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RESUMO  

 

Objetivos: Avaliar in vitro, o grau de adaptação de cones de guta-percha 

no segmento apical de canais ovais longos. 

Materiais e Métodos: Foram selecionados 40 primeiros pré-molares 

inferiores com canais ovais longos. Após o preparo químico e mecânico 

realizado através da Técnica MRA, as amostras foram divididas em 2 

grupos de forma pareada. O primeiro grupo (grupo 1) foi obturado pela 

técnica de compactação lateral da guta-percha e o segundo (grupo 2) 

através da técnica de Schilder. Foram realizados 3 cortes perpendiculares 

ao longo eixo  do dente, o primeiro corte foi  de 1 mm  e os outros dois 

cortes de 2 mm cada, resultando em cortes à 1, 3 e 5 mm aquém do ápice 

radicular. As superfícies cortadas foram analisadas com auxílio de 

estereomicroscópio e as imagens adquiridas foram avaliadas através de 

um software. Os parâmetros determinados foram: área total do terço 

apical, área do terço apical preenchida por guta-percha, área do terço 

apical não preenchida por guta-percha. 

Resultados: A média da área do terço apical não preenchida por guta-

percha à 1 mm do ápice radicular no grupo 1 foi de 38,72% e no grupo 2, 

foi de 22,64%; à 3 mm do ápice radicular no grupo 1 a média foi de 

30,32% e no grupo 2, foi de 15,80%; à 5 mm do ápice radicular a média 

do grupo 1 foi de 57,38% e no grupo 2, foi de 26,42%   

Conclusão: A técnica de Schilder foi mais eficaz na adaptação de cones 

de guta-percha, no segmento apical de canais ovais longos. 

Palavras-chave: canal oval longo; técnica obturadora; guta-percha 
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ABSTRACT 

 
 

Objectives: Evaluate in vitro the degree of adaptation of gutta-percha in the apical 

segment of long oval canals.  

Materials and Methods: 40 lower first premolars with long oval canals were 

selected. After chemical and mechanical preparation performed by MRA technique, 

the sample were divided into two groups so paired. The first group were filled by 

lateral compaction technique of gutta-percha and the second using Shilder 

technique. Were made 3 cuts perpendicular to the long axis of the tooth, the first cut 

was 1 mm and the other two cuts of 2 mm each, resulting in cuts at 1, 3 and 5 mm 

below the apex. The cut surfaces were analyzed with stereomicrocope and acquired 

images were evaluated with the aid of a software. The parameters determined were: 

total area of the apical third, apical area filled with gutta-percha, the apical area not 

filled with gutta-percha.  

Results: The average apical area not filled with gutta-percha at 1 mm from the apex 

in group 1 was 38,72% and in group 2 was 22,64%; at 3 mm from the apex in group 

1 the mean was 30,32 % and in group 2 was 15,80%; at  5 mm from the apex in 

group  1 average was 57,38% and in group 2 was 26,42% 

Conclusion: Schilder´s technique was more effective in adapting gutta-percha at the 

apical segment of long oval canals. 

Keywords: long oval canal, obturation tecnique, gutta-percha. 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
 
%                        por cento, porcentagem 
 
 
EDTA                 ácido etilenodiamino tetra-acético 
 
 
°C                       graus Celsius 
 
 
CDR                   comprimento do dente na radiografia 
 
 
CT                      comprimento de trabalho 
 
 
K                         Kerr 
 
 
mm                     milímetros 
 
 
ml                       mililitros  
            
 
MRA                   movimento de rotação alternada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
  

             Pág.                                                                                                    

 

Figura 1: Seleção das amostras e divisão de forma pareada...................................26  

 

Figura 2: Radiografia em filme oclusal no sentido vestíbulo-ligual, com as 

marcações à 5 mm do ápice......................................................................................27 

 

Figura 3: Radiografia em filme oclusal no sentido mésio-distal, com as marcações à 

5 mm do ápice............................................................................................................28    

 

Figura 4: Amostra selecionada preparada para marcação.......................................33 

 

