RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar através de análise radiográfica e
microscópica, a eficiência da técnica de obturação pela compressão hidráulica vertical,
após instrumentação com limas acionadas a motor, "in vitro", como também, avaliar a
infiltração marginnal apical por meio de análise macroscópica e microscópica. Foram
utilizados trinta molares humanos inferiores, divididos em três grupos, os quais foram
subdivididos em seis subgrupos, com cinco espécimes cada, totalizando 106 canais
radiculares obturados. Inicialmente, os dentes foram instrumentado com o sistema Profile
série 29 e obturados de duas formas: cone de güta-percha acessório único ou cone único
associado a cones de guta-percha secundários, utilizando-se os cimentos Fill Canal ou
Sealer 26. Efetuadas as obturações, os dentes foram radiografados no sentido orto e distoradial, impermeabilizados com araldite e esmalte de unhas, exceto nos 2 mm apicais e
secos durante 3 horas. A seguir foi realizado o selamento coronano com resina
fotopolimerizável e sua impermeabilização. Como controle positivo foram utilizados dentes
sem impermeabilização e, como controle negativo foram usados dentes com total
impermeabilização. Os espécimes foram imersos no corante azul de metileno a 2%, durante
24 horas e, em seguida, foi realizada a ciclagem térmica, por 7 dias. Prosseguindo-se, as
raízes mesiais e distais foram seccionadas e radiografadas no sentido vestíbulo/lingual, e
analisadas, macroscopicamente, no sentido vestíbulo/lingual e mésio-distal quanto à
infiltração marginal apical. Então, cada raiz foi cortada transversalmente, de 3 em 3 mm, a
partir do ápice radicular, e analisou-se, em estereomicroscópio, a qualidade da obturação e
a infiltração marginal apical. Com base nos resultados, pôde-se concluir que: as quatro
técnicas testadas não foram capazes de impedir a Infiltração marginal do corante no terço
apical: em todos os grupos, a qualidade da obturação radiograficamente, foi melhor nos
canais mesiais; e a utilização da técnica do cone único quando havia apenas um canal
distal mostrou-se ineficiente. Radiograficamente, a melhor qualidade de obturação foi
observada no grupo 1 A (cone acessório único + Fill canal). tanto na raiz mesial quanto na
raiz distal que apresentava dois canais, quando a raiz distal possuía apenas um canal, o
melhor resultado foi mostrado pelo grupo 2B (cone acessório único associado a cones
secundários + Fill canal). Quanto à análise macroscópica da infiltração longitudinal
(superfície externa), os grupos que produziram menor infiltração de corante, tanto na raiz
mesial quanto na raiz distal, foram o grupo controle negativo (3B), seguido do grupo 2A

(cone acessório único + Sealer 26). Por sua vez, na análise microscópica da infiltração
transversal (superfície interna) de ambas raízes, os grupos que produziram menor
infiltração de corante foram o controle negativo (3B), seguido do grupo 2B (cone acessório
único associado a cones secundários + Sealer 26). Quanto à homogeinidade do material
obturador, o melhor resultado foi observado no grupo 1A (Cone acessório único + Fill
canal). Finalmente, quanto à infiltração transversal (área total) os grupos que produziram
menor de penetração de corante foram controle negativo (3B) e o 2B.

1 INTRODUÇÃO

Todas as etapas do tratamento endodôntico estão intimamente
relacionadas e possuem igual importância para o sucesso dessa terapia.
Dentre elas, é consenso entre a maioria dos autores que, a obturação
completa do sistema de canais radiculares, com materiais não irritante, é de
fundamental importância para esse sucesso (LEAL, 1991).
A obturação do sistema de canais radiculares tem como
objetivo principal a obliteração tridimensional dos canais radiculares, visando
evitar a presença de espaços vazios, proliferação de microorganismos
dentro do sistema de canais radiculares e dar condições para que o reparo
periapical

ocorra

(LEONARDO,1973;

BERBERT,

1978;

WALTON,

JOHNSON, 1997; SIQUEIRA et al., 1999; LEAL, 1991; BARBOSA, 1999).
O canal radicular vazio, ou a presença de espaços vazios após
uma obturação deficiente, atua como verdadeiro nicho para retenção de
fluidos que poderão servir como meio de cultura, coletando em seu interior
líquido intersticial, exsudato inflamatório e polimorfonucleares oriundos do
tecido periapical. Ocorre então, a degradação desses elementos e produção
de material tóxico irritante no interior do canal radicular incompletamente
obturado, funcionando como fonte de irritação aos tecidos periapicais
(PAIVA; ANTONIAZZI, 1988). Esta situação desfavorável responde por
cerca de 60% dos fracassos endodônticos (COHEN, 1997; INGLE, 1979;
VALDRIGHI, 1976).
Para se conseguir estas obturações “herméticas” e tão
necessárias, é preciso, além de corretas técnicas operatórias, que se conte
também com bons materiais obturadores. Isto é, que esses materiais uma
vez inseridos no canal, apresentem o “ótimo’’ de propriedades físicas,
químicas e biológicas (HOLLAND et al., 1971; LEONARDO et al., 1980;
ALEXANDER, GORDON, 1985).
Para tal finalidade, diversos materiais foram utilizados, como:
madeira, piche, cera, bambu, entre outros, na busca de um composto que
pudesse selar mais eficientemente o sistema de canais radiculares.

Foi a partir de 1925 que RICKERT propôs o uso de um cimento
em conjunto com os cones

de guta-percha. Desde então, os cimentos

endodônticos têm sido amplamente utilizados na endodontia, como
coadjuvante na obturação dos canais radiculares, com o objetivo de
promover a união dos cones de guta-percha entre si e, desses, com as
paredes dentinárias.
A seleção do cimento obturador ideal constitui uma tarefa
difícil, uma vez que não existe ainda um produto que preencha todas as
propriedades necessárias tais como: adesão, estabilidade dimensional,
atividade antimicrobiana, biocompatibilidade e radiopacidade (GROSSMAN,
1976; LEONARDO, 1980; BARBOSA, 1999; IMURA, ZUOLO, 1988). A falta
de uma perfeita adesão às paredes do canal radicular permite a ocorrência
de infiltração marginal apical, particularmente na interface dente-material
obturador.
Os materiais usados para a obturação de sistema de canais
radiculares são quase que invariavelmente, um sólido (cone de guta-percha
que pode ser dividido em principais, secundários e acessórios, e o cimento
selador). Infelizmente, na maioria dos casos, a falta de estandartização,
especialmente na fabricação dos cones de guta-percha, não proporciona a
correspondência desejada entre o instrumento e o cone de guta-percha. Por
essa razão, algumas vezes, torna-se difícil a escolha do cone de gutapercha

e do cimento para obturar o canal radicular instrumentado por

qualquer técnica de instrumentação manual ou acionada a motor.
Embora a

excelência dos tratamentos endodônticos seja

julgada pela qualidade da obturação, esta não representa uma etapa isolada
na terapia endodôntica. Uma obturação perfeita do sistema de canais
radiculares está na dependência de um correto preparo biomecânico do
mesmo. Em canal mal preparado não é possível realizar uma obturação de
boa qualidade. No entanto, em um canal bem preparado, se houver falha
profissional, poderá ser feita uma má obturação.

Várias técnicas de instrumentação têm sido propostas ao longo
dos anos visando a manutenção da conicidade do canal e facilitar os
procedimentos de obturação.
Na atualidade, a técnica de instrumentação com limas de
níquel titânio acionadas a motor tem mostrado bons resultados, porque
mantém a forma dos canais e o tempo de preparo é menor do que com a
técnica manual, permitindo ao operador uma melhor sensibilidade táctil e um
alargamento progressivo deixando as paredes mais lisas e uniformes,
facilitando a obturação do sistema de canais radiculares (LOPES, 1997;
BARBOSA, 1998; LEAL, 1991).
A procura de técnicas e materiais para obturação do sistema
de canais radiculares que mais se aproxime do ideal continua intensa
(LEONARDO, 1980; DE DEUS, 1992; BARBOSA, 1999; HOLLAND et al.,
1996).
Em relação à técnica, a mais empregada e conhecida é a da
condensação lateral ativa, que emprega um cone de guta-percha principal,
cones secundários e cimento endodôntico. Esse procedimento recebe o
nome de técnica clássica onde o cimento endodôntico é levado para o
interior do canal radicular com auxílio de uma broca lentulo ou com uma lima
endodôntica (IMURA, ZUOLO, 1988; LEAL, 1991; ESTRELA, FIGUEIREDO,
1999; WALTON, JOHNSON, 1997; DE DEUS, 1992; HOLLAND, et al.,
1996).
A técnica da compressão hidráulica vertical do cone acessório,
preconizada por DE DEUS (1979), é uma técnica simples e acessível, na
qual utilizamos um cone de guta-percha acessório, associado a um cimento
obturador que responde aos requisitos ideais descritos por GROSSMAN
(1976), seguida de uma compressão hidráulica vertical.
Considerando-se a literatura atual, observa-se que a grande
maioria dos trabalhos estão voltados para a análise das limas de níqueltitânio, como também, para as técnicas de instrumentação dos sistemas de
limas acionadas a motor. Contudo, a seleção do cimento, a escolha do cone

de guta-percha e a técnica de obturação utilizadas para este sistema, não
têm sido avaliados com a intensidade devida.
Diante do exposto, constituiu-se objetivo deste experimento
observar a qualidade da obturação através da interpretação radiográfica,
como também, a análise microscópica desta e da infiltração marginal apical
da técnica de obturação da compressão hidráulica vertical.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Desde o século XVII, FAUCHARD, considerado o Pai da
Odontologia moderna, ressaltava em seu livro “Le Chirurgien Dentiste’’,
datado de 1746, que dentes portadores de dor incessante poderiam ser
aliviados após introdução de uma sonda no interior do canal para drenagem
do conteúdo interno. Preconizou o uso de chumbo em folha para selar os
canais radiculares, tornando rotina na terapia endodôntica (FIGUEIREDO,
1996).
Após as observações de MILLER (1890) constatando a
presença de bactérias no interior do canal, e relacionando-as à etiologia das
doenças pulpares e periapicais, o tratamento endodôntico passou a ser visto
sob outra ótica. Entendeu-se então, ser necessário que não bastava selar o
canal radicular, mas que o crescimento bacteriano fosse controlado
(LAMARÃO, 1997).
Em 1867, BOWMAN utilizou pela primeira vez os cones de
guta-percha, para obturação dos canais e HERMANN, em 1920, preconizou
que o material obturador fosse biocompatível (LEONARDO, 1998).
GROSSMAN (1976) relata que o cimento deve preencher
requisitos como: promover um selamento hermético; ser radiopaco, para que
se possa ser visualizado na radiografia; ser homogêneo, quando
manipulado, a fim de prover boa adesividade entre ele e as paredes do
canal, quando obtida a presa; não deve manchar a estrutura dentária; ser
insolúvel frente aos fluidos bucais; ser bem tolerado pelos tecidos, isto é,
não ser irritante aos tecidos periapicais; não deve sofrer retração após o seu
endurecimento; ser solúvel aos solventes comuns, caso seja necessário sua
remoção da obturação; ser bacteriostático ou, pelo menos, não permitir o
crescimento bacteriano; as partículas do seu pó devem ser bem finas, para
que se misturem facilmente com o líquido.
Visando

analisar

o

comportamento

do

tecido

celular

subcutâneo do rato frente a alguns materiais obturadores de canais,
manipulados em diferentes proporções pó-líquido, HOLLAND et al. (1971)

utilizaram 128 ratos, implantaram tubos de polietileno preenchidos com os
seguintes materiais: óxido de zinco e eugenol (OZE), pyocidina com sulfa,
composto de Wach, pasta de Rickert pasta Alfa canal, cloropercha e
hidróxido de cálcio. Todos estes materiais foram empregados utilizando-se
proporções diferentes de pó e líquido obtendo-se duas consistência; uma
pastosa e outra mais fluida. Os animais foram sacrificados após intervalos
de tempo de 5, 10 e 30 dias e as peças foram removidas, fixadas, e
preparadas para análise histológica. Os autores concluíram que o cimento
de Rickert e o hidróxido de cálcio tiveram um bom comportamento biológico,
sendo encontrada resposta inflamatória mais severa após o emprego do
OZE.
BRAMANTE, BERBERT, PICCINO (1972) avaliaram uma
técnica de condensação lateral para obturações de canais radiculares com
guta-percha, em que utilizavam as limas tipo Kerr (nº 25 ou 30), ou Torpan
em substituição aos espaçadores. Os autores concluiram que a utilização de
limas tipo kerr ou Torpan em substituição aos espaçadores convencionais
apresenta as seguintes vantagens: 1. a condensação lateral pode ser feita
em canais radiculares de diâmetros diminutos, devido às pequenas
dimensões do instrumento recomendado; 2. o cimento pode ser levado e
deixado

no

espaço

aberto

pelo

instrumento,

garantindo

assim

o

preenchimento de espaços passíveis de serem deixados pelos cones
secundários.
XAVIER
histopatológico

dos

et

al.

cimentos

(1974)

compararam

endodônticos

de

o

comportamento

Rickert,

AH26

e

Endomethasone. Implantaram tubos de polietileno com esses produtos no
tecido conjuntivo subcutâneo de ratos, por período de 2, 16 e 32 dias. Os
resultados obtidos demonstraram que o cimento Endomethasone induziu
reação inflamatória menos intensa que o Rickert e o AH26 nos três períodos
estudados.
LEAL, SIMÕES FILHO, LEONARDO (1975) avaliaram “in vitro”
a infiltração e o comportamento dimensional dos cimentos Fill canal e Trin
canal (Rickert). Esses cimentos, não possuem proporções pó-líquido

definidas e esta variação poderia interferir nas propriedades físicas dos
obtidos materiais. Os autores realizaram várias séries de espatulações com
os referidos materiais, com o objetivo de se chegar a uma proporção pólíquido “ideal”. Foram feitos corpos de prova com os cimentos e submetidos
a teste de infiltração e de comportamento dimensional, sempre em função
das variações de proporção pó-líquido e do tempo de armazenamento. Os
resultados obtidos demonstraram que os materiais testados foram
impermeáveis, independente da variação da proporção pó-líquido. Com
relação ao comportamento dimensional, de um modo geral, os referidos
materiais não sofreram alterações dimensionais passíveis de mensurações
pelo método empregado.
HOLLAND et al. (1975) utilizaram 40 dentes humanos,
unirradiculares, recentemente extraídos e, após instrumentação até a lima nº
80 os canais foram obturados pelo método de condensação lateral com
óxido de zinco e eugenol e cones de guta-percha, utilizando quatro variáveis:
1. cimento obturador levado às paredes do canal com instrumento
endodôntico e obturação pela técnica de condensação lateral com emprego
de pontas de Rhein e envolvimento de todos os cones no cimento antes da
introdução no canal; 2. mesma técnica anterior, porém utilizando pasta
apenas nos cones; 3. cimento obturador levado às paredes do canal com
auxílio de instrumento endodôntico e obturação de canal com cones
envolvidos no cimento. A condensação foi realizada introduzindo cones
acessórios, sem a utilização das pontas de Rhein; 4. mesma técnica
anterior, porém utilizando cimento apenas nos cones. Após a obturação os
dentes foram imersos em isótopos radioativos (131INA) e posteriormente
realizadas

autorradiografias. Os resultados permitiram as seguintes

conclusões: a - a condensação lateral com auxílio das pontas de Rhein ou
com a ajuda dos próprios cones de guta-percha secundários, refrigerados
em gelo, determinaram a mesma qualidade de selamento marginal. b – o
cimento obturador quando levado ao canal antes da introdução do cone
principal, propicia a obtenção de melhor selamento marginal do que quando
levado apenas com auxílio dos cones de guta-percha.

HOLLAND et al. (1976) avaliaram a influência do tempo de
estocagem

na infiltração marginal de canais radiculares. Utilizaram 100

dentes humanos, extraídos e preparados biomecanicamente, e em seguida,
dividiram em cinco grupos de 20 elementos. Cada grupo recebeu a
obturação pela técnica de condensação lateral mais um cimento. Os
cimentos pesquisados foram: endomethazone, óxido de zinco eugenol,
diaket A, tubliseal e AH26. Após obturação foram estocados em câmara
úmida a 37oC. Decorrido o prazo de 24 horas, metade dos espécimes foram
mergulhados em solução de 131INA. O mesmo procedimento recebeu a outra
metade dos espécimes, depois de 15 dias da obturação do canal. Foram
realizadas auto-radiografias, que foram projetadas com aumento de 19
vezes, para análise das infiltrações marginais. Os resultados estatísticos
mostraram que, com exceção do Diaket A, os demais cimentos mostraram
variação na eficiência do selamento apical, conforme o tempo pós-operatório
considerado. Aos 15 dias do pós-operatório, o melhor selamento marginal foi
alcançado pelo Diaket-A, Tubliseal e AH26, enquanto o pior selador foi o
óxido de zinco e eugenol.
BERBERT (1978) avaliou, histologicamente, o comportamento
dos tecidos apicais e periapicais em dentes de cães, após pulpectomia e
obturação com AH26, hidróxido de cálcio ou mistura de ambos. Utilizou 16
cães adultos, instrumentou os terceiros e quartos pré-molares inferiores e os
segundos e terceiros pré-molares superiores. A irrigação foi realizada com
soro fisiológico, em seguida os canais foram secos com cones de papel
absorventes. Foram constituídos 4 grupos: G1 - cimento AH26; G2 - cimento
originado da mistura de 5% de hidróxido de cálcio P.A. ao pó do AH26; G3 cimento originado da mistura de 20% de hidróxido de cálcio P.A. ao pó do
AH26; G4 - pasta aquosa de hidróxido de cálcio. O autor concluiu que o
comportamento biológico do cimento melhorou muito com a associação de
hidróxido de cálcio, sendo a mistura de 20% desta substância a composição
que ofereceu melhores resultados.
SOUZA, SAMPAIO (1978) desenvolveram um trabalho no
sentido de avaliar a efetividade das seguintes técnicas de obturação

radicular: cone único, cones múltiplos sem condensação lateral, cones
múltiplos com condensação lateral. Utilizaram 24 dentes unirradiculares, cuja
porção coronária foi previamente eliminada através de um corte transversal
na altura do colo cervical. O cimento utilizado foi o N-Rickert. Foram
constituídos 3 grupos experimentais, cada um formado de 8 raízes. No GI a
obturação foi realizada pelo cone único + cimento; no Grupo II foi utilizado o
cone principal/cimento, além dos cones secundários; no Grupo III a
obturação foi pela técnica de condensação lateral com o uso do espaçador.
Os autores concluíram que: 1. em todos os corpos de prova examinados foi
possível detectar a presença do corante (azul de metileno), nas imediações
do forame; 2. em todos os corpos de prova examinados, jamais foi notado
qualquer vestígio do corante nos terços médio e cervical das raízes.
BENATTI,

