganismos e 

seus subprodutos pelo forame apical ou de bactérias oriundas da cavidade oral pela 

abertura coronária.  

Falhas no selamento marginal proporcionam a percolação de nutrientes que 

possibilitam o desenvolvimento de microorganismos oriundos da cavidade oral ou 

remanescentes da fase de preparo do canal radicular, resultando no surgimento ou 

manutenção de lesão periapical (NAIR, 2006; NAIR et al., 1990; SIQUEIRA, 2005; 

SIQUEIRA; ROÇAS 2008; YOSHIDA et al., 1987). Além disso, exsudatos e 

leucócitos provenientes da região periapical tendem a se acumular e decompor nos 

espaços vazios do canal radicular, resultando em metabólitos que atuam como 

irritantes na região periapical (COOLIDGE, 1933). 

Justificando a assertiva acima, Dixon e Rickert1 (1933, apud PAIVA; 

ANTONIAZZI, 1991) mostraram que após o implante de tubos ocos de platina em 

animais de laboratório, ocorre o aparecimento de áreas de inflamação junto às 

extremidades desses tubos. Entretanto, ao repetirem o experimento com tubos 

maciços, não observaram a ocorrência de resposta inflamatória. 

Com relação à dependência do sucesso da terapia endodôntica com a 

obturação, Dow e Ingle (1955) demonstraram in vitro a possibilidade de percolação 

                                                
1 Dixon CM, Rickert UG. Tissue tolerance to foreign materials. J Am Dent Assoc 1933;20(8):1458-72. 
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apical utilizando isótopo radioativo (I131) em canais que não possuíam um adequado 

vedamento, concluindo que in vivo, a mesma penetração poderia levar à inflamação 

periapical e, em conseqüência, ao insucesso endodôntico. 

Ingle (1956) destacou que aproximadamente 75% dos insucessos 

endodônticos estão relacionados à incorreta obturação do canal radicular.  

Este mesmo autor, num levantamento sobre êxitos e fracassos em 

Endodontia denominado Estudo de Washington, avaliou 1229 dentes tratados 

endodonticamente (INGLE, 1962). Controles clínicos e radiográficos efetuados dois 

anos após a conclusão dos tratamentos indicaram 91,54% de sucesso. Avaliando os 

8,46% de insucesso (104 casos), verificaram que 63,46% estavam relacionados à 

percolação, distribuindo-se da seguinte forma: 58,66% apresentavam canais 

parcialmente obturados, 2,88% canais não obturados e 1,92% eram casos em que o 

cone de prata havia sido removido acidentalmente durante o procedimento 

restaurador. 

Outros trabalhos também mostram um alto índice de sucesso dos tratamentos 

endodônticos (CHEVIGNY et al., 2008; FARZANEH et al., 2004; FRIEDMAN; 

ABITBOL; LAWRENCE, 2003; IMURA et al., 2007; LUMLEY; LUCAROTTI; BURKE, 

2008; MARQUIS et al., 2006; NG et al., 2003; NG et al., 2007; SALEHRABI; 

ROTSTEIN, 2004; SJÖGREN et al., 1990) e a relação do insucesso com as falhas 

na obturação (BARBAKOW; CLEATON-JONES; FRIEDMAN, 1980; CHEVIGNY et 

al., 2008; FRISK; HUGOSON; HAKEBERG, 2008; NAIDORF, 1974; OLIVER 

;ABBOTT, 1997; PETERSSON et al., 1986; SAUNDERS; SAUNDERS, 1994; 

SMITH; SETCHELL; HARTY, 1993; SUNDQVIST et al., 1998; TOURÉ et al., 

2008).   
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Numa análise crítica sobre esta problemática, afere-se que a alta incidência 

de insucessos decorre não só da inobservância dos limites apicais da obturação, 

mas, principalmente, do não preenchimento do sistema de canais radiculares na 

totalidade de suas dimensões, pelo material obturador. Esta falha proporciona o 

desenvolvimento de microorganismos no interior do conduto e, conseqüentemente, o 

surgimento ou manutenção da lesão periapical, culminando no insucesso da terapia 

endodôntica.  

Visando a melhoria do selamento marginal, diversas técnicas obturadoras e 

cimentos endodônticos têm surgido nos últimos anos.  

Dentre os diversos cimentos endodônticos, os cimentos a base de resina 

mostram-se mais efetivos na capacidade de selamento. Ademais, a idéia da adesão 

dentinária vinda da dentística restauradora mostra-se uma nova opção para o 

alcance da excelência na prevenção da percolação marginal nas obturações 

endodônticas. 

Devido à recente introdução no mercado, poucos são os trabalhos que 

mostram a relação adequada entre obturações com cimentos resinosos com 

propriedades adesivas e o sucesso do tratamento endodôntico (CONNER et al., 

2007; COTTON et al., 2008).  

Do mesmo modo, as técnicas de obturação termoplásticas, dentre elas a mais 

difundida e avaliada técnica da condensação vertical aquecida ou por ondas 

contínuas de condensação (CWC), têm-se mostrado eficientes contra a infiltração 

marginal resultando em sucesso do tratamento endodôntico (AQRABAWI, 2006; 

CHEVIGNY et al., 2008; FARZANEH et al., 2004; FRIEDMAN; ABITBOL; 

LAWRENCE, 2003; MARQUIS et al., 2006). 
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2.1 Cimentos de uso endodôntico 

 

 

Apesar da guta-percha ser o principal componente da obturação endodôntica, 

os cimentos são essenciais na adesão deste material junto à parede do canal 

radicular e na união dos diversos cones de guta-percha. 

Os cimentos endodônticos devem possuir para isso diversas propriedades, 

sendo que entre elas, pode-se destacar: tempo de trabalho, estabilidade 

dimensional, escoamento, radiopacidade, adesividade, insolubilidade, 

biocompatibilidade e capacidade de selamento. 

É grande o número de cimentos no mercado odontológico. Podemos 

classificá-los em diversos grupos de acordo com a composição: cimentos à base de 

óxido de zinco e eugenol, hidróxido de cálcio, resinosos, ionômero de vidro e a base 

de polivinilsiloxano. 

A literatura tem destacado os cimentos resinosos devido às vantagens quanto 

ao tempo de trabalho, adesividade, biocompatibilidade e capacidade de selamento.  

O cimento AH26® (Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Alamanha) a base de 

resina epóxica detém boas propriedades físico-químicas, possui um tempo de 

trabalho de 7 horas e tempo de presa total de 32 horas. Devido ao pequeno 

tamanho das suas partículas, explica-se o alto grau de escoamento e adesividade. 

Com o intuito de agregar o hidróxido de cálcio a uma base resinosa, foi 

lançado o Sealer 26® (Dentsply Ind. e Com. Ltda, Petrópolis, RJ). Com o objetivo de 

melhorar as propriedades deste cimento, foi realizada uma modificação visando uma 

melhora na expansão volumétrica após a manipulação e uma menor toxicidade, que 

resultou no surgimento do Sealer Plus® (Dentsply Ind. e Com. Ltda, Petrópolis, RJ). 
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Apesar de tais cimentos serem amplamente utilizados na atualidade, a 

decomposição de um de seus componentes (hexametilenotetramina) promove o 

surgimento de formaldeído e amônia, substâncias reconhecidamente citotóxicas. 

Para minimizar esses problemas, foi desenvolvido o cimento AH Plus® (Dentsply 

DeTrey GmbH, Konstanz, Alamanha) à base de resina do tipo epoxiaminas, o qual 

possui uma boa compatibilidade como resultado da não formação dessas 

substâncias indesejadas.    

Devido aos bons resultados obtidos pelo AH Plus, outros cimentos a base de 

resina epóxica tem surgido, como por exemplo, o Acroseal® (Septodont do Brasil 

Ltda, Barueri, SP) que é um cimento resinoso que contém na sua composição o 

hidróxido de cálcio. 

Baseados nos princípios de adesividade dos adesivos dentinários utilizados 

na dentística restauradora e após resultados promissores quanto ao adequado 

selamento apical promovido pelo sistema de retentores intra-radiculares FibreFill® – 

Pentron Clinical Technologies LLC, Wallingford, CT, USA - (ECONOMIDES et al., 

2004) que utilizava um cimento dual resinoso a base de metacrilatos (UDMA, 

PEGDMA, BisGMA e EBPADMA) para a cimentação, um agente auto-condicionante 

(“primer”) e um material sólido composto por polímero sintético termoplástico 

(Resilon®), estudos sugeriram a utilização deste cimento resinoso (Epiphany®) 

conjuntamente com o material termoplástico (Resilon®) na forma de cones para 

obturação. Esta associação demonstrou uma grande capacidade de selamento do 

sistema de canais radiculares in vitro e in vivo, quando comparado a outros cimentos 

resinosos associados ou não à técnica termoplástica (SHIPPER et al., 2004; 

SHIPPER; TROPE, 2004). Por motivos comerciais, esse mesmo sistema de 

obturação também é comercializado pela SybronEndo (SybronEndo Corp., Orange, 
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CA, USA) com o nome de RealSeal®, sendo constituído igualmente de um primer 

auto-condicionante, um cimento resinoso dual e cones de polímero sintético 

termoplástico Resilon. 

 Para diminuir os passos operatórios durante a utilização do cimento Epiphany, 

foi lançado em 2007 os cimentos Epiphany SE® (Pentron Clinical Technologies LLC, 

Wallingford, CT, USA) e RealSeal SE® (SybronEndo Corp., Orange, CA, USA), 

cimentos endodônticos autocondicionantes “self-etched” que eliminam a utilização 

do agente condicionador “primer”, pois este se encontra incorporado na composição 

do cimento dual resinoso. 

Diante dos resultados promissores do principio da adesividade dentinária em 

obturações endodônticas, diversos cimentos resinosos têm sido introduzidos no 

mercado. 

O EndoRez® (Ultradent Corp., South Jordan, UT, USA) é um cimento que 

possui na sua composição um metacrilato (UDMA), possui a propriedade de hidrofilia 

e é recomendado segundo o fabricante para ser utilizado com a técnica de cone 

único (KARDON et al., 2003) 

Seguindo a mesma idéia lançada pelos cimentos Epiphany SE® e RealSeal 

SE®, surgiu o cimento resinoso de dupla polimerização MetaSEAL® (Parkell Inc., 

Edgewood , NY, USA) composto de monômero 4-META que confere a capacidade 

de adesividade  dentinária. 
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2.2     Sistemas obturadores termoplastificados 

 

 

A guta-percha tem sido aceita como o melhor material obturador para canais 

radiculares (GROSSMAN, 1981; PAIVA; ANTONIAZZI, 1991) e conseqüentemente 

considerada agente de escolha pela maioria dos endodontistas. Desde sua 

introdução na Endodontia por Bowman em 1867, este material é utilizado de 

diferentes formas, sendo a mais comum, o emprego de cones nas técnicas de 

condensação vertical ou lateral, conjuntamente a um cimento obturador. 

Em 1874, Howard sugeriu inicialmente a sua plastificação pelo clorofórmio, 

objetivando com tal procedimento, melhorar a adaptação do cone na região apical. 

Schilder em 1967 apresentou a técnica de obturação do sistema de canais 

radiculares pelo emprego da guta-percha aquecida acreditando que esta oferece 

melhor selamento apical, melhorando a adaptação do material de repleção e o 

preenchimento de condutos. A técnica utiliza condensadores manuais aquecidos 

que plastificam o cone de guta-percha em diversas etapas desde o terço cervical até 

o terço apical; e posteriormente, pequenas porções de guta-percha são levadas 

aquecidas e condensadas a frio nos diversos terços, de apical a cervical, até o 

completo preenchimento do canal radicular. Segundo o autor, tal assertiva pode ser 

comprovada radiograficamente pelo preenchimento de múltiplas ramificações 

laterais e foraminas apicais. 

A partir desta técnica, diversos sistemas obturadores termoplásticos foram 

desenvolvidos. 

Yee et al. (1977) avaliaram a percolação apical entre a obturação por 

condensação lateral, técnica termoplástica de Schilder, e sistema termoplástico por 
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injeção de guta-percha. Os autores mostraram boa qualidade do selamento apical 

quando da utilização do sistema de guta-percha injetável, comparada à técnica 

convencional e à técnica de Schilder, parecendo ser então, promissora no uso in 

vivo. 

Torabinejad et al. (1978) avaliaram a adaptação da guta-percha na parede 

dentinária através da Microscopia Eletrônica de varredura em 40 dentes obturados 

pelas técnicas: injeção de guta-percha termoplastificada, condensação lateral, 

condensação vertical de guta-percha aquecida e cloropercha. Os resultados 

mostraram que a técnica de injeção de guta-percha termoplastificada proporciona 

obturação semelhante as técnicas convencionais. 

Marlin et al. (1981) estudaram clinicamente a utilização de uma nova técnica 

de obturação por sistema de injeção de guta-percha termoplastificada. O sucesso de 

125 casos obturados com este sistema foi avaliado após 6 e 12 meses. Os 

resultados mostraram o bom desempenho clínico deste sistema pois, dos 56 casos 

iniciais com lesões periapicais sugestivas radiograficamente, 54 tiveram uma 

resolução parcial ou completa; quanto aos 69 dentes iniciais sem alterações 

periapicais, radiograficamente, 67 mantiveram-se inalterados.  

Com base nesses trabalhos (MARLIN et al., 1981; TORABINEJAD et al., 

1978; YEE et al., 1977), a Unitek Corporation lançou um sistema de guta-percha 

aquecida injetável denominado Obtura II®. Nele a guta-percha é termoplastificada 

numa câmara aquecedora no interior da pistola numa temperatura previamente 

definida na unidade controladora do sistema, e em seguida pela pressão 

determinada no acionamento do gatilho, ela é direcionada à uma agulha que a aplica 

no interior do canal radicular. 
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Johnson (1978) introduziu o Thermafil® (Dentsply Tulsa Dental Corp., Tulsa, 

OK, USA); constituído de carregadores na forma de limas endodônticas envoltos por 

uma camada de guta-percha termoplastificável que, após a escolha do diâmetro 

adequado pelo uso de um calibrador, são aquecidos num forno próprio e 

introduzidos nos canais radiculares em movimento único até o comprimento real de 

trabalho. Tal sistema é denominado de obturação termoplastificada com núcleo 

sólido. 

Wolcott et al. (1997) compararam a efetividade de duas técnicas de obturação 

(Thermafil e condensação lateral) em canais simulados. Os autores concluíram que 

ambas foram efetivas no preenchimento de canais laterais, porém quanto a repleção 

do canal principal, o sistema Thermafil foi melhor.    

Utilizando o mesmo princípio do Obtura II, Michanowicz e Czonstkowsky 

(1984) analisaram a infiltração apical em dentes obturados pela condensação lateral 

ou pelo sistema de injeção de guta-percha termoplastificada a baixa temperatura 

(70°C). Os autores mostraram que a guta-percha injetável promove bom selamento 

apical, principalmente quando utilizado conjuntamente a um cimento obturador. Com 

isso, a Hygenic Corporation lançou o sistema Ultrafil®, salientando como vantagem, 

rápido e completo preenchimento do canal radicular pela guta-percha.  

Greene, Wong e Ingram (1990) compararam o selamento apical produzido por 

quatro técnicas de obturação (condensação lateral, sistema Canal  Finder, Ultrafil e 

Técnica de Schilder)  pela infiltração do azul de metileno a 0.25% em 40 dentes. Os 

resultados estatísticos mostraram não haver diferença significante entre as quatro 

técnicas empregadas. 

Baseado nos seus estudos de 1980, McSpadden em 1991 propôs a 

obturação do canal radicular por um sistema de guta-percha termoplastificada 
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denominada Multiphase® (Alphaseal®). O sistema emprega dois tipos de guta-percha 

(α: termoplastificada em baixa temperatura e β: termoplastificada em alta 

temperatura) que são levadas ao interior do canal por meio de compactadores de 

ação reversa.  

Kataia e El-Sayed (1994) compararam a qualidade do selamento apical das 

técnicas de condensação lateral e sistema Multiphase (Alphaseal) através da 

infiltração de azul de metileno em 30 dentes. A análise dos resultados comprovou 

que o sistema Multiphase proporciona menor percolação em relação à técnica de 

condensação lateral. 

Gilhooly et al. (2000) analisaram a infiltração apical em 108 canais radiculares 

curvos obturados por condensação lateral e pelo sistema termoplástico de guta-

percha tipo α e β (Alphaseal). Os autores mostraram que sob condições 

laboratoriais, o sistema de termocompactação promove melhor selamento apical; 

contudo, radiograficamente, observaram falhas de preenchimento quando 

comparada com os condutos obturados pela condensação lateral. 