Figura 5: Amostra selecionada presa ao torno preparada para corte.......................33 

   

Figura 6: Estereomicroscópio LEICA LED3000 NVI.................................................34 

   

Figura 7: Fotomicrografias de um elemento dentário do grupo 1 (Técnica de 

compactação lateral)..................................................................................................35 

 

Figura 8: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 1 

mm do ápice...............................................................................................................38 

 

Figura 9: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 3 

mm do ápice...............................................................................................................40 



x 
 

Figura 10: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 5 

mm  do ápice..............................................................................................................41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 1 

mm do ápice...............................................................................................................38 

 

Tabela 2: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 3 

mm do ápice...............................................................................................................39 

 

Tabela 3: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 5 

mm do ápice...............................................................................................................41 

 

Tabela 4: Valores da área total do terço apical nos três cortes.................................57 

 

Tabela 5: Valores da área total do terço apical preenchida por guta-percha............58 

 

Tabela 6: Valores da área total do terço apical não preenchida por guta-percha.....59



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A necrose pulpar caracteriza-se pela perda da capacidade de defesa 

tecidual da polpa dental, que não oferece resistência à invasão bacteriana, 

favorecendo assim o desenvolvimento da infecção no sistema de canais radiculares 

(SIQUEIRA & DANTAS, 1996). Desta forma com a presença de uma alteração 

patológica irreversível no tecido pulpar, é necessário realizar o tratamento 

endodôntico do sistema de canais radiculares, cujo objetivo é prevenir ou tratar uma 

infecção endodôntica e executar uma obturação compacta, visando o reparo das 

estruturas perirradiculares e o reestabelecimento da função dentária normal (ROLDI 

et al., 2004). 

Apesar de um preparo químico e mecânico adequado ser capaz de levar 

a regressão de uma lesão perirradicular devido à redução de irritantes, tal fato 

garante um sucesso passageiro. Isto porque o espaço vazio do canal radicular é 

ideal para a proliferação dos micro-organismos que sobreviveram e para a 

colonização de novos provenientes da cavidade bucal. Todas as etapas do 

tratamento endodôntico são fundamentais para o sucesso e a obturação do sistema 

de canais radiculares é o desfecho deste conjunto de procedimentos intracanais, 

que visa perpetuar o estado de desinfecção atingido durante o preparo químico e 

mecânico e minimizar os riscos de uma nova infecção através do preenchimento de 

todo o espaço, antes ocupado pelo tecido pulpar (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

O material obturador ideal deve ser estável, não tóxico e capaz de 

oferecer um preenchimento completo do espaço ocupado pelo canal radicular 

(JARRETT et al., 2004). O selamento coronário só será considerado concluído após 

a realização do tratamento restaurador definitivo. Já o selamento apical e lateral  
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deve ser capaz de proporcionar um vedamento satisfatório, impedindo a entrada de 

fluídos teciduais no canal e a saída de micro-organismos e seus produtos para os 

tecidos perirradiculares. Quando micro-organismos remanescentes em istmos, 

canais laterais, secundários e acessórios recebem substrato oriundo do tecido 

perirradicular através do espaço resultante de uma obturação deficiente podem ser 

capazes de se proliferar e iniciar ou perpetuar uma lesão perirradicular (LOPES & 

SIQUEIRA, 2010). Isto acontece porque os mecanismos de defesa do hospedeiro 

não são capazes de alcançá-los e removê-los do interior do canal, devido à ausência 

de circulação sanguínea (JOHNSON & GUTMANN, 2007). 

Existem várias técnicas diferentes de obturação do sistema de canais 

radiculares, mas nenhuma delas foi identificada como superior as demais 

(JOHNSON & KULILD, 2011). As técnicas de compactação lateral da guta-percha e 

de compactação vertical da guta-percha aquecida (Técnica de Schilder) têm sido 

usadas largamente como as técnicas de escolha para obturação dos canais 

radiculares durante o tratamento endodôntico. Contudo, os canais radiculares 

apresentam diferentes formas que podem influenciar na qualidade da limpeza e na 

realização da obturação adequada.     