STOLF,

RUHNKE

(1979)

estudararam

a

consistência, tempo de presa e alterações dimensionais de cinco cimentos
obturadores de canais radiculares [Fill Canal (A); Endomethazone (B);
Trincanal (C); Alpha canal (D), e ZOE (E)] e concluíram que : 1. para se
obter a consistência “clínica ideal” dos cimentos obturadores de canais
radiculares, seria necessário uma maior incorporação do pó ao líquido, no
ato da espatulação, com o objetivo de alcançar um escoamento adequado e
uniforme; 2. os tempos de presa na consistência “clínica ideal” para os
cimentos A e C apresentaram-se relativamente normais com presa mais
rápida que os cimento D, E e B; 3. as alterações dimensionais (contração),
não foram significantes quando se utilizou a consistência “clínica ideal”, com
exceção do cimento D, que apresentou uma contração maior em
comparação aos outros cimentos estudados; 4. quando foi utilizada uma
consistência mais fluida, a contração foi bem maior para todos os cimentos
ensaiados, indicando claramente que quanto mais espessa for a massa
(menor quantidade de líquido e maior quantidade de pó), menor será a
alteração dimensional.
BOSCOLO, BENATTI, GONÇALVES (1979) estudaram a
radiopacidade de oito cimentos obturadores de canais radiculares: AH26,
Endomethasone, Tubliseal, ZOE (S.S. White), Fill Canal, Diaket-A, Trin-canal

e Alphacanal. Foram confeccionados 10 corpos de prova para cada cimento
obturador de canal e, após 24 horas, foram radiografados. A leitura
radiográfica de cada corpo foi realizada em fotomicroscópio II da ZEISS,
acoplado a um fotomultiplicadora RCAI Pa & ZEISS. Em seguida concluíram
que o cimento AH26 apresentou uma maior radiopacidade em relação aos
demais cimentos estudados. Os cimentos Endomethasone, Tubliseal e ZOE
, apresentaram uma maior radiopacidade do que a dos cimentos Fill Canal,
Diaket-A, Trincanal e Alphacanal, salientando-se que essa diferença de
radiopacidade só foi observada ao fotodensímetro e que, em todas as
marcas de cimentos utilizadas, não houve diferença do padrão em ambos os
lotes estudados.
LEONARDO et al. (1980) avaliaram a infiltração marginal na
obturação de canais radiculares, empregando os materiais Alfacanal
(envelhecido), comparativamente com o Fill canal, através do estudo da
influência do tempo de armazenamento e de diferentes fatores introduzidos
no método de condensação lateral. Utilizaram oitenta dentes humanos
unirradiculares e, após ter sido realizada a abertura coronária, os mesmos
foram instrumentados com limas tipo Hedströen até o nº 55, com ultrapasse
de 2mm além do forame apical. As irrigações foram realizadas com água
destilada e a obturação foi feita pela técnica de condensação lateral, com
auxílio de espaçadores digitais. Em um grupo, o cimento foi levado com
auxílio de uma broca lentulo e no outro, o cimento foi envolto com o cone
principal. Após a obturação, os dentes foram estocados em câmara úmida a
37OC. Decorrido 24 horas e 15 dias de armazenamento, os dentes foram
retirados da câmara úmida, secos e impermeabilizados com esmalte
comum, de maneira que os forames ficassem livres. Em seguida, foram
imersos em solução de Rodamina B a 0,2%, durante 24 horas. Decorrido
esse período, os dentes foram lavados e deixados em temperatura ambiente
por 6 horas para a fixação do corante. Os autores concluíram que : 1.
Nenhum dos materiais vedou totalmente o forame apical; 2. O tempo de
armazenamento pode influenciar na intensidade da infiltração; 3. em
nenhuma das técnicas o Alfacanal apresentou menor infiltração que o Fill

Canal; 4. O Fill Canal ofereceu menor infiltração na técnica de condensação
lateral com lentulo.
MORAES (1981) analisou as propriedades (tempo de presa,
textura, consistência ou fluidez, radiopacidade, estabilidade dimensional
através de teste de infiltração marginal). Os resultados levaram-no a concluir
que quanto à infiltração marginal envolvendo os períodos de 72 horas e 30
dias, obteve-se a seguinte ordenação dos cimentos testados: 1. mistura nº 1
- carbonato de bismuto 65%, hexametilenotetramina 19,75%, hidróxido de
cálcio 15%, dexametasona 0,25%; 2. mistura nº 2 - carbonato de bismuto
75%, hexametilenotetramina 24,75%, dexametasona 0,25%; 3. mistura nº 3 monóxido de chumbo 50%, óxido de zinco 27,75%, hexametilenotetramina
15%, hidróxido de cálcio 9%, dexametasona 0,25%; 4. AH26 original; 5.
mistura nº 4 - monóxido de chumbo 50%, óxido de zinco 29,75%,
hexametilenotetramina 20%, dexametasona 0,25%, cimento de óxido de
zinco e eugenol.
Um outro trabalho foi realizado no sentido de avaliar a
influência das técnicas do cone único, condensação lateral passiva e ativa
com pontas de Rhein, espaçadores digitais e lima tipo Kerr, sobre a extrusão
de cimento e na infiltração da obturação através do forame apical.
BERBERT et al. (1983) utilizaram 160 caninos humanos, na faixa etária
entre 30 e 40 anos, que foram estruturados em 5 grupos de 32 dentes cada,
da seguinte maneira: G1 - canais que receberam só o cone principal; G2 condensação passiva; G3 - abriu espaço com as pontas de Rhein; G4 espaçadores digitais; G5 - lima Kerr nº 30. Os resultados mostraram que as
técnicas de obturação com condensação lateral por espaçadores, tenderam
a produzir a extrusão do cimento pelo forame com maior freqüência que a
condensação lateral passiva ou do cone único. Mostraram também que, as
diferenças atribuídas às técnicas de obturação do cone único, da
condensação lateral passiva ou por espaçamento com pontas Rhein,
espaçadores digitais ou lima Kerr nº 30, na infiltração de
apical, não são estatisticamente significantes.
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HARRIS et al. (1982) compararam a capacidade seladora da
técnica de McSpadden, com ou sem cimento, com a de condensação lateral.
Utilizaram 60 incisivos centrais maxilares que foram instrumentados pela
técnica escalonada até pelo menos a lima nº 55 e irrigados com hipoclorito
de sódio a 2,5%. Os espécimes foram imersos em radioisótopos por 2 horas.
Os resultados mostraram que a técnica de McSpadden sem cimento
mostrou uma incidência mais alta estatisticamente significativa de infiltração
que a técnica de condensação lateral.
ILSLEY, EIBEEB (1983) avaliaram a qualidade apical do
selamento produzido com a técnica de McSpadden, contendo ou não
cimento, e também, compararam com a condensação lateral. Utilizaram
caninos maxilares e incisivos centrais, removendo as coroas com o objetivo
de facilitar a instrumentação e obturação. O canal radicular foi instrumentado
até a lima nº 50, 1mm aquém do forame apical. Os autores concluíram que:
todos os dentes mostraram infiltrações; os dentes obturados sem cimento
mostraram significativamente maior infiltração; e que, não houve diferença
entre o método controle (condensação lateral) e o método experimental
(McSpadden) quando o cimento foi usado.
ANTONIAZZI, BROW, PAIVA (1984) avaliaram, “in vitro”, a
infiltração apical do azul de metileno utilizado como indicador das condições
de selamento marginal na porção apical das obturações realizadas com
cimento N-Rickert e cones de guta-percha, aplicados de forma convencional
ou quando acompanhado de vibração aplicada na face, ou no próprio cone
de guta-percha. Utilizaram 60 dentes unirradiculares, cujas coroas foram
removidas com disco de carborundum na altura do colo. A rehidratação das
raízes foi realizada por submersão em soro fisiológico durante 72 horas em
estufa a 37OC. A seguir, procedeu-se o preparo químico-mecânico de cada
uma das raízes, de acordo com PAIVA, ANTONIAZZI (1988), utilizando-se
instrumento tipo Kerr. A preparação foi considerada adequada quando a lima
tipo Kerr nº 40 ultrapassava livremente o forame apical. As raízes foram
sorteadas em três grupos distintos, para os procedimentos de obturação,
cada um formado por 20 dentes: G1 - sem vibração; G2 - vibração facial; G3

- vibração intra-radicular no braço da pinça de cone por aproximadamente 5
segundos de cada vez. Após a obturação as raízes foram imersas no
corante indicador, por 48 horas. Os autores concluiram pela análise
estatística dos resultados, que os dois tipos de avaliação, permitiram
verificar que entre o G3 (vibração intra-radicular), e o G2 (vibração facial), a
diferença foi significante ao nível de 5% do teste Tukey, porém entre o G2 e
o G1 (sem vibração), a diferença tendeu a ser significante e que no G1 (sem
vibração) ocorreram os maiores valores de infiltração marginal.
ALEXANDER, GORDON (1985) procuraram comparar o
selamento apical produzido por cimentos à base de hidróxido de cálcio
(Sealapex, CRCS), com o selamento do cimento tipo Grossman. Utilizaram
60 incisivos centrais superiores, instrumentados e divididos em três grupos
de 10, e em seguida, obturados pela técnica de condensação lateral. O
primeiro

grupo utilizou o cimento tipo Grossman, o segundo grupo o

Sealapex e o terceiro grupo CRCS. Os resultados mostraram que o
Sealapex produziu selamento apical igual àquele produzido pelo cimento tipo
Grossman. O CRCS permitiu uma maior penetração de corante e uma maior
extrusão do que a apresentada pelo cimento tipo Grossman ou Sealapex .
MORAES, HOLANDA (1985) analisaram, comparativamente, a
infiltração marginal nas técnicas de condensação lateral passiva e ativa,
utilizando 28 incisivos humanos recém-extraídos e armazenados em água.
Realizada a abertura coronária, a câmara pulpar foi irrigada com 3 ml de
soro fisiológico. Obteve-se a odontometria e os canais foram preparados
pela técnica escalonada, foram secos com pontas de papel absorventes e
divididos em dois grupos assim determinados: Grupo I - condensação lateral
passiva - cimento de N-Rickert, introduzido no canal com o cone principal.
Em seguida, os cones acessórios envolvidos com cimento na ponta, foram
introduzidos no canal, forçados até obter resistência; Grupo II - condensação
lateral ativa - cimento preparado e introduzido no canal como no grupo I. A
condensação lateral foi realizada com lima tipo Kerr nº 30. Depois de
obturados, as superfícies externas dos dentes foram impermeabilizadas com
esmalte para unhas e resina epóxica, exceto 1mm ao redor do forame

apical. Os dentes foram imersos em solução de azul de metileno a 1% e
mantidos em estufa a 370C por 24 horas. Em seguida foram radiografados
no sentido mésio-distal, as coroas foram removidas e as raízes desgastadas
longitudinalmente até expor a obturação do canal. A profundidade da
infiltração do corante foi medida sobre a imagem projetada com ampliação
de 10 vezes. Os autores concluíram que a condensação lateral ativa tendeu
a propiciar melhor selamento do que a passiva, nas obturações de canais
radiculares

sem,

contudo,

chegar

a

um

destaque

estatisticamente

significante.
BRAIT (1987) avaliou duas técnicas de obturações dos canais
radiculares: técnica da condensação lateral e técnica de McSpadden.
Utilizou 20 incisivos superiores, extraídos, os quais foram biomecanicamente
preparados e obturados pelas técnicas citadas. Em seguida, os espécimes
foram imersos em solução de azul de metileno a 2% e colocados em estufa
a 37oC durante 7 dias. O autor concluiu não haver diferença significativa no
nível de infiltração marginal apical entre as técnicas utilizadas.
No intuito de avaliar a infiltração, via coronária, em dentes
tratados endodonticamente, e expostos à saliva artificial, MADISON,
SWANSON CHILES (1987), após realizar preparo biomecânico dos canais,
distribuíram os dentes em três grupos, cujas obturações foram feitas pela
técnica de condensação lateral com guta-percha e o cimento Sealapex, AH26
e de Roth. As aberturas de acesso foram seladas com algodão e cavit e
colocados em um umidificador por 48 horas. A seguir, as restaurações
provisórias foram removidas, os dentes imersos em saliva artificial por 7 dias
e colocados em tinta Nanquin. A análise das infiltrações indicou maior
infiltração para o AH26, quando comparado com o cimento de Roth, porém,
sem significância estatística.
MORAES et al. (1987) procuraram avaliar, “in vitro”, a
capacidade seladora do cimento sealapex comparado ao Endofill, utilizando
a técnica de McSpadden. Trinta dentes foram divididos em três grupos de
dez, sendo que no grupo I não foi usado cimento, demonstrando infiltração
apical significativamente maior ( p< 0,01), do que nos grupos com cimento.

Entre

os

grupos

com

Sealapex

e

Endofill

não

houve

diferença

estatisticamente significante.
BONETTI

FILHO,

LEAL,

MENDES

(1987)

avaliaram

a

capacidade seladora de seis diferentes técnicas de obturação de canais
radiculares em 120 incisivos centrais superiores, através da infiltração do
corante rodamina B a 0,2% e concluíram que, estatisticamente, em todos os
grupos estudados, ocorreu infiltração do corante, porém, em níveis variados.
A técnica da condensação lateral ativa (clássica) foi a mais eficiente
apresentando menor índice de infiltração, com uma média de 0,373mm. Em
seguida, apresentando diferenças estatísticas não significativas entre si,
vieram as. técnicas de condensação lateral ativa (biológica controlada),
condensação lateral passiva com vibração e McSpadden com cimento. A
menos eficiente foi a técnica de McSpadden sem cimento.
ZMENER (1987) avaliou o selamento apical dos cimentos à
base de hidróxido de cálcio (Sealapex, CRCS, Tubliseal). Foram preparados
90 dentes anteriores maxilares, os quais, após o preparo biomecânico dos
canais radiculares, utilizando limas de 15 a 50 e irrigação com hipoclorito de
sódio a 2,5%, foram secos com pontas de papel absorventes,e divididos em
três grupos de 30 dentes. No G1 foi utilizado o Sealapex, G2 (CRCS) e G3
(Tubliseal). Todos os dentes foram obturados pela técnica de condensação
lateral, impermeabilizados com duas camadas de esmalte para unhas e,
posteriormente, imersos em solução de azul de metileno por diferentes
períodos de tempo (1, 3 e 10 dias). O autor concluiu que: 1. todos os
materiais falharam em produzir um efetivo selamento apical; 2. O grau de
infiltração observado em todos os materiais foi similar para cada período de
observação, embora aumentasse com o decorrer do tempo.
Um estudo realizado por MADISON, WILCOX (1988) avaliou a
infiltração marginal apical de diferentes cimentos obturadores de canal
radicular, ‘’in vivo’’, utilizando 64 dentes posteriores de macacos. Após o
preparo biomecânico, pela técnica escalonada, os canais foram obturados
pela técnica de condensação lateral com os cimentos AH26 ; Sealapex e
Roth. As aberturas foram seladas com cavit durante 72 horas, em seguida,

removidas, deixando os canais expostos à cavidade oral por uma semana.
Decorrido esse período, os macacos foram sacrificados, os dentes foram
removidos e colocados no corante da Índia. Os resultados mostraram que
houve

penetração

considerável

do

corante

em

todos

os

grupos

experimentais, não havendo diferença estatisticamente significante entre os
cimentos, embora os canais obturados com o cimento Sealapex tenham
exibido valores de infiltrações ligeiramente menores.
ROBAZZA et al. (1988) realizaram um estudo ‘’in vitro’’ para
avaliar a infiltração apical quando utilizamos técnicas de vibração sônica e
ultra-sônica. Para isso utilizaram 30 dentes unirradiculares, cujas raízes
foram preparadas, fotografadas e analisadas de acordo com ANTONIAZZI,
PAIVA (1998). O cimento obturador foi o N-Rickert e os dentes foram
divididos em três grupos: G1 - Cimento levado ao interior do canal radicular
com lima nº 15, acoplada à peça de mão do aparelho de ultra-som; a seguir
o cone principal, ligeiramente envolvido pelo cimento na sua porção terminal,
foi levado ao interior do canal radicular; G2 - Cone principal envolvido com o
cimento e aplicação do ultra-som em vibração nos braços da pinça de cone;
G3 - Cone principal envolvido com o cimento, levado ao interior do canal e
aplicação da ponta emborrachada do vibrador, nos braços da pinça de cone.
Pela análise dos resultados, os autores concluíram que: 1 – O G2
apresentou menor infiltração marginal apical que o G1 e o G3; 2 - Apesar do
G1 apresentar média aritmética menor que o G3, a diferença não é
estatisticamente significante.
Procurando avaliar a infiltração marginal apical que poderia
ocorrer entre a técnica ultrafill, condensação lateral e uma combinação entre
as duas técnicas, ZUOLO et al. (1988) utilizaram 30 incisivos centrais
superiores humanos extraídos, biomecanicamente preparados e divididos
em três grupos da seguinte maneira: G1 - obturado pela técnica ultrafill sem
cimento; G2 - obturado pela técnica ultrafill mais condensação lateral; G3 obturado pela técnica condensação lateral mais cimento. Após o seu
preparo, os dentes foram imersos em solução de azul de metileno a 0,5% a
37oC por 72 horas.

Ao final, foram seccionados e colocados num mensuroscópio
com aumento de 10 vezes. Todos os grupos tiveram comportamento
semelhantes e, quando analisados pelo teste ‘’U’’ de MANN WITNEY, a nível
de 1% de significância.Quando analisado a nível de 5% a técnica ultrafill
mais condensação lateral apresentou melhor comportamento.
HATTON et al. (1988) avaliaram o efeito das forças de
condensação no selamento apical. Utilizaram 45 dentes anteriores, cujos
canais foram preparados biomecanicamente, irrigados com água oxigenada
e secos com pontas de papel absorvente. O cimento utilizado foi Pulp Canal
Sealer, colocado no interior do canal com lima nº 30 e obturado pela técnica
de condensação lateral. As forças utilizadas para obturar o canal foram de 1,
1.5, 2 ou 2,5Kg. Em seguida, foram impermeabilizados com esmalte de
unha, uma folha de estanho e outra camada de esmalte de unha. Os dentes
foram imersos em solução de azul de metileno a 2% por duas semanas. Os
autores concluíram que: 1 - Não houve diferença estatística entre o grau de
infiltração resultante de várias forças de condensação; 2 - Todos os dentes
tiveram infiltração
CHACCUR, PESCE, BOMBANA (1989), em trabalho de
pesquisa, utilizando 20 dentes humanos anteriores, extraídos, cujos canais
radiculares foram preparados biomecanicamente e, em seguida, obturados
pela técnica de condensação lateral. Os espécimes foram imersos no
corante azul de metileno a 0,5% por 72 horas. Posteriormente, foi
comparado à qualidade radiográfica da obturação no terço apical, com os
resultados da infiltração do corante azul de metileno a 0,5%. Utilizaram como
critério do exame radiográfico duas classes de profissionais a saber: clínicos
gerais e especialistas em endodontia. Os resultados desta análise revelaram
que : 1º - nem sempre a imagem radiográfica da obturação traduz a
hermeticidade do selamento apical; 2º - parece-nos existir uma certa
correlação entre o critério radiográfico e a análise laboratorial no que diz
respeito ao selamento apical.
BONETTI FILHO (1990) avaliou a biocompatibilidade de quatro
técnicas de obturação de canais radiculares: clássica (Fill canal); biológica

controlada (Fill canal);

com colocação apical de hidróxido de cálcio (Fill

canal) e a clássica (Sealapex). Para a execução destas técnicas foram
utilizados oitenta e dois canais, de 5 cães. Um alargador de nº 20 foi
introduzido no canal radicular até atingir o batente apical, iniciando-se o
processo de arrombamento com um alargador de nº 30 e, o limite da
perfuração foi de 2,0 mm além do comprimento inicial estabelecido. A
instrumentação foi realizada no batente apical, com alargadores e limas
Hedströen, até o nº 60. Os canais foram secos com pontas de papel
absorventes