Tendo como base os aparatos anteriormente idealizados por McSpadden 

(1991), destacamos também o sistema Microseal® (SybronEndo Corp., Orange, CA, 

USA) que possui um termocompactador de niquel-titânio que é introduzido no canal 

radicular envolto por uma camada de guta-percha, associado à um cone de guta-

percha previamente posicionado no comprimento de trabalho. O compactador 

assemelha-se a uma lima tipo Hedstroem invertida e seu acionamento baseia-se no 

princípio de rotação reversa que ao gerar atrito produz calor, plastificando o cone de 

guta-percha, unindo-o a guta-percha termoplastificada e compactando esta 

associação em direção ao terço apical (KORZEN, 1997). 
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A partir do aparelho Touch´n Heat (SybronEndo Corp., Orange, CA, USA) 

utilizado para termoplastificação da guta-percha, Buchanan (1996) desenvolveu o 

aparato System B® (SybronEndo Corp., Orange, CA, USA) baseado no conceito de 

Schilder e constituído de unidade geradora de calor que, através de um cabo o 

conduz para a ponta condensadora. Quando levado ao interior do canal radicular, 

esta plastifica e condensa simultaneamente o cone de guta-percha, permitindo a 

realização da técnica de condensação vertical aquecida ou “Ondas Contínuas de 

Condensação”. O aquecimento e a compactação do material nos terços cervical e 

médio viabilizam o selamento de canais laterais, e na região apical, possibilita 

melhor adaptação do cone à parede dentinária, resultando num adequado 

selamento desta área. 

Recentemente a partir de estudos preliminares de Pagavino et al. (2006) onde 

utilizaram o aparelho Endo Twinn que causa uma termoplastificação semelhante ao 

Touch´n Heat acrescida de vibração, surge a sua evolução, o sistema de obturação 

DownPak (Hu-Friedy Mfg. Inc., Chicago, IL, USA) constituído pela mesmo sistema 

de termoplastificação, associado à vibração de 100Hz. 

Com os diversos trabalhos mostrando a efetividade da associação System 

B/Obtura II em obturações, várias companhias lançaram unidades com 

características semelhantes a este conjunto, onde temos a obturação do conduto 

radicular pelas técnicas de ondas continuas de condensação e injeção de material 

termoplástico. Dentre os sistemas atualmente disponíveis podemos citar: Elements 

Obturation Unit (SybronEndo Corp., Orange, CA ,USA), E&Q System (Meta Biomed 

Co. Ltd., Chungbuk, Coréia), BeeFill (VDW GmbH, Munique, Alamanha) 
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2.3    Infiltração com marcadores não biológicos 

 

 

McRobert e Lumley (1997) avaliaram a capacidade de selamento de três 

técnicas de obturação do terço cervical e médio (backfilling). Dez dentes foram 

obturados pela técnica de condensação lateral (grupo controle) e 30 tiveram os 

últimos 3 mm apicais obturados pela técnica do sistema System B. Os 30 dentes do 

grupo experimental foram divididos em 3 grupos de acordo com a técnica de 

obturação do terço médio e cervical: GI - System B, GII – Obtura II e GIII – 

Alphaseal.  Após a obturação os dentes foram imersos em tinta da Índia por 65 

horas, seccionados longitudinalmente e analisados com relação a percolação 

coronária. A diferença entre o GI e GII não foi significante (p>0.05) e quando esses 

dois grupos (GI e GII) foram comparados com o GIII e o grupo de condensação 

lateral, ambos mostraram uma menor infiltração (p<0.001). 

Oliver e Abbott (1998) compararam a infiltração coronária e apical em dentes 

obturados com os cimentos Ketac-Endo e AH26. Os dentes foram imersos em 

solução de azul de metileno a 2% sob vácuo de 660 mm de mercúrio durante 5 

minutos, e após este período, foram seccionados longitudinalmente para a análise 

da infiltração do corante. Os níveis de infiltração foram: Ketac-Endo, infiltração apical 

de 1.08mm e infiltração coronária de 6.29mm; para o AH26, infiltração apical de 

0.75mm e infiltração coronária de 6.67mm; para o AH26. Este estudo demonstrou 

não haver diferença significante no selamento apical e coronário obtido com os dois 

cimentos, embora o selamento apical em cada material fosse melhor que o 

selamento coronário. 
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Kytridou, Gutmann e Nunn (1999) avaliaram a adaptação e selamento de 

duas técnicas termoplásticas diferentes, sistema Thermafil e sistema de “ondas 

contínuas de condensação” (System B) pela imersão dos espécimes em tinta da 

Índia e análise da infiltração linear após diafanização nos períodos de 24h, 10 dias e 

67 dias. Os autores concluíram que o sistema Thermafil mostrou uma maior extrusão 

de material e uma percolação apical significativamente maior em longo prazo (67 

dias). 

Avaliando o selamento apical e coronário proporcionado por duas novas 

técnicas de obturação; Davalou, Gutmann e Nunn (1999) estudaram a infiltração 

apical da tinta da Índia nas técnicas sistema System B associado ao Obtura II e na 

técnica com o sistema Microseal após diafanização. Os resultados mostraram que 

todas as técnicas promoveram de mínima a nenhuma penetração do corante tinta da 

Índia.  Os autores concluíram que essas novas técnicas e materiais promovem um 

adequado selamento apical e coronário, resultando num alto grau de aceitabilidade. 

Akisue e Gavini (2001) quantificaram a percolação apical do corante azul de 

metileno em duas técnicas de obturação termoplastificada: G1-sistema Microseal e 

G2-Combinação dos sistemas System B e Obtura II. As hemi-secções de todos os 

espécimes foram submetidas à observação no perfilômetro medindo-se a 

penetração linear do corante. Os dados obtidos em cada grupo foram confrontados 

estatisticamente. Os resultados mostraram menor penetração do corante no grupo 

G2 ocorrendo diferença significante ao nível de 5%. 

Pommel e Camps (2001) analisaram a infiltração apical de cinco técnicas de 

obturação (System B, Thermafil, cone único, condensação lateral e condensação 

vertical) pelo método de avaliação da movimentação da bolha de ar contida num 

tubo capilar preenchido com solução PBS e mantida com pressão de 15 cm de água 
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(filtração de fluido).  Após 24h a técnica do cone único mostrou o maior índice de 

infiltração (p=0.0001).  Na avaliação realizada após um mês, as técnicas System B, 

Thermafil e condensação vertical apresentaram menor infiltração em relação às 

demais (condensação lateral e cone único). 

 De Moor e Hommez (2002) avaliaram a capacidade do selamento apical e 

coronário, utilizando cimento a base de resina epóxica (AH26) e diferentes técnicas 

de obturação. Os espécimes foram divididos em 10 grupos de 75 dentes. Os canais 

foram preparados e obturados usando as técnica de condensação lateral fria, 

condensação vertical e condensação híbrida de guta-percha, Thermafil e Soft-core. 

Após o preenchimento do canal, cada grupo foi dividido em 5 grupos sendo mantido 

cada um pelos períodos de: 1 dia, uma semana, 4 meses, 6 meses e 12 meses. 

Posteriormente, os dentes foram imersos em tinta da Índia por 90 horas, cortados 

longitudinalmente e a extensão máxima da infiltração foi medida. Foi observado que 

ocorreram infiltrações em qualquer que seja a técnica combinada com o AH26. A 

técnica de condensação híbrida de guta-percha foi superior as demais técnicas de 

obturação em relação à infiltração apical. A infiltração coronária foi significantemente 

maior durante os 4 primeiros meses no sistema Thermafil comparado com as 3 

técnicas de condensação. A infiltração coronária foi significantemente maior em todo 

período no sistema Soft-core. Não houve diferenças significantes entre Thermafil e o 

Soft-core. 

Schafer e Olthoff (2002) verificaram o selamento apical proporcionado pelas 

técnicas de obturação por condensação lateral e Thermafil quando associadas aos 

cimentos Roeko Seal, AH Plus e AH26. A análise da infiltração foi realizada pela 

verificação da penetração linear da tinta da Índia nas raízes obturadas. Concluíram 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os três cimentos 
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analisados e que ambas as técnicas mostraram capacidade de selamento 

semelhante. 

Brosco (2002) analisou o selamento apical em canais radiculares obturados 

pelas técnicas: 1- condensação lateral, 2- condensação por ondas contínuas 

(System B), 3 – Ultrafil, 4 – JS QuickFill e 5 – Microseal. Após instrumentação, 

obturação e impermeabilização, os dentes foram imersos em solução de azul de 

metileno a 2%, a 37°C, por 72 horas. A infiltração apical foi avaliada por meio de 

estereomicroscópio. A análise dos dados mostrou que o sistema Microseal 

apresentou selamento apical semelhante ao do System B, sendo estes superiores 

aos demais grupos. 

Cobankara et al. (2002) analisaram a infiltração apical de quatro cimentos 

endodônticos (AH Plus, RoekoSeal, Ketac-Endo e Sultan) pelo método de transporte 

de fluído nos períodos de 7, 14 e 21 dias. Como resultados, os autores mostraram 

que o cimento Sultan proporcionou maiores índices de infiltração; e que após os 21 

dias, o cimento RoekoSeal possui uma melhor capacidade de selamento quando 

comparado aos demais cimentos. Com relação aos períodos, a análise estatística 

revelou menores infiltrações após 21 dias (p<0.05) 

 Miletic et al. (2002) empregaram neste trabalho cinco cimentos obturadores 

(AH26, AHPlus, Apexit, Diaket e Ketac-Endo) para comparar a capacidade de 

selamento. Um sistema de modelo de transporte de fluido foi utilizado para detectar 

a infiltração, onde o forame apical era conectado com um tubo e uma bolha de ar era 

deslocada dentro de um capilar cada vez que ocorria a infiltração. Sessenta dentes 

unirradiculares foram preparados, obturados com técnicas de condensação lateral e 

os cimentos citados sendo os espécimes armazenados por um ano.  Os resultados 
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mostraram que os cimentos Apexit e Diaket apresentaram infiltração superior aos 

cimentos AHPlus e Ketac-Endo e AH26.  

Economides et al. (2004) avaliaram a infiltração apical em dentes com ou sem 

a presença da camada de magma dentinário obturados com dois cimentos, Fibrefill 

(cimento resinoso) e CRCS (cimento a base de hidróxido de cálcio), pelo método de 

transporte de fluido. A infiltração foi analisada nos períodos de 7 dias, 1 mês e 2 

meses. Os resultados mostraram menores infiltrações no grupo do Fibrefill, 

independentemente da remoção ou não da camada de magma. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos com o mesmo material com e sem a 

remoção do magma dentinário, mas a infiltração foi menor quando da remoção desta 

camada. 

Kardon et al. (2003) estudaram a capacidade de selamento de um novo 

cimento resinoso (EndoRez) pelo método de transporte de fluido em mm/h. A 

infiltração no grupo obturado com EndoRez + guta-percha (G1) foi maior em relação 

aos grupos obturados com AHPlus + guta-percha (G2) e AHPlus + guta-percha com 

condensação vertical com calor (G3) com p=0.01. Não houve diferença significante 

entre os grupos G2 e G3. 

Wu, van der Sluis e Wesselink (2004) compararam pelo método do transporte 

de fluído, a capacidade de selamento da obturação dos terços médio e cervical 

(“backfill”) quando da utilização de diferentes cimentos (RoekoSeal, Pulp Canal 

Sealer EWT e AH 26) e de um grupo sem cimento. Houve diferença entre os 4 

grupos (p=0.038). Concluíram os autores que o cimento AH 26 mostrou um menor 

transporte de fluido em comparação aos grupos sem cimento (p=0.006) e sealer 

EWT (p=0.017). 
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Orucoglu, Sengun e Yilmaz (2005) estudaram pelo método computadorizado 

da filtração de fluido, a infiltração em dentes obturados com os cimentos AH Plus, 

Diaket e EndoRez. O deslocamento da bolha de ar dentro do capilar do modelo de 

transporte de fluido foi analisado por leitura a laser e analisado pelo programa Fluid 

Filtration´03 (Konya, Turkey) e convertido em µl/cmH2O/min-1. Os resultados 

mostraram que o cimento Diaket apresentou melhores resultados em comparação 

aos demais cimentos (p<0.05) e que esta nova metodologia é confiável porém, 

necessita de mais testes. 

Taranu et al. (2005) avaliaram a infiltração linear apical do corante azul de 

metileno em obturações realizadas com os cimentos GuttaFlow®, Epiphany e RelyX 

Unicem® após o período de 90 dias. Como resultados, o cimento GuttaFlow 

apresentou o menor índice de infiltração (2.2±0.42mm); sendo estatisticamente 

significante quando comparado com os cimentos Epiphany (5.5±3.1mm) e RelyX 

Unicem (3.0±1.82mm). 

Medina et al. (2006) investigaram pelo método do movimento de fluído, a 

infiltração em dentes obturados com 2 cimentos e 2 técnica de obturação, a saber: 

G1- cimento GuttaFlow de acordo com o fabricante (técnica do cone único), G2- 

cimento AHPlus e técnica de ondas contínuas de condensação, G3- cimento Roeko-

Seal e técnica de ondas continuas de condensação e G4- cimento AHPlus e técnica 

do cone único. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

experimentais (p=0.8710), sendo que o sistema GuttaFlow  apresentou propriedades 

de infiltração similar as demais técnicas convencionais de obturação. 

Cobankara et al. (2006) analisaram in vitro a infiltração apical em dentes 

obturados por quatro cimentos endodônticos (Rocanal2, AH Plus, Sealapex e RC 

Sealer) utilizando o método computadorizado da filtração de fluído.  As análises de 
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infiltração foram realizadas nos períodos de 7, 14 e 21 dias. Como resultado 

obtiveram que a infiltração diminuía com o decorrer do tempo e que o cimento 

Sealapex apresentou uma menor infiltração em comparação aos demais cimentos. 

Shemesh, Wu e Wesselink (2006) compararam dois métodos de análise de 

infiltração (transporte de fluido e penetração de glicose) em dentes obturados com 

os cimentos AH26 e Epiphany na presença ou não da camada de magma dentinário. 

Como conclusão, a metodologia de penetração de glicose mostrou-se mais sensível 

na mensuração da infiltração, sendo que as obturações com Epiphany tiveram 

maiores índices de penetração de glicose. Quando da análise pela metodologia de 

transporte de fluído, não houve diferença entre os dois cimentos analisados.   

Onay, Ungor e Orucoglu (2006) avaliaram in vitro o selamento apical do novo 

sistema de obturação resinoso Epiphany/Resilon pelo método computadorizado de 

filtração de fluído. Os dentes foram preparados e obturados por diversas 

combinações de material sólido (guta-percha ou Resilon) associado aos cimentos 

(AH Plus ou Epiphany) utilizando-se a técnica de condensação lateral, descritos a 

seguir: Grupo 1 – AH Plus + guta-percha, Grupo 2 – AH Plus + Resilon, Grupo 3 – 

Epiphany + Resilon, Grupo 4 – Epiphany + guta-percha. Como resultados, a 

infiltração em ordem crescente foi G4, G1, G3 e G2; havendo diferença significante 

somente entre os grupos G2 e G4 (p>0.05). Não houve diferença entre o grupo G3 

(Epiphany/Resilon) e os demais grupos. 

Biggs et al. (2006) utilizando o modelo da filtração de fluído, compararam a 

capacidade de selamento do sistema Resilon/Epiphany (RS) e da guta-percha (GP) 

conjuntamente com os cimentos Roth (R) e AH Plus (AH). Os seguintes grupos 

foram analisados: G1 - RS+condensação lateral, G2 - GP+R+condensação lateral e 

espera de três semanas, G3 - GP+R+condensação lateral (infiltração imediata), G4 - 
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RS+cone único, G5 - RS sem a utilização do “primer” e do cimento, G6 - GP+AH, G7 

- GP+AH após 8 horas e G8 - controle negativo. Não houve influencia do tempo na 

infiltração e os autores concluíram que não houve diferença entre o sistema 

Resilon/Epiphany e AH Plus/guta-percha ou Roth/guta-percha. 

Empregando o método anteriormente usado por Orucoglu, Sengun e Yilmaz 

(2005), Sagsen et al. (2006) compararam a infiltração apical em dentes obturados 

com AH Plus/guta-percha, Sealapex/guta-percha e sistema Resilon/Epiphany. Os 

resultados mostraram que o sistema Resilon/Epiphany foi melhor que os demais 

grupos (p<0.05) e que não houve diferença entres os grupos que utilizaram os 

cimentos AH Plus e Sealapex.  

Stratton, Apicella e Mines (2006) pela metodologia da filtração de fluido, 

analisaram a capacidade de selamento da guta-percha associada ao cimento AH 

Plus ou do sistema Epiphany/Resilon quando da utilização de três tipos de irrigação 

final (solução de hipoclorito de sódio a 5.25%, solução de clorexidina a 0.012% e a 

2%). A análise ANOVA indicou uma menor infiltração quando do uso do sistema 

Epiphany/Resilon (p<0.05) quando comparado ao cimento AH Plus. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre as soluções irrigantes utilizadas para 

cada tipo de obturação.   