A presença de canais ovais longos torna todas as etapas do tratamento 

endodôntico mais difíceis. A realização de um preparo químico e mecânico 

arredondado pode gerar recessos não instrumentados, que aparecem em cortes 

transversais de canais ovais. Além disso, qualidade da obturação pode ser 

influenciada negativamente pela forma do canal e pela limpeza inadequada, assim 

canais ovalados poderiam ser melhores obturados quando associados a técnicas de 

obturação termoplastificadas (WU et al., 2001). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos morfológicos do primeiro pré-molar inferior  

O primeiro pré-molar inferior é considerado um elemento complexo, desta 

forma o endodontista precisa fazer uso de todas as ferramentas disponíveis para 

alcançar o sucesso no tratamento deste dente. Falhas ao detectar a complexidade 

anatômica podem resultar em insucesso (LU et al., 2006). Devido a esta 

complexidade na morfologia do canal e da raiz deste elemento dentário, é 

fundamental a realização de uma avaliação cuidadosa antes do tratamento 

endodôntico (CLEGHORN et al., 2007). 

VERTUCCI & HADDIX (2011) relatam que os pré-molares inferiores são 

elementos muito difíceis de tratar e com alto índice de flare-up e falhas. Tais 

problemas seriam justificados pelas extremas variações na morfologia. Os autores 

descrevem o sistema de canais radiculares destes dentes como sendo mais largo no 

sentido vestíbulo-lingual do que no sentido mésio-distal. Além disso, alertam para o 

fato de estender o preparo para lingual na busca por mais um canal radicular.         

ÇALISKAN et al. (1995) analisaram, cem primeiro pré-molares inferiores. 

Relataram que 64,15% dos elementos apresentavam um único canal radicular, que 

se estendia da câmara pulpar até o ápice, 52,83% apresentavam canais laterais, 

sendo a maioria localizada no terço médio do canal. Anastomoses entre os canais 

foram encontradas em 16,98% dos elementos e localizadas principalmente no terço 

médio. O forame apical posicionado no centro da raiz foi encontrado em 58,49% e 

16,98% dos elementos analisados apresentavam deltas apicais. 
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LU et al. (2006) analisaram a anatomia interna de 82 primeiros pré-

molares inferiores. Dos elementos analisados apenas 54% apresentavam um único 

canal radicular enquanto os outros 46%, foram classificados como complicados. 

Estes recebiam tal classificação por apresentarem: dois canais radiculares com 

anatomia variada (22%), um canal em forma de C (18%) ou um canal que se dividia 

em vários a 3 mm do ápice/ delta apical (6%). Todos os elementos com canal em 

forma de C, apresentavam associadas à superfície externa de suas raízes 

concavidades ou sulcos. Estes canais radiculares se apresentavam a nível coronal 

como um único canal oval ou dois canais, em uma raiz com formato oval, sendo esta 

morfologia do canal em forma de C só encontrada a 3 e/ou 6 mm do ápice. Desta 

forma, canais em forma de C podem ser difíceis de detectar somente sob a 

perspectiva do acesso coronário. A variedade anatômica e morfológica do primeiro 

pré-molar inferior torna a limpeza e a modelagem mais difícil neste grupo de dentes. 

CLEGHORN et al. (2007) realizaram uma revisão de literatura sobre a 

morfologia da raiz e do canal radicular do primeiro pré- molar inferior. Apesar da 

maioria dos elementos apresentarem apenas uma única raiz (97.9%), são 

reportados casos de duas, três e até quatro raízes. Um único canal radicular foi 

relatado na maioria dos artigos (75,8%), contudo 24,2% dos elementos podem 

apresentar dois ou mais canais radiculares. Tais diferenças em relação ao número 

de canais talvez possam ser atribuídas a diferenças de raça e gênero. Os autores 

relataram também que um forame apical único é encontrado na maioria dos 

elementos, porém em 20% dos casos pode ser possível encontrar duas ou mais 

foraminas apicais. A morfologia do canal radicular e da raiz do primeiro pré- molar 

inferior pode ser complexa e requer uma avaliação cuidadosa antes do tratamento 

endodôntico. Uma vigilância constante para localizar dois ou mais canais 
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radiculares, durante a terapia endodôntica do primeiro pré-molar inferior é 

necessária, caso contrário um canal adicional pode ser esquecido, resultando em 

uma alta taxa de insucesso. 