e

obturados

com

cones

de

guta-percha

principais

e

secundários, de acordo com as quatro técnicas mencionadas. Todas as
câmaras pulpares foram fechadas com amálgama. Dez canais foram
instrumentados, mas não obturados, para servirem de grupo controle. Após
180 dias, os cães foram mortos, as peças descalcificadas, cortadas e
coradas com H.E. para análise histológica. As análises dos resultados,
através de biocompatibilidade permitiram a seguinte classificação, de acordo
com o grau de sucesso: 1º) Técnica Clássica (Sealapex); 2º) Colocação
Apical de Hidróxido de Cálcio (Fill Canal); 3º) Técnica Biológica Controlada
(Fill Canal); e 4º) Grupo Controle.
HABITANTE, BOMBANA, PESCE (1989) realizaram um estudo
comparativo, no sentido de observar o selamento marginal apical de canais
radiculares obturados, com ou sem preparo apical, utilizando 20 dentes
unirradiculares, que foram divididos em 02 grupos distintos: G1 - realizado o
preparo biomecânico, pela técnica seriada sem preparo apical; G2 - mesmo
preparo biomecânico, procedendo-se apenas o preparo apical. Depois de
obturados, os dentes foram imersos em solução de azul de metileno a 0,5%,
onde foram mantidos por 72 horas. Os resultados mostraram que o
selamento marginal apical dos dentes com preparo apical foram os que
apresentaram melhor desempenho.
MORAES et al. (1989) analisaram o tempo de presa e
escoamento de um cimento à base de hidróxido de cálcio (Sealapex),
comparando-o com um cimento de óxido de zinco eugenol (Endofill). Os
autores concluíram que: 1 - O tempo de presa do Sealapex foi muito lento na

ausência de umidade e muito rápido na presença desta; 2 – O endofill teve
um tempo de presa compatível com o tempo de trabalho clínico; 3 - A
umidade influiu no tempo de presa dos dois cimentos testados e, 4 - Os
cimentos obturadores tiveram escoamento adequado e uniforme.
BIRMAN ( 1990) estudou a histocompatibilidade de um cimento
à base de hidróxido de cálcio (Sealapex), por meio de implantes de
lamínulas de vidro contendo a substância, no tecido conjuntivo subcutâneo
de camundongos. O autor observou que a resposta histopatológica aos
sessenta dias é representada por focos de reação de corpo estranho, não
tendo sido observado focos de calcificação. Quanto às propriedades físicas,
a adesividade e o escoamento, comparado ao cimento N-Rickert,
apresentou menor grau de escoamento, enquanto a adesividade foi nula
frente ao teste de tração, ao final de 168 horas.
KUGA et al. (1990) avaliaram a infiltração marginal em
obturações de canais radiculares. Foram utilizados na pesquisa 60 caninos
humanos extraídos, preparados biomecanicamente e divididos em seis
grupos de 10 espécimes, todos obturados pela técnica do cone único mais
cimento. Os cimentos selecionados foram: Endomethazone, AH26, N-Rickert,
Endofill pro canal ou Rickert SP. A seguir os dentes foram imersos em azul
de metileno a 2% por 7 dias a 37OC. A análise dos resultados obtidos
permitiu ordenar os cimentos obturadores testados, partindo do mais
eficiente para o menos eficiente, assim distribuídos: Endomethazone , AH 26,
N- Rickert, Endofill, Pro-canal e Rickert SP, embora não tenha sido
observada diferença estatisticamente significante.
HOLLAND et al. (1990) realizaram um trabalho experimental, o
qual demonstrou que, bolsões de ar podem impedir a infiltração de corante
em determinadas áreas da região apical dos dentes com canais obturados.
Diante disso, foi objeto do experimento comparar a infiltração marginal dos
dentes, com canais obturados pela técnica da condensação lateral, quando
era ou não empregado o vácuo, antes da imersão dos dentes no corante.
Outras variáveis na técnica do emprego do vácuo foram analisadas. Os
resultados mostraram que, com emprego do vácuo, a infiltração marginal

pode ser mais pronunciada do que na ausência deste, e as variáveis de
emprego do vácuo e permanência do dente no corante, não determinaram
diferença na profundidade do elemento traçador.
MARQUES (1990) avaliou a condição do selamento marginal
apical da obturação do sistema de canais radiculares em 120 espécimes,
sob as seguintes condições: dentes e raízes de secção transversal circular e
elíptica, submetidos ou não à aplicação da condensação vertical e ajuste do
cone mestre, no comprimento de trabalho ou 1 mm aquém. A análise dos
resultados do selamento permitiu concluir que: 1 - nos canais com secção
transversal circular ou elíptica, sempre que se associou a condensação
vertical ao ajuste do cone mestre a 1mm aquém, a permeabilidade marginal
apical mostrou resultados mais favoráveis; 2 - os dentes obturados sem
condensação vertical mostraram maior grau de infiltração.
SOARES et al.(1990) avaliaram em 120 canais radiculares de
dentes de cães, a reação do tecido periapical frente aos seguintes cimentos
obturadores de canais radiculares : Sealapex, CRCS, OZE. A obturação dos
canais radiculares foi efetuada com cones de guta-percha e cimento
obturador pela técnica da condensação lateral. Os animais foram
sacrificados após 30 e 180 dias e as peças examinadas histologicamente.
Os resultados mostraram que tanto o Sealapex como o CRCS causaram
uma reação no tecido periapical similar àquela encontrada com OZE. Houve
depósito de novo tecido mineralizado ao longo das paredes do canal
radicular, causando um fechamento parcial da abertura apical, independente
do cimento obturador.
A fim de avaliar a influência da camada residual sobre a
adesão dos cimentos Sealapex, Sultan, e AH26 na dentina radicular,
GETTLEMAN, MESSER, EIDEER (1991), utilizaram 120 dentes, sendo 40
para cada cimento, os quais foram divididos em dois grupos, sendo que, em
20 canais radiculares foi removida a camada residual, enquanto que, nos
outros 20, era deixada intacta. Os resultados mostraram maior adesão dos
cimentos após a remoção da camada residual. Pôde-se constatar diferença

significante de infiltração somente no cimento AH26, que mostrou maior
adesão, quando a camada residual era removida.
HOLLAND et al. (1991b) observaram a qualidade do selamento
marginal de canais radiculares, obturados pela técnica de condensação
lateral, diante da atuação de alguns procedimentos clínicos. Foram utilizados
70 dentes humanos, extraídos e preparados biomecanicamente e divididos
em sete grupos de 10 espécimes, onde foram observados: a) canal seco
com cânula aspiradora; b) canal seco com cones de papel absorvente; c)
canal seco com cones de papel embebido no álcool; d) canal seco; e ) canal
que recebeu o curativo de PMCC; f) canal que recebeu uma aplicação de
EDTA ; g) canal que recebeu curativo com otosporin.
Em seguida foram obturados pela técnica da condensação
lateral e, posteriormente, imersos em solução de azul de metileno a 2%, por
24 horas. Os resultados permitiram as seguintes conclusões: 1º- a secagem
influenciou, significativamente, na eficácia do selamento marginal; 2º- com o
emprego do álcool não se notou melhores resultados do que os obtidos com
cones de papel absorvente; 3º- tanto o emprego de EDTA quanto o dos
curativos de demora mencionados, melhoraram a eficácia do selamento
marginal.
TANOMARU FILHO et al. (1991) propuseram avaliar a
capacidade seladora do cimento CRCS através de testes de infiltração. Para
isto foram utilizados 30 caninos instrumentados e obturados pela técnica da
condensação lateral e divididos em grupos da seguinte forma: No primeiro
grupo foi utilizado o cimento de óxido de zinco eugenol e no segundo e
terceiro

foi utilizado o CRCS, variando a proporção pó e líquido. Os

resultados não apresentaram diferenças estatísticas significantes, entre os
grupos obturados com o CRCS, porém quando comparados com o cimento
óxido de zinco eugenol, apresentaram alterações, significativamente
maiores.
SLEDER,

LUDLOW,

BOHACEK

(1991)

verificaram

a

solubilidade e o selamento a longo prazo, in vitro, dos cimentos à base de
hidróxido de cálcio (Sealapex) e de óxido de zinco e eugenol (Tubliseal).

Utilizaram 52 dentes humanos anteriores unirradiculares, nos quais os
canais foram preparados pela técnica escalonada até 1 mm aquém do ápice
radicular. Os dentes foram divididos aleatoriamente em três grupos. O grupo
1 continha quatro dentes que serviram de controle e que foram obturados
com guta-percha, porém, sem cimento. O grupo 2 continha 24 dentes, que
foram obturados com guta-percha e Sealapex. Os 24 dentes remanescentes
do grupo 3 foram obturados com guta-percha e o Tubliseal. Após a
obturação pela técnica clássica, e a condensação lateral ativa, os dentes
foram imersos em solução salina, trocada semanalmente, permitindo assim,
que os cimentos completassem sua presa em ambiente fluido. Após 2 e 32
semanas, os espécimes foram removidos da solução, impermeabilizados
com duas camadas de esmalte para unhas, e imersos em tinta Nanquim por
72 horas. Após este período, os espécimes foram lavados, secos, tiveram o
impermeabilizante removido e em seguida foram descalcificados. A
penetração linear do corante em cada dente foi medida utilizando-se um
estereomicroscópio. Os resultados mostraram que a média de infiltração do
Tubliseal foi de 0,502 mm no período de duas semanas, e de 0,523 mm em
trinta e duas semanas. No Sealapex ocorreu uma infiltração de 0,516 mm
em 2 semanas, e de 0,561 em 32 semanas. Nos dois períodos examinados
ocorreu dissolução semelhante no Sealapex e Tubliseal.
HOLLAND et al. (1991a) analisaram a infiltração marginal após
obturação do canal, de dentes humanos extraídos, com diferentes cimentos
obturadores. Os cimentos utilizados foram os seguintes: óxido de zinco e
eugenol, Fill canal, Rickert, AH26, Sealapex, CRCS, New B2 e um cimento
experimental. Os espécimes, 24 horas e 72 dias após a obturação, foram
mergulhados em solução de azul de metileno, em ambiente com vácuo. Os
autores concluíram que : 1 - a infiltração marginal aos setenta e cinco dias
foi maior do que aquela observada às 24 horas, para todos os cimentos
obturadores; 2 – considerando-se a ordem da menor para a maior infiltração
marginal ocorrida no tempo de 24 horas de pós-operatório, pôde-se
relacionar os cimentos obturadores da seguinte forma: Sealapex, cimento
experimental, AH26, New B2, CRCS, Rickert, OZE e Fill Canal; 3 - no tempo

pós-operatório de setenta e cinco dias a ordenação crescente de infiltração,
seria: Sealapex, New B2, AH26, CRCS, Cimento Experimental, Rickert, OZE
e Fill Canal.; 4 - os cimentos que promoveram melhor selamento marginal
foram os cimentos à base de hidróxido de cálcio e resina epóxica.
Com a finalidade de analisar em conjunto, de modo
padronizado e com metodologia adequada à influência de diferentes
técnicas de adaptação do cone principal à porção apical do canal radicular,
na extrusão do material obturador e na qualidade do selamento marginal
obtido, MURATA, HOLLAND (1992) utilizaram 110 dentes humanos
unirradiculares, extraídos, divididos em nove grupos de 10 dentes e o
restante utilizado no grupo controle. Após preparados, os dentes foram
obturados pela técnica da condensação lateral, impermeabilizados com
Araldite e mergulhados em uma solução de azul de metileno a 2% e, em
seguida, o vácuo retirado por uma bomba. Os resultados puderam mostrar
que as variações na adaptação do cone principal, determinaram diferenças
na profundidade de infiltração marginal de azul de metileno a 2%. O grupo
controle positivo exibiu infiltração total, enquanto que o controle negativo não
exibiu infiltração.
SAUNDERS, SAUNDERS (1992) analisaram o efeito da
remoção da camada residual sobre a infiltração, via coronária, de obturações
radiculares utilizando dois tipos de cimentos: Tubliseal ou um cimento
resinoso à base de ionômero de vidro (Vitrebond). Utilizaram 60 dentes,
obturados pela técnica de condensação lateral e divididos em quatro grupos
com 15 dentes cada. Os dentes foram estocados por uma semana,
termociclados e a extensão coronária foi determinada para cada grupo após
a imersão em corante da índia, por 90 horas. Os dentes foram
desmineralizados, desidratados e diafanizados em solução de metilsalicilato.
A profundidade média de infiltração para os grupos em que a camada
residual foi deixada intacta foi de 4,26 r 1.53mm e 6.83 r 1.65mm para o
Vitrebond e o Tubliseal, respectivamente. Quando a camada residual foi
removida, a média para a profundidade de infiltração para o grupo com
Vitrebond foi 1.23 r 0.29mm e 3.72 r 1.23mm para o grupo Tubliseal. Os

resultados mostraram que ambos os cimentos, utilizados naqueles dentes
em que a camada residual foi removida, apresentaram menor infiltração
coronária do que naqueles em que a camada residual ficou intacta.
HOLLAND et al. (1993) avaliaram a infiltração marginal após o
emprego do hidróxido de cálcio como curativo de demora, utilizando oitenta
dentes humanos que foram preparados a 1 mm aquém do forame apical,
sendo o batente apical realizado com a lima nº 40, seguido de
escalonamento até a lima nº 80. Quarenta dentes receberam curativo com
hidróxido de cálcio e quarenta foram obturados na mesma sessão. Os
oitenta dentes foram divididos a seguir em oito grupos de 10 dentes cada:
G1 - dentes cujos canais, após o preparo biomecânico, foram obturados pela
técnica de condensação lateral; G2 - dentes que, após o preparo
biomecânico, tiveram seus canais preenchidos com EDTA por cinco minutos.
Após esse tempo o EDTA foi removido por irrigações com hipoclorito de
sódio a 1%. Os canais foram secos e obturados também pela técnica da
condensação lateral; G3 - dentes cujos canais receberam um curativo de
hidróxido de cálcio. Esse material foi removido do interior do canal radicular
com auxílio de um instrumento endodôntico nº 35 e abundantes irrigações
com hipoclorito de sódio a 1%; G4 - foi realizado o mesmo procedimento do
Grupo 3, porém, instrumentando o canal radicular com as limas de número
35, 40 e 45; G5 - foi efetuado o mesmo procedimento do Grupo 3, porém ao
final, foi empregado o EDTA da mesma forma que a descrita para o GrupoII;
G6 - realizaram-se os procedimentos descritos para o Grupo IV,
empregando-se, ao final, o EDTA da forma descrita para o Grupo II; G7 - no
grupo controle positivo - os canais radiculares não foram obturados; G8 - no
controle negativo- os canais radiculares foram obturados e totalmente
envolvidos por Araldite. Os dados obtidos nas condições experimentais
deste trabalho permitiram chegar às seguintes conclusões: 1 - Obturações
de canal realizadas pela técnica da condensação lateral, empregando como
cimento obturador, o óxido de zinco e eugenol, exibiram infiltração
significativamente menor, quando foi previamente utilizado, por sete dias, um
curativo de demora com hidróxido de cálcio; 2 – O emprego de limas

endodônticas, até um número maior que o último instrumento que atuou no
limite de trabalho, aliado a irrigações com hipoclorito de sódio a 1% e
empregando-se ou não o EDTA, não anulou o efeito observado com o
emprego do hidróxido de cálcio; 3 - A utilização do EDTA, ao final da
instrumentação do canal, também determinou significante diminuição da
infiltração marginal. Essa diminuição, embora menos expressiva que a
observada após o uso do hidróxido de cálcio, não revelou diferenças
estatisticamente significantes em relação a este último material.
ZUOLO, CRAVERO, IMURA (1993) objetivando avaliar, “in
vitro”, a infiltração de corantes em canais curvos, comparou três técnica de
obturação: condensação lateral, thermafil e ultrafil. Utilizou-se em todos os
grupos o cimento Fill canal com proporção pó-líquido padronizada,
espatulado na mesma consistência e levado em toda a extensão do canal
com uma lima

de nº 15. Após a obturação utilizando essas técnicas,

procedeu-se a imersão em azul de metileno a 2% e 37oC durante 7 dias. Em
seguida,

seccionou-se

longitudinalmente

os

espécimes

para

serem

analisados. Os resultados levaram os autores a concluirem que não houve
diferença estatisticamente significante entre as técnicas comparadas, quanto
à infiltração apical do corante azul de metileno. Numericamente as médias
de infiltração foram as seguintes: condensação lateral: 1,61mm; Thermafil:
1,68mm; e Ultrafil: 2,37mm. Nenhuma das técnicas estudadas impediram
totalmente a infiltração apical do corante.
KHAYAT, LEE, TORABINEJAD (1993) avaliaram o tempo
necessário para que a bactéria presente na saliva natural humana
penetrasse em todo o sistema de canais radiculares, obturados com a
técnica de condensação lateral e vertical, em modelos “in vitro”. Utilizaram
40 molares mandibulares, preparados biomecanicamente pela técnica
escalonada e foram obturados com guta-percha e cimento Roth em seguida,
foram divididos em grupos: G1 - quinze dentes obturados com guta-percha e
cimento Roth, utilizando a técnica de condensação lateral; G2 - quinze
dentes foram obturados com o mesmo material citado, utilizando a técnica
de condensação vertical. O controle positivo, com cinco dentes, foi obturado

apenas com cones de guta-percha. O controle negativo foi obturado com
guta-percha e cimento de Roth a técnica de condensação lateral. Em toda a
superfície deste grupo foram passada duas camadas de base para unhas.
Os resultados mostraram que nenhuma invasão bacteriana ocorreu no grupo
controle negativo. No grupo controle positivo ocorreu completa invasão
bacteriana em dois dias. Em menos de trinta dias todos os canais
radiculares

foram

recontaminados.

Não

houve

diferença

estatística

significante entre os dois métodos de obturação.
FACHIN, SILVA (1993) propuseram avaliar, “in vitro”, a
influência de duas técnicas de preparo do canal radicular (seriada e
escalonada com preparo apical), sobre o selamento apical, através do grau
de infiltração longitudinal do corante azul de metileno a 2%. Foram utilizados
50 incisivos humanos inferiores, cujo limite do preparo biomecânico foi 1mm
aquém do forame apical, obturados pela técnica de condensação lateral. Os
espécimes foram divididos em três grupos, sendo que dois foram obturados
com cimento vedacanal (à base de óxido de zinco e eugenol), e o terceiro
(controle), não recebeu instrumentação nem obturação. Os dentes foram
impermeabilizados com três camadas de esmalte para unhas, exceto os 3
mm apicais, e os ápices foram imersos no corante. Os resultados levaram os
autores a concluírem que existe relação direta entre a técnica de preparo do
canal e a intensidade da infiltração apical. As duas técnicas permitiram
infiltração, sendo que a técnica escalonada com preparo apical mostrou
menor grau de penetração do corante.
PILATTI (1993) avaliou a influência da camada residual, sobre
a infiltração apical quantitativa, em obturações de canais radiculares, pela
técnica de condensação lateral utilizando o cimento de N-Rickert. Em
seguida, o selamento coronário foi realizado com resina composta
fotoativada, com prévio condicionamento ácido. Foram utilizados 27 dentes
unirradiculares,

extraídos

e

cujos

canais

foram

preparados

biomecanicamente, pela técnica escalonada e, em seguida, foram divididos
em três grupos de nove elementos, onde o primeiro grupo recebeu irrigação
de hipoclorito de sódio 1%, aspiração e depois o canal radicular foi seco com

cones de papel absorvente. No segundo grupo, inundou-se o canal com
EDTA tri-sódico a 17% e utilizou-se o instrumento memória em todas as
paredes do canal radicular. No terceiro grupo foi introduzido cone de papel
absorvente, umedecido com EDTA tri-sódico a 17% no interior do canal,
permanecendo por cinco minutos. No final, todos os grupos foram irrigados
com 2 ml de hipoclorito de sódio a 1%, aspirados e secos. Os resultados
foram obtidos por meio da leitura espectométrica. O autor concluiu que a
menor infiltração foi a do grupo que utilizou EDTA mais instrumento
memória.
Em 1993, BARBOSA et al. realizando testes de citotoxicidade
pelo uso do radiocromo (51Cr), que consiste em avaliar a quantidade de

51

Cr

liberada pela célula agredida em um meio de cultura, estudou os cimentos
endodônticos N-Rickert, Sealer 26, FS e Fill Canal. Os cimentos foram
manipulados e avaliados imediatamente após o tempo de presa.
Fibroblastos do ligamento periodontal e L929 foram utilizados como
marcadores. Dos cimentos estudados, o Sealer 26 foi o menos tóxico,
seguido imediatamente pelos cimentos N-Rickert e Fs, enquanto o Fill Canal
foi o mais tóxico.
FIDEL (1993) avaliou as propriedades físicas de cimentos
obturadores contendo hidróxido de cálcio em sua fórmula (Sealer 26,
Sealapex,

Apexit

,CRCS

e

um

cimento

experimental

PR-Sealer)

comparando-os com o Fill Canal. O Sealer 26 apresentou boas propriedades
físicas, com exceção de sua radiopacidade e espessura do filme. Todos os
cimentos apresentaram escoamentos compatíveis, com valores que
variavam de 28 a 47 milímetros. Estes apresentaram-se com pH alcalino,
não só imediatamente após a espatulação, como

também depois de

decorrido o tempo do experimento.Os cimentos testados possibilitaram a
mensuração de sua adesividade à dentina.
ARAKI et al. (1993) avaliaram, ‘’in vitro’’, a citotoxicidade de
dois cimentos de óxido de zinco e eugenol. Os cimentos apresentavam pó
idêntico. O líquido de um cimento, o Canals, era o óleo de cravo (com mais
de 89% de eugenol), e o líquido do Canals-N, era na maioria, ácido e glicol.