Hanson, Rutledge e Jeansonne (2006) utilizando a metodologia de percolação 

de corante tinta da Índia, compararam a capacidade de selamento apical de dentes 

obturados com guta-percha ou Resilon associados a dois cimentos (AHPlus e Real 

Seal) e utilizando as técnicas de ondas continuas de condensação (CW) ou do cone 

único (SC). Como resultado, os autores mostram não haver diferença 

estatisticamente significante entre os grupos de guta-percha e Resilon quando do 

uso da técnica CW, porém, ambos foram melhores que a técnica SC com Resilon. 
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Os resultados deste estudo indicam que o uso de guta-percha com a técnica do 

cone único é tão efetivo quanto à técnica de condensação lateral. Entretanto, o 

Resilon necessita de deformação plástica para promover um efetivo selamento 

apical. 

Tunga e Bodrumlu (2006) compararam a infiltração de 3 materiais 

obturadores (AH Plus/guta-percha, AH26/guta-percha e Epiphany/Resilon) pela 

metodologia de transporte de fluído. Como resultados, obtiveram maiores índices de 

infiltração no grupo obturado com o material AH26/guta-percha e menores índices no 

grupo obturado com o material Epiphany/Resilon, sendo as diferenças entre os 

grupos estatisticamente significantes (p<0.05)  

Lin, Jhugroo e Ling (2007) analisaram a infiltração em dentes obturados com 

o sistema Real Seal/Resilon após retratamento pelo método de filtração de glicose. 

Três grupos experimentais foram avaliados: G1 – Não sofreram retratamento 

(controle), G2 - Retratados manualmente e obturados novamente com o mesmo 

sistema e G3 - Retratados por instrumentação rotatória e re-obturados. 

Adicionalmente, os autores complementaram a analise com microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) das interfaces dentina/cimento de todos os grupos estudados. 

Os autores concluíram não haver diferença estatisticamente significante entre os 

grupos utilizados (p<0.05) e mostraram pela metodologia MEV a penetração de novo 

cimento na superfície dentinária após o retratamento. 

Wedding et al. (2007) utilizando o método de filtração de fluido, avaliaram a 

infiltração em dentes obturados com guta-percha associada ao cimento AH26 (grupo 

1) ou obturados com o sistema Epiphany/Resilon (grupo 2) nos períodos 

experimentais de 1, 7, 30 e 90 dias. O estudo demonstrou que o sistema 

Epiphany/Resilon proporcionou menores índices de infiltração nos períodos 
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experimentais de um dia (p<0.0014), 7 dias (p<0.0002), 30 dias (p<0.0015) e 90 dias 

(p<0.0170); concluindo ser o sistema Epiphany/Resilon um possível substituto da 

guta-percha na obturação de canais radiculares. 

Veríssimo, do Vale e Monteiro (2007) compararam o nível de infiltração apical 

do corante tinta da Índia em dentes obturados com guta-percha e cimento AH Plus 

ou pelo sistema Resilon/Epiphany variando se a técnica de obturação entre 

condensação lateral e técnica híbrida. Não houve diferença entre as técnicas de 

obturação (p>0.05), porém, houve diferença entre os cimentos estudados (p<0.05) 

aonde o sistema Resilon/Epiphany mostrou menores índices de infiltração quando 

comparado à guta-percha associada ao cimento AH Plus. Em relação ao 

Resilon/Epiphany, a infiltração ficou confinada no terço apical e a técnica híbrida 

pode ser utilizada para plastificar este material satisfatoriamente.  

Paqué e Sirtes (2007) compararam o selamento apical em longo prazo (16 

meses) dos sistemas Resilon/Epiphany e da associação guta-percha/AHPlus 

utilizando as técnicas de condensação lateral ou vertical. Após 7 dias da etapa de 

obturação, os dentes foram desobturados até restarem 4mm apicais com o material 

obturador. Os espécimes foram então avaliados pelo método de filtração de fluído 

imediatamente após a desobturação e novamente após 16 meses, ficando os dentes 

armazenados em solução fisiológica a 37˚C. Os autores mostraram que após 16 

meses, os dentes obturados com a associação guta-percha/AH Plus mantiveram a 

capacidade de selamento apical e, contrariamente, os espécimes obturados com o 

sistema Resilon/Epiphany perderam a capacidade de selamento após o mesmo 

período. 

Utilizando a mesma metodologia de Lin, Jhugroo e Ling (2007) e Shemesh, 

Wu e Wesselink (2006); os pesquisadores Shemesh et al. (2007) mediram a 
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penetração de glicose e o transporte de fluido em dentes obturados com 

Resilon/Epiphany ou guta-percha/AH Plus e na estrutura dentinária coronária 

(dentina). Diante a metodologia de penetração de glicose, os dois grupos obturados 

apresentaram significante penetração em comparação ao grupo da estrutura 

dentinária (p<0.05), não havendo diferença entre os sistemas de obturação. Pela 

metodologia de filtração de fluido, os dois grupos obturados também mostraram 

significante infiltração, porém, sem diferença estatisticamente significante entre 

ambos. 

Raina et al. (2007) avaliaram a capacidade de selamento em dentes 

obturados com o sistema Resilon/Epiphany ou com o conjunto guta-percha/AH Plus. 

Após o período de presa, os dentes íntegros foram analisados quanto à infiltração 

utilizando o modelo de filtração de fluído. Posteriormente, os dentes sofreram 

ressecções e avaliações de infiltração milímetro a milímetro seguindo a mesma 

metodologia, sendo o primeiro corte 3 mm aquém do ápice e o último a 11 mm 

aquém do ápice.  Os resultados obtidos mostraram não haver diferença 

estatisticamente significante nos níveis entre 0 e 8 mm, só havendo diferença 

significante nos níveis de 9 e 10 mm. Os autores concluem que o sistema 

Resilon/Epiphany selam o conduto radicular tão bem quanto o conjunto guta-

percha/AH Plus.   

Kaya, Kececi e Belli (2007) compararam a infiltração pelo método de 

penetração de glicose em dentes obturados com os materiais Resilon ou guta-

percha e diversos cimentos endodônticos (Epiphany, Ketac Endo ou AH Plus) sob 

duas técnicas de obturação (condensação lateral ou associação System B/Obtura II). 

A concentração de glicose foi medida nos períodos de 1, 8, 15, 22 e 30 dias.  Após o 

período experimental todos os grupos apresentaram penetração de glicose, sendo 
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que as combinações de guta-percha/AH Plus apresentaram padrões similares de 

penetração de glicose quando comparados às combinações de Resilon/Epiphany. 

Bodrumlu, Tunga e Alaçam (2007) analisando a infiltração pela metodologia 

de transporte de fluido em dentes preparados para receber retentor intra-radicular 

em dois tempos (imediato e tardio) e obturados com guta-percha/AH Plus ou 

Resilon/Epiphany, mostraram não haver diferença de infiltração em preparos 

imediatos (p>0.05); porém em preparos tardios, o selamento proporcionado pelo 

cimento Epiphany mostrou ser mais eficiente (p<0.05). 

Oddoni et al. (2008) avaliaram a capacidade de selamento coronário e apical 

das associações AH Plus+Guta-percha e Epiphany+Resilon frente à metodologia de 

infiltração com corante azul de metileno pelo período de 48 horas. Os resultados 

mostraram não haver diferença na análise da infiltração coronária, porém, em 

relação à infiltração apical, o sistema Epiphany+Resilon promoveu um melhor 

selamento (p<0.05). 

Bouillaguet et al. (2008) analisaram a capacidade de selamento em curto (6, 

12 e 24 horas) e longo prazo (após um ano de estocagem) dos cimentos AH Plus 

(AH), Pulp Canal Sealer (PCS), GuttaFlow (GF) e Epiphany (EP), utilizando a 

metodologia de movimentação de fluído. Após 24 horas, PCS e AH apresentaram 

maiores movimentações de fluído em comparação aos cimentos GF e EP. Após um 

ano, o PCS apresentou maiores níveis de movimentação quando comparado aos 

outros materiais. Concluíram que os cimentos GF e EP permitiram menores 

movimentações de fluído pelos canais obturados nos períodos analisados. 

Nagas et al. (2008) compararam o selamento proporcionado pelo sistema 

Resilon/Epiphany obturados por diferentes técnicas (cone único, condensação 

lateral e System B) quando utilizados com diferentes unidades de fotopolimerização 
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(Halogeno, LED, arco de plasma). Os dentes obturados foram analisados pelo 

método de filtração de fluídos nos períodos de um dia e uma semana. Os resultados 

mostraram que a infiltração aumenta com o tempo (p<0.001) e que entre as técnicas 

de obturação não houve diferença significante (p=0.433). Com relação ao tipo de 

fotopolimerização, diferenças significantes foram encontradas (p<0.001) sendo nos 

seguintes valores: sem polimerização > plasma > LED > Halogena. 

 

 

2.4    Infiltração com marcadores biológicos 

 

 

 Barthel et al. (1999) avaliaram a capacidade de selamento coronário de três 

cimentos endodônticos frente à infiltração bacteriana por Staphylococcus 

epidermides e por fucsina básica. Os condutos foram obturados com os cimentos 

(AH26, Ketac-Endo e Roth’s 801) e expostos a bactéria por 38 dias e a fucsina por 

48h após o período experimental utilizando a bactéria. Com relação à infiltração 

bacteriana, não se observou diferença significante, entretanto, quando da análise da 

infiltração do corante, o cimento AH26 obteve maior índice de infiltração que o 

cimento Ketac-Endo. Os resultados deste estudo sugeriram que o tamanho 

molecular dos marcadores de infiltração não é um parâmetro relevante na 

determinação da capacidade de selamento.  

 Siqueira et al. (1999) analisaram a infiltração coronária de saliva humana em 

canais obturados com dois cimentos endodônticos a base de hidróxido de cálcio 

(Sealapex e Sealer26). Resultados mostraram que 35% dos espécimes obturados 

com o cimento Sealer26 tiveram infiltração em 60 dias, sendo que o mesmo índice 
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para o cimento Sealapex foi de 80%. Como resultado, mostrou-se que o cimento 

Sealer26 apresentou menor infiltração quando comparado ao Sealapex (p<0.01).  

Siqueira et al. (2000) avaliaram a infiltração coronária por saliva em canais 

obturados por três técnicas: condensação lateral, sistema Thermafil e sistema 

System B. Os dentes foram montados no modelo experimental de dupla câmara e 

expostos a saliva humana durante 60 dias. Posteriormente, os tempos necessários 

para a ocorrência da contaminação do meio de cultura TSB eram tabulados. Os 

resultados mostraram que nenhuma das técnicas evitou a infiltração coronária nos 

períodos de 30 e 60 dias; e que mesmo não havendo diferença estatisticamente 

significante (p>0.05), o sistema System B mostrou menor índice de infiltração. 

Cerutti e Re (2000) analisaram in vitro a penetração coronária por bactérias S. 

mutans em 5 técnicas obturadoras: G1 - técnica de Schilder, G2 – condensação 

lateral a frio, G3 – sistema System B, G4 – sistema Thermafil e G5 – sistema 

Microseal. Os autores ficaram surpresos com o alto índice de infiltração bacteriana, 

sendo os menores índices de contaminação observados nos grupos G2 (27%) e G5 

(45%) e os maiores nos grupos G1 e G4 (67% e 65% respectivamente). 

Timpawat, Amornchat e Trisuwan (2001) compararam a infiltração coronária 

por bactéria Endodontalis faecalis em canais obturados utilizando três cimentos 

endodônticos (AHPlus, Apexit e Ketac-Endo) e técnica da condensação lateral. Os 

dentes obturados foram colocados num modelo experimental de duas câmaras 

contendo o agente contaminante e o meio de cultura respectivamente, sendo 

posteriormente observados nos períodos de 30 e 60 dias. Em ambos os períodos, o 

cimento Apexit apresentou maiores índices de infiltração. Concluíram os autores que 

os cimentos a base de resina epóxica possuem uma melhor adaptação a parede 

dentinária quando da utilização de bactérias como marcadores de infiltração.  
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Gilbert, Witherspoon e Berry (2001) avaliaram a capacidade de selamento das 

técnicas de obturação Thermafil, condensação lateral e condensação vertical (CWC) 

utilizando as metodologias in vitro de infiltração coronária da bactéria Proteus 

vulgaris e infiltração de tinta da Índia. Os resultados mostraram menor infiltração 

bacteriana nos dentes obturados pela técnica da condensação vertical (CWC). Não 

houve diferença entre as técnicas de obturação diante da infiltração de corante. 

Jacobson et al. (2002) analisando a infiltração coronária por bactérias 

Klebsiella pneumoniae em dentes obturados com o sistema System B (CWC) 

associado ao sistema Obtura II ou obturados pela técnica de condensação lateral, 

mostrou que embora o número de dentes infiltrados para ambos os grupos foram 

iguais, a infiltração coronária ocorreu num tempo menor no grupo que utilizou a 

técnica de condensação lateral, sendo esta diferença estatisticamente significante 

(p<0.05). 

Miletic et al. (2002) avaliaram a infiltração in vitro de uma combinação de 

bactérias e de Candida albicans em dentes obturados com os cimentos AH26 e AH 

Plus pelo período de 90 dias. Infiltrações ocorreram entre 14 e 87 dias. Espécimes 

obturados com AH26 tiveram infiltração bacteriana em 45% e fungica em 60% dos 

casos. Os dentes obturados com AH Plus tiveram infiltração bacteriana e fungica em 

50% e 55% respectivamente. Os resultados mostraram não haver diferença 

estatisticamente significante entre os dois cimentos utilizados. 

Akisue (2003) avaliou a capacidade do selamento apical do sistema 

termoplástico de obturação por ondas contínuas de condensação (SystemB), para 

isto, os espécimes foram divididos em 2 grupos experimentais: G1 –obturados pela 

condensação lateral; G2 – obturados pelo System B. Utilizou-se a endotoxina pura 

de E. coli como marcador da infiltração no sentido ápico-cervical. Após o período 
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experimental de 30 dias, realizou-se avaliação e quantificação da infiltração pelo 

método de leitura óptica por absorbância com o uso do teste LAL KTA2 

turbidimétrico. Concluiu o autor que o grupo G2 (System B) apresentou os melhores 

resultados, com média de infiltração da endotoxina de 0,28432 UE/mL contra 

0,36825 UE/mL dos espécimes obturados pela técnica de condensação lateral (G1), 

sendo esta diferença significante ao nível de 5%. 

 Shipper et al. (2004) analisaram a infiltração bacteriana com S. mutans e E. 

faecalis em dentes obturados com guta-percha ou com o polímero sintético Resilon 

associados aos cimentos AH26 ou Epiphany e utilizando duas técnicas de obturação 

(System B/ObturaII e condensação lateral) durante o período de 30 dias. Os 

resultados mostraram que os grupos que utilizaram Resilon tiveram uma mínima 

infiltração com valores menores de 15%, sendo estes números significantemente 

menores que aos das infiltrações nos grupos que utilizaram guta-percha que 

obtiveram valores maiores de 70% (p<0.05). 

 Shipper e Trope (2004) compararam a infiltração coronária por bactéria 

Streptococcus mutans pelo período de 30 dias em técnicas convencionais e novas 

técnicas de obturação (condensação lateral, condensação vertical, Obtura II, 

SimpliFill + Obtura II, Fibrefill, SimpliFill + Fibrefill). Ocorreu diferença significante 

quando comparados todos os grupos, sendo que a infiltração ocorreu num tempo 

menor nas técnicas de condensação lateral e vertical (p<0.0001). A combinação da 

obturação apical com SimpliFill e da parte coronária com Fibrefill mostrou ser a 

melhor técnica de obturação.  

Sevimay e Kalayci (2005) analisaram a adaptação e o selamento apical de 

obturações quando da utilização de dois cimentos resinosos (AH Plus e EndoRez). A 

média de infiltração foi de 2,87± 0,43mm para o cimento AHPlus enquanto que para 
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o cimento EndoRez foi de 4,54 ± 0,36mm. Concluíram os autores que o cimento 

AHPlus obteve uma melhor capacidade de selamento e uma melhor adaptação em 

comparação ao cimento EndoRez (p<0,01).  

Yücel et al. (2005) estudando a percolação de Enterococcus faecalis em 

dentes obturados com quatro cimentos diferentes (AH26, AH Plus, Sealapex e Ketac 

Endo) utilizando a técnica da condensação lateral. Os autores observaram não 

haver diferença estatisticamente significante entre os cimentos utilizados nos 

períodos experimentais de 30 e 60 dias (p>0.05). 

Williamson et al. (2005) avaliaram a penetração da endotoxina em canais 

radiculares usando um modelo de duas câmaras. Quarenta e quatro dentes 

obturados pela técnica da condensação lateral ou pela técnica termoplastificada 

(System B) utilizando-se os cimentos Roth’s 801 ou AH 26. O teste QCL-1000 LAL 

foi usado para medir a endotoxina em 0, 1, 7, 14 e 21 dias. Grupos obturados com a 

associação sistema termoplástico (System B) / cimento Roth’s 801 permitiu mínima 

penetração apical da endotoxina. Os resultados também sugerem que o cimento 

Roth’s 801 pode ter um papel na inibição da penetração de endotoxinas. 