KHEDMAT et al. (2010) estudaram a morfologia do canal radicular de 217 

primeiros pré-molares inferiores através de radiografias e de cortes transversais. 

Todos os espécimes apresentavam uma única raiz, sendo 157 raízes retas, 38 

raízes com curvatura para a distal e nenhuma com curvatura para mesial. Nos 

resultados apresentados após as análises dos cortes, em relação à configuração do 

canal radicular, 88,47% das amostras analisadas apresentavam um único canal, 

enquanto 11,53% apresentavam dois canais radiculares com diferentes 

configurações. Dentre estes, 1,38% apresentaram canal em forma de C e 

sulcos/depressões associados à superfície externa de suas raízes. Somente nos 

terços médio e apical destes espécimes, era possível localizar canais em forma de 

C, enquanto o terço coronário se apresentavam de forma oval. Após as análises das 

radiografias no sentido vestíbulo-lingual, apenas 5,06% apresentavam imagens que 

poderiam sugerir a presença de outro canal radicular, contudo não era possível 

definir suas características. Nas radiografias no sentido mésio-distal foi possível 

definir que 5,99% dos elementos, apresentavam dois canais radiculares e suas 

características. Contudo as radiografias, mesmo no sentido mésio-distal, 

apresentaram uma sensibilidade de apenas 28% em detectar mais de um canal 

radicular. Os autores ressaltaram ainda que, fatores raciais e regionais podem 

contribuir para variação anatômica neste grupo de dentes. Além disso, a maioria dos 

espécimes analisados apresentava o terço coronal oval, o terço médio oval ou 

redondo e o terço apical redondo.  
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MARTOS et al. (2010) analisaram com o auxílio do microscópio, a 

morfologia do ápice radicular de 845 dentes, de diferentes grupos. Em todos os 

dentes analisados a morfologia do forame principal, mostrou uma predominância da 

forma redonda (52,9%), seguida pela forma oval (25,2%). Nos incisivos e pré-

molares, o ápice radicular se apresentou predominantemente de forma arredondada, 

enquanto nos caninos e molares, de forma mais pontiaguda. O forame principal 

estava localizado no centro do ápice radicular em 58,4% dos espécimes analisados, 

enquanto 41,6% apresentaram posições desviadas do ápice anatômico. Nos pré- 

molares este desvio foi mais observado para mesial/distal. O permanente 

remodelamento do ápice radicular, devido à aposição de cemento e reabsorção, 

podem interferir e modificar os resultados da avaliação anatômica. 

WU et al. (2000b) investigaram o diâmetro do terço apical de 180 dentes, 

para determinar a prevalência e extensão de canais ovais longos. Os elementos 

foram separados em grupos de 20 dentes e cortados horizontalmente a 1, 2, 3, 4 e 5 

mm do ápice, sendo realizados 1181 cortes. Entre todos os elementos analisados 

25% apresentaram canais ovais longos, enquanto 75% apresentaram canais 

redondos ou levemente ovais. Os autores relataram que canais ovais longos são 

comuns nos 5 mm apicais de dentes humanos e que todos os canais apresentaram 

grande variedade de diâmetros. Para que o canal fosse considerado oval longo a 

proporção entre o diâmetro longo e o curto deveria ser ≥ 2. Foi verificado que com 

exceção da raiz palatina de molares superiores, o diâmetro vestíbulo/lingual era 

maior que o diâmetro mesio/distal em todos os grupos de dentes analisados. Na 

maioria dos casos o maior diâmetro diminui apicalmente e o canal tende a 

apresentar uma secção transversal redonda. Os autores relataram que a prevalência 

de canais ovais longos foi considerada relativamente baixa (≤ 5%), em incisivos 
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centrais superiores e caninos superiores/ inferiores.  Nos pré-molares inferiores a 

taxa de incidência de canais ovais longos a 5 mm foi de 27%. Os autores concluíram 

que a discrepância entre os valores de diâmetros, pode complicar os procedimentos 

de limpeza, modelagem e obturação do sistema de canais radiculares.  