A citotoxicidade foi avaliada usando-se o método radiocromo com quatro
tempos de exposição. Misturas frescas de Canals foram amplamente tóxicas
(p<0,01) para as duas células, tendo sido detectada a toxicidade, após 24
horas. Em nenhum período foi observado toxicidade com o cimento CanalsN. Estes resultados indicaram que ambos os materiais tiveram um baixo
conteúdo de água difundindo o componente tóxico. Substituir o eugenol,
poderia favorecer uma diminuição na toxicidade do cimento .
DALAT, SPANGBERG (1994) compararam a infiltração apical
utilizando a técnica a vácuo, em raízes obturadas com cinco diferentes
métodos

de

obturação

com

guta-percha:

técnica

do

cone

único,

condensação lateral, condensação vertical, thermafill e ultrafill. Todos os
espécimes foram obturados com AH26 e imersos em um frasco à vácuo
contendo solução corante de azul de metileno. O ar foi removido com uma
bomba à vácuo, com uma pressão de 75 tor, por 30 minutos. As raízes
foram seccionadas longitudinalmente e a extensão da penetração linear foi
medida. Os valores médios de infiltração foram: 1,55mm para a técnica do
cone único; 2,25 mm para a técnica da condensação lateral; 2,61mm para o
Thermafill; 3,51 para o Ultrafill.
KOCH, MIN, STEWARD (1994) compararam a infiltração apical
entre Ketac Endo e o cimento de Grossman, utilizando 48 dentes, que foram
divididos aleatoriamente em quatro grupos: G1 - obturação com cone de
guta-percha único e cimento de Grossman; G2 - obturação com cones de
guta-percha, cimento de Grossman e condensação lateral; G3 - obturação
com cone de guta-percha único e cimento de ionômero Ketac Endo; G4 obturação com cones de guta-percha, cimento Ketac Endo e condensação
lateral. Após o preparo biomecânico do canal radicular, as raízes foram
imersas em tinta nanquim por 10 dias. Os resultados deste estudo não
mostraram diferenças estatísticas significantes entre os grupos 1 e 2, assim
como entre o grupos 3 e 4. Houve diferença estatisticamente significante
entre o cimento de Grossman e o Ketac Endo com cone único e não houve
diferenças significantes entre os métodos com condensação lateral.

WU, GEE, WESSELINK (1994) avaliaram, em 240 raízes
bovinas, a capacidade de selamento de quatro cimentos obturadores de
canais radiculares de diferentes espessuras, usando o modelo de transporte
de fluido. Os cimentos testados, associados a cones de guta-percha, foram o
AH26 sem prata, Ketac-Endo, Sealapex e Tubliseal, e as espessuras
avaliadas foram de 0,05, 0,25 ou 3 mm. Os resultados mostraram que,
quando utilizados sem guta-percha, o AH26 e o Sealapex promoveram
melhor selamento apical que o Tubliseal e o Ketac–endo. Quando a
espessura era de 0,05mm, o Ketac Endo foi o cimento que apresentou
melhor selamento. Assim sendo, concluíram que as espessuras das
camadas dos cimentos influenciam na qualidade do selamento após a
obturação de canais radiculares.
SOUZA, BERNARDINELLI, BERBERT (1994) estudaram a
magnitude da infiltração e sua variabilidade, marcados pelo azul de metileno,
violeta de genciana, fluoresceína e rhodamina B, em 160 canais
unirradiculares, obturados com óxido de zinco e eugenol ou com Sealapex,
empregando-se a técnica híbrida de Tagger. Realizada a condensação
vertical, a câmara pulpar foi preenchida com lumicon e a coroa
impermeabilizada com várias camadas de cera derretida, sendo imersos em
saliva artificial, veiculando azul de metileno a 2%, violeta de genciana a 2%,
fluoresceína a 2% e Rhodamina B a 1%. Através dos resultados obtidos
pôde-se concluir: 1 – O Sealapex apresentou menor magnitude de infiltração
que o óxido de zinco e eugenol; 2 - Houve aumento da magnitude de
infiltração marginal com o decorrer do tempo de imersão dos dentes nos
corantes; 3 - As maiores magnitudes de infiltração foram observadas com a
fluoresceína e a Rhodamina B, seguindo-se do azul de metileno e da violeta
de genciana; 4 - A fluoresceína apresentou índices de variabilidade de
resultados mais insconstantes e maiores, especialmente ante o sealapex; e
o azul de metileno apresentou variabilidade mais constante e coerente.
TEIXEIRA et al. (1994) compararam o vedamento marginal
apical, quando realizado o preparo com limas flexogates e flexofile, em
canais radiculares curvos. Utilizaram 30 canais radiculares pertencentes a

raízes mésio-vestibulares de molares superiores. O preparo foi realizado
com limas Flexofile (Maillefer) ou Flexogates (Maillefer) obedecendo à
técnica da anticurvatura. Em seguida, os canais foram obturados pela
técnica de condensação lateral, utilizando o cimento N-Rickert. As raízes
foram imersas em solução de azul de metileno a 0,5%, a 370C, em ambiente
de umidade absoluta por 72 horas. Decorrido este período, as raízes foram
lavadas com água corrente e incluídas em gesso pedra. O índice de
penetração do corante foi medido com o auxílio de microscópio comparador.
Os autores concluíram que não houve diferença estatisticamente significante
quanto ao vedamento marginal apical, quando do emprego das limas
Flexofile ou Flexogates para o preparo apical.
ESTRELA et al. (1994) avaliaram a infiltração apical usando
vários cimentos e técnicas de obturações. Utilizaram 80 incisivos superiores
em que 1/3 cervical destes, foram preparados com brocas Gates-Glidden e o
1/3 apical com limas nº 60. Após o preparo usou-se EDTA PH 7,2, por 5
minutos. Os dentes foram divididos aleatoriamente em quatro grupos de 20
dentes cada : Grupo I - os canais foram obturados com cones de gutapercha e Fill-Canal, usando-se uma condensação lateral ativa com
condensadores manuais para 10 dentes, enquanto os outros 10 receberam
condensação passiva; Grupo II - utilizou-se cimento N-Rickert com
condensação lateral passiva e ativa; Grupo III - utilizou-se cimento Sealapex
com condensação lateral passiva e ativa; Grupo IV - utilizou-se cimento AH26
com condensação lateral ativa e passiva. Depois de obturados, as
superfícies dos dentes foram fechadas com resina epóxica, deixando os
forames apicais expostos. Os dentes foram imersos em solução de azul de
metileno a 0,5% por 72 horas a 37º C. Depois, os dentes foram lavados e
imersos em blocos de gesso e, em seguida, cortados longitudinalmente na
direção V-L, até que os canais radiculares ficassem visíveis e o
seccionamento final foi realizado com disco 0.6. Em seguida os autores
concluíram que: 1 - todos os cimentos estudados mostraram infiltração
apical; 2 -nenhuma diferença, estatisticamente significante, foi observada
entre os cimentos obturadores; 3 - Comparando-se a infiltração apical entre

a condensação lateral ativa e passiva, o Fill Canal, Sealapex e AH26
mostraram diferenças significantes para cada cimento, com valores baixos
para a condensação lateral ativa. O cimento obturador N-Rickert não
mostrou diferenças significantes.
Para avaliar, ‘’in vitro’’, a micro-infiltração nas obturações de
canais radiculares após o preparo para núcleos, verificando a influência do
momento e do nível de corte das obturações, após o contato ou não com a
saliva, foi desenvolvido por VALERA, BERNARDINELLI, BERBERT (1994)
um trabalho em 108 raízes de caninos humanos extraídos, instrumentados e
obturados pela técnica de condensação lateral e cimento Sealapex, os quais
foram divididos em nove grupos de 12 dentes com cortes em diversos
terços, e armazenados em saliva artificial ou imediata imersão em azul de
metileno a 2%. Os resultados mostraram que, no corte imediato da
obturação com imersão imediata em corante, o terço apical apresentou
menor infiltração. Em relação a análise geral dos outros grupos, houve uma
tendência a menores infiltrações no terço apical, tendo a saliva artificial
aumentado, significativamente, a magnitude da infiltração marginal via
coronária.
Em outro trabalho realizado com a finalidade de analisar a
qualidade seladora de três tipos de guta-perchas, Regular Set, Firm Set e
Endo Set, aliadas a um cimento obturador comparando-as à técnica da
condensação lateral, HOLLAND et al. (1995) utilizaram 60 dentes recémextraídos e armazenados em solução de formol a 10%, preparados
biomecanicamente, e depois de obturados imersos em solução de azul de
metileno a 2% em ambiente a vácuo, por um período de 24 horas. Ao final,
foram seccionados longitudinalmente e analisados com ocular micrometrada
e lupa esteroscópica, mostrando que os melhores selamentos foram
observados com o emprego das guta perchas Regular Set e Firm Set e, o
pior, pela guta percha Endo Set.
MITTAL,

CHANDRA

e

CHANDRA

(1995)

avaliaram

comparativamente a toxicidade de 4 cimentos obturadores: óxido de zinco e
eugenol, tubliseal, sealapex e endoflas. Utilizaram 15 ratos adultos albinos,

com 150 a 200 gramas e foram sacrificados 48 horas, 7 dias, 14 dias, 1 mês,
e 3 meses. O exame histológico revelou que todos os cimentos causaram
inflamação e que diminuíram com o tempo, exceto o óxido de zinco e
eugenol, cuja inflamação aumentou após 48 horas e 7 dias, mostrando
depois, tendência a declinar. O Sealapex mostrou moderada inflamação
após 48 horas. O Óxido de zinco e eugenol, Tubliseal e Endoflas foram
severamente tóxicos após 48 horas e 7 dias. Todos os cimentos utilizados
não mostraram reação inflamatória no período de três meses.
HOLLAND, MURATA, SALIBA (1995) avaliaram a infiltração
apical em dentes obturados pela técnica de condensação lateral e pré
medicados com hidróxidos de cálcio. Os cimentos utilizados foram Fill canal,
AH26 e Apexit. Cento e quarenta dentes humanos extraídos foram
preparados biomecanicamente e, exclusivamente, por alargamento até a
lima nº 80. Sessenta dentes receberam curativo com hidróxido de cálcio e
foram mantidos, em câmara úmida por 7 dias. Decorrido

este prazo foi

removida a medicação com irrigação de hipoclorito de sódio a 1% e limas no
10. Os dentes foram divididos em grupos de 20. Vinte dentes foram tomados
para os controle positivo e negativo. Os canais radiculares foram
posteriormente obturados e, decorridos 24 horas ou 30 dias, os dentes foram
mergulhados em solução corante de azul de metileno a 2% no interior de um
ambiente com vácuo. Os espécimes foram partidos e as infiltrações
marginais dimensionadas. Os resultados mostraram que, a infiltração
marginal observada aos 30 dias, após a obturação dos canais radiculares,
foi maior do que nas 24 horas. As maiores infiltrações foram observadas
com Fill Canal e as menores com o Apexit. O curativo de demora com
hidróxido de cálcio determinou melhor vedamento do canal nos espécimes
obturados com o Fill Canal e AH26.
O selamento apical de canais obturados, com ou sem prévia
modelagem, ou individualização da porção terminal do cone de guta-percha
principal, com eucaliptol e, a influência da confecção do preparo apical, foi
avaliada por SHIMABUKO et al. (1995). Trinta dentes foram divididos em :
G1 (sem preparo apical com modelagem); G2 (com preparo apical e com

modelagem); e G3 (com preparo apical sem modelagem). Após a imersão
no corante azul de metileno 0,5%, a leitura da infiltração apical foi realizada
em microscópio de perfil. Os autores concluíram que houve diferença de
infiltração apical para os três grupos estudados, com valores maiores para
os grupos em que se efetuou a moldagem do cone principal. Os valores
obtidos para os três grupos não exibiram, entre si, diferença estatisticamente
significante.
ESTRELA et al. (1995a) analisaram, comparativamente, o
selamento apical produzido pelos cimentos Sealapex, Apexit e Sealer 26.
Utilizaram 30 incisivos centrais que foram preparados biomecanicamente até
a lima no 60. A irrigação foi realizada com hipoclorito de sódio a 1%.
Concluída a instrumentação, utilizou-se EDTA a 17%, por 5 minutos. Os
dentes foram divididos em três grupos de 10 e obturados com a técnica de
condensação lateral ativa, seguida de condensação vertical. Estes foram
impermeabilizados com resina epóxica (araldite), e imersos em solução de
azul de metileno a 2%, sendo, inicialmente, mantidos por 3 minutos sobre
vibração, produzidas por vibrador de gesso e mantidos 72 horas a 37oC sem
vibração. Os autores concluíram que : 1 - todos os cimentos mostraram
infiltrações apicais; 2 - os três cimentos apresentaram diferenças nas
infiltrações apicais, sendo que a menor infiltração foi a do Sealer 26 (0,856
mm), seguindo-se a do Sealapex (0,979 mm), e do Apexit (0,987mm), não
sendo estatisticamente significante.
ESTRELA et al. (1995b) analisaram, comparativamente, a ação
antibacteriana de três cimentos obturadores (Sealapex, Sealer 26 e Apexit)
sobre culturas puras de bactérias aeróbias facultativas (Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa e Estreptococcus faecalis). Os resultados obtidos
mostraram que os cimentos obturadores analisados não promoveram halos
de inibição de crescimento em nenhum dos referidos microorganismos,
expressando total ausência de efeito antibacteriano.
WU, WESSELINK, BOERSMA (1995) tiveram como propósito
avaliar a infiltração de quatro cimentos obturadores de canal radicular, AH26,
Sealapex, Ketac Endo e Tubliseal, em 240 raízes bovinas, imediatamente e

após um ano da reação de presa final. A determinação da infiltração foi
medida usando um modelo de transporte de fluido, desenvolvido por Pashley
em 1983, o qual permite a análise da infiltração longitudinal. Inicialmente, os
canais radiculares dos dentes bovinos foram alargados até um diâmetro de
3mm e obturados apenas com os cimentos ou com cones de guta-percha e
cimento. Foram avaliadas 3 camadas de cimento, ou seja, 0,05, 0,25 e 3mm
de espessura. Após a 1a avaliação, 12 espécimes foram separados para
outros fins e os 228 restantes foram armazenados a 37oC por um ano. A
seguir, foi realizada a 2 a leitura, sendo os resultados analisados pelos teste
do Qui-quadrado. Os resultados, após a segunda medida, mostraram que
todos os cimentos produziram melhor selamento quando a camada de
cimento era mais fina. O AH26, Ketac – Endo e Tubliseal mostraram uma
redução na infiltração em função do tempo, menor que no Sealapex
(p< 0,05). Concluíram que a infiltração do cimento sofre alteração em função
do tempo, e que a qualidade do selamento parecer depender de mútiplos
fatores, incluindo a espessura da camada de cimento e a solubilidade.
Nesse

estudo,

AHLBERG,

ASSAVANOP,

TAY

(1995),

procuraram avaliar o padrão de infiltração linear mostrado pela solução
aquosa de azul de metileno a 5% (MB), e pelo nanquim. Utilizaram 125
raízes de dentes unirradiculares humanos, extraídos, que foram preparados
utilizando-se a técnica escalonada, sob copiosa irrigação. Os espécimes
foram divididos aleatoriamente em três grupos, que foram obturados com a
guta–percha e com 3 diferentes cimentos obturadores de canal radicular:
Sealapex (40 raízes), Tubliseal (40 raízes) e Ketac- Endo (20 raízes),
utilizando-se a técnica de condensação lateral ativa. Os dentes restantes
foram aproveitados como controle positivo, quando os canais eram
obturados com guta-percha sem cimento e, como controle negativo, quando
os ápices eram selados com esmalte de unhas. Após as obturações, as
raízes ficaram imersas por 7 dias

em azul de metileno e nanquim. A

penetração do corante foi medida usando um estereomicroscópio Wild Leitz,
após as raízes terem sido seccionadas longitudinalmente. Em todos os
grupos, o azul de metileno mostrou maior penetração que o nanquim. Os

resultados foram estatisticamente significantes, com exceção do grupo
controle positivo. O controle negativo não mostrou penetração. Concluiu-se
que o azul de metileno, por ter baixo peso molecular, penetra mais
profundamente que o nanquim, que apresenta partículas maiores.
HOLLAND, MURATA (1995) avaliaram, radiograficamente, se
canais laterais e ramificações apicais do canal principal são capazes de
serem obturadas com cimento à base de hidróxido de cálcio. Utilizaram 30
dentes humanos unirradiculares e portadores de um só canal principal. As
coroas foram eliminadas com um disco de aço diamantado e, em seguida,
realizado o preparo biomecânico. Foi simulado o canal lateral efetuando-se
uma perfuração da dimensão de um instrumento de no 15 no sentido
vestíbulo-lingual. Os canais foram obturados pela técnica de condensação
lateral utilizando-se os seguintes cimentos: N-Rickert, Sealapex e Apexit.
Concluída as obturações os dentes foram radiografados no sentido
vestíbulo-lingual (V-L) e mésio-distal (M-D). As radiografias foram projetadas
e os autores concluíram que os cimentos à base de hidróxido de cálcio
possuem escoamento suficiente para penetrar no sistema de canais
radiculares durante a obturação pela técnica de condensação lateral.
GEROSA et al. (1995) avaliaram a biocompatibilidade de seis
cimentos endodônticos: Pulp Canal Sealer, AH26, Rocanal-R2, Rocanal R3,
Bioseal e Endomethasone. Os autores concluíram que: 1 - severa
citotoxicidade foi observada na primeira e segunda semanas com o AH26;
2 - o Pulp Canal Sealer e Endomethasone mostraram baixa toxicidade na
primeira e segunda semanas

e em 24, 28, 72 horas; 3 - moderada

citotoxicidade foi observada na primeira e segunda semana com o Bioseal,
exceto nas 48 e 72 horas. Moderada citotoxicidade foi observada na primeira
e segunda semanas com Rocanal-R3, nas primeiras 24 horas.
OLIVEIRA (1995) avaliaram, “in vitro”, a influência da vibração
intra-radicular ultra-sônica frente a cimentos à base de óxido de zinco e
eugenol (Fill-Canal, cimento de Grossman-USP, cimento Endo-Fill), sobre a
qualidade do hermetismo apical. Utilizaram 30 dentes unirradiculares e
dividiram em três grupos de 10, de acordo com o cimento obturador a ser

empregado: G1 - cimento Fill-Canal, G2 - cimento de Grossman - USP, G3 Cimento Endo-Fill. Concluída a obturação pela técnica de vibração ultrasônica nos braços da pinça do cone, os dentes foram imersos em solução
azul-de-metileno a 0,5% e ph 7,2, mantidos em estufa por 48 horas a 37oC,
a 100% de umidade relativa. Os espécimes foram lavados em água corrente
e cortados no sentido próximo-proximal, em aparelho para se cortar tecido
duro. Através de um microscópio de mensuração, da marca Nikon, foram
realizadas as mensurações lineares de infiltração marginal apical. Os
resultados mostraram que o grupo I (Fill-Canal), apresentou o menor índice
de infiltração marginal apical, e não houve diferença entre os grupos
testados (Fill-canal x cimento de Grossman x Endo-Fill).
TANOMARU