Farmakis et al. (2006) analisaram a infiltração coronária in vitro de bactérias 

P. vulgaris em dentes obturados pela técnica de condensação lateral utilizando os 

cimentos EndoRez, TopSeal e RSA. A infiltração foi verificada após 60 dias e 

quantificada em CFU/ mL. Como resultados, o cimento EndoRez apresentou 3 

amostras positivas num período médio de 31 dias e concentração média de 4.5x105 

CFU/mL, o cimento TopSeal apresentou 4 amostras positivas num período médio de 

26 dias e concentração média de 2.6x105 CFU/mL e o cimento RSA não resultou em 

amostras positivas. A analise estatística não revelou diferença entre os grupos 

(p>0.05).  
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De Deus et al. (2006) avaliaram o selamento de quatro cimentos 

endodônticos (Pulp Canal Sealer, EndoRez, Sealapex e AH Plus) em obturações 

com duas espessuras de linha de cimentação. Oitenta e dois dentes foram 

preparados com brocas de Gates #6 (1.5 mm de diâmetro) e obturados com cilindros 

de guta-percha de 1 e 1.5mm de diâmetro, sendo 36 para cada grupo experimental 

de infiltração e 5 de cada grupo separados para controle da espessura de cimento 

em microscópio óptico. Os espécimes dos grupos experimentais foram montados no 

modelo de dupla câmara, tendo como marcador um composto microbiano que era 

avaliado diariamente durante 12 semanas. O cimento AH Plus revelou os melhores 

resultados em relação à capacidade de selamento. Quanto à linha de cimentação, 

uma maior espessura de cimento influencia negativamente no selamento marginal, 

exceto para o grupo AH Plus. 

Utilizando o clássico modelo experimental de duas câmaras, Pitout et al. 

(2006) compararam a infiltração bacteriana (E. faecalis) em dentes obturados com 

Resilon ou guta-percha utilizando as técnicas de condensação lateral ou 

termoplástica utilizando o System B. Após o período experimental de 3 meses, uma 

análise de infiltração com corante tinta da Índia foi realizada nos mesmos 

espécimes. Não se observou diferença entre os dois cimentos quando do uso das 

técnicas de obturação da condensação lateral (p=0.2695 e p=0.2713 para infiltração 

bacteriana e de corante respectivamente) e termoplástica System B (p=0.5602 e 

p=0.0767 para infiltração bacteriana e de corante respectivamente). Concluíram que 

os sistemas possuem capacidade de selamento similar. 

Muñoz et al. (2007) estudando a infiltração de Enterococcus faecalis em 

dentes preparados para retentor intra-radicular (5 mm apicais) obturados com o 

sistema RealSeal (RS) ou guta-percha (GP), mostraram que a infiltração no grupo 
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RS ocorreu no período médio de 3.5 dias ± 2.32 dias e no grupo GP ocorreu no 

período médio de 10 dias ± 11.53 dias; sendo que este resultado não mostrou 

diferença estatisticamente significante entre os dois sistemas de obturação (p=0.09). 

Baumgartner, Zhender e Paqué (2007) compararam durante um período de 

50 dias a percolação de Enterococcus faecalis em canais obturados com guta-

percha/AH Plus ou Resilon/Epiphany, utilizando para ambos a técnica de obturação 

de ondas contínuas de condensação. O tempo para a ocorrência de percolação e 

turbidez do meio de cultura foi de 35 dias (Dp=5 dias) para a associação AH 

Plus/guta-percha e 33 dias (Dp=4 dias) para a combinação Resilon/Epiphany. 

Concluem os autores que não houve diferença estatisticamente significante entre as 

obturações analisadas (p=0.141).  

Brosco et al. (2008) compararam in vitro a eficiência das técnicas obturadoras 

de condensação lateral, Microseal, Touch´n Heat/Ultrafil e técnica híbrida de Tagger; 

quanto a capacidade de selamento marginal (coroa-ápice) em dois níveis de 

obturação (5 mm e 10 mm de material obturador remanescente) utilizando como 

marcador a bactéria Enterococcus faecalis. Os resultados mostraram maior 

infiltração nos espécimes obturados pela técnica híbrida de Tagger, não havendo 

diferença estatisticamente significante entre as demais técnicas. Em relação ao nível 

de obturação, canais com 10 mm de obturação tiveram um menor número de 

espécimes com infiltração. 

De Deus et al. (2008b) analisaram a infiltração de uma combinação de 

bactérias em dentes portadores de canal oval obturados com as técnicas de 

condensação lateral (G1), System B (G2) e Thermafil (G3) sendo n=10 pelo período 

de 15 semanas; seguida da análise da área preenchida pelo material obturador. Em 

relação à infiltração, ocorreram 30%, 30% e 20% de percolação nos grupos G1, G2 
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e G3 respectivamente, e não observaram diferenças estatisticamente significante 

entre os grupos (p>0.05). A percentagem de área preenchida para cada grupo foi de 

68% (G1), 70% (G2) e 78% (G3), não havendo diferença entre os 3 grupos (p>0.05). 

Os autores concluem não haver correlação entre a qualidade do selamento apical e 

o preenchimento do conduto (p=0.128).  

Fransen et al. (2008) avaliaram a capacidade de selamento de três sistemas 

de obturação endodôntica (AH Plus/guta-percha, Resilon/Epiphany e ActiV 

GP/ionômero de vidro) frente a infiltração da bactéria Enterococcus faecalis durante 

um período de 65 dias. Embora tenham ocorrido infiltrações em 13 espécimes dos 

grupos obturados com AH Plus e Epiphany, e em 17 espécimes do grupo Activ GP; 

não houve diferença estatisticamente significante entre todos os cimentos 

analisados (p>0.05). 

  

 

2.5      Estudos de resposta inflamatória in vivo 

 

 

Holland et al. (1990) estudaram as respostas periapicais em dentes de cães 

de obturações realizadas com o cimento Sealapex com ou sem o acréscimo de 

iodofórmio. Os resultados histopatológicos mostraram selamento biológico com 

formação de cemento na maioria dos dentes de todos os grupos experimentais. O 

acréscimo do iodofórmio no cimento não altera as suas propriedades biológicas.  

Leonardo et al. (1997) analisaram in vivo a reação histopatológica frente a 

dentes obturados com os cimentos Sealapex, CRCS, Sealer 26 e Apexit, 

restaurados com amálgama. Após 180 dias, a análise histológica mostrou que o 
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Sealapex foi o cimento que melhor proporcionou a deposição de tecido mineralizado, 

promovendo o completo selamento em 37,5% dos casos. Além disso, não se 

observou a presença de infiltrado inflamatório. Para os demais cimentos, os graus de 

inflamação foram: médio para o CRCS, severo para o Apexit e leve ou ausente para 

o Sealer 26.   

Barbosa et al. (2003) observaram a influência da infiltração coronária no 

processo de reparação de dentes obturados com os cimentos Sealer 26 ou Roth e 

preparados para retentor intra-radicular quando expostos a flora oral pelo período de 

90 dias, tendo ou não a proteção da parte coronária realizada com cimento 

temporário. Na análise histomorfológica, 70% e 20% dos dentes obturados 

respectivamente com Roth e Sealer 26 tiveram infiltrações coronárias quando não 

tinham a proteção coronária, enquanto que, com a proteção coronária os índices 

foram 30% e 0% respectivamente. Uma reação inflamatória crônica foi mais 

comumente observada nos dentes obturados com o cimento Roth (p<0.01) 

Kopper et al. (2003) avaliaram a capacidade de selamento dos cimentos 

AHPlus, Sealer 26 e Endofill em dentes de cães expostos a cavidade oral após o 

preparo para retentor intra-radicular pelo período de 45 dias. Os dentes foram 

examinados pela penetração do corante tinta da Índia com o auxílio de uma lupa de 

20 aumentos.  Concluíram que, após 45 dias, nenhum dos cimentos foi capaz de 

prevenir a infiltração coronária e que o cimento AH Plus (média de 0.13mm) obteve 

melhores resultados comparados aos cimentos Endofill (média de 2.27mm) e Sealer 

26 (média de 3.08mm), sendo estes resultados significantes (p<0.001) 

Leonardo et al. (2003) estudaram a reparação apical após tratamento 

endodôntico em dentes de cães com necrose pulpar e lesão periapical crônica 

obturados com diversos cimentos obturadores (Sealapex, AH Plus e Sealer Plus). A 
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análise histopatológica demonstrou que os dentes obturados com os cimentos 

Sealapex e AH Plus apresentaram melhor reparação (p<0.05) em relação ao 

cimento Sealer Plus, que apresentou resultados insatisfatórios. 

Shipper et al. (2005) avaliaram in vivo a condição da região periapical de 

dentes obturados com guta-percha associada ao cimento AH Plus ou com o Resilon 

associado ao cimento Epiphany denominado Sistema Monobloco Resilon (RMS). 

Como resultados, inflamação de nível médio foi demonstrada em 82% dos casos 

obturados com a associação guta-percha/AH Plus, e em 19% dos casos obturados 

com o sistema RMS (p<0.05). Os autores concluem que a ocorrência deste sistema 

monobloco Resilon esta associada ao menor índice de patologias periapicais devido 

a sua grande capacidade de selamento marginal. 

Holland et al. (2005) observaram o processo de reparo em dentes de cães 

após obturações de canais com dois cimentos (Sealer Plus e FillCanal) fazendo ou 

não a patência apical. Após o período experimental de 60 dias, os autores 

observaram melhores resultados nos grupos onde não foi realizada a patência apical 

(p=0.01). Dentre os cimentos avaliados, os melhores resultados foram observados 

em dentes obturados com o cimento Sealer Plus (p=0.01) 

Rueda (2006) avaliou a biocompatibilidade e a infiltração no sentido 

coroa/ápice dos cimentos EndoRez a base de uretano dimetacrilato e Sealapex, com 

ou sem restauração coronária expostos ao meio bucal por 90 dias. A avaliação 

histopatológica mostrou que nos grupos obturados com EndoRez (com e sem 

restauração) e sem Sealapex sem restauração, apresentaram infiltrado inflamatório 

crônico de grau moderado/severo  e severo aumento do espaço periodontal e 

ausência de selamento biológico. Contrariamente, quando da utilização do cimento 
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Sealapex com restauração, apresentaram condições histopatológicas melhores 

(ausência ou grau leve) e espaço periodontal normal.  

Leonardo et al. (2007) avaliaram a resposta periradicular in vivo de dentes de 

cães obturados pela técnica de condensação lateral e restaurados ou não, sendo os 

grupos: G1 - Resilon/Epiphany com restauração coronária, G2 - Guta-

percha/Sealapex com restauração coronária, G3 - Resilon/Epiphany sem 

restauração coronária e G4 - Guta-percha/Sealapex sem restauração coronária. 

Após o período de 90 dias, os animais foram sacrificados e as maxilas e mandíbulas 

foram submetidas à análise histológica. Os resultados mostraram diferença entre os 

grupos G1 e G2 (p=0.021) e entre os grupos G3 e G4 (p=0.021) nos quais os dentes 

obturados com Resilon/Epiphany tiveram menores níveis de inflamação periapical.  

Do mesmo modo não houve diferenças entre G1 e G3 (p=0,093) e entre G2 e G3 

(p=0.269). Assim, obturações com o sistema Resilon/Epiphany resultaram em 

reações teciduais periapicais significantemente mais favoráveis. 

Pereira et al. (2007) compararam a capacidade de selamento dos cimentos 

RoekoSeal, AH Plus e EndoRez; em dentes de cães obturados por condensação 

lateral, preparados para retentor intra-radicular e expostos ao ambiente oral por 45 

dias. Os dentes removidos foram imersos em tinta da Índia por 96 horas e 

posteriormente a infiltração foi mensurada. O cimento EndoRez mostrou menores 

índices de infiltração quando comparado ao RoekoSeal (p<0.05). Não houve 

diferença estatisticamente significante entre o cimento AH Plus e os outros dois 

cimentos.  

Gomes et al. (2007) analisaram a infiltração apical (IA) e a resposta 

inflamatória (RI) em dentes de cães após obturação dos canais com 3 cimentos (AH 

Plus, RoekoSeal e Sealer26) pela técnica da condensação lateral, preparo para 
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retentor intra-radicular deixando 4mm de obturação e exposição do conduto a 

cavidade oral pelo período de 90  dias. As médias de escores para IA e RI foram: 

Sealer 26- 2.44+/-0.98 e 2.50+/-0.70; AH Plus - 2.50+/-0.78 e 2.22+/-0.54; 

RoekoSeal - 1.84+/-0.95 e 2.63+/-0.83; e grupo controle (sem obturação) - 2.56+/-

1.23 e 3.11+/-0.60. Embora RoekoSeal tenha obtido o menor índice IA e o AH Plus o 

menor índice RI, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os 3 cimentos utilizados, e não houve correlação entre infiltração apical e 

resposta inflamatória. 

Leonardo et al. (2008) avaliaram a biocompatibilidade dos cimentos 

RoekoSeal e AH Plus em tecidos periapicais de cães. Os dentes foram 

instrumentados, obturados pela técnica da condensação lateral com os cimentos, 

restaurados e levados a análise histopatológica após 90 dias. A formação total e 

parcial de barreira de tecido mineralizado foi respectivamente de 43.8% e 56.2% 

para o RoekoSeal e de 12.5% e 75% para o cimento AH Plus. Os autores mostraram 

não haver diferenças entre ambos os cimentos em relação à quantidade e infiltrado 

inflamatório, espessura do ligamento periodontal e reabsorções (p>0.05).   

 Pela análise da literatura pode-se observar um grande número de artigos que 

mostram a grande variedade de metodologias empregadas.  

 Tal fato remete para a busca de métodos eficazes para a análise dos novos 

cimentos endodônticos e das suas reações, que seja o mais proximo do modelo 

clínico de estudo ideal.  
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Face ao exposto, avaliou-se in vivo a reação inflamatória periapical resultante 

da percolação em dentes de cães obturados pelas técnicas da condensação lateral 

e termoplástica por condensação vertical aquecida, com os cimentos resinosos AH 

Plus®, RealSeal® e RealSeal SE®.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1    Material 

 

 

• Ração para cães Kanina (Nestlé Brasil Ltda, Ribeirão Preto, SP) 

• Dontral Plus – BayerPet (Bayer S/A, São Paulo , SP) 

• Seringas descartáveis de 3 mL (Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.) 

• Seringas descartáveis de 20 mL (Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.).  

• Acepran 0.2% Injetável (Rhobifarma Ind. Farmacêutica Ltda, Hortolândia, SP) 

• Provive 1% - propofol 10mg/mL (Claris Produtos Farmacêuticos do Brasil, São 

Paulo, SP) 

• Isothane – Isoflurano (Baxter Hospitalar Ltda, São Paulo , SP) 

• Soro fisiológico (Aster Prod. Médicos Ltda, Sorocaba, SP) 

• Aparelho de anestesia Samurai (K.Kataoka Ind. e Com, Ltda, São Paulo, SP) 

• Kavo SonicFlex 2000N (Kavo do Brasil Ind. Com. Ltda, Joinville, SC) 

• Solução de digluconato de clorexidina a 2% (FGM- Dentscare Ltda, Joinville,SC) 

• Aparelho de radiográfia Spectro 70X Selectronic (Dabi-Atlante SA, Ribeirão 

Preto, SP) 

• Películas radiográficas periapicais Ektaspeed (Eastman Kodak Co.- Rochester, 

NY- USA). 

• Revelador e fixador GBX (Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda.). 

• Sistema de radiografia digital SUNI (New Image do Brasil Ltda,São Paulo,SP) 

• Brocas esféricas diamantadas (KG Sorensen SA, São Paulo, SP) 
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• Broca tronco-cônica de ponta inativa 3083 (KG Sorensen SA, São Paulo, SP) 

• Limas endodônticas tipo K 10/35 (SybronEndo Corp., Orange, CA ,USA) 

• Solução de hipoclorito de sódio a 1% (F&A Laboratório Farmacêutico Ltda., São 

Paulo, SP) 

• Creme Endo PTC - fórmula acorde Paiva & Antoniazzi, 1973 (Phytogalen GMA 

Farmácia de Manipulação Ltda.) 

• Limas Pré-Race de números ISO 35/.08 e 40/.10 (FKG Dentaire, La Chaux-des-

fonds, Suiça) 

• Limas K3 seqüência Procedure Pack (SybronEndo- Orange, CA, USA) 

• Solução de ácido cítrico a 15% (Phytogalen GMA Farmácia de Manipulação 

Ltda.). 

• Seringas descartáveis de 10mL (Injex Industrias Cirúrgicas Ltda.) 

• Pontas Capillary Tips .014” (Ultradent do Brasil Ltda, Indaiatuba, SP)  

• Cones de papel absorvente de ISO 35 e 40 (Tanariman Industrial Ltda, 

Manacapuru, AM). 