GRANDE et al. (2008) mensuraram através de microtomografia 

computadorizada, diferentes diâmetros de 30 pré-molares superiores e inferiores 

com canais ovais longos. O critério de seleção adotado para definir o canal como 

oval longo, seria de que este, radiograficamente, apresentasse à razão entre as 

dimensões buco- lingual e mésio- distal ≥ 2, tanto a nível do terço cervical quanto a 

nível do terço médio.  Após analisarem os diâmetros dos canais radiculares e das 

raízes, os autores concluíram que os valores de diâmetro no sentido buco- lingual 

sempre eram maiores do que os no sentido mesio- distal, independente do nível 

analisado. Assim relataram que a espessura da parede no sentido buco- lingual 

sempre era maior do que no sentido mesio- distal. Foi relatado um padrão de forma 

oval a 1 e 2 mm do ápice, um padrão oval longo a 3, 4 e 5 mm do ápice e achatado 

em um nível mais coronal. Foi verificado como menor diâmetro apical encontrado > 

0,30 mm e maior diâmetro apical encontrado > 0,45 mm, a 1 mm do ápice. 

VELMURUGAN & SANDHYA (2009) avaliaram a morfologia de 100 

primeiros pré-molares inferiores da população da Índia, através de descalcificação. 

Os autores concluíram que 44% dos espécimes analisados apresentavam o orifício 

do canal oval, 38% redondo, 17% de forma achatada, 1% em forma de C e 2 % 

apresentaram dois orifícios. A maioria dos elementos analisados (72%) apresentava 

um único canal radicular, que se estendia desde a câmara pulpar até o ápice. 

Canais laterais foram encontrados somente em 4% das amostras e canais 

acessórios foram encontrados em outros 4 % das amostras. Nos espécimes 
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analisados com apenas um canal radicular, 83% apresentavam o forame apical 

localizado no ápice radicular. A média dos comprimentos encontrados pelos autores 

entre todos os elementos analisados era de 21,3 mm. Nos espécimes que 

apresentavam uma invaginação mesial na raiz (14%), era comum a presença de 

dois canais radiculares em diferentes padrões, assim a presença desta invaginação 

na mesial poderia apresentar alguma correlação anatômica com o padrão de canal. 

Segundo os autores as diferenças nos padrões podem ser justificadas devido a 

fatores raciais e genéticos.   

 

2.2 Preparo químico e mecânico de canais ovais    

 

WU et al. (2000b) investigaram a prevalência de canais ovais longos em 

180 dentes humanos extraídos. Os autores relataram que vários canais ovais longos 

e estreitos seriam impossíveis de serem completamente instrumentados, sem que a 

raiz fosse perfurada ou significativamente enfraquecida. Recessos de canais ovais 

poderiam não ser incluídos em um preparo redondo criado pela rotação dos 

instrumentos, permanecendo sem preparo. Os autores ressaltaram que fatores 

como morfologia do canal, espessura da parede do canal e tamanho do instrumento 

usado, estariam relacionados com a segurança da instrumentação de todas as 

paredes do canal principal.  Entre os elementos analisados 31% apresentaram 

canais achatados, aonde o diâmetro vestíbulo-lingual chega a ser até 4 vezes maior 

que o mésio-distal, sendo estes canais considerados pelos autores como muito 

difíceis de limpar, modelar e obturar. Para este grupo de dentes um preparo circular 

iria requerer instrumentos de tamanho tal, que provavelmente perfurariam e 

enfraqueceriam a raiz na direção mésio-distal. O ideal seria conseguir medir com 



9 
 

precisão, o tamanho do canal antes de decidir de até quanto seria o preparo apical. 