FILHO,

BRAMANTE,

TANOMARU

(1995)

utilizaram trinta caninos humanos que tiveram seus canais radiculares
instrumentados e obturados. Após a realização da apicectomia e preparo da
cavidade para obturação retrógada, as raízes foram divididas aleatoriamente
em três grupos, onde foram utilizados os seguintes materiais: N-Rickert,
CRCS e Sealer 26. Todas as raízes foram imersas em solução de azul de
metileno a 2%, durante uma semana. A infiltração apical foi avaliada e os
resultados submetidos a análise estatística. Os autores concluíram que: 1.
partindo-se do material com melhor selamento apical para o pior, obteve-se
a seguinte ordenação: Sealer 26, CRCS, N-Rickert; 2. entre o primeiro e o
terceiro houve diferença estatisticamente significante.
Para avaliar comparativamente a qualidade do selamento
marginal apical, promovido pelo uso das técnicas McSpadden original,
modificada e condensação lateral, PESCE et al. (1995), utilizaram 30
incisivos

centrais

superiores

humanos,

extraídos

e

preparados

biomecanicamente, que depois de obturados pela técnicas, foram imersos
em solução aquosa de azul de metileno 0,5%, por 72 horas. Ao final, com
auxílio de microscópio ótico, foram analisados pelo teste estatístico de
Kruskall-Wallis, onde os resultados mostraram que a técnica de McSpadden
modificada apresentou menor infiltração, seguida de condensação lateral e
McSpadden original.

VALERA et al. (1995) avaliaram o selamento apical de canais
radiculares obturados com os cimentos endodônticos Sealapex, Apexit,
Sealer 26 e Ketac Endo. Utilizaram 136 raízes que, após preparadas
biomecanicamente, foram obturadas pela técnica da condensação lateral
com os cimentos em estudo, onde metade das amostras foram imersas
imediatamente em solução de azul de metileno, e a outra metade,
armazenada em plasma sanguíneo por um período de seis meses, com
posterior imersão no mesmo corante. Os resultados, quanto ao selamento
apical, mostraram existir diferenças estatisticamente significantes entre os
cimentos, entre os períodos estudados e na interação período/cimento.
CASTRO, FIDEL (1995) avaliaram a capacidade do selamento
apical nas obturações endodônticas com os cimentos: Ketac Endo, Fill
Canal, Sealer 26 e Sealapex. Para isso utilizaram 40 pré-molares inferiores
que, após instrumentados, foram divididos em quatro grupos e foram
obturados pela técnica de condensação lateral. Após o isolamento, os
dentes foram imersos num recipiente contendo Rodamina B a 0,2% por 72
horas sendo, ao final, todos os dentes seccionados para análise através de
macrofotografias com máquina Dental Eye, e classificados pelo grau de
infiltração: infiltração leve (até 1mm do forame); infiltração moderada (até
2mm); infiltração exagerada (mais de 2mm) que, através do teste ANOVA,
concluíram que todos os materiais utilizados neste estudo obtiveram o
mesmo padrão de infiltração marginal apical.
Para observar a capacidade seladora de alguns materiais
utilizados em obturações retrógradas, BRAMANTE, MORAES, BERBERT
(1996)

lançaram

mão

de

150

caninos

humanos

recém-extraídos,

armazenados em água, para depois serem preparadas cavidades a 5 mm do
ápice, irrigadas com soro fisiológico, secas com bolinhas de algodão e
obturadas com os seguintes materiais: Lumicon, Cavit W, Guta-Percha,
Óxido de Zinco Eugenol e Amálgama, onde um grupo foi imerso
imediatamente e os outros, 07 dias após a obturação. Ao final, foram
removidos o corante e o impermeabilizante para serem seccionados
longitudinalmente para as análises e medições, onde todos os materiais

exibiram grau de infiltração marginal, na seguinte ordem: Lumicon, Cavit W,
Guta Percha, Óxido de Zinco Eugenol e Amálgama, mostrando ainda
tendência a diminuição de infiltração, com o passar do tempo.
FIGUEIREDO (1996) avaliou, comparativamente, após injeção
submucosa e implante em tubos de polietileno, em mucosa bucal de
coelhos,

4

cimentos

endodônticos,

levando

em

consideração

as

manifestações clínicas, por tatuagem da mucosa e os efeitos nos tecidos
circunvizinhos aos materiais inseridos. Os resultados levaram o autor a
concluir

que

todos

os

cimentos

endodônticos

produziram

reações

inflamatórias em diversos graus e que o Fill Canal foi o mais irritante dos
cimentos, produzindo irritação severa. Os cimentos N-Rickert e AH26
produziram irritação moderada. O cimento Sealer 26 produziu os melhores
resultados, induzindo irritação leve.
SIQUEIRA, GONÇALVES (1996) compararam a atividade
antibacteriana de quatro cimentos utilizados em Endodontia (Fill canal,
Sealapex, Apexit e Sealer 26 e a pasta de hidróxido de cálcio associada a
solução

salina).

Porphyromonas

As

bactérias

endodontalis,

utilizadas

para

porphyromonas

o

estudo

gingivalis,

foram

a

Actimonyces

israaelli, Propioonibacterium nucleatum e Wallinella recta, normalmente
encontradas nas infecções endodônticas. Dois anaeróbios facultativos
(Staphlococcus aureus e Actinomyces naeslundi), também foram utilizados.
Foi utilizado ainda o teste de difusão em ágar, e as zonas de inibição em
torno de cada cimento foram registradas e comparadas. O Fill canal mostrou
grandes áreas de inibição em todas as bactérias testadas. O sealer 26
(resina epoxi), apresentou inibição contra todas as bactérias, exceto
Porphyromonas endodontalis e Porphyromonas gengivalis. Tanto a pasta de
hidróxido de cálcio, como o cimento Sealapex, tiveram baixa atividade
bacteriana. O apexit não apresentou nenhuma atividade bacteriana.
SEN, PISKIN, BARAN ( 1996) estudaram, “in vitro”, a possível
correlação entre a penetração nos túbulos dentinários e a micro infiltração de
4 cimentos obturadores de canal radicular (Diaket , Endomethasone, CRCS
e Ketac-Endo), por meio de microscopia eletrônica de varredura. A seguir, os

dentes foram seccionados na junção amelo cementária e o término apical de
cada raiz foi removido, com a finalidade de impedir uma possível influência
de variação anatômica do delta apical, sendo o comprimento das raízes
padronizado em 10 mm. O comprimento de trabalho foi determinado 1 mm
aquém do ápice e a irrigação realizada com hipoclorito de sódio a 5,25%.
Após a remoção da camada residual com EDTA, os canais radiculares foram
obturados com guta-percha e cimento obturador e as raízes armazenadas
durante 72 horas, a 37OC e 950 de umidade. Duas camadas de esmalte de
unhas foram aplicadas em todas as superfícies radiculares, exceto 1 mm
apical, e os dentes imersos em solução de corante da Índia por 5 dias. Com
um martelo e cinzel, os dentes foram seccionados, sendo uma metade
levada para microscopia eletrônica de varredura e a outra para medição da
infiltração apical por meio de um estereomicroscópio, com um aumento de
quinze vezes. Os resultados deste estudo indicaram que o cimento KetacEndo, não teve comportamento satisfatório quanto à infiltração e à
penetração tubular. Também foi observada uma fraca correlação negativa
entre a microinfiltração e a penetração do corante nos túbulos dentinários.
As médias de penetração do corante no terço apical mostraram que entre os
cimentos Diaket, Endomethasone, CRCS e Ketac-Endo, não ocorreram
diferenças estatisticamente significantes. No entanto, ocorreu menor
infiltração no CRCS e Diaket, quando comparados ao Ketac-Endo, no terço
médio.
VANGHELUWE, WILCOX (1996) compararam a qualidade da
obturação em canais curvos, utilizando a técnica de condensação lateral e
cimento Roth 801. Os dentes foram divididos em dois grupos: GI-cone
acessório FM e G.II- cones principal nº 25. Depois de obturados, os dentes
foram estocados em estufa por 7 dias e montado em blocos de resina e
seccionados transversal numa distância de 2 e 4mm da ponta da raiz. Os
resultados deste estudo indicaram que não houve diferença na qualidade da
obturação entre os grupos e não houve diferença significante entre os
grupos no nível 2 mm e 4 mm.

PATHOMVANICH, EDMUNDS (1996) avaliaram a extensão da
infiltração apical do corante em canais radiculares simulados em blocos de
resina transparente. Após preparo e obturação, 40 canais foram submetidos
a quatro métodos diferentes de indução da penetração do corante:
penetração passiva do corante, centrifugação, penetração passiva do
corante à vácuo positivo e aumento da pressão positiva da penetração
passiva do corante. Os espécimes foram aleatoriamente divididos em quatro
grupos e cada grupo foi submetido a diferentes técnicas de infiltração,
usando corante azul de metileno com marcador. Foi observado o máximo de
penetração apical do corante de um lado de cada uma das quatro faces dos
blocos. Houve grande variação na infiltração de cada espécie individual e
entre as espécies de cada grupo. Ocorreu diferença, estatisticamente
significante, entre a penetração passiva do corante e as outras três técnicas.
Não houve diferença significante entre a centrifugação, técnica de pressão à
vácuo.
HOLLAND et al. (1996) analisaram o selamento marginal após
obturação do canal radicular com diferentes cimentos à base de hidróxido de
cálcio,

utilizando

50

dentes

humanos

extraídos,

preparados

biomecanicamente e obturados pela técnica da condensação lateral, com
Sealapex, CRCS, Apexit, Sealer 26 e Óxido de Zinco eugenol como controle.
Ao final, a análise estatística dos resultados permitiu agrupar os melhores
cimentos em escala decrescente, da seguinte maneira : 1) Sealapex, Apexit
e Sealer 26; 2) CRCS; 3) Óxido de zinco eugenol.
HELING, CHANDLER (1996) avaliaram, ‘’in vitro’’, a eficácia de
quatro cimentos (Pulp Canal Sealer, Sealapex, AH26 e Ketac Endo), e seus
efeitos antibacterianos nos túbulos dentinários, utilizando solução salina
estéril como controle. Sessenta e seis espécimes de raízes bovinas foram
extraídas e armazenadas em hipoclorito de sódio a 5,25% por 24 horas. A
seguir, as coroas foram removidas e as raízes seccionadas em secções de 4
mm, totalizando 66 amostras. Para a padronização do diâmetro da entrada
do canal radicular foi utilizada uma broca de tamanho 021. A seguir, a
camada de smear layer era removida, sendo os espécimes incubados por 24

horas e, posteriormente, infectados com Enterococcus Faecalis. Os
materiais foram colocados em uma folha de alumínio, e seis espécimes de
cada grupo foram armazenados por 24 horas (48 horas para o AH26),
durante 7 dias. Todos os cimentos, exceto o Ketac-Endo, mostraram
atividade antibacteriana no período de 24 horas. O cimento Sealapex
mostrou um efeito antibacteriano maior aos 7 dias do que em 24 horas. O
AH26 foi o material que mostrou maior efeito antibacteriano.
ROHDE et al. (1996) compararam, “in vitro”, a microinfiltração
apical dos cimentos obturadores (Ketac-Endo, Roth 801E, AH26), e a
microinfiltração do Ketac- Endo com um cone único e a técnica de
condensação lateral. Utilizaram sessenta e quatro dentes anteriores
uniradiculares, que foram preparados e divididos em quatro grupos: G1 condensação lateral com guta-percha e cimento Roth801E; G2 condensação lateral com guta-percha e cimento AH26; G3 - condensação
lateral com guta-percha e cimento Ketac-Endo; G4 - utilização de cone único
e cimento Ketac- Endo. Após a obturação, os canais foram selados com
cavit e armazenados em tubos plásticos contendo algodão com água estéril.
Estes tubos foram colocados numa incubadora por oito dias. Após esse
período, as raízes foram impermeabilizadas com esmalte para unhas, exceto
2mm apicais, e ficaram suspensas em aproximadamente ¾ de seu
comprimento no corante azul de metileno a 1%. Após seis dias, os
espécimes foram removidos, lavados, seccionados longitudinalmente e, em
seguida,

observada

a

penetração

do

corante,

através

de

um

estereomicroscópio, com aumento de seis vezes, sendo a medida da
infiltração apical linear, verificada a partir do ápice. Os resultados mostraram
que o Ketac-Endo apresentou maior penetração do corante (100% acima de
6mm pela técnica de condensação lateral e 87% pela técnica do cone
único), e que o Roth (53% entre 0-3 mm, 27%> 3-6 mm, 20% > 6 mm), e o
AH26 (40% acima de 6 mm, 33% > 3-6 mm, 27% de 0-1 mm). Não houve
diferença estatística na infiltração entre o grupo do Ketac-endo através da
condensação lateral e o grupo do Ketac-Endo obturado pela técnica do cone
único.

RAMÍREZ MEJIA, GARCIA (1996) avaliaram a interação entre
soluções irrigadoras e cimentos obturadores, através da análise da
infiltração marginal de corante, em canais radiculares instrumentados
manualmente, utilizando irrigação simples e obturados pela técnica da
condensação lateral. Utilizaram 60 dentes caninos superiores, inferiores
extraídos, armazenados em formol neutro sendo a coroa cortada a nível da
região cervical, com disco de carborundum, em baixa rotação. Foram
instrumentados até a lima K de no 30. As raízes foram divididas em seis
grupos de 10 dentes cada, de acordo com solução irrigadora e o cimento
obturador : G1 - irrigação com soro fisiológico e obturação com
Endomethasone; G2 - irrigação com soro fisiológico e obturação com Sealer
26; G.3 - irrigação com solução de Milton e obturação com Endomethasone;
G4 - irrigação com solução de Milton, EDTA por 4 minutos e obturação com
Endomethasone; G5 - irrigação com solução de Milton, EDTA por 4 minutos
e obturação com Endomethasone; G6 - irrigação com solução de Milton,
EDTA por 4 minutos e obturação com sealer 26. Os autores concluíram que
não foi observada influência, estatisticamente significante, das soluções
irrigadoras na capacidade de selamento apical dos cimentos utilizados, o
cimento obturador que apresentou melhor selamento foi o Sealer 26.
CHAILERTVANITKUL et al. (1996) investigaram a infiltração
coronária de anaeróbios estritos, em canais radiculares obturados pela
técnica de condensação lateral, utilizando guta-percha e dois cimentos
obturadores AH26 e Tubliseal EWT. Utilizaram sessenta dentes extraídos
anteriores e dividiram em quatro grupos assim distribuídos: G1 - vinte dentes
foram obturados com a condensação lateral e AH26;

G2 - vinte dentes

obturados com condensação lateral e o cimento foi o Tubliseal EWT; G3 (controle negativo) - dez dentes foram obturados com condensação lateral
com guta-percha e utilizaram o AH26 ou Tubliseal; G4 -(controle positivo) dez

dentes

remanescentes

não

foram

obturados.

Os

resultados

demonstraram que ambos os cimentos AH26 e o Tubliseal EWT, em
combinação com a técnica de condensação lateral utilizando a guta-percha
não puderam prevenir a infiltração de produtos ácidos do F. nucleatum ao

longo da obturação dos canais, após doze semanas de período
experimental.
ANTÔNIO, MOURA (1997) realizaram um estudo comparativo,
“in vitro”, do grau de infiltração do corante azul de metileno, utilizando 95
incisivos centrais superiores humanos, extraídos e obturados com cones de
guta-percha e com os cimentos: N-Rickert, AH 26, Sealapex e Ketac-Endo.
Os canais foram preparados ultrapassando-se 2,0 mm do forame apical até
a lima K nº 30. O batente apical foi realizado 1 mm aquém do vértice apical,
com a lima K nº 50. Foram utilizados, durante o preparo biomecânico, endo
PTC e solução de hipoclorito de sódio a 1% e irrigação com Endotex. A
seguir, os espécimes foram divididos em quatro grupos, contendo 20 dentes
cada: G1 - N-Rickert; G2 - AH26; G3 - Sealapex e G4 - Ketac-endo. Em
seguida foi realizada a impermeabilização externa dos espécimes com
cianocrilato de etila (Super Bonder), e imersão dos mesmos em solução de
azul de metileno 0,5%, pH 7.2, ali mantidos por 72 horas, a 37oC. Após este
período, os espécimes foram incluídos em gesso pedra e, posteriormente, os
blocos foram desgastados em máquina de cortar gesso, até que toda a
obturação fosse visualizada. A medição da penetração do corante foi
realizada utilizando-se um sistema computadorizado. Os resultados
mostraram as seguintes médias: N-Rickert (1,46 mm), AH26 (1,92 mm),
Sealapex (2,31mm), e Ketac- Endo (5,57 mm). A análise estatística mostrou
que os dentes obturados com o cimento Ketac-Endo apresentaram diferença
estatisticamente significante, quando comparado com os demais cimentos
(N-Rickert, AH26 e Sealapex).
ALMEIDA (1997) avaliou, histologicamente, a resposta dos
tecidos apicais de cães, após biopulpectomia e obturação dos canais
radiculares com os cimentos: Fill canal – controle, após o período
experimental de 90 dias; Ketac – Endo e Fill Canal (controle), após o período
experimental de 270 dias. Realizou análise da infiltração marginal apical, “in
vitro”, por meio da penetração de corante, em incisivos centrais superiores
humanos, extraídos, cujos canais radiculares foram obturados com os
cimentos Fill Canal, Ketac-Endo e AH Plus. Os resultados mostraram que :

1) da análise histológica - 90 dias - o AH Plus evidenciou excelente
biocompatibilidade, permitindo a ocorrência do processo de reparo apical e
periapical. O cimento Fill canal apresentou compatibilidade biológica
insatisfatória; 2) da análise histológica - 270 dias, os cimentos Fill canal e
Ketac