• Cimento endodôntico AH Plus (Dentsply Ind. e Com. Ltda, Petrópolis, RJ) 

• Cimento endodôntico RealSeal (SybroEndo Corp. Orange, CA, USA) 

• Cimento endodôntico RealSeal SE (SybroEndo Corp. Orange, CA, USA) 

• Cones de guta-percha Autofit FM (SybroEndo Corp. Orange, CA, USA) 

• Cones de Resilon tamanhos F e FM (SybroEndo Corp. Orange, CA, USA) 

• Cones de guta-percha acessório RS (Tanariman Industrial Ltda, Manacapuru, 

AM). 

• Régua calibradora endodôntica Maillefer (Dentsply Ind. e Com Ltda, Petrópolis, 

RJ). 

• Espaçadores digitais A-D Maillefer (Dentsply Ind. e Com. Ltda.). 
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• Espaçador digital BioRace .04 (FKG Dentaire, La Chaux-des-fonds, Suíça) 

• Sistema de obturação Elements Obturation Unit (SybronEndo Corp., Orange, CA, 

USA)  

• Pontas LM .08 e M .10 para o System B do Elements Obturation Unit 

(SybronEndo Corp., Orange, CA , USA)  

• Cartuchos de RealSeal para Elements Obturation Unit 23G (SybronEndo Corp., 

Orange, CA , USA) 

• Cartuchos de Guta-percha para Elements Obturation Unit 23G (SybronEndo 

Corp., Orange, CA , USA) 

• Condensadores Endodônticos (Odous Instrumentos Ltda., Contagem, MG). 

• Placa de vidro despolida. 

• Espátula flexível (Odous Instrumentos Ltda., Contagem, MG) 

• Lamparina a álcool 

• Fotopolimerizador Demetron LC (SybronEndo Corp., Orange, CA , USA) 

• Cimento temporário Villevie (Dentalville do Brasil Ltda, Joinville, SC) 

• Zamadol – cloridrato de tramadol 100mg/2mL (Bergamo ) 

• Ketofen (Merial Saude Animal Ltda, Campinas, SP) 

• Thiopentax 1g (Laboratório Cristália Ltda, São Paulo, SP) 

• Cloreto de potássio (Isofarma Ind. Farm. Ltda, Eusébio,CE) 

• Solução de formaldeído 37% (LabSynth Prod. para Laboratórios Ltda, 

Diadema,SP) 

• Cabo de bisturi (Swann-Morton Limited, Sheffield, Inglaterra) 

• Lamina de bisturi 15C (Swann-Morton Limited, Sheffield, Inglaterra) 

• Descolador de periósteo Molt nº 9 (Trinity Ind. e Com. Ltda, Jaraguá, SP) 

• Brocas cirúrgicas Surgical Talon12 (Tri Hawk  Corp. Massena,NY, USA) 
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• Motor de alta rotação Magnun 604 (Kavo do Brasil SA, Joinville, SC) 

• Solução de ácido fórmico 85% (LabSynth Prod. para Laboratórios Ltda, 

Diadema,SP) 

• Citrato de sódio anidro USP/FCC (Labsynth Prod. para Laboratórios Ltda, 

Diadema, SP) 

• Lâmina para micrótomo Leica 818 High Profile (Leica Microsystems GmbH, 

Nussloch, Alemanha) 

 

 

4.2    Métodos 

 

  

Para este estudo foram utilizados cinco cães (Quadro 1) de raça não definida 

(SRD), de idade entre 5 e 8 anos e de peso entre 15 a 25 quilos, adquiridos no canil 

do Departamento de Cirurgia (VCI) da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP).  

Os dentes obturados foram os 1os, 2os, 3os e 4os pré-molares inferiores, os 1os, 

2os e 3os pré-molares superiores e os incisivos centrais e laterais superiores. Os 

pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa – Subcomissão de Bioética de Animais 

da FOUSP e Comissão de Bioética da FMVZ-USP encontram-se aprovados 

respectivamente sob números 02/07, datado de 07 de Agosto de 2007 (Anexo A) e 

1201/2007 datado de 30 de Novembro de 2007 (Anexo B). 
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Cão Raça/ Sexo Idade Peso 

1 (Mesclado) SRD / Macho Aprox. 5-6 anos 25 kg 

2 (Preto) SRD / Macho Aprox. 8 anos 17 kg 

3 (Implante) SRD / Macho Aprox. 8-9 anos 15 kg 

4 (Branca) SRD / Fêmea Aprox. 6 anos 23 kg 

5 (Dourado) SRD / Macho Aprox. 8 anos 20 kg 

Quadro 1 – Cães utilizados no experimento 

 

 Previamente, os cães foram vermifugados com dose única de vermífugo 

Dontral® de acordo com o peso de cada animal e submetidos a exame hematológico 

(Anexos C, D, E, F e G). 

Em todos os procedimentos cirúrgicos os cães foram submetidos à anestesia 

geral conforme o protocolo recomendado pelo Laboratório de Odontologia 

Comparada do Departamento de Cirurgia da FMVZ – USP. Este protocolo consistiu 

de pré-anestesia com Acepromazina (Acepran® 0.2%), indução com Propofol 

(Provive® 1%) e manutenção da anestesia com Isoflurano (Isothane®) pelo tempo 

necessário. O equipo necessário para o procedimento de anestesia foi o Samurai 

(K.Kataoka Ind e Com. Ltda, São Paulo, SP) acoplado ao Fluovapor 1220 e ao 

monitor cardíaco Viridia M3 HP M3046A. 

Inicialmente foi realizada a radiografia periapical dos dentes a serem 

submetidos ao tratamento endodôntico, raspagem para remoção da placa bacteriana 

e do cálculo dentário, e anti-sepsia dos tecidos moles e dentes com solução de 

clorexidina a 2%. 
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A etapa do tratamento endodôntico propriamente dita constituiu-se da cirurgia 

de acesso coronária realizada com auxílio de brocas diamantadas esféricas número 

1014 e tronco-cônicas de ponta inativa número 3083. Para facilitar a cirurgia de 

acesso, foi removida parte da coroa de cada elemento dental. 

A etapa de preparo químico-cirúrgico foi realizada com auxilio da 

instrumentação rotatória. Utilizaram-se instrumentos rotatórios K3 ISO 25/.12 e Pré-

Race ISO 35/.08 e 40/.10 para o preparo da entrada dos canais conjuntamente com 

a associação da solução de hipoclorito de sódio a 1% e creme de EndoPTC , 

usando 5mL da solução a cada troca de instrumento. 

Após o preparo cervical, o comprimento de trabalho foi determinado por meio 

radiográfico a uma distância entre 1mm e 1.5mm aquém do vértice radiográfico da 

raiz.  

Seguiu-se a instrumentação rotatória com instrumentos K3 seguindo a 

seqüência Procedure Pack (25/.10, 25/.08, 40/.06, 35/.06, 30/.06, 25/.06) até a 

finalização do preparo com um instrumento 40/.06, sempre utilizando o creme de 

Endo PTC associado a uma irrigação de 5mL de hipoclorito de sódio a cada troca de 

instrumento. 

Concluído o preparo químico-cirúrgico, os canais radiculares foram irrigados 

com 6mL da solução de ácido cítrico a 15%, seguido de 6mL da solução de 

clorexidina a 2% e secos por aspiração com pontas capilares finas e com cones de 

papel absorvente. 

 Os dentes assim preparados foram distribuídos aleatoriamente em 8 grupos 

de acordo com as técnicas de obturação, a saber: 

Grupo I (AHCL) - 12 canais obturados com o cimento AHPlus e técnica de 

condensação lateral.  
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Grupo II (AHCW) - 12 canais obturados com o cimento AHPlus e técnica 

termoplástica por ondas contínuas de condensação (CWC)/injeção.  

Grupo III (RSCL) - 12 canais obturados com o cimento RealSeal e técnica de 

condensação lateral. 

Grupo IV (RSCW) - 12 canais obturados com o cimento RealSeal e técnica 

termoplástica  por ondas contínuas de condensação (CWC)/injeção. 

Grupo V (SECL) - 12 canais obturados com o cimento RealSeal SE e técnica de 

condensação lateral. 

Grupo VI (SECW) - 12 canais obturados com o cimento  RealSeal SE e técnica 

termoplástica  por ondas contínuas de condensação (CWC)/injeção. 

Controle positivo - 10 canais sem material obturador. 

Controle negativo - 10 canais obturados com cimento AH Plus e técnica de 

condensação lateral, sendo posteriormente restaurados com resina composta. 

Para a técnica termoplástica Elements Obturation Unit que associa as 

técnicas de ondas contínuas de condensação (CWC) e injeção de material sólido 

plastificado; anteriormente à etapa de termoplastificação, foi escolhido o 

condensador LM .08 ou M .10 que apresentava justeza ao canal radicular quando a 

sua extremidade localizava-se entre 3 e 4 mm aquém do preparo apical. Com o 

aparelho System B do Elements Obturation Unit (SybronEndo Corp., Orange, CA, 

USA) calibrado na temperatura de 200°C para a guta-percha e 150ºC para o 

Resilon, o condensador foi introduzido no canal radicular previamente preenchido 

com o cimento e o material sólido até que este alcançasse o limite anteriormente 

estabelecido. Ao atingir este limite, cessou-se o aquecimento, permanecendo o 

condensador sob pressão durante 10 segundos. Após este período, acionou-se 

rapidamente o aquecimento e foi removido o condensador do interior do canal. 
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Realizou-se a condensação do material termoplastificado no terço apical com auxílio 

de condensadores. Completou-se o preenchimento dos terços médio e cervical com 

sucessivas etapas de injeção de guta-percha ou Resilon termoplastificados pelo 

sistema Extruder do Elements Obturation Unit (SybronEndo Corp., Orange, CA, 

USA) e condensação vertical a frio com os condensadores manuais.  

À sua vez, para a técnica de condensação lateral foram utilizados cones de 

guta-percha FM de guta-percha ou Resilon cujas pontas foram calibradas no 

diâmetro correspondente ao preparo apical com o auxílio de régua calibradora. O 

cone principal foi introduzido no conduto conjuntamente ao cimento obturador e a 

técnica de condensação lateral realizada com auxilio de espaçadores digitais ou com 

espaçadores de conicidade 0.04 quando possível. Estes espaçadores promoviam 

espaços na obturação que foram preenchidos com cones de guta-percha RS ou 

cones de Resilon F até o completo preenchimento do canal radicular. 

Os canais obturados pelo sistema RealSeal/Resilon foram fotopolimerizadas 

por 40 segundos logo após o término da condensação. 

Para cada animal, todos os itens do tratamento (dentes, odontometria, 

técnicas obturadoras, cimento obturador e datas) foram anotados em uma ficha 

controle (Apêndice A). Ao final dos procedimentos de obturação, cada conduto foi 

selado com cimento temporário pelo período de sete dias. 

 Após a sessão de instrumentação e obturação foi administrado cloridrato de 

tramadol e ketoprofeno visando respectivamente ação analgésica e ação anti-

inflamatória no pós-operatório imediato.  

Após o tempo de presa dos cimentos utilizados (1 semana), os cães foram 

anestesiados novamente para a remoção do selamento coronário. As cavidades 

coronárias ficaram então expostas ao meio bucal por um período de 75 dias. 
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Passado o período experimental, os cães foram ortotanasiados por 

superdosagem de anestésico, iniciada com pré-anestesia com Acepromazina, 

indução com Propofol e superdosagem propriamente dita com Thiopental na 

dosagem de 50mg/kg. Na seqüência foi realizada a injeção de 10 mL de cloreto de 

potássio para indução da parada cardíaca.  

Uma vez constatada a morte, realizava-se a perfusão de formol a 10% 

através da carótida e a remoção das partes correspondentes aos pré-molares e 

incisivos da maxila. Logo após a remoção, as peças foram colocadas em solução de 

formol a 10% e fixados por 72hs. 

Depois de fixadas as peças foram lavadas e desmineralizadas em solução de 

ácido fórmico a 20% + citrato de sódio a 10% pelo período mínimo de 90 dias. Para 

acelerar o processo de desmineralização, após as duas primeiras semanas, a peças 

foram fragmentadas em pequenos blocos contendo uma ou duas raízes, e 

mensalmente foi verificada a possibilidade do corte de excessos do material (dente e 

osso). 

Constatada a desmineralização por meio de tomadas radiográficas e análise 

da consistência do material, as peças foram submetidas à rotina histológica, sendo 

lavadas, desidratadas, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. 

Realizou-se a microtomia em cortes seriados com espessura de 6µm, sendo 

dois cortes para cada região apical das raízes. Para a análise histopatológica, os 

cortes foram corados com hematoxilina e eosina (HE). 

Cada corte histológico foi digitalizado e analisado em relação à existência de 

lesão periapical por três avaliadores (patologistas) independentes.  



 66

Anteriormente à análise, os avaliadores foram balizados em relação a cada 

escore de reação inflamatória crônica a ser utilizado. A existência de inflamação 

periapical foi pontuada por meio de escores segundo os seguintes aspectos:  

 

Reação inflamatória aguda (PMN) 

 

Reação inflamatória crônica (Infiltrado mononuclear) 

Escore 0 = Ausente / Discreta 

Escore 1 = Moderada 

Escore 2 = Intensa / Severa  

 

Os dados obtidos foram tabulados e posteriormente submetidos à análise 

estatística. 

 Para o teste de Kruskal-WaIlis seguido pelo teste comparativo de Dunn 

quando necessário, a hipótese experimental foi que o cimento ou a técnica de 

obturação interferem na percolação marginal em dentes de cães. Os testes foram 

aplicados com um nível de 5% de significância, isto é, foi rejeitada a hipótese 

experimental, quando a probabilidade de rejeitá-la (valor de p) fosse maior que 5%. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1    Da avaliação histopatológica das regiões periapicais 

 

 

Para a comprovação da eficiência do balizamento dos avaliadores em relação 

ao padrão de cada evento inflamatório, foi realizada comparação de todos os dados 

dos 3 avaliadores com auxílio do teste de Kruskal-Wallis, sendo que o mesmo não 

mostrou diferença estatisticamente significante (p=0.9934). Os resultados das 

avaliações encontram-se nos Apêndices B, C, D, E e F. 

No quadro 2 encontram-se dispostas as freqüências dos fenômenos 

histopatológicos avaliados em forma de escores, distribuídas em função de suas 

ocorrências em cada grupo experimental.  

 

Aspectos Histopatológicos AHCL AHCW RSCL RSCW SECL SECW CP CN 

Ausência de infiltrado inflamatório 17 30 18 29 17 11 1 24 

Infiltrado inflamatório crônico leve 9 2 2 1 4 15 5 6 

Infiltrado inflamatório crônico 
moderado 

6 4 11 5 6 6 10 0 

Infiltrado inflamatório crônico severo 4 0 5 1 9 4 14 0 

Quadro 2 – Freqüência dos fenômenos histopatológicos em cada grupo experimental. 
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5.1.1 Análise descritiva do grupo controle positivo (CP)  

 

 

Neste grupo, em 14 avaliações, as alterações periapicais mostraram quadros 

histopatológicos de infiltrados inflamatórios mononucleares intensos por toda a 

região periapical que se estende até a proximidade do osso alveolar adjacente, 

inclusive pelos espaços medulares em alguns casos. Na maioria das regiões 

periapicais se observou um aumento da espessura do ligamento periodontal, edema 

e dissociação fibrilar (Figuras 1C a 1H). Notou-se reabsorção óssea e cementária na 

porção apical e lateral da raiz em alguns espécimes.  

O infiltrado inflamatório apresentou-se moderado em 10 avaliações (Figura 1A 

e 1B), leve em 5 avaliações e ausente somente em uma.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

Figura 1A - Região periapical com infiltrado 
inflamatório de grau moderado, presença de 
edema. Nota-se a presença de tecido de 
granulação – TG (100 X). 

TG 

Figura 1B - Maior aumento da figura 1A (200 
X).  
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C D 
Figura 1C- Infiltrado inflamatório mononuclear 
intenso, edema moderado e aumento da 
espessura do ligamento periodontal (100 X). 

Figura 1D - Maior aumento da figura 1C (200 X). 

Figura 1E - Maior aumento da figura 1D (400 X). 

F E 
Figura 1F - Infiltrado inflamatório severo com 
presença de dissociação fibrilar e aumento da 
espessura do ligamento periodontal (200 X). 

G H 
Figura 1G - Infiltrado inflamatório mononuclear 
intenso com presença de reabsorção 
cementária – seta (400 X). 

Figura 1H - Infiltrado inflamatório severo com 
presença de edema e aumento da espessura 
do ligamento periodontal (200 X). 
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5.1.2 Análise descritiva do grupo controle negativo (CN)  

 

 

Neste grupo as alterações periapicais mostraram ausência de infiltrado 

inflamatório e ligamento periodontal com características de normalidade em 24 

análises (Figuras 2A a 2G). Alguns cortes mostraram canais radiculares com tecido 

pulpar. 