Para os autores basear seu tratamento em recomendações gerais pode fazer com 

que determinados elementos sejam super-instrumentados e apresentem fragilidade 

na raiz, enquanto outros não sejam completamente limpos. Desta forma os autores 

concluíram que devido à falta de tecnologia para medir diâmetros do canal radicular, 

os canais ovais longos acabam sendo impossíveis de serem totalmente limpos 

somente com a instrumentação. Assim, outras etapas devem ser realizadas para 

melhorar a eficácia da irrigação.   

GRANDE et al. (2008) mensuraram através de microtomografia 

computadorizada, diferentes diâmetros de 30 pré-molares com canais ovais longos. 

Os autores relataram que várias técnicas de preparo químico e mecânico muito 

usadas são inadequadas, isto porque o diâmetro do canal é maior do que o diâmetro 

do instrumento usado. O objetivo do preparo químico e mecânico no terço apical é 

alargar o canal até um tamanho aceitável, que permita um debridamento adequado, 

além de fornecer um formato circular que permita manipular e controlar os materiais 

de obturação e os instrumentos endodônticos. Tais objetivos são difíceis de serem 

atingidos quando trabalhamos com a anatomia complexa dos canais ovais aonde a 

porção apical deve ser ampliada até o maior diâmetro, que normalmente é o 

vestíbulo-lingual. Porém, realizar tal preparo de forma tão extensa também acarreta 

no aumento do diâmetro mésio-distal, reduzindo a espessura paredes dentinárias. 

Para os autores tais resultados revelam que o preparo de forma circular requereria 

instrumentos de um tamanho tão grande que enfraqueceriam a raiz 

significativamente ou perfurariam.   

TAHA et al. (2010) compararam três técnicas  de instrumentação em 39 

pré-molares mandibulares com canais ovais. Os elementos foram divididos em 3 
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grupos de 13 dentes, aonde foram utilizadas as técnicas: 1) manual com limas de 

aço inoxidável Hedström, preparo apical até lima # 40 e step-back; 2) rotatória com 

as limas EndoWave, na técnica coroa-ápice, seguindo as recomendações do 

fabricante; 3) oscilatória com AET (Anatomic Endodontic Tecnology). Nenhuma das 

técnicas demonstrou limpar e instrumentar completamente o canal radicular. Não 

foram encontradas diferenças significativas entre as três técnicas em relação a 

superfícies não tocadas. Formas redondas-ovais, elípticas e irregulares foram 

encontradas em todos os níveis de todas as três técnicas, sem diferença 

significativa. A única diferença significativa encontrada foi relacionada à limpeza do 

terço apical, aonde a instrumentação rotatória, apresentou melhores resultados dos 

que as outras técnicas, em relação à presença de debris residuais.  

ALVES et al. (2011) acreditam que canais ovais representem um grande 

desafio para limpeza, modelagem e desinfecção. Isto porque as técnicas de preparo 

atuais, tanto manuais como rotatórias levam a um preparo final redondo, deixando 

recessos não instrumentados em canais ovais, ovais longos e achatados. Sendo que 

estes recessos têm o potencial de abrigar bactérias persistentes que colocam em 

risco o sucesso do tratamento. Desta forma, os autores investigaram a capacidade 

de diferentes abordagens para complementar os efeitos da desinfecção após o 

preparo químico e mecânico em canais ovais longos. Foram selecionados 54 dentes 

unirradiculares e com único canal. O preparo químico e mecânico foi realizado até 

um instrumento 40/04 do sistema rotatório BioRaCe e a irrigação realizada com 

NaOCl a 2,5%.  Após o preparo químico e mecânico, um grupo foi submetido à nova 

irrigação com 2 ml de NaOCl, seguida de ativação com ultrassom por um minuto. 