-

Endo,

insatisfatórios,

quanto

embora

o

à

compatibilidade

Ketac-Endo

tenha

tecidual,

mostraram-se

apresentado

melhores

resultados que o Fill Canal; 3) da análise da infiltração marginal apical, em
todos os grupos observou-se infiltração do corante, porém em níveis
diferentes. De acordo com a análise estatística, não houve diferença entre
as infiltrações observadas nos cimentos Fill Canal e Ketac-Endo. O cimento
AH Plus apresentou níveis de infiltração inferiores, estatisticamente
significante, com relação aos outros dois grupos.
Com o intuito de verificar a infiltração marginal dos cimentos
Pulp Canal Sealer (antigo), e Pulp Canal Sealer (EWT), DAGHER, YARED,
MACHTOU (1997) utilizaram 60 dentes anteriores, armazenados em formol
e instrumentados com limas de no 15 até a de no 60 e GG no 1 até a de no
4. Durante a instrumentação a lima de no 10 era repetidamente introduzida
no forame para controle da patência apical. A obturação foi realizada pela
técnica de condensação vertical. Os resultados mostraram que a infiltração
aumentava com o aumento do tempo (90 min, 1 dia e 1, 4, 12, 18 e 24
semanas). Não houve diferença estatística entre a infiltração do Pulp Canal
Sealer EWT e o Pulp Canal Sealer.
SAHLI, JIMENO, AGUADÉ (1997) tiveram como propósito
deste estudo, comparar a capacidade de selamento apical de três técnicas
de obturação: obturação multifase com guta-percha, JS Quickfill e
condensação lateral. Utilizaram 70 dentes maxilares entre incisivos e
caninos, instrumentados pela técnica escalonada, divididos em três grupos
experimentais (20 dentes em cada grupo) e 2 grupos controle (5 dentes em
cada grupo). O grupo controle positivo não foi obturado e, no grupo controle
negativo, todas as raízes foram cobertas com duas camadas de esmalte
para unhas. Os dentes foram imersos em corante da Índia por 48 horas,
desmineralizados, limpos com metilsalicilato e examinados em aparelho

microscópico. Os resultados mostraram que nenhum dos espécimes
obturados com o sistema guta-percha multifase, mostrou algum tipo de
penetração do corante da Índia até o final do preparo. Nos grupos em que os
dentes foram obturados pela técnica JS Quickfill ou condensação lateral foi
observada infiltração em alguns espécimes de cada grupo. Não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos observados.
MANIGLIA,

BIFFI,

CARVALHO

(1997)

estudaram

o

comportamento da guta-percha em relação à duas técnicas de obturação e
em função da variação da morfologia do canal radicular. Utilizaram 40
molares superiores, instrumentaram as raízes mésio-vestibulares e as
palatinas. Quarenta raízes foram obturadas seguindo a técnica de
condensação lateral e quarenta, pela técnica ultra-sônica. Separou-se cada
raiz obturada em cinco secções eqüidistantes e, em avaliação qualitativa da
guta-percha, classificando-a em: plastificada, parcialmente plastificada,
deformada e inalterada. O cimento utilizado foi o Fill Canal manipulado de
acordo com as instruções do fabricante. Os autores concluíram que o
aspecto plastificado foi observado em maior quantidade na técnica ultrasônica, em relação à técnica de condensação lateral e na raiz mésiovestibular, em relação à palatina. O aspecto inalterado foi observado
somente no terço apical da raiz (secções 1 e 2), e não foi possível a
padronização da obturação, pois se observou em uma mesma raiz, a falta de
uniformidade da guta-percha nas diferentes seçcões.
WELLER et al. (1997) compararam a capacidade de 3 tipos de
obturação: Thermafill, Obtura II termoplastificada injetável e a técnica de
condensação lateral. Um modelo de dente foi construído e o canal radicular
foi obturado vinte vezes com cada técnica. Não foi utilizado cimento
obturador, uma vez que analisaram apenas a adaptação do material
obturador às paredes do canal radicular. Baseado nos critérios avaliados, a
técnica de obtura II injetável mostrou melhor adaptação no canal preparado.
Este grupo foi seguido em ordem pelos Thermafil de plástico e de titânio,
Thermafil de aço inoxidável e finalmente, da condensação lateral.

BLUM, ESBER, MICALLEF (1997) companraram as forças
desenvolvidas durante a realização de três técnicas de obturação:
condensação vertical, condensação lateral e condensação termo-mecânica.
Um aparelho analisador de forças permitiu verificar e gravar as forças
exercidas durante a obturação. Os resultados obtidos indicaram que os
principais valores de força vertical para condensação vertical, condensação
lateral e condensação termo-mecânica, respectivamente, foram : 2.5 r 0.4
Kg; 1,1 r 0.3 Kg; e 1.65 r 0.2Kg. Os principais valores para as forças laterais
foram, respectivamente, 0,85 r 0.2Kg; 0,85 r 0.1Kg; e 0.5 r 0.2Kg.
TAYLOR, JEANSONNE, LEMON (1997) analisaram o efeito da
técnica de obturação, do cimento e a presença do smear layer na
microinfiltração coronária. Utilizaram 210 dentes, armazenados em formol.
As coroas foram removidas e os canais instrumentados com limas de níquel
titânio e alargados com brocas gates-glidden de

no 2 e de

no 4. A

instrumentação foi realizada através da técnica escalonada modificada e a
irrigação com NaOCL a 5,25%. Cinco dentes foram obturados pela técnica
de condensação lateral, sem cimento (controle positivo). Já o controle
negativo foi realizado com 5 dentes cobertos inteiramente com esmalte para
unhas, antes de serem expostos à saliva artificial. Os 200 dentes restantes
foram divididos igualmente quanto a presença ou não do smear layer. O
smear layer foi removido com irrigação final de EDTA a 17%, por um período
de 10 min., seguindo-se de 10 ml de NaOCL a 5,25%. Dez dentes ficaram
com smear layer intacto e 10 dentes com smear layer removido. Em
seguida, foram obturados por cada uma das seguintes técnicas: G1A condensação lateral e cimento AH26, não foi realizado a condensação
vertical; G1B - condensação lateral com compactação vertical e cimento
AH26; G2A - condensação lateral e cimento Roth 811 semelhante ao G1A,
exceto o cimento; G2B - condensação lateral com compactação e cimento
Roth 811, semelhante ao G1B, exceto o cimento; G3 - condensação vertical
com um cone médio da Kerr e o cimento foi o AH26; G4A - Thermafil com
compactação vertical e cimento AH26; G4B - Thermafil sem compactação
vertical; G5 - Obtura e cimento AH26; G6 - Ultrafil; G7- Ketac-Endo. Os

resultados mostraram que a remoção do smear layer, o uso do AH26 e a
compactação vertical têm efeitos acumulativos na redução da infiltração
coronária.
AGUIRRE,DEEB, AGUIRRE (1997) compararam, “in vitro”, os
métodos manuais e ultrasônicos, na colocação de três tipos de cimento:
Sultan (fórmula de GROSSMAN), AH26 e CRCS e avaliaram o efeito desses
métodos na densidade radiográfica, distribuição do cimento e selamento
apical dos diferentes tipos de cimento. Utilizaram incisivos mandibulares,
raízes mésio-vestibulares de primeiros e segundos molares maxilares. A
instrumentação foi padronizada e, após a colocação do cimento, foram
realizadas

análises

através

de

níveis

de

densidade

radiográfica

transformada em mm, indicando que o método ultrasônico foi superior ao
manual apenas para o CRCS. O método de colocação do cimento não teve
efeito na infiltração apical e também no selamento apical.
KOTAKIOTIS,

WU,

WESSELINK

(1997)

avaliaram

o

desempenho de 5 cimentos (AH26, Ketac- Endo, Roth e Sealapex) e 1
agente adesivo na espessura de 0.05mm (camada fina) e 0.3 mm (camada
espessa). Utilizaram 212 raízes humanas padronizadas, antes e após a
estocagem em água, durante 2 anos. Os autores concluíram que a infiltração
foi pior que antes da estocagem, exceto para o agente adesivo. Espessas
camadas de Roth infiltraram mais que finas camadas, embora não tenha
sido encontrada diferença significante entre camadas finas e espessas para
o AH26, Ketac-Endo, Sealapex ou agente adesivo.
A biocompatibilidade de dois cimentos para canais radiculares,
Apexit (composto à base de hidróxido de cálcio), e do clássico cimento à
base de óxido de zinco e eugenol, pulp canal sealer (cimento de Rickert), foi
avaliada in vivo por KOLOKOURIS et al. (1998) após a implantação em
tecidos conjuntivos subcutâneo de ratos. Utilizaram 45 fêmeas brancas da
raça Wistar-Furth e, cada cimento obturador foi colocado em tubos de Teflon
e implantados em regiões específicas de tecido subdermal. Os implantes
foram removidos após 5, 15, 60, e 120 dias, fixados e, histologicamente,
preparados para avaliação microscópica. Os resultados mostraram que a

intensidade das reações inflamatórias com diferentes extensões de necrose
foram observadas com Apexit em 5 e 15 dias. A intensidade da reação
diminuiu por volta de 60 dias, e esta redução continou progressivamente
durante 120 dias. Moderada a severa inflamação com áreas confinadas de
necrose foram observadas com o Pulp Canal Sealer, por 5 dias. A
intensidade da reação diminui em 15, 60 e 120 dias.
ANTONOPOULOS, ATTIN, HELLWIG (1998) compararam o
método para avaliar a infiltração apical conduzido passivamente, sob
pressão negativa ou sob alta pressão. Utilizaram 90 incisivos maxilares que
foram preparados biomecanicamente através da técnica convencional,
obturados com o cimento AH-Plus, pelas técnicas do cone único e da
condensação lateral. Tinta nanquim foi usada para os métodos passivo e de
pressão negativa (60 Torr). Para as condições de preessão (200Mpa), uma
resina epóxica colorida foi usada. A infiltração apical foi linearmente
mensurada avaliando ambas as superfícies radiculares que apresentaram
maior grau de infiltração em todas as quatro superfícies de cada dente. Os
resultados revelaram que não houve diferença significativa entre os métodos
que utilizaram pressão passiva ou negativa. As técnicas do cone único e de
condensação lateral tiveram capacidade similar de selamento. Concluíram
que não é necessário o uso do método de pressão negativa para avaliar, “in
vitro”, o selamento das obturações do sistema de canais radiculares.
KATZ, TAMSE (1998) realizaram um estudo, “in vitro: para
avaliar a infiltração do corante sob pressão reduzida (560 mg). Utilizaram
cento e trinta e dois dentes e dividiram em 4 grupos: G1 - forame apical para
cima; condições de pressão reduzida; G2 - forame apical para baixo,
condições de pressão reduzida; G3 - raízes posicionadas horizontalmente,
condições de pressão reduzida; G4 - (controle) - raízes imersas
passivamente no corante , mas sem condições de pressão reduzida. Os
espécimes foram obturados pela técnica de condensação lateral. Os
resultados mostraram que aqueles dentes com ápice vertical permitiu maior
infiltração linear, enquanto que os grupos em que as raízes foram
posicionadas horizontalmente (com e sem pressão reduzida) teve a menor

infiltração do corante. A posição do dente tem um efeito significativo na
penetração linear do corante sob pressão reduzida.
ONO, MATSUMOTO (1998) avaliaram as propriedades físicas
(selamento, escoamento, radiopacidade, tempo de trabalho e solubilidade),
do cimento CH61 comparando com os cimentos Fill Canal, AH26 e o
Sealapex. Os resultados mostraram que nenhuma infiltração foi observada
após 24 horas de imersão no corante, para o CH61. A infiltração foi
decrescente na seguinte ordem: Fill Canal, AH26, Sealapex e CH61,
provocando diferenças significativas entre os valores para CH61 e Fill Canal,
Sealapex ou AH26 (p<0.001). A radiopacidade diminuiu na seguinte ordem:
AH26, Fill Canal, CH61 e Sealapex. O CH61 obteve excelentes propriedades
de selamento e baixa solubilidade.
YOUNGSON et al. (1998) compararam a capacidade que os
marcadores

para a microinfiltração tinham de penetrar nos túbulos

dentinários. Utilizaram os seguinte marcadores: eosina 5%, azul de metileno
2%, nitrato de prata 50% e tinta nankim, o pH foi de 6,9 - 7,2. Os resultados
demonstraram que houve pouca diferença estatisticamente significativa
entre às áreas de penetração em dentina associada a cada marcador.
Nenhum dos marcadores usados tiveram efeito significativo com relação ao
pH ou a técnica de secção.
SIQUEIRA et al. (1999) avaliaram a infiltração coronal, de
bactérias da saliva humana, nos canais obturados com a técnica de
condensação lateral usando os cimentos Sealer 26 e Sealapex. Para isso,
utilizaram 50 incisivos sem cárie. Após o preparo os dentes foram divididos
em 2 grupos: G1 - 20 canais foram obturados pela técnica de condensação
lateral com guta-percha e Sealapex; G2 - 20 canais foram obturados pela
técnica de condensação lateral com guta-percha e Sealer 26. Os grupos
controle positivo e controle negativo foram constituídos cada, por cinco
canais. Os resultados mostraram uma diferença estatisticamente significante
entre o selamento promovido pelos dois cimentos. O grupo Sealer 26
mostrou total recontaminação em 60 dias, sendo que o primeiro espécime
foi recontaminado no 15o dia. Enquanto isso, no grupo Sealapex 16, dos 20

canais, mostraram total recontaminação em 60 dias, sendo a primeira
infiltração observada no 3o dia.
KUGA et al. (1999) compararam a infiltração marginal, na
interface dente-obturação endodôntica de canais radiculares submetidos ao
preparo biomecânico com o Endo PTC e hipoclorito de sódio 1%, precedido
do uso do EDTA a 17%, isolado, ao ultra-som ou seguido de neutralização
com o gluconato de clorexidina a 2%. Neste trabalho foram utilizados
quarenta molares inferiores humanos, preparados biomecanicamente pela
técnica de escalonamento regressivo, tendo como instrumento memória a
lima K de no 50 e o final a lima K de no 80. A irrigação foi realizada com soro
fisiológico, e os canais foram secos com pontas de papel absorvente. As
superfícies externas foram, então, impermeabilizadas com araldite e duas
camadas de esmalte para unhas, exceto 1 mm circundante ao forame apical.
A obturação foi realizada pela técnica do cone único, com o cimento óxido
de zinco e eugenol. Imergiu-se as raízes em solução de azul de metileno a
2%,

por

um

período

de

sete

dias.

Após

serem

removidas

as

impermeabilizações as raízes foram desgastadas no sentido mésio-distal
com auxílio de discos diamantados em baixa rotação, até que a área de
infiltração apical fosse perceptível. A magnitude da infiltração foi mensurada
através da técnica do perfilômetro e os autores concluíram que : 1 - Os
grupos experimentais (EDTA isoladamente ou ao ultra-som, EDTA precedido
de gluconato de clorexidina a 2% e somente hipoclorito de sódio), não
diferiram entre si (p>0,05); 2 – O método de irrigação final, após o uso do
método de PAIVA, ANTONIAZZI (1988), não impediu a infiltração marginal
na interface dente/material obturador.

3 PROPOSIÇÃO

O proposito desta pesquisa ‘’in vitro’’ foi avaliar a qualidade da
obturação através da análise radiográfica e microscópica, como também, a
infiltração marginal apical pela penetração de corante, em molares inferiores
humanos, instrumentados com limas acionadas a motor e obturados através
da técnica da compressão hidraúlica vertical, nas seguintes situações:

1 - Utilização de cone de guta-percha acessório único
associado aos cimentos Fill Canal ou Sealer 26.
2 - Utilização de cone de guta-percha acessório único, cones
secundários associados aos cimentos Fill Canal ou Sealer 26.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Caracterização do estudo

O objetivo do estudo experimental foi investigar possíveis
causas e efeitos através da exposição de um ou mais grupos, em uma ou
mais condições de tratamento e, comparar os resultados entre eles.
De acordo com as afirmações de CAMPBELL, STANLEY
(1970) a presente pesquisa é considerada como experimental, já que o
desenho

do

estudo

apresenta

possibilitando

assim,

controle

grupo
sobre

experimental
as

variáveis

e

de

e/ou

controle,
situações

apresentadas.

4.2 Amostragem

Neste trabalho foram utilizados trinta molares inferiores
extraídos e mantidos em solução de formalina a 10%, que foram
selecionados do banco de dentes da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
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4.3 Materiais Obturadores
Quadro 1. Especificações dos materiais empregados nesse experimento de
acordo com a especificação 57 American Dental Association

4.4 Procedimentos laboratoriais

Antes de iniciar os procedimentos laboratoriais do experimento,
foi realizado um plano piloto com 15 dentes para se planejar e selecionar, a
técnica de instrumentação e obturação, cimento obturador, como também a
metodologia empregada para analisar a infiltração marginal apical e elaborar
os quadros para análises radiográficas e da infiltração marginal apical.
Após a seleção dos espécimes, estes foram lavados em água
corrente, durante o intervalo de vinte e quatro horas e, em seguida secos ao
ar livre.
Posteriormente, foram tomadas radiografias para o diagnóstico
no sentido orto-radial e disto-radial, com e sem tela milimetrada. Para este
fim, foram utilizados duas caixas de filmes dentais Kodac Ektaspeed Plus do
mesmo lote, de emulsão de nº 3100105,3100137 com data de vencimento
prevista para julho e outubro do ano 2.000.
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As tomadas radiográficas foram realizadas em um aparelho de
RaioX da marca Dabi Atlante, modelo Spectro 1070, com miliamperagem e
Kilovoltagem

pré-fixadas

pelo

fabricante

em

10

mAs

e

70

Kvp,

respectivamente, tendo sido padronizadas as distâncias foco-filme (40 cm) e
os tempos de exposição. O tempo de exposição preconizado para todos os
dentes foi de 0,6 segundos.
Utilizando-se a técnica periapical, pelo método do paralelismo,
cada dente foi submetido a

treze tomadas radiográficas da seguinte

maneira: 1 – raio x de diagnóstico e odontometria (orto-radial e disto-radial
com e sem tela milimetrada); 2 – conometria e obturação (orto-radial e distoradial sem tela milimetrada); e após o seccionamento das raízes obteve-se
uma tomada radiográfica no sentido vestíbulo-lingual. O filme foi posicionado
com o auxílio do suporte posicionador prisma com o seu longo eixo no
sentido horizontal, deixando-se a sua superfície o mais paralela possível, ao
eixo longitudinal do dente.
A angulação vertical foi determinada pelo suporte do filme
através da adaptação entre o anel localizador deste suporte e o cilindro
direcionador do aparelho de raio X. Esta angulação foi estabelecida com o
objetivo de que o raio central atingisse perpendicularmente o longo eixo do
dente.
Os filmes foram processados seguindo-se as especificações do
fabricante da processadora automática (Pero-Pro), para o método de
revelação tempo temperatura. Após esta fase, analisou-se as radiografias
em um negatóscopio com lupa e anotou-se as observações da análise
radiográfica (Quadro5).
As

curvaturas

dos

canais

radiculares

mesiais

foram

determinadas pelo raio, através de radiografias que foram projetadas a uma
distância fixa, com aumento de dez vezes, e determinando-se o contorno do
instrumento em um folha de papel em branco. O raio foi medido na região de
maior curvatura, utilizando-se o método geométrico (o centro da curva é
determinado pelo encontro das mediatrizes de duas regiões de maior
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curvatura). Nos canais distais não foram determinados seus raios, por serem
retos.
Os dentes foram submetidos a digitalização em uma aparelho
de scanner (HP Scan Jet 4c t), armazenado-se suas imagens no
computador. Todos os procedimentos foram realizados por apenas um
operador.
A seguir, iniciaram-se as aberturas coronárias, com brocas
esféricas de no 6 compatíveis com o tamanho da câmara pulpar e, com
brocas Endo Z (Les Fils d’Auguste Maillefer S.A –Suíça), foram realizados os
desgastes compensatórios .
Após esta etapa foi realizada a odontometria manual (régua
milimetrada- Kerr) com lima de no 6 (Maillefer), de acordo com DE DEUS
(1979) e determinada a patência dos canais, deixando-se o comprimento
real de trabalho 0,5 mm aquém do ápice radiográfico.
O preparo dos canais radiculares foi realizado por limas de
níquel-titânio acionadas a motor do sistema Profile séries 29 (Tulsa dental
Products, EUA), de acordo com a seqüência do Quadro 2.