O infiltrado inflamatório leve foi considerado presente em 6 avaliações (Figura 

2H). Não foram observados infiltrados inflamatórios moderados ou severos.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
Figura 2A - Região periapical com ausência 
de infiltrado inflamatório e ligamento 
periodontal com características de 
normalidade (100 X). 

Figura 2B - Maior aumento da figura 2A (200 X). 
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C D 
Figura 2C - Região periapical com ausência de 
infiltrado inflamatório, observa-se discreto 
aumento da espessura do ligamento 
periodontal (100 X). 

Figura 2D - Maior aumento da figura 2C (200 X). 

E F 
Figura 2F - Ausência de infiltrado inflamatório 
e ligamento periodontal normal (100 X) 

G H 
Figura 2G - Maior aumento da figura 2F (200 X) Figura 2H - Ausência de reação inflamatória 

periapical com leve aumento da espessura 
do ligamento periodontal e discreto edema 
(200 X). 

Figura 2E - Maior aumento da figura 2D (400 X) 
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5.1.3 Análise descritiva do grupo GI – AH Plus /condensação lateral (AHCL)  

 

 

Nas avaliações, 17 apresentaram ausência de infiltrado inflamatório, conduto 

com remanescentes de material exógeno (material obturador) e ligamento 

periodontal integro ou com ausência de aumento em sua espessura (Figuras 3C a 

3F). Nos análises em que se observou grau severo de inflamação (4 casos), estes  

mostraram infiltrado mononuclear intenso (Figuras 3A e 3B).  

O infiltrado inflamatório leve foi considerado presente em 9 avaliações e 

moderado em 6 (Figuras 3G e 3H). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
Figura 3B - Maior aumento da figura 3A (200 X). Figura 3A - Região periapical com infiltrado 

inflamatório mononuclear intenso, com 
evidente aumento da espessura do 
ligamento periodontal e edema (100 X). 
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C D 
Figura 3C - Ausência de infiltrado 
inflamatório e ligamento periodontal normal 
(100 X). 

Figura 3D - Maior aumento da figura 3C (200 X). 

E F 
Figura 3E - Ausência de reação inflamatória 
periapical e presença de discreto aumento 
da espessura do ligamento periodontal (100 
X). 

Figura 3F - Maior aumento da figura 3E (200 X). 

G H 
Figura 3G - Presença de reação inflamatória 
leve associada a edema adjacente ao 
ligamento periodontal que se mostra com 
normalidade (200 X). 

Figura 3H - Região periapical com infiltrado 
inflamatório de grau leve, com evidente 
aumento da espessura do ligamento 
periodontal e edema (200 X). 
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5.1.4 Análise descritiva do grupo GII – AH Plus / termoplástica (AHCW)  

 

 

Este grupo não apresentou avaliações com infiltrado inflamatório severo. 

Porém, quando observado infiltrado moderado (4 análises) estes se apresentaram  

próximos a foraminas apicais com características mononucleares; mostrando 

também um leve aumento da espessura do ligamento periodontal devido a 

pequenas áreas de edemas (Figuras 4C, 4D e 4E). Em alguns casos nota-se 

presença da dissociação de fibras colágenas. 

O infiltrado inflamatório leve foi considerado em dois casos e a ausência de 

resposta inflamatória  ocorreu em 30 avaliações (Figuras 4A, 4B, 4F, 4G e 4H). 

 
 
 

 

A B 
Figura 4A - Ausência de infiltrado inflamatório 
(200 X). 

Figura 4B - Ausência de infiltrado 
inflamatório, discreto edema e dissociação 
fibrilar, e pequenas áreas hemorrágicas (200 
X). 
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C D 
Figura 4C - Região periapical com infiltrado 
inflamatório mononuclear moderado, 
aumento da espessura do ligamento 
periodontal e edema localizado junto a uma 
foramina apical (seta). Nota-se formação de 
tecido de granulação -TG (100 X). 

TG 

Figura 4D - Maior aumento da figura 4C (200 X). 

E F 

G H 
Figura 4G - Maior aumento da figura 4F (200 X). Figura 4H - Maior aumento da figura 4G, 

mostrando células normais do ligamento 
periodontal (400 X). 

Figura 4F - Ausência de reação inflamatória 
periapical e ausência de aumento da 
espessura do ligamento periodontal (100 X). 

Figura 4E - Maior aumento da figura 4D (400 X) 
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5.1.5 Análise descritiva do grupo GIII – RealSeal /condensação lateral (RSCL)  

 

 

As alterações periapicais mostraram em cinco analises quadros 

histopatológicos de infiltrado inflamatório mononuclear intenso por toda a região 

periapical. Quando presente foi acompanhado de edema do tecido conjuntivo e 

grande aumento da espessura do ligamento periodontal (Figuras 5A a 5C) 

O infiltrado inflamatório se apresentou moderado em 11 avaliações, leve em 

dois casos (Figura 5F) e a ausência de reação inflamatória ocorreu em 18 analises.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
Figura 5A - Região periapical portando 
infiltrado inflamatório mononuclear severo, 
com evidente aumento da espessura do 
ligamento periodontal e edema (100 X). 

Figura 5B - Maior aumento da figura 5A (200 X). 
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C 

D 
Figura 5C - Maior aumento da figura 5B (400 X).  Figura 5D - Ausência de reação inflamatória 

periapical e leve aumento da espessura do 
ligamento periodontal. Nota-se discreto 
edema associado a dissociação de fibras 
colágenas e pequena área hemorrágica - 
seta (100 X). 

E F 
Figura 5E - Maior aumento da figura 5D (200 
X), evidenciando a dissociação fibrilar e a 
hemorragia (200 X). 

Figura 5F - Discreta reação inflamatória 
periapical contendo células mononucleares e 
leve aumento da espessura do ligamento 
periodontal associado a edema. 
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5.1.6 Análise descritiva do grupo GIV– RealSeal / termoplástica (RSCW)  

 

 

Neste grupo houve somente uma avaliação portadora de processo 

inflamatório crônico severo. Quando da presença de infiltrado inflamatório moderado 

(5 casos), estes se apresentavam características mononucleares na região 

periapical e discretos aumentos da espessura do ligamento periodontal devido a 

pequenos edemas localizados (Figuras 6A e 6B). 

Infiltrado inflamatório leve foi observado em apenas uma análise. Ausência de 

resposta inflamatória ocorreu em 29 avaliações, aonde se notou condutos com 

material exógeno e região apical sem alterações (Figuras 6C a 6H). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
Figura 6A - Presença de reação inflamatória 
moderada próxima a foramina apical, 
associada a edema no espaço do ligamento 
periodontal (100 X). 

Figura 6B - Maior aumento da figura 6G (200 X). 
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C D 
Figura 6C - Ausência de infiltrado 
inflamatório e espessura normal do 
ligamento periodontal (100 X). 

Figura 6D - Maior aumento da figura 6C 
(200X). 

E F 

 

Figura 6E - Ausência de infiltrado 
inflamatório e espessura normal do 
ligamento periodontal (40 X). 

Figura 6F - Maior aumento da figura 6E (100 X). 

G H 

Figura 6G - Maior aumento da figura 6F (200 X). Figura 6H - Maior aumento da figura 6G (400 X) 
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5.1.7 Análise descritiva do grupo GV – RealSeal SE / condensação lateral 

(SECL)  

 

 

Em 17 avaliações, foram observadas ausência de infiltrado inflamatório. 

Quando analisado quadros histopatológicos de resposta inflamatória crônica 

moderada e leve (Figuras 7E a 7H), estes ocorreram em 6 e 4 casos 

respectivamente. Já quadros portadores de infiltrado inflamatório mononuclear 

intenso, verificados em 9 casos, possuíam uma extensão próxima do osso alveolar 

adjacente associados a edema e dissociação fibrilar (Figuras 7A a 7D). Estas 

respostas inflamatórias foram semelhantes às encontradas no grupo controle 

positivo (CP).  

Notou-se também reabsorção óssea e cementária em alguns casos e áreas 

sugestivas de necrose em um espécime (Figura 7C).  

 

 
 
 
 
 

A B 

Figura 7A - Intenso infiltrado inflamatório 
mononuclear, presença de edema e aumento 
de espessura do ligamento periodontal (200 
X). 

Figura 7B - Maior aumento da figura 7A (400 X). 
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C D 

Figura 7C - Infiltrado inflamatório severo contendo 
grande quantidade de células mononucleares e 
edema severo com grande aumento da espessura 
do ligamento periodontal. Área sugestiva de 
necrose tecidual - seta (100 X). 

Figura 7D - Maior aumento da figura 7C (200 X). 

G H 
Figura 7G - Ausência de infiltrado inflamatório e 
espessura normal do ligamento periodontal com 
pequeno edema localizado na região do ápice 
radicular (100 X) 

Figura 7H - Maior aumento da figura 7G, 
evidenciando o leve edema- seta (200 X). 

F E 
Figura 7F - Maior aumento da figura 7E (200 X). 

TG 

Figura 7E - Infiltrado inflamatório moderado, edema 
localizado e aumento da espessura do espaço 
periodontal. Nota-se formação de tecido de 
granulação - TG (100 X). 
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5.1.8 Análise descritiva do grupo GVI – RealSeal SE / termoplástica (SECW)  

 

 

Contrariamente aos demais grupos foram observados um menor número de 

avaliações ausentes de processo inflamatório (11 análises) e grande número de 

casos contendo leve infiltrado inflamatório (15 casos), que possuíam pequena 

quantidade de células mononucleares e leve aumento do espaço periodontal em 

alguns casos.  

Igualmente aos quadros histológicos anteriormente descritos, no grau 

moderado (6 casos) a região periapical continha infiltrado crônico mononuclear, 

edema e aumento de espessura do ligamento periodontal. Casos severos 

apresentavam infiltrado inflamatório intenso associado a edema e espessamento do 

ligamento (ex. Figuras 8A e 8B).  

 

 
 
 
 
 
 

A B 
Figura 8B - Maior aumento da figura 8A (200 X). Figura 8A -Região periapical portando 

infiltrado inflamatório mononuclear severo, 
com evidente aumento da espessura do 
ligamento periodontal, edema e pequenas 
áreas hemorrágicas-setas (100 X). 
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C D 

Figura 8C - Ausência de reação inflamatória 
periapical e de espessamento do ligamento 
periodontal (100 X). 

Figura 8D - Maior aumento da figura 8C (200 X). 

E F 

Figura 8E- Ausência de infiltrado inflamatório. 
Presença de edema, aumento da espessura 
do espaço periodontal e áreas com 
hemorragia -seta (100 X). 
 

Figura 8F - Maior aumento da figura 8E 
(200 X).  Nota-se a dissociação fibrilar. 

G H 
Figura 8G - Infiltrado inflamatório 
mononuclear intenso com presença de 
reabsorção cementária e edema (100 X). 

Figura 8H - Maior aumento da figura 8G (200 X). 
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5.2    Da análise estatística 

 

 

5.2.1    Em relação as técnicas de obturação 

 

 

 Quando comparadas às técnicas, a técnica termoplástica por ondas contínuas 

de condensação associada à técnica de injeção (CW) mostrou melhores condições 

periapicais (Tabela 5.1) quando comparado à técnica de condensação lateral (CL), 

sendo esta diferença estatisticamente significante (p=0.0055). 

Aspectos Histopatológicos CL   CW 

Ausência de infiltrado inflamatório 52 70 

Infiltrado inflamatório crônico leve 15 18 

Infiltrado inflamatório crônico 
moderado 

23 15 

Infiltrado inflamatório crônico severo 18 5 

Tabela 5.1 – Condições periapicais condensação lateral versus termoplástica (freqüência geral) 

 

 Analisando somente a técnica da condensação lateral variando os cimentos, 

não encontramos diferença estatisticamente significante entre os cimentos AH Plus, 

RealSeal e RealSeal SE (p=0.7551). 

 Do mesmo modo, ao se analisar a técnica de ondas contínuas de 

condensação associada à técnica por injeção, variando somente os cimentos 

novamente, observamos diferença significante (p=0.002) entre os cimentos, sendo 

as mesmas mostradas no Quadro 3. 
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Comparações (método de Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
Postos médios  AHPlus X RealSeal 2.4167 0.3274 2.394 ns 

Postos médios  AHPlus X ReaSeal SE 27.0833 3.6686 2.394 < 0.05 
Postos médios  RealSeal X RealSeal SE 24.6667 3.3413 2.394 < 0.05 

Quadro 3 – Análise estatística da técnica CWC, variando-se os cimentos. 

 

 

5.2.2    Em relação aos cimentos endodônticos 

 

 

 Quando comparados os cimentos endodônticos utilizados (AH Plus, RealSeal 

e RealSeal SE), independente da técnica de obturação utilizada, observamos 

diferença significante (p=0.0088), sendo as mesmas apresentadas no Quadro 4. 

 

Comparações (método de Dunn) Dif. Postos z calculado z crítico p 
Postos médios  AHPlus X RealSeal 4.7917             0.4600 2.394 ns 

Postos médios  AHPlus X ReaSeal SE 29.6875 2.8501 2.394 < 0.05 
Postos médios  RealSeal X RealSeal SE 24.8958 2.3901 2.394 ns 

Quadro 4 – Análise estatística da comparação entre os cimentos no geral. 

 

Analisando somente o cimento AH Plus (AH) variando as técnicas de 

obturação (ondas contínuas de condensação - CWC ou condensação lateral – CL), 

encontramos diferença estatisticamente significante entre as técnicas (p=0.0082), 

onde a técnica CWC mostrou respostas inflamatórias menos intensas. 

Analisando separadamente o cimento RealSeal (RS) variando as técnicas de 

obturação (ondas continuas de condensação - CWC ou condensação lateral – CL), 

encontramos diferença estatisticamente significante entre as técnicas (p=0.0190), 

onde melhores respostas inflamatórias foram encontradas com o uso da técnica 

CWC. 



 86

 Quando analisado o cimento RealSeal SE (SE) variando-se a técnica de 

obturação, a mesma não apresentou diferença estatisticamente significante entre a 

técnica convencional – CL – e termoplástica – CWC (p=0.9954). 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1    Da metodologia 

 

 

Quando da análise da eficácia do selamento marginal de cimentos resinosos 

utilizados ou não com técnicas de obturação termoplásticas, vários são os trabalhos 

que usam metodologias que empregam marcadores não biológicos, dentre eles: 

corante (AKISUE; GAVINI, 2001; BROSCO, 2002; DAVALOU; GUTMANN; NUNN, 

1999; HANSON; RUTLEDGE; JEANSONNE, 2006; KYTRIDOU; GUTMANN; NUNN, 

1999; McROBERT; LUMLEY, 1997; ODDONI et al., 2008; SCHAFER; OLTHOFF, 

2002; TARANU et al., 2005; VERÍSSIMO; DO VALE; MONTEIRO, 2007), transporte 

de fluido (BIGGS et al., 2006; BODRUMLU; TUNGA; ALAÇAM, 2007; 

BOUILLAGUET et al., 2008; COBANKARA et al., 2002; COBANKARA et al., 2006; 

ECONOMIDES et al., 2004; KARDON et al., 2003; MEDINA et al., 2006; NAGAS et 

al., 2008; ONAY; UNGOR; ORUCOGLU, 2006; ORUCOGLU; SENGUN; YILMAZ, 

2005; PAQUÉ; SIRTES, 2007; POMMEL; CAMPS, 2001; RAINA et al., 2007; 

SAGSEN et al., 2006; SHEMESH; WU; WESSELINK, 2006; STRATTON; 

APICELLA; MINES, 2006; TUNGA; BODRUMLU, 2006; WEDDING et al., 2007) e 

penetração de glicose (KAYA; KECECI; BELLI, 2007; LIN; JHUGROO; LING, 2007; 

SHEMESH; WU; WESSELINK, 2006; SHEMESH et al., 2007).  

Wu e Wesselink (1993) destacaram o grande crescimento no número de 

trabalhos científicos empregando o método da penetração linear de marcadores 

corantes. 
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A desconfiança da viabilidade dos resultados obtidos por esse método limita 

as conclusões e comprovadamente, não oferece informações mais próximas à 

realidade clínica (CAMPS; PASHLEY, 2003; WU; DE GEE; WESSELINK, 1994; WU; 

WESSELINK, 1993) o que sugere a necessidade da elaboração de metodologias de 

microinfiltração mais confiáveis, que simulem ao máximo as condições encontradas 

in vivo, dando preferência às avaliações quantitativas ao invés das semi-

quantitativas, salientando também a importância da padronização das amostras e a 

inter-relação entre infiltração, contaminação bacteriana e doença periapical (WU; 

WESSELINK, 1993).  