Quadro 2. Seqüência da técnica de instrumentação no sentido coroa ápice
com as respectivas limas e sua conicidades, D0, D9, D16

Durante a instrumentação, a cada troca de instrumento,
realizou-se o processo de irrigação/ aspiração/ inundação, com hipoclorito
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de sódio a 1% (NaOCL). Foram usados 2 ml desta substância , entre uma
lima e outra para irrigar o canal. Após o término do preparo biomecânico, os
canais radiculares foram secos com pontas de papel absorvente, inundados
com solução de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA 17%) mantido sob
agitação, por 3 minutos, com uma lima tipo K de no 10 e, ao final, irrigados
com hipoclorito de sódio 1%, secos sob aspiração complementada com
pontas de papel absorvente (Dentsply) .
A seguir os dentes foram distribuídos em três grupos
experimentais e estes divididos em seis subgrupos como pode ser visto no
quadro3.

Quadro 3. Distribuição do número de dentes de acordo com as variáveis das
técnicas de obturação

Prosseguindo-se, passou-se à fase da obturação, adaptandose o cone de guta-percha acessório nos canais radiculares, confirmando-se
através de um travamento clínico e radiográfico no sentido orto-radial e
disto-radial, essa escolha clínica.
Os cimentos utilizados foram o cimento à base de óxido de
zinco-eugenol (Fill-Canal) e o cimento contendo hidróxido de cálcio (Sealer
26).
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Para o Fill Canal, o líquido foi proporcionado com conta-gotas
próprio, que acompanha o frasco na embalagem, tendo o cuidado de mantêlo em posição perpendicular à placa de vidro, no momento de dispensar a
gota, para que houvesse uniformidade de volume da mesma. O pó foi
pesado em balança eletrônica BG 2.000 (GEHAKA), na proporção 0,350g e
posteriormente agregado a 1ml do líquido.
A espatulação foi realizada com movimentos amplos, até se
obter a consistência clínica “ideal”, que permitisse aderência do material
entre a espátula e a placa de vidro, até a altura de 2cm, consistência esta
denominada “Fio de bala”.
Para o Sealer 26, a pasta base e a pasta catalizadora foram
proporcionadas em comprimento iguais cerca de 4 cm, sobre a placa de
vidro, agregando o pó à resina, até que se obtivesse uma mistura lisa e
homogênea que, quando levantada com auxílio de uma espátula, forme um
fio a uma altura de 1,5 a 2,5cm, acima da placa.
A técnica de obturação escolhida foi a da compressão
hidraúlica vertical (DE DEUS, 1979) utilizando-se cone de guta-percha,
acessório único ou associado a cones secundários.
A técnica de obturação da compressão hidraúlica vertical
utilizada neste experimento procedeu-se da seguinte maneira:

a) Cones de guta-percha acessório único e cimento obturador Inicialmente o cimento endodôntico correspondente a cada grupo
experimental (Quadro 1) foi levado para o interior do canal radicular, com
auxílio de uma lima de nº 30 e, em seguida, o cone de guta-percha
acessório é selecionado (FM, M – Analitytic Technology) e introduzido no
canal. O excesso do cone foi cortado com um calcador aquecido e, em
seguida, realizou-se a condensação vertical através da compressão
hidraúlica vertical (DE DEUS, 1979) por 10 segundos, com um calcador
tipo Paiva, compatível com o diâmetro do canal.
b) Cones de guta-percha acessório, secundários e cimento
obturador - Inicialmente o cimento endodôntico foi levado para o interior
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do canal radicular, com auxilío de uma lima de nº 30 e, em seguida o
cone de guta-percha acessório (FM, M –Analityc technology) foi
introduzido no canal. A condensação lateral foi com limas no 30 que
abriam espaço entre o cone de guta-percha principal e a parede
dentinária, para a colocação da quantidade necessária de cone de gutapercha secundários (R-7, Dentsply). Terminada a condensação lateral, o
excesso dos cones foram cortados com um condensador aquecido e
então foram condensados verticalmente através da compressão
hidraúlica vertical (De Deus, 1979), por 10 segundos, com um calcador
tipo Paiva, compatível com o diâmetro do canal.

Posteriormente, em todos os dentes, eliminou-se os resíduos
da câmara pulpar utilizando-se irrigações com água. Depois, foram
impermeabilizados externamente com uma camada de Araldite Ultra – Forte
(Brascola), com exceção de 2mm, aproximadamente, ao redor do ápice,
sendo necessária a fixação através de palitos, em caixas de isopor para o
período de secagem de três horas. Posteriormente, foi colocada uma
camada de esmalte de unhas de cor vermelha (Risqué –Tropical), reservado
um tempo igual para sua secagem. Ao final, preencheu-se a câmara
coronária duas pelotas de algodão, e selou-se com resina fotopolimerizável
APH (Dentsply). A seguir, todos os espécimes foram radiografados no
sentidoorto-radial e disto-radial. Prosseguindo, cada elemento foi amarrado
por um fio dental, correspondente a cada grupo e subgrupo e colocados em
seguida, em um recipiente de plástico contendo solução de azul de metileno
a 2% e pH 7,2, em saliva artificial, cuja composição encontra-se no quadro 4.

59

Quadro 4. Composição química da saliva artificial

SALIVA ARTIFICIAL

Composição Química

Carboximetilcelulose – 10%
Cloreto de potássio – 0,5 %
Cloreto de Sódio – 0,1%
Cloreto de Magnésio – 0,005%
Cloreto de cálcio-0,0015%
Fluoreto Sódio – 0,0002%
Fosfato Potássio diácido – 0,4%
Nipagin – 0,2%
Aspartame – 0,1%
Água destilada qsp – 100%

Depois dos procedimentos já citados, os mesmos foram
levados a uma estufa de cultura (modelo 002-CB) sob uma temperatura de
37oC, por 24 horas. Decorrido o tempo estipulado para imersão, iniciou-se a
ciclagem térmica que consistiu em colocar os dentes cinco minutos em
temperatura fria (18ºC) e 5 minutos no quente (70ºC). A ciclagem térmica foi
realizada durante sete dias, com seis ciclagens a cada 24 horas da seguinte
maneira: duas ciclagens pela manhã; duas ao meio dia e duas ciclagens à
noite. Cada ciclagem foi realizada por 10 minutos.
Decorrido esse período, foi realizada a lavagem dos dentes em
água corrente, por 24 horas, secagem com toalhas de papel descartável e
remoção da impermeabilização com lâmina de bisturi, para secção e
realização da leitura da infiltração do corante.
Os dentes, previamente identificados com um número e o
grupo a que pertencem foram fixados em um suporte de madeira, por meio
de resina autopolimerizável e separadas

as raízes mesiais e distais no

sentido longitudinal com disco de aço diamantado dupla face (Sorensen),
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montados em mandril e motor de baixa rotação. Em seguida, as raízes
separadas foram radiografadas no sentido vestíbulo-lingual e processada
conforme descrito anteriormente. Cada raiz foi dividida em terços de três em
três mm e seccionadas transversalmente (Fig.). Após o seccionamento, a
porção com melhor visualização foi fixada em lâminas com cera de no 7,
identificadas com o seu número, grupo, para serem analisadas em
microscópio estereoscópio.
Após os procedimentos laboratoriais, os resultados desta
pesquisa

foram

obtidos

através

da

análise

radiográfica,

análise

macroscópica e microscópica. Para isso, realizou-se uma seqüência de
documentação fotográfica e posterior análise estatística.

4.5 Análise radiográfica

Todos os espécimes foram avaliados através de, tomadas
radiográficas durante e após o procedimento laboratorial (Quadro 5).
Nessas

radiografias

foram

analisadas,

a

odontometria,

conometria, aspecto da extremidade do cone de guta-percha, limite da
obturação (aquém, CDC, além ou apical) e quanto a extremidade do cone de
guta-percha, se está adaptado ou não. (Quadro 5).
A qualidade da obturação foi analisada nas raízes mesiais e
distais nos terços cervical, médio e apical de todos os espécimes, através
dos escores: 0 - insuficiente, 1- regular, 2 – bom, 3 - excelente.

4.6 Análise Macroscópica

Para análise macroscópica mediu-se de três em três minutos a
superfície externa das raízes, iniciando-se do terço apical para o cervical,
tendo cuidado desses limites serem marcados com lápis apropriado (ProofWater). Após essas marcações foi realizada as medições da penetração do
corante

no

sentido

vestíbulo-lingual

(V-L)

e

mésio-distal

(M-D)

longitudinalmente, por três avaliadores estabelecendo os seguintes escores:

61

0 - Ausência de penetração do corante;
1 - penetração do corante em 1/3 das superfícies;
2 - penetração do corante em 2/3 das superfícies;
3 - penetração do corante em toda a extensão do canal.

4.7 Análise Microscópica

Posteriormente ao seccionamento da raízes mesial e distal e
da análise macroscópica, cada raíz foi seccionada transversalmente nos
limites já estabelecidos para análise da infiltração externa, isto é de três em
três milímetros a partir do terço apical. A infiltração marginal presente foi
dimensionada com auxílio de uma ocular micrometrada e uma lupa estéreo
microscópio com aumento

10 X (Bausch & Lomb, Rochester, New York),

da disciplina de Odontologia Preventiva e Social (UFRN), sendo analisadas
e registradas pôr três observadores calibrados, classificando-as em escores
variáveis de 0 a 4, da seguinte maneira (quadro 6 ).

No sentido transversal:

0 - Ausência de penetração de corante;
1 - Penetração do corante restrita ao cemento;
2 - Penetração do corante 1/3 na dentina;
3 - Penetração do corante 2/3 da dentina;
4 - Penetração do corante na dentina atingindo o material obturador.

Quanto à qualidade da obturação os escores foram distribuídos
da seguinte maneira:

0 - Homogênea sem corante;
1 - Homogênea com corante;
2 - Sem homogenização e sem corante;
3 - Sem homogenização e com corante.
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Quanto a área total da infiltração (transversal) os escores foram
distribuídos da seguinte maneira:

1- o corante atingiu uma face;
2- o corante atingiu duas faces;
3- o corante atingiu três faces;
4- o corante atingiu quatro faces;

4.8 Documentação fotográfica

Todas

as

fases

desta

pesquisa

foram

registradas,

fotograficamente, com máquinas Canon e lente macro-100 e os espécimes
digitalizados armazenando-se as imagens para posterior utilização nos
resultados.

4.9 Análise estatística

Os dados nesse estudo foram obtidos através das observações
de três avaliadores e submetidos a uma análise estatística qualitativa e
quantitativa. Na análises qualitativa foram usados freqüências e percentuais
já para a análise quantitativa os dados foram submetidos a uma análise de
variância não paramétrica independente, ao nível de significância igual a
0.05.
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Cono-

Aspectos de extremidade

Apical

Além

M

A

P/ Terços

V-L

V

M

D

L D V L

Escores : 0 - Insuficiente
1 - Regular

TOTAL

A

C

M-D

Escore

C

M

Escore

P/ Terços

Apical

Além

Limite CDC

Aquém

Apical

Além

Limite CDC

Aquém

Apical

Além

Limite CDC

Aquém

Limite CDC

Aquém

Apical

Além

Limite CDC

Aquém

Não

metria

metria

Apical do Cone Guta-percha

OBTURAÇÃO

Adaptado

Adaptado

Limite

Qualidade

Odonto-

Canais(MV-ML-D-DV-DL)

Grupo
Sub-Grupo
Dente ( amostra )
Raiz
D
L

D

V L D V

M

2 - Bom
3 - Excelente

V L D V

M
L

V

M
L D V

D
L

V

M
L D V L

D
V

M
L D V L

D

X
D

V L D V

M
L

V

M
L D V L

D
V

M
L D V L

D

D

V L D V

M
L

D

V L D V L

M
V

M

Quadro 5 - Modelo de quadro para registros dos parâmetros observados na odontom etria,conom etria,aspecto da extrem idade apical do cone guta-percha,
lim ite e qualidade da obturação

L D V L

D

D
V L D V

M

L

X
D
V L D V

M

L

65

INFILTRAÇÃO MARGINAL

D

M

X
T X M XD
XT

M

D

M

D M D M

D

3 - Penetração do Corante em 3 Faces
4 - Penetração do Corante em 4 Faces

1 - Penetração do Corante em 1 Face

2 - Penetração do Corante em 2 Faces

Escores : Área Total Transversal

XM+D=

2 - Sem Homogenização e sem corante
3 - Sem Homogenização com corante

( M+D ) / 2

X = Média

1 - Homogênea com corante

6

6 = Somatória
N = nº de espécimes

Escores: Qualidade da Obturação

0 - Homogênea sem corante

4 - Penetração do corante na dentina atingindo o material obturador

2 - Penetração do corante em 2/3 da superfícies
3 - Penetração do corante em toda extensão do canal

M

1 - Penetração do corante 1/3 da superfície

D M D

2- Penetração do corante 1/3 na dentina
3 - Penetração do corante 2/3 da dentina

M

1 - Penetração do corante ao cemento

D

Escores: Longitudinal

M

0 - Ausência de penetração de corante

D

Escores:Transversal

Cervical
Médio
Apical
Apical

Cervical
Médio
Apical

Médio
Apical

M

0 - Ausência de penetração de corante

Qualidade da obturação

Área Total
Transversal

Transversal
( Interno )

Longitudinal
( Externo )

Escore
Por

Terços
V-L

Médio
Apical
Cervical

Cervical

Transversal
( Interno )

M-D

Escore
Por

Terços

Cervical
Longitudinal Médio
( Externo )
Apical

DENTE ( amostra )

GRUPO

D

XD=

M

Quadro 6 -Modelo de Quadro dos Registro dos parâmetros observados na análise da infiltração marginal e da qualidade da obturação.

T

6 (D/N)

M

X
XM XD

XT

66

67

5 RESULTADOS

1. Observações Radiográficas :

As radiografias periapicais serviram mais para guia e obtenção
de valiosas informações tais como : odontometria, conometria, aspecto da
extremidade apical do cone de guta-percha (adaptado ou não adaptado) e a
obturação (limite e qualidade). Estão apresentados de formas independentes
numa sequencia de quadros (nº 7 a 10) e figuras ( nº x a y) e tabelas (nº 1 a
3 e 7 a 10).

2. Observações Macroscópicas e Microscópicas :

Os resultados obtidos de 30 molares inferiores quanto a
infiltraçõa marginal longitudinal (externa) e transversal (interna) no sentido
V-L e M-D e a área total da transversal como também a qualidade da
obturação no terço apical estão apresentados de formas independentes
numa sequencia de quadro (nº 10), figuras (nº x a y) e tabelas (nº 4 a 6).

Obturação

Aspectro de Extremidade

Odontometria

Conometria

do Cone Guta Percha

Escores :

Qualidade

Limite

Não Adapatado Adaptado

V

M

10/19=0,52

Aquém

Limite CDC

12/19=0,63

Limite CDC

0 - Insuficiente
1 - Regular
2 - Bom
3 -Excelente

C
M
A
T

Apical
Aquém
Limite CDC
Além
Apical

L

V

M

0,6
0,3

2,9 2,55 3,0
2,3 2,3 3,0

D
V
2,7
2,3

L
1,5
1,2

D
2,7
2,4

D
V
V

M
D

2,6 3,0 3,0 0,6
2,0 2,8 2,8 0,5

L

2,7
1,9

D
V

V

M
L

D

S

0,47
0,47
0,03

0,03

0,22

0,34

0,36

0,01

0,34

1,88

0,27

0,05

D
V

L

4/19=0,21
2
M
D
V L D V

7/19=0,36
1
M
D
V L
D V

L

4/19=0,21
10/19=0,52

7/19=0,36

1/19=0,05

4/19=0,21

8/19= 0,42

7/19=0,36

7/19=0.36

9/19=0,47

1/19=0,05

2/19=0,10
10/19=,52

11/19=0,57

7/19=0,36

1/19=0,05

5/19=0,26

13/19=0,68

14/19=0,73

1/19=0,05

4/19=0,21

2

L

4/19=0,21
11/19=0,57

11/19=0,57

4/19=0,21

2/19=0,10

10/19= 0,52

6/19= 0,31

7/19=0,36

10/19=0,52

1/19=0,05

3

3/19=0,15
3
M
D
V L D V

1B

L
2,7 3,0 3,0 0,9 2,76 2,61 2,7 2,7 0,6 2,5 2,2 2,9 2,5 1,2 2,1 2,1 3,0 3,0 1,2 2,4 2,4
1,9 2,83 2,6 0,66 2,2 2,06 2,6 2,6 0,5 2,0 2,0 2,6 2,4 1,0 2,1 1,9 2,9 2,9 1,2 1,6 1,6

L

0,36
0,29

1

2,7 2,7 0,5 2,45 2,6 2,0 2,1 2,0 1,3 0,9 2,6 2,6 0,4 1,9 1,9 2,43 2,43 0,96 1,88 1,8 2,5 2,5 0,6 2,2 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,55 2,2 2,1 1,0 1,2 1,1
2,8 2,8 0,46 2,6 2,48 2,6 2,36 0,58 2,13 1,83 2,8 2,8 0,5 2,16 2,16 2.75 2.67 0.84 2.28 2.15 2,6 2,6 0,9 2,23 2,13 2,4 2,2 1,3 1,96 1,86 2,7 2,6 1,13 1,73 1,7

3,0 3,0
2,7 2,7

D

3

2

1

L

9/19=0,47
10/19=0,52

5/19=0,26

14/19=0,73

5/19=0,26

14/19=0,73

7/19=0,36

1/19=0,05

4/19-0,21

7/19=0,36

3

8/19=0,42
8/19=0,42
2/19=0,10

L

1A

10/19=0,52
9/19=0,47

2/19=0,10

Além

13/19=0,68

Limite CDC

3/19=0,15

1/19=0,05

5/19=0,26

13/19=0,68

Aquém

Apical

Além

7/19=0,36

Aquém

Apical

Além

3/19=0,15
9/19= 0,47

Apical
6/19=0,315

4/19=0,21

7/19=0,36

2/19=0,10

9/19=0,47

Limite CDC

2

Além

7/19=0,36

Aquém

1

Quadro 7 - Registros das médias dos parâmetros observados pelos 3 avaliadores nas análises radiográficas
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Obturação

Aspectro de Extremidade

Odontometria

Conometria

do Cone Guta Percha

Escores :