Assim, o desenvolvimento de metodologias de avaliação da percolação 

marginal capazes de reproduzir in vitro com maior fidelidade as condições existentes 

in vivo, é de grande valia. Dentre as metodologias que usam marcadores biológicos 

in vitro, pode-se citar: bactérias (BAUMGARTNER; ZHENDER; PAQUÉ, 2007; 

CERUTTI; RE, 2000; De DEUS et al., 2006; De DEUS et al., 2008; FRANSEN et al., 

2008; JACOBSON et al., 2002; MILETIC et al., 2002; MUÑOZ et al., 2007; PITOUT 

et al., 2006; SEVIMAY; KALAYCI, 2005; SHIPPER et al., 2004; SHIPPER; TROPE, 

2004; SIQUEIRA et al., 2000; TIMPAWAT; AMORNCHAT; TRISUWAN, 2001; 

YÜCEL et al., 2005) e a endotoxina (AKISUE, 2003; WILLIAMSON et al., 2005). 

Como as verdadeiras respostas periapicais frente ao tratamento endodôntico 

só podem ser analisadas in vivo, onde se necessita a remoção da parte óssea 

correspondente ao periápice para exame histopatológico (BROWNE, 1994; 

PATERSON; WATTS, 1990; WATTS; PATERSON, 1992) e sendo este 

procedimento descartado por motivos éticos, torna-se necessária a utilização de um 

modelo experimental animal que permita o exame microscópico das respostas 

celulares (BROWNE, 1994). 
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 A escolha de um modelo experimental animal depende de uma série de 

fatores como: facilidade de obtenção, padrão mastigatório, resistência à infecção e 

morfologia dental semelhante ao humano. Além disso, a resposta tecidual e o 

padrão de crescimento devem ser semelhantes ao da espécie humana, porém, 

rápidos o suficiente para que se obtenham respostas em menores períodos de 

tempo (CITROME; KAMINSKI; HEUER, 1979; PITT FORD, 1984; ROWE, 1980; 

SILVA, 2006; TANOMARU, 2002). O cão também permite ser anestesiado por 

períodos suficientemente longos (SILVA, 2006; TANOMARU, 2002). 

Em Endodontia, cães têm sido regularmente empregados em estudos clínico-

patológicos (BARBOSA et al. 2003; BERBERT, 1978; BONETTI FILHO, 1990; 

FUJITA; NAGASAWA; MATSUMOTO, 1981; HOLLAND et al., 1990; HOLLAND et 

al., 2005; HOLLAND et al., 2000; KATEBZADEH; HUPP; TROPE, 1999; 

LEONARDO et al., 2007; LEONARDO et al., 2008; LEONARDO et al., 2003; 

LEONARDO et al., 1997; LEONARDO et al., 1996; PEREIRA et al., 2007; SOARES; 

HOLLAND; SOARES, 1990; SHIPPER et al., 2005; TANOMARU FILHO, 1996)   

Para o presente estudo, foi selecionado o cão como modelo experimental 

devido à fácil obtenção, manutenção viável economicamente, fácil manuseio, 

morfologia dental e resposta tecidual semelhante ao humano, e possibilidade de 

períodos suficientes de trabalho sob anestesia geral. 

A relação entre a idade de um cão e o ser humano pode ser realizada 

utilizando a tabela a seguir (Tabela 6.1) sugerida por Formenti (1987) e Lebeau 

(1953). 
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Idade do animal (cão) Idade humana 
1 15 
2 24 
3 28 
4 32 

A cada ano Somam-se 4 anos 
Tabela 6.1 – Relação idade cão/humano 

 

Embora a norma ISO 7405:1997 determine que a idade ideal de cães para 

utilização experimental seja de 1 a 2 anos (BROON, 2004), a dificuldade da 

aquisição padronizada de cães devido a lei 107/08 sancionada em 17 de abril de 

2008, que dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida de cães em todo 

território estadual, fez com que neste estudo fossem utilizados cães com idade 

estimada entre 5 e 9 anos que já estavam no canil do Departamento de Cirurgia 

(VCI) da FMVZ-USP. 

Os dentes utilizados nesse estudo foram os pré-molares inferiores, os pré-

molares superiores e os incisivos centrais e laterais superiores, por apresentarem 

semelhança anatômica, mesmo número de raízes e canais retos. Isso permitiu a 

padronização dos procedimentos endodônticos, principalmente a padronização da 

modelagem do canal radicular finalizada com o instrumento de ponta nº 40 e 

conicidade 0.06. 

Devido à presença de um delta apical possuidor de inúmeras foraminas nos 

dentes de cães (TANOMARU, 2002) em cerca de 60 a 90 (GIOSO, 2007), e 

considerando ser a proposta deste estudo a avaliação da resposta inflamatória 

periapical, decidiu-se pela não criação do forame apical devido à melhor resposta 

inflamatória quando da não realização deste procedimento; como mostrado por 

Holland et al. (2005) que ao analisar a influência da patência apical no processo 
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reparacional em dentes de cães, mostrou que a não realização, resulta em respostas 

inflamatórias mais amenas com conservação da espessura e organização do 

ligamento periodontal. 

Além disso, o uso de técnicas termoplásticas tende a ocasionar maior 

extravasamento do material obturador, principalmente quando utilizada em dentes 

com forame apical amplo (KECECI; UNAL; SEN, 2005; RITCHIE; ANDERSON; 

SAKAMURA, 1988; TINAZ et al., 2005; VAN ZYL; GULABIVALA; NG, 2005; WU; 

VAN DER SLUIS; WESSELINK, 2002) e este processo pode influenciar a resposta 

inflamatória periapical nas áreas a serem avaliadas.  

As análises histomorfológicas dos grupos controles positivo e negativo 

comprovam a não influência da ausência de um forame apical criado cirurgicamente 

nos resultados, já que os espécimes do grupo controle positivo apresentaram 

presença de infiltrado inflamatório de grau moderado a severo, e no grupo controle 

negativo, ausência de reação inflamatória na maioria das regiões periapicais.  

A etapa de preparo do conduto radicular foi realizada com ajuda de 

instrumentos rotatórios de níquel-titânio, por razões de rapidez e padronização da 

modelagem dos preparos. Sendo a remoção da camada de magma dentinário 

(“smear layer”) importante para um melhor selamento das obturações 

(CZONSKTOWSKY; WILSON; HOLSTEIN, 1990; SHAHRAVAN et al., 2007; 

TORABINEJAD et al., 2002), foi preconizada a utilização da solução de ácido cítrico 

a 15% por ser o mesmo uma substância desmineralizante (DE DEUS et al., 2008c; 

GAVINI et al., 1995; MACHADO-SILVEIRO; GONZALEZ-LOPEZ; GONZALEZ-

RODRIGUEZ, 2004; PEREZ-HEREDIA et al.,2008; SOUSA; SILVA, 2005), eficiente 

na remoção desta indesejada camada (BAUMGARTNER et al., 1984; DI LENARDA; 

CADENARO; SBAIZERO, 2000; HAZNEDAROGLU, 2003; KHEDMAT; 
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SHOKOUHINEJAD, 2008; SCELZA; ANTONIAZZI; SCELZA, 2000; SCELZA et 

al.,2004; ZEHNDER, 2006) e pouco citotóxica (AMARAL et al., 2007; SCELZA et al., 

2001) 

Do mesmo modo, a remoção de qualquer resto da solução desmineralizante 

anteriormente a fase de obturação é desejável e pode ser realizada com o auxílio de 

outras soluções (ZEHNDER, 2006), que podem ser: o hipoclorito de sódio, a água 

destilada, o digluconato de clorexidina ou o soro fisiológico.  

Trabalhos na área da dentística restauradora mostram a influência da camada 

inibitória de oxigênio na capacidade de adesão de restaurações que resultam em 

falhas na polimerização (ENDO et al., 2007a; ENDO et al. 2007b; RUEGGEBERG; 

MARGESON, 1990); e a menor adesão dos materiais quando da liberação de 

oxigênio por agentes clareadores utilizados anteriormente ao procedimento 

restaurador (DISHMAN; COVEY; BAUGHAN, 1994; SANTOS, 2004; TITLEY et al., 

1993; TORNECK  et al., 1990). Condição semelhante pode ser encontrada após 

irrigação final com a solução de hipoclorito de sódio devido à liberação de oxigênio; 

por esta razão, escolhemos para esta irrigação final a solução de digluconato de 

clorexidina a 2%, pois além de não ter liberação de oxigênio, possui propriedades 

antimicrobianas frente a possíveis bactérias remanescentes do preparo do canal 

radicular (BASRANI et al., 2002; KOMOROWSKI et al., 2000; SASSONE et al., 

2008b; WANG et al.,2007) e substantividade (KHADEMI; MOHAMMADI; HAVAEE, 

2006; KOMOROWSKI et al., 2000; ROSENTHAL; SPANGBERG; SAFAVI, 2004). 

Em relação aos cimentos, pelo motivo da associação do polímero 

termoplástico e cimento a base de metacrilato ter demonstrado uma adequada 

capacidade de selamento do sistema de canais radiculares in vitro 

(BAUMGARTNER; ZHENDER; PAQUÉ, 2007; BODRUMLU; TUNGA; ALAÇAM, 
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2007; FRANSEN et al., 2008; HANSON; RUTLEDGE; JEANSONNE, 2006; KAYA; 

KECECI; BELLI, 2007; MUÑOZ et al., 2007; ODDONI et al., 2008; ONAY; UNGOR; 

ORUCOGLU, 2006; RAINA et al., 2007; SAGSEN et al., 2006; STRATTON; 

APICELLA; MINES, 2006; TUNGA; BODRUMLU, 2006; VERÍSSIMO; DO VALE; 

MONTEIRO, 2007) e in vivo (LEONARDO et al., 2007; SHIPPER et al., 2005), e não 

haver estudos utilizando o novo cimento RealSeal SE, resolveu-se avaliar in vivo as 

respostas inflamatórias resultante da percolação marginal em obturações realizadas 

com esses dois cimentos, e compará-las com o cimento AH Plus por ser este um 

cimento amplamente estudado em relação a capacidade de selamento 

(BAUMGARTNER;ZHENDER;PAQUÉ, 2007; BOUILLAGUET et al., 2008; DE DEUS 

et al., 2006; GOMES et al., 2007; KARDON et al., 2003; PAQUÉ; SIRTES, 2007; 

RAINA et al., 2007; SEVIMAY; KALAYCI, 2005; TIMPAWAT; AMORNCHAT; 

TRISUWAN, 2001) e por estar sendo amplamente utilizado há quase duas décadas. 

Do mesmo modo, em relação às técnicas de obturação, a técnica de 

condensação vertical aquecida ou ondas contínuas de condensação tem-se 

mostrado eficiente em relação à capacidade de selamento (AKISUE, 2003; AKISUE; 

GAVINI, 2001; BAUMGARTNER; ZHENDER; PAQUÉ, 2007; BROSCO, 2002; 

HANSON; RUTLEDGE; JEANSONNE, 2006; JACOBSON et al., 2002; KAYA; 

KECECI; BELLI, 2007; KYTRIDOU; GUTMANN; NUNN, 1999; POMMEL; CAMPS, 

2001; SHIPPER et al, 2004; SILVA-NETO et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2000; 

WILLIAMSON et al., 2005) quando comparada a técnica de condensação lateral. 

Porém, da mesma forma, poucos são os trabalhos que avaliam este tipo de 

obturação termoplástica in vivo (SHIPPER et al., 2005).  

A escolha do nível de aquecimento da ponta do System B a 3 mm do preparo 

apical, deve-se a estudos anteriores que demonstram um melhor preenchimento do 
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canal radicular quanto mais próximo este estiver do comprimento de trabalho 

(BOWMAN; BAUMGARTNER, 2002). Embora outros trabalhos demonstrem 

melhores aquecimentos e preenchimentos quando os aquecimentos ocorrem a 2 

mm do comprimento de trabalho (JARRET et al., 2004; JUNG et al., 2003; WU; VAN 

DER SLUIS; WESSELINK, 2002), justificou-se a escolha do nível de aquecimento a 

3mm por não existirem trabalhos in vivo, em cães, analisando a influência deste 

aquecimento  no estado do ligamento periodontal lateral e região periapical.    

Após cada etapa cirúrgica onde foram realizadas as obturações, os animais 

receberam uma dose de anti-inflamatório e analgésico a fim de evitar exacerbada 

reação inflamatória e desconforto no pós-operatório imediato. Procedimentos 

semelhantes foram adotados por Shipper et al. (2005), e os mesmos não 

ocasionaram interferências nas respostas inflamatórias a longo prazo (14 semanas).  

O tempo de exposição dos dentes sem selamento coronário a cavidade oral 

escolhido foi de 75 ± 2 dias baseado em diversos períodos de exposição das 

obturações ao meio bucal, utilizados em trabalhos anteriores que avaliam a resposta 

inflamatória frente aos tratamentos endodônticos; os quais variavam entre 60 dias e 

98 dias (GOMES et al. 2007; HOLLAND et al., 2005; LEONARDO et al., 2007; 

LEONARDO et al., 2008; RUEDA, 2006; SHIPPER et al., 2005). 

A metodologia empregada para a descalcificação das peças empregando a 

solução de Ácido Fórmico a 20% e Citrato de Sódio a 10% (MORSE, 1945) foi 

realizada de acordo com estudos prévios, onde a utilização destas substâncias 

proporcionou a desmineralização do tecido calcificado e a manutenção da 

morfologia dos tecidos moles (BARBOSA et al.,2003; FERNANDES et al., 2007; 

HOLLAND et al, 2005; PITT FORD, 1984; RAFTER et al.,2002; SHIBATA et al., 

2000; VERDENIUS; ALMA, 1958; YAMAMOTO-FUKUDA et al., 2000). 
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6.2    Dos resultados 

 

 

6.2.1    Em relação as técnicas de obturação 

 

 A técnica de condensação lateral é a técnica mais comumente ensinada e 

praticada no mundo inteiro (BJORNDAHL; REIT, 2005; HOMMEZ; DE MOOR; 

BRAEM, 2003; JENKINS; HAYES; DUMMER, 2001; QUALTROUGH; WHITWORTH; 

DUMMER, 1999; WHITWORTH, 2005). Porém, espaços vazios entre os diversos 

cones de guta-percha e junto à parede dentinária quando da utilização da técnica da 

condensação lateral podem ser encontrados em canais pouco preparados, canais 

curvos e quando do uso inadequado da técnica propriamente dita (PENG et al., 

2007). A obturação do conduto nesses casos falha na homogeneidade do 

preenchimento e confia ao cimento a propriedade de selamento, o que pode levar a 

um pior prognóstico do tratamento (PENG et al., 2007; PETERS, 1986; WOLLARD 

et al., 1976).  

Os resultados deste estudo mostram que independentemente do cimento 

utilizado, a técnica da condensação lateral comportou-se igualmente para todos, não 

demonstrando diferença estatisticamente significante (p=0.7551).  Isso mostra a 

menor eficiência desta técnica em evitar a percolação marginal quando comparado a 

associação dos sistemas termoplásticos por ondas contínuas de condensação e 

injeção não está relacionada ao tipo de cimento endodôntico utilizado, e sim, à 

técnica empregada. 
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Valendo-se das vantagens do uso de sistemas termoplásticos em melhorar o 

selamento marginal in vitro (AKISUE, 2003; AKISUE; GAVINI, 2001; BROSCO, 

2002; GILBERT; WITHERSPOON; BERRY, 2001; GOPIKRISHNA; 

PARAMESWAREN, 2006; JACOBSON et al., 2002; McROBERT; LUMLEY, 1997, 

POMMEL; CAMPS, 2001; SIQUEIRA et al., 2000), ao comparar os dois sistemas 

(condensação lateral e termoplastificação) in vivo, os resultados que mostraram 

respostas inflamatórias menos intensas, resultantes da percolação, foram os dentes 

obturados com auxílio da técnica termoplástica (p=0.0055), observando-se ausência 

ou inflamação leve em 81.4% e severa em apenas 4.6% dos casos.  Contrariamente, 

para o grupo obturado pela técnica de condensação lateral, observamos 

ausência/inflamação leve em 62% e severo em 16.6% das análises. 

Estes resultados são semelhantes aos alcançados por Shipper et al. (2005)  

que avaliaram in vivo a condição da região periapical de dentes obturados com guta-

percha associada ao cimento AH Plus ou com o Resilon associado ao cimento 

Epiphany (Sistema Monobloco Resilon - RMS) observando inflamações de nível 

médio em 82% dos casos obturados com a associação guta-percha/AH Plus e em 

19% dos casos obturados com o sistema RMS (p<0.05). Os autores concluíram que 

a ocorrência de menores índices de inflamação periapical deste sistema monobloco 

Resilon é devido a sua grande capacidade de selamento marginal. 

O melhor selamento deve-se à capacidade do sistema termoplástico por 

ondas contínuas de condensação em promover um melhor preenchimento do canal 

principal e dos canais laterais com o material obturador (CLINTON; VAN HIMEL, 

2001; DE DEUS et al., 2008a; EPLEY et al., 2006; GENCOGLU et al. 2008; 

GILBERT; WITHERSPOON; BERRY, 2001; GOLDBERG; ARTAZA, DE SILVIO, 

2001; JARRET et al., 2004; LEA et al, 2005, MITTAL et al., 2002; NELSON; 
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LIEWEHR; WEST, 2000; WU; KAST’AKOVA; WESSELINK, 2001) devido ao 

chamado “efeito cunha” conseguido por esse tipo de procedimento. 