Qualidade

Limite

Não Adapatado Adaptado

V

M
L

8/19=0,42

Limite CDC

0
1
2
3

2,9
2,8
2,9
2,86

- Insuficiente
- Regular
- Bom
- Excelente

C
M
A
T

Apical
Aquém
Limite CDC
Além
Apical

2,9
2,8
2,9
2,86

0,6
0,5
0,6
0,56

D

1

2,5
1,6
1,3
1,8

2,2
1,5
1,2
1,63

D
V
L

2/19=0,63
7/19=0,36

2,7
2,4
1,5
2,2

2,4
2,4
1,5
2,1

0,5
0,5
0,2
0,4

1,7
1,1
0,1
0,96

3,0
3,0
2,2
2,7

V

2A

1,8
1,5
0,4
1,23

2/19=0,63
1/19=0,05
2/19=0,10
4/19=0,21
2
M
D
V
L
D
V
L

2/19=0,10

Além

16/19=0,84

Limite CDC

1/19=0,05

3/19=0,15

16/19=0,84

Aquém

Apical
Aquém
Limite CDC
Além
Apical

11/19=0,57
8/19=0,42

11/19=0,57

Aquém

Além

2/19=0,63

Apical
6/19=0,31

7/19=0,36

Limite CDC

Além

6/19=0,31

2

Aquém

7/19=0,36

1

3,0
3,0
2,0
2,6

0,6
0,6
0,6
0,6

2,0
1,8
0,8
1,5

2,1
1,9
1,11
1,7

2/19=0,10
3
M
D
L
D V
L

15/19=0,78
2/19=0,10

V

M
L
2,8
2,7
2,2
2.44

2,7
2,7
2,1
2.41

0,05

3/19=0,15

0,56
0,53
0,46
0.64

D

0,68
0,17
0,03
0,1
S

0,03

0,28

0,05
0,43
0,17

0,2

0,73

0,52

0,34

0,12

3/19=0,15
14/19=0,73
1/19=0,05

1/19=0,05

15/19=0,78

12/19=0,63

6/19=0,31

1/19=0,05

3

Quadro 8 - Registros das médias dos parâmetros observados pelos 3 avaliadores nas análises radiográficas

2,06 2,03
1,5 1,63
0,73 0,9
1.491.52

D
V
L

2,4
2,37
2,12
2,3

M
L
2,4
2,37
2,12
2,3

V

2,0
1,45
1,65
1,77

D

1

0,62
0,5
0,37
0,5

0,6
0,5
0,35
0,5

D
V
L

13/13=1,0

7/13=0,53
6/13=0,46

9/13=0,69

4/13=0,30

3/13=0,23

9/13=064

1/13=0,07

1

2,12
2,0
1,25
1,79

2,25
1,87
1,12
1,75

1,75
1,62
1,75
1,70

0,62
0,62
0,0
0,41

3

5/13=0,38
3/13=0,23

9/13=0,69

3/13=0,23

10/13=0,76

3/13=0,23

5/13=0,38

5/13=0,38

3,0
2,37
1,75
2,37

3,0
2,37
1,62
2,33

2,25
1,75
1,25
1,75

0,75
0,50
0,37
0,54

0,75
0,27
0,37
0,54

5/13=0,38
3
M
D
V
L
D
V
L

2B

0,67
0,5
0,0
0,39

8/13=0,61
2
M
D
V
L
D
V
L

2/13=0,15
3/13=0,23

1/13=0,07

6/13=0,46

5/13=0,38

1/13=0,07

12/13=0,92

4/13=0,30

8/13=0,61

2

V
2,50
2,24
1,70
2.05
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Obturação

Aspectro de Extremidade

Odontometria

Conometria

do Cone Guta Percha

Escores :

Qualidade

Limite

Não Adapatado Adaptado

2,4
2,3
2,6
2,4

0 - Insuficiente
1 - Regular
2 - Bom
3 - Excelente

C
M
A
T

Apical
Aquém
Limite CDC
Além
Apical

2,4
2,2
2,4
2,3

0,2
0,2
0,3
0,23

1,8
1,6
1,9
1,76

1,9
1,5
2,0
1,8

3/19=,15
12/19=0,63
2/19=0,10
2/19=0,10
1
M
D
V L D
V
L
V
2,2
2,0
2,2
2,13

2,7
2,1
1,7
2,16

1,0
0,6
0,5
0,63

0,6
1,2
1,4
1,06

6/19=0,31
2
M
D
L
D
V

4/19=0,21
8/19=0,42

2/19=0,10

Além

9/17=0,47

Limite CDC

7/19=0,36

9/19=0,47

Aquém

Apical
Aquém
Limite CDC
Além
Apical

3/19=0,15
16/19=0,84

16/19=0,84

Limite CDC

Além

3/19=0,15

Aquém
9/19=0,47

1/19=0,05
5/19=0,26

6/19=0,31

4/19=0,21

Apical

12/19=0,63

Limite CDC

8/19=0,42

2

Além

1/19=0,05

Aquém

1

0,6
1,4
1,4
1,13

L
3,0
2,55
2,8
2,7

3/19=0,15

3

3,0
2,4
2,8
2,7

1,2
0,8
1,0
1,0

D

3

1,7
1,5
1,8
1,66

V

D

2/19=0,10
16/19=0,84

2/19=0,10
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Quadro 9 - Registros das médias dos parâmetros observados pelos avaliadores nas análises radiográficas
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13/17=0,76

14/17=0,82
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M
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L
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Para testar as hipóteses nulas (Ho) e Alternativas (H1,H2 e H3)
das Infiltrações, da Qualidade da obturação no Raio x e microscópica,
aplicou-se uma análise de variância não paramétrica para amostras
independentes ao nível de significância de 0.05.

Tabela 1. H1: Existe diferença significativa na qualidade da obturação
Cervical, Médio e e Apical de 1A e 1B

Cervical
MV
ML
D
DV
DL

A
3,00
3,00
0,90
2,76
2,61

B
2,80
2,73
1,00
2,33
2,23

Médio
A
2,83
2,60
0,66
2,20
2,06

Apical
B
2,76
2,63
0,90
1,90
1,83

A
2,43
2,43
0,96
1,88
1,80

B
2,10
2,10
1,10
1,70
1,61

Hipótese estatística : H1: 1A z 1B .
Com base nos resultados, observa-se que existe diferença significativa entre os grupos 1A e
1B, já que o Fcalculado 30 foi maior do que o F crítico 2.76.

Tabela 2. H2: Existe diferença significativa na qualidade da obturação
Cervical, Médio e e Apical de 2A e 2B
CASOS
MV
ML
D
DV
DL

Cervical
A
B
2,80
2,50
2,70
2,55
0,56
2,00
2,06
0,66
2,03
0,67

Médio
A
2,70
2,70
0,53
1,50
1,63

B
2,24
2,20
1,60
0,54
0,42

Apical
A
B
2,20
1,70
2,10
1,62
0,46
1,55
0,73
0,24
0,90
0,24

Hipótese estatística : H2: 2A z 2B.
Com base nos resultados, observa-se que não existe diferença significativa entre os grupos
2A e 2B, já que o Fcalculado 1,08 foi menor do que o F crítico 2.76.
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Tabela 3. H2: Existe diferença significativa na qualidade da obturação
Cervical, Médio e e Apical de 3A e 3B

A
2,53
2,70
0,80
1,36
1,36

MV
ML
D
DV
DL

Cervical
B
2,70
2,70
1,36
1,10
1,06

A
2,28
2,23
0,53
1,43
1,50

Médio
B
2,13
2,21
1,20
0,83
0,83

A
2,53
2,30
0,60
1,70
1,70

Apical
B
1,33
1,33
1,20
0,53
0,40

Hipótese estatística : H3: 3A z 3B.
De acordo com os resultados, concluí-se que não existe diferença significativa entre os
grupos 3A e 3B, uma vez que o Fcalculado 3, foi menor do que o F crítico 2.76.
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Figura 15. Qualidade da obturação analisadas através da radiografia nos
terços Cervical, Médio e Apical de 1A e 1B
Escores : 0 – Insuficiente; 1 – Regular; 2 – Bom; 3 - Excelente
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Figura 16. Qualidade da obturação analisadas através da radiografia nos
terços Cervical, Médio e Apical de 2A e 2B
Escores : 0 – Insuficiente; 1 – Regular; 2 – Bom; 3 – Excelente

3,00
Cervical

2,50

A

Escores

2,00

B

1,50

A

1,00

B

0,50

A

Cervical
Médio
Médio
Apical
Apical

0,00
MV

ML

D

DV

DL

Canais

Figura 17. Qualidade da obturação analisadas através da radiografia nos
terços Cervical, Médio e Apical de 3A e 3B
Escores : 0 – Insuficiente; 1 – Regular; 2 – Bom; 3 – Excelente
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Figura 18. Qualidade da obturação dos canais radiculares analisadas
através da radiografia de acordo com os grupos e subgrupos
Escores : 0 – Insuficiente; 1 – Regular; 2 – Bom; 3 – Excelente

75

1 1.7 0.93 1.46
0.4 0.4

3 2.4 4

4

4 3.66 3.46 0.2 0.4

0.4 0.8 0.6 0.6 0.6

4

1 - Primeiro Observador
2 - Segundo Observador
3 - Terceiro Observador

0

0.2

0.1

0 0.13 0.2

0 0.1

1.4 1.1 1.8 2.5 1.7 2.4 1.63

1 0.6

1.35 1.4 1.23 1.16 3.5 3.4

1.2 1.2

0.33 0.1 1.3 0.8 1.5 1.5 1.7 1.8 1.5 1.36 3.2 3.2

0.26 0.06 1.75
4

0

0

0 0

0

0

0

0 0.1
0 0

0

0

0

0

4 3.66 3.66 0.4 0.6

1.2 1.4 1.4 1.23 1.26

3.8

4.9 3.4 3.8 3.23 4.03 0.5 0.5

0.7 0.95 0.35 0.45 0.3 0.7 0.45 0.7

0

0

0

0

0 0.23

0

0

0 0.2

0 0.3

0.2

0.16

0 0.1 0.2 0.2 0.06 0.13

0 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2

0

0 0.1
0 0.05

0

0 0.13 0.26 0.8 1.1 1.3 1.7 0.8 1.5 0.96 1.43

0 0.16 0.2

D
1.63

2

1 1.15 0.83 1.05

M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M
D
M D M D M D
M
1.46 0.76 1.6 1.2 1.5 1.3 1.6 1.2 1.56 1.23 2.7 2.9
3 3 3 2.83 2.96 0.7 1.1 1
0.9 1.3 0.86 1.16 1.3 1.6 1.3 1.5 1.4 1.8 1.3

1.3 1.3

0 0 0.1

0.95 1.05 0.55 0.95

3.1 3.8 36 3.3 3.1 0.2 0.3

0.6 1.1 0.8 1.2 0.58 1.1

27 2.6

M D M D M D
M
D
2.1 2.3 1.9 2.5 2.2 2.3 2.06 2.36

M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M
D
1.3 1.6 16 18 1.53 1.86 29 28 3 3 3 3 2.96 2.93 1.2 1.6
1.5 1.6 1.33 1.7

3 3 3 3 3 2.9
3 2.96
3 3 3 3
3 2.9
3 2.96 3 3 3 3 3 3
3
3 0.1
Infiltração marginal
longitudinal (externo)
2.6 0.9 2.5
2 2.8 1.3 2.63 1.4 1.1
2.2 1.9 1.85 1.43 1.6 1.4
2.7 2.6 3.6 2.46 2.56 0
Infiltração marginal
transversal (interno)
Área total da infiltração 1.8 0.8 3.2 3.2 3.4 1.8 2.8 1.93 1.8 0.8 3.5 4.1 2.9 2.7 2.73 2.53 1.8 1.4 4 4 3.8 2.2 3.2 2.53 0
(transversal)
0.6 1.6
0.6 0.6 1.8 0.66 1.33
Q ualidade da obturação

M D M D M D
0.9 0.7 2.7 0.9 0.8 0.7
Infiltração marginal
longitudinal (externo)
0.7 0.2
0 0 0.1 0
Infiltração marginal
transversal (interno)
0 0.2 0.4 0.0
Área total da infiltração 0.6 0.1
(transversal)
Q ualidade da obturação

M D M D M D M D M D
0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.8 0.63 0.76 17 2.2
Infiltração marginal
longitudinal (externo)
0.2 0.6 0.2
0 13 0.2 0.56 0.26 0.35 1
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QUADRO 10. Registros dos achados macroscópico e microscópico por número de espécimes em valores percentuais por três observadores diferentes
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Tabela 4. H1: Existe casos de infiltração externa (longitudinal), interna
(transversal) e área total da (transversal) das M e D Cervical e
Apical de 1A e 1B
Externa(longitudinal) Interna(tranversal)

Cervical
Mesial
Cervical
Distal
Médio
Mesial
Médio
Distal
Apical
Mesial
Apical
Distal

A
0,63

B
1,33

A
0,56

B
0,10

Área total da
infiltração
A
B
0,66
0,13

0,76

1,70

0,26

0,10

0,40

0,20

1,60

2,06

0,58

0,83

0,93

1,63

1,80

2,36

1,10

1,05

1,46

2,00

2,96

2,93

3.30

3,06

3,66

3,73

2.93

2,93

3.10

3,50

3,46

3,66

Hipótese estatística: H1: 1A z 1B.
Com base nos resultados, observa-se que existe diferença significativa entre os grupos 1A e
1B, já que o Fcalculado 3.98 foi maior do que o F crítico 2.53.
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Tabela 5. H2: Existe casos de infiltração externa, interna e transversal das M
e D Cervical, Médio e Apical de 2A e 2B
Externa(longitudinal)

Cervical
Mesial
Cervical
Distal
Médio
Mesial
Médio
Distal
Apical
Mesial
Apical
Distal

Interna(tranversal)

A
1,46

B
0,86

A
0,26

B
0,16

Área total da
infiltração
A
B
0,33
0,13

0,76

1,16

0,06

0,20

0,10

0,26

1,56

1,30

1,26

0,45

1,50

0,96

1,23

1,63

1,16

0,70

1,36

1,43

2,83

2,73

3,23

1,66

3,66

2,80

2,96

2,76

4,03

2,80

3,66

2,63

Hipótese estatística: H2: 2A z 2B.
Com base nos resultados, observa-se que não existe diferença significativa entre os grupos
2A e 2B, já que o Fcalculado 0,39 foi menor do que o F crítico 2.53.

Tabela 6. H3: Existe casos de infiltração externa, interna e transversal das M
e D Cervical, Médio e Apical de 3A e 3B
Externa(longitudinal)

Cervical
Mesial
Cervical
Distal
Médio
Mesial
Médio
Distal
Apical
Mesial
Apical
Distal

Interna(tranversal)

A
3,00

B
0,23

A
2.63

B
0,00

Área total da
infiltração
A
B
2,80
0,00

2,96

0,00

1,40

0,00

1,93

0,00

3,00

0,06

1,85

0,02

2,73

0,20

2,96

0,13

1,43

0,16

2,53

0,20

3,00

0,23

2,46

0,13

3,20

0,33

3,00

0,40

2.56

0,46

2,53

0,53

Hipótese estatística: H3: 3A z 3B.
Com base nos resultados, observa-se que existe diferença significativa entre os grupos 3A e
3B, já que o Fcalculado 27.53 foi maior do que o F crítico 2.53.

79

3

2,76
1,8

1,86

1,23

1,7

0,4

0,76

0,13

0,23

0,06

0,23

0,76

1,16

1,3
0,86

0,63

2,93

2,96
2,36

2,73
2,06
1,56

1,53

1,46

1,33

Escores

2

1

Grupo 3B
2,93
2,96

Grupo 3A
2,9

2,96

3

3

Grupo 2B
3

Grupo 2A
2,93
2,83

Grupo 1B

3

Grupo 1A

0

0
Cervical Médio

Apical Cervical Médio

Apical

Terços

Mesial

Distal

Figura 25. Infiltração marginal longitudinal (externa) nas raízes mesial e distal de acordo com
os grupos e subgrupos
Escores : 0 – Ausência de penetração do corante; 1 – Penetração do corante em 1/3 das
superfícies; 2 – Penetração do corante em 2/3 das superfícies; 3 – Penetração do corante
em toda extensão do canal.
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Figura 26. Infiltração marginal transversal (interna) nas raízes mesial e distal
de acordo com os grupos e subgrupos.
Escores : 0 – Ausência de penetração de corante; 1 – Penetracão do corante restrito ao
cemento; 2 – Penetração de corante em 1/3 da dentina; 3 – Penetração do
corante em 2/3 da dentina.
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Figura 27 Área total da infiltração (transversal) nas raízes mesial e distal de acordo com os
grupos e subgrupos.
Escores : 1 – Corante atingiu uma face; 2 – Corante atingiu duas faces; 3 – Corante atingiu
três faces; 4 – Corante atingiu quatro faces.
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Tabela 7. H1: Existe diferença significativa entre a qualidade da obturação
Apical da raiz Mesial e Distal dos Grupos 1A e 1B.

1A
M
0,40
0,60
0,80

1B
D
0,40
0,40
0,60

M
1,00
0,80
0,40

D
1,40
1,20
1,00

Hipótese estatística: H1: 1A z 1B.
Com base nos resultados, observa-se que existe diferença significativa entre os grupos 1A e
1B, já que o F calculado 11.50 foi maior do que o F crítico 4.60.

Tabela 8. H2: Existe diferença significativa entre a qualidade da obturação
Apical da raiz Mesial e Distal dos entre os grupos 1A e 1B, já que
o F calculado 11.50 foi maior do que o F crítico 4.60.

2A
M
1,20
1,20
1,4

2B
D
1,20
1,20
1,4

M
2,60
2,40
2,2

D
1,60
1,80
1,8

Hipótese estatística: H2: 2A z 2B.
Com base nos resultados, observa-se que existe diferença significativa entre os grupos 2A e
2B, já que o F calculado 60.50 foi maior do que o F crítico 4.26.

Tabela 9. H3: Existe diferença significativa entre a qualidade da obturação
Apical da raiz Mesiall e Distal dos Grupos 3A e 3B.
3A
M
0,60
0,80
0,6

3B
D
1,60
0,60
1,8

M
0,60
0,60
0,6

D
1,40
1,20
1,8

Hipótese estatística: H3: 3A z 3B.
Com base nos resultados, observa-se que existe diferença significativa entre os grupos 3A e
3B, já que o Fcalculado 7,50 foi maior do que o F crítico 4.26.
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Figura 40. Qualidade da obturação apical da raíz mesial e distal dos grupos
1A e 1B
Escores : 0 – Homogênea sem corante; 1 – Homogênea com corante; 2 – Sem
homogenização e sem corante; 3 – Sem homogenização e com corante.
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Figura 41. Qualidade da obturação Apical da raiz Mesial e Distal dos Grupos
2A e 2B
Escores : 0 – Homogênea sem corante; 1 – Homogênea com corante; 2 – Sem
homogenização e sem corante; 3 – Sem homogenização e com corante.
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Figura 42. Qualidade da obturação Apical da raiz Mesial e Distal dos Grupos
3A e 3B
Escores : 0 – Homogênea sem corante; 1 – Homogênea com corante; 2 – Sem
homogenização e sem corante; 3 – Sem homogenização e com corante.

Tabela 10. Ho: Não existe diferença significativa entre a qualidade da
obturação Apical na raiz Mesial e Distal dos grupos 1A, 1B,
2A, 2B, 3A e 3B.
1A
M

1B
D

M

2A
D

M

2B
D

M

3A
D

M

3B
D

M

D

0,40 0,40 1,00 1,40 1,20 1,20 2,60 1,60 0,60 1,60 0,60 1,40
0,60 0,40 0,80 1,20 1,20 1,20 2,40 1,80 0,80 0,60 0,60 1,20
0,80 0,60 0,40 1,00

1,4

1,4

2,2

1,8

0,6

1,8

0,6

1,8

Hipótese estatística: H0: 1A = 1B = 2A = 2B = 3A = 3B
Com base nos resultados, rejeita-se Ho e aceita-se a Hipótese de que existe diferença
significativa entre os grupos A e B, já que o F calculado 53.4 foi maior do que o F crítico
3.30
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Figura 43. Qualidade da obturação Apical da raiz Mesial e Distal dos grupos
AeB
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