Este efeito pode ser descrito como uma maior força e pressão sobre o 

material obturador, o que permite sua eficiente adaptação deste junto à parede 

dentinária e uma maior penetração do material nos túbulos dentinários.  

Blum, Esber e Micallef (1997) comparando as forças resultantes de 

obturações com as técnicas de condensação lateral (LC), compensação vertical 

aquecida (WVC) e termocompactação (TMC), mostraram maiores forças verticais e 

laterais resultantes quando do uso da técnica WVC. Do mesmo modo, utilizando um 

novo aparelho – Endografo - que permite analisar as mesmas forças e também a 

força de cunha obtida durante procedimentos de obturação com a técnica System B, 

Blum et al. (2001) mostraram ser esta técnica a melhor em relação à capacidade de 

resultar em adequadas forças verticais (16 ± 2N), horizontais (5 ± 1N) e efeito de 

cunha (9 ± 1N) na guta-percha, as quais podem levar a um melhor preenchimento do 

canal e consequentemente um melhor selamento apical. 

Sabe-se também que o limite de aquecimento com o System B possui 

influência no aquecimento do material obturador e consequentemente na melhora da 

adaptação da guta-percha junto à parede dentinária do terço apical (JUNG et al., 

2003; WU MK; VAN DER SLUIS; WESSELINK, 2002). 

Jung et al. (2003) ao analisar a área preenchida pelo sistema System B, 

variando-se a temperatura e a profundidade da introdução da ponta aquecedora 

aquém do comprimento de trabalho (CRT), obturou blocos com canais simulados de 

acordo com os seguintes grupos: G1- 100ºC à 4mm , G2- 200ºC à 4mm, G3- 350ºC 

à 4mm, GIV- 200ºC à 2mm e GV- 200ºC à 4mm acrescido de condensação a frio à 

3mm. Os resultados não mostraram diferença entre as temperaturas (p>0.05) e que 
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a profundidade de introdução da ponta interfere na porcentagem de área preenchida 

pelo material obturador, encontrando maiores índices a 2 mm em relação a 4 mm; na 

temperatura de 200ºC. 

O mesmo padrão de resposta foi encontrado quando da analise dos cimentos 

separadamente, variando-se a técnica de obturação. A técnica termoplástica (CWC) 

apresentou os melhores resultados em relação à resposta tecidual resultante da 

percolação tanto para o cimento AH Plus (p=0.0082) quanto para o RealSeal 

(p=0.0190) quando comparada a técnica de condensação lateral (CL). 

Em contrapartida, na mesma análise para o RealSeal SE, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante entre as duas técnicas obturadoras 

(p=0.9954), podendo isso ser explicado por possíveis falhas da adesão deste 

cimento auto-condicionante (self-etched). 

 

 

6.2.2    Em relação aos cimentos endodônticos 

 

 

Introduzido no mercado em meados do fim dos anos 90, o cimento AH Plus 

vem sendo amplamente utilizado e mostra-se eficiente em relação à capacidade de 

selamento nos tratamentos endodônticos em estudos in vitro 

(BAUMGARTNER;ZHENDER;PAQUÉ, 2007; BOUILLAGUET et al., 2008; DE DEUS 

et al., 2006; GOMES et al., 2007; KARDON et al., 2003; PAQUÉ; SIRTES, 2007; 

RAINA et al., 2007; SEVIMAY; KALAYCI, 2005; TIMPAWAT; AMORNCHAT; 

TRISUWAN, 2001) e in vivo (KOPPER et al., 2003; LEONARDO et al., 2003, 
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PEREIRA et al., 2007; LEONARDO et al., 2008). Por estas razões, o cimento AH 

Plus foi escolhido para ser comparado aos novos cimentos à base de metacrilato. 

Embora alguns trabalhos mostrem uma melhor efetividade do sistema 

Resilon/Epiphany ou Resilon/RealSeal na capacidade de selamento marginal 

quando comparados com o AH Plus (BODRUMLU; TUNGA; ALAÇAM, 2007; 

ODDONI et al., 2008; SAGSEN et al., 2006; SOUZA, 2007; STRATTON; APICELLA; 

MINES, 2006; TUNGA; BODRUMLU, 2006; VERÍSSIMO; DO VALE; MONTEIRO, 

2007) outros autores mostram não haver diferença entre os dois (BAUMGARTNER; 

ZHENDER; PAQUÉ, 2007; BIGGS et al. 2006; FRANSEN et al., 2008; KAYA; 

KECECI; BELLI, 2007; ONAY; UNGOR; ORUCOGLU, 2006; RAINA et al., 2007). 

Vale ressaltar que embora existam trabalhos in vivo analisando os sistemas 

AH Plus/guta-percha (KOPPER et al., 2003; LEONARDO et al., 2003, ; LEONARDO 

et al., 2008; PEREIRA et al., 2007) e o Epiphany/Resilon (SHIPPER et al., 2005), 

não existem trabalhos que comparem diretamente esses dois cimentos 

endodônticos. 

Dois trabalhos recentes avaliaram a resistência a percolação de ambos os 

cimentos em longo prazo.  Paque e Sirtes (2007) mostraram que após 16 meses, 

obturações com Epiphany/Resilon obturadas pelas técnicas da condensação lateral 

ou vertical, apresentaram maiores níveis de infiltração pela metodologia de 

transporte de fluido. Já Bouillaguet et al. (2008) mostraram resultados semelhantes 

entre os dois sistemas em análises após 1 ano.  

Nos últimos anos, diversos trabalhos in vitro têm sido realizados a fim de 

avaliar as propriedades físicas e químicas destes cimentos à base de metacrilatos. 

Como este novo sistema de obturação baseia-se nos princípios adesivos oriundos 

da dentística restauradora, é sábio que a durabilidade de restaurações adesivas 
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degradam após um período mínimo de 3 meses (DE MUNCK, 2005), isso permite a 

mesma premissa ser aplicada aos novos sistemas de obturação que contém 

polímeros e monômeros em sua composição (SOUZA, 2007). 

Uma característica que torna esta degradação possível é a alta 

susceptibilidade desses materiais, incluindo os cimentos resinosos a base de 

metacrilatos, é a sorção de água (ITO et al., 2005; MALACARNE et al., 2006; REIS; 

GIANNINI; PEREIRA, 2007; TAY; PASHLEY, 2003; TAY et al.,2002, TAY et al., 

2002a) que resulta na plastificação dos polímeros por hidrólise com conseqüente 

diminuição das propriedades físico-químicas e longevidade da interface adesiva 

(KALACHANDRA; TURNER, 1987). 

Donnelly et al. (2007) mostrou que o Epiphany possui uma sorção de água 

cerca de 8 vezes maior que o AH Plus (8,02% contra 1,07%), podendo isto ser a 

justificativa para os seus maiores índices de solubilidade (DONNELLY et al., 2007; 

VERSIANI et al., 2006) quando comparado ao AH Plus e um inadequado 

comportamento a longo prazo (PAQUE;SIRTES, 2007). 

Outra característica observada é a alta contração de polimerização dos 

monômeros resinosos (CARVALHO et al., 1996) e, seguindo este princípio, 

Hammad, Qualtrough e Silikas (2008) mostraram o mesmo acontecendo em 

cimentos resinosos que possuiam UDMA na sua composição. 

Apesar de cimentos duais terem um grau de conversão (polimerização) 

extremamante dependentes da fotoativação (WATTS et al., 1994), cimentos atuais 

de cura dual (dual cure) permitem uma lenta polimerização química nas áreas aonde 

não ocorreu a fotoativação, o que possibilita a sua conversão em polímero estável 

(BRAGA; CESAR; GONZAGA, 2002), porém Souza (2007) mostrou que o grau de 

conversão na região apical de dentes obturados com o cimento Epiphany 
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corresponde a 30% da taxa de conversão obtida no terço cervical que recebeu a 

fotoativação. Esses resultados têm efeito negativo sobre as propriedades mecânicas 

e estabilidade químicas deste cimento e, conseqüentemente, na capacidade de 

vedamento (TAY et al., 2003).  Achados semelhantes foram mostrados por Beriat et 

al. (2009) onde, o cimento Epiphany apresentou incompleta polimerização após 

duas semanas. 

Na Endodontia, a capacidade de selamento é influenciada principalmente pela 

adesividade dos cimentos endodônticos que por sua vez podem ser mensuradas 

pela resistência de união cimento/dentina (TAGGER et al., 2002, 2003). 

Teoricamente, a resistência de união à dentina de um sistema adesivo baseia-se à 

somatória de diversos fatores, porém, dentre os muitos, podemos citar o mais 

importante: a adesão conseguida pela hibridização e formação de prolongamentos 

resinosos chamados “tags” (PASHLEY et al., 1995). 

O mesmo trabalho de Souza (2007) analisou a formação de camada hibrida e 

tags pelos cimentos AH Plus e Epiphany; e mostrou que o condicionador primer de 

acidez forte (pH 0.3) do cimento a base de metacrilato quando utilizado 

conjuntamente com um prévio condicionamento é capaz de promover 

desmineralização dentinária e exposição de fibras colágenas numa profundidade de 

7.95µm e consequente formação de camada híbrida numa espessura de 0.82 ± 

0.23µm. Em relação aos tags, a mesma autora mostrou que a alta fluidez e natureza 

hidrofílica do cimento Epiphany permite resultar em uma alta densidade de longos 

tags na fotomicrografias de varredura, diferentemente ao AH Plus que possui 

característica hidrofóbica e menor escoamento. 

Um dos métodos mais confiáveis para análise da resistência de união é o 

ensaio de push-out (FISHER; BERZINS; BAHCALL, 2007; JAINAEN; PALAMARA; 
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MESSER, 2007). Trabalhos avaliando a adesão dos cimentos que contém 

metacrilato mostram baixos índices de resistência (GESI et al., 2005; UNGOR; 

ONAY; ORUCOGLU, 2006; RAHIMI et al., 2009; SLY et al., 2007; UREYEN KAYA et 

al., 2008). Porém, o fato de avaliarem duas interfaces (dentina/cimento e 

cimento/cone) gera dúvidas quanta a validade metodológica. Neste rumo, Gesi et al., 

(2005), Hiraishi et al., (2005) e  Tay et al., (2006) citam a não adesão do cone de 

Resilon ao cimento Epiphany. 

Assim, Souza (2007) avaliou a adesão somente do cimento Epiphany à 

dentina radicular pelo método push out e mostrou também menores valores de 

adesão que foram 6.3±5.3MPa para o Epiphany contra 17.8±7.5MPa para o AH Plus 

. A justificativa para este pior resultado provavelmente deve-se ao pequeno grau de 

conversão alcançado pela polimerização unicamente química. 

Estudo semelhante realizado por Akisue, Gavini e Teixeira (2005), ao 

polimerizarem os corpos de prova previamente ao ensaio de push out, mostraram 

uma melhor adesão do cimento RealSeal (4,338 ± 0,625MPa) em relação ao AH 

Plus (2,688 ± 0,301MPa), podendo isso contribuir para a assertiva de que a adesão 

também sofre influência do grau de conversão. 

Embora os cimentos a base de metacrilato tenham desvantagens em relação 

às propriedades físico-químicas (TAY; PASHLEY, 2007), aparentemente mostraram 

seu adequado comportamento em avaliações in vivo e bons resultados clínicos 

(CONNER et al., 2007; COTTON et al., 2008).  

Trabalhos In vivo de Leonardo et al. (2007) e Shipper et al. (2005) mostraram 

a melhor eficiência do cimento a base de metacrilato Epiphany ou RealSeal no 

selamento marginal. Porém, neste estudo, quando comparado ao AH Plus, não 

houve diferença entre ambos ao analisar somente os cimentos, independentemente 
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da técnica obturadora (p>0.05), quando da utilização somente da técnica de 

condensação lateral variando-se os cimentos (p=0.7551) e quando do uso da 

termoplastificação com variação do cimento (p>0.05). 

Essas resultados podem sugerir que o tempo experimental decorrido (75 dias) 

possibilitou uma maior solubilidade e conseqüente percolação, ao contrário dos 

testes laboratoriais onde, na maioria das vezes, os cimentos são analisados logo 

após a sua polimerização. 

Tentando melhorar as propriedades físico-químicas dos cimentos Epiphany 

ou RealSeal, uma segunda geração foi introduzida no mercado recentemente com o 

nome de Epipnahy SE ou RealSeal SE. Nesta, os componentes condicionantes do 

primer estão incorporados ao cimento, o que elimina uma etapa de condicionamento. 

Provavelmente, a incorporação do primer ao cimento justifica-se pelos 

inconvenientes causados pela alta acidez do condicionador, já que ácidos interferem 

na reação química peróxido-amina e, consequentemente, diminuem o grau e 

conversão.    

 Por ser um produto recente, não se encontra trabalhos em relação à 

capacidade de selamento deste cimento. Os resultados obtidos neste estudo 

mostram a ineficiência deste cimento auto-condicionante (self-etched) em evitar a 

percolação, pois ao analisar a técnica termoplástica variando-se o tipo de cimento 

endodôntico, os resultados mostram uma diferença (p=0.002) entre o cimento 

RealSeal SE e os demais cimentos testados. Não houve diferença quando do uso da 

técnica convencional da condensação lateral (p=0.07551). 

Quando analisados somente os cimentos, independentemente da técnica, o  

ReaSeal SE mostrou diferença significante (p=0.0088) quando comparado ao AH 

Plus, porém, não mostrou diferença em relação ao RealSeal (p>0.05).  
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Novamente, voltando aos princípios adesivos, uma das possíveis justificativas 

é a falta de hibridização dentinária, já que estudo realizado por Carvalho et al. (2005) 

mostrou por microscopia eletrônica de transmissão a existência de áreas de dentina 

desmineralizada e não infiltrada abaixo da camada híbrida, o que contraria o 

conceito que os adesivos self-etched desmineralizam e infiltram a dentina na mesma 

extensão. Temos ainda a possibilidade da ocorrência de um menor grau de 

conversão característica dos cimentos duais self-etched e de uma menor penetração 

do material nos túbulos dentinários formando tags. 

Embora este estudo tenha demonstrado bons resultados no uso de cimentos 

à base de metacrilato, principalmente quando associados às técnicas termoplásticas, 

o mesmo parece não ter alcançando o idealismo do conceito de monobloco. A 

utilização de cimentos com propriedades adesivas parece ter um futuro promissor, 

porém, mais estudos laboratoriais e clínicos deverão ser realizados a fim de 

comprovar sua verdadeira efetividade. Muitas mudanças devem e deverão acontecer 

na composição destes materiais para que se possa atingir a sonhada absoluta 

impermeabilização do sistema de canais radiculares.   
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7  CONCLUSÕES 

 

 

7.1    Em relação aos cimentos utilizados, não observou-se diferença 

estatisticamente significante entre os cimentos AH Plus e RealSeal quando 

da resposta inflamatória provocada pela infiltração marginal, sendo que os 

quadros inflamatórios mais graves foram observados nos grupos em que se 

utilizou o cimento RealSeal SE. 

 

7.2          O cimento que possui o agente condicionador incorporado ao cimento (self-

etched), mostrou piores resultados quando utilizado com a técnica 

termoplástica, porém não houve diferença significante quando do uso com 

a técnica de condensação lateral. 

 

7.3     Dentes obturados pela associação dos sistemas termoplásticos de 

condensação vertical aquecida e injeção apresentaram graus menores de 

resposta inflamatória periapical provocado pela infiltração marginal , quando 

comparados com os grupos em que se utilizou a condensação lateral, 

independente do cimento obturador. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP.  
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da FMVZ-USP 
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ANEXO C – Hemograma do cão 1 
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ANEXO D – Hemograma do cão 2 
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ANEXO E – Hemograma do cão 3 
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ANEXO F – Hemograma do cão 4 
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ANEXO G – Hemograma do cão 5 
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APÊNDICE A – Ficha de Tratamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anestesia 
MPA  _________________________ 
Indução:______________________ 
Manutenção:___________________ 

FICHA DE TRATAMENTO  

Data Obturação: ___/___/200_ 
Data Remoção Selamento: ___/___/200_ 
Data Remoçao Bloco: ___/____/200_ 

Lado Direito 

Lado Esquerdo 

OBS:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 

SE 

SE 

SE 

SE 

Medicação pós-operatório 
Antiinflamatório:____________________________ 
Analgésico:___)____________________________ 
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APÊNDICE B – Planilha das avaliações (Cão 1) 
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APÊNDICE C – Planilha das avaliações (Cão 2) 
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APÊNDICE D – Planilha das avaliações (Cão 3) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 141

APÊNDICE E – Planilha das avaliações (Cão 4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 142

APÊNDICE F – Planilha das avaliações (Cão 5) 
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