Transcorrido esse tempo nova irrigação com 2 ml de NaOCl e posterior irrigação 

com 2 ml de digluconato de clorexidina a 0,2% por um minuto. Já o outro grupo foi 
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submetido à irrigação com 2 ml de NaOCl a 2,5% e posterior preparo com limas 

Hedström #40, em movimento de limagem ao longo dos recessos na vestibular e 

lingual do canal oval longo, seguido de nova irrigação com 2 ml de NaOCl. Os 

autores relataram que o preparo químico e mecânico independentemente das 

etapas suplementares, foi altamente efetivo na redução da carga bacteriana. Apenas 

a ativação da solução irrigadora com o ultrassom não foi significativamente efetiva, 

sendo encontrados melhores resultados após a sequência: ativação com ultrassom 

e irrigação com clorexidina. Segundo os autores, os cumulativos efeitos 

antibacterianos dessa abordagem foram capazes de reduzir as contagens 

bacterianas a níveis significativamente menores do que encontrados logo após o 

preparo químico e mecânico. Não houve diferença na carga bacteriana no grupo 

aonde foi adicionado o preparo com Hedström. Desta forma, os autores sugerem 

que a associação ativação com ultrassom/clorexidina parece apresentar benefício, 

quando usado como abordagem suplementar as etapas do tratamento endodôntico.  

JOHNSON & GUTMANN (2007), relataram que o processo de limpeza 

determina tanto o grau de desinfecção como a habilidade de obturar o espaço 

radicular. Concluíram que a obturação do sistema de canais radiculares é o reflexo 

da limpeza e da modelagem realizadas durante o preparo químico-mecânico.   

WU et al. (2000a) relataram a importância da alta qualidade de limpeza e 

obturação da porção apical do canal radicular como essencial para o sucesso. 

Compararam como os resultados de diferentes técnicas de instrumentação poderiam 

influenciar na técnica de compactação lateral da guta-percha e relataram que os 

canais mal obturados eram aqueles que haviam sido mal modelados. Além disso, 

ressaltaram que erros de procedimento durante o preparo químico e mecânico como 

perda de comprimento, transporte do canal, perfurações, perda do selamento 
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coronário e fraturas radiculares verticais podem ocorrer e influenciar de forma 

negativa o selamento apical. 

WU et al. (2001) avaliaram a qualidade da obturação de 42 pré-molares 

inferiores com canais ovais, instrumentados manualmente até uma lima # 45 

Flexofile. Relataram que tanto a forma irregular do canal radicular como o 

inadequado debridamento, podem influenciar negativamente a qualidade da 

obturação. Sendo estas irregularidades talvez melhores obturadas quando 

associadas a uma técnica obturadora de guta-percha aquecida, desde que estejam 

limpas. Os autores observaram que em várias amostras os recuos dos canais ovais 

não estavam completamente instrumentados, porém estavam livres de debris e que 

tal fato estava associado à concentração de 5% da solução de hipoclorito de sódio 

usada e a agitação desta solução irrigadora com ultrassom. 

 

 

2.3 Obturação de canais ovais  

 

2.3.1 Materiais Obturadores   

 

A guta-percha é o principal e o mais aceito material obturador do sistema 

de canais radiculares, contudo apesar de ser impermeável não é adesiva, assim 

como não se adere às paredes do canal radicular. O objetivo dos cimentos 

endodônticos é justamente selar a interface existente entre a guta-percha e as 

paredes do canal, reduzindo o risco de microinfiltrações (SIQUEIRA & DANTAS, 

1996; LOPES & SIQUEIRA, 2010). 
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LOPES & SIQUEIRA (2010) destacaram algumas características que 

devem ser observadas em relação aos cimentos endodônticos. Como estes 

cimentos são os responsáveis por vedar o espaço não ocupado pela guta-percha, 

caso ocorra alguma falha nesse selamento será criado um espaço vazio propício 

para microinfiltrações. Desta forma, a estabilidade dimensional, a impermeabilidade 

aos fluídos orgânicos e a adesividade às paredes do canal são fatores importantes a 

serem analisados.  

HATA et al. (1992) analisaram a capacidade de selamento apical em 

diferentes técnicas de obturação com e sem cimento endodôntico. Concluíram que o 

grupo analisado sem cimento endodôntico apresentou maior grau de infiltração 

apical que as outras duas técnicas usadas com cimento. Os autores salientaram a 

importância do cimento endodôntico como parte essencial da obturação do sistema 

de canais radiculares visto que a guta-percha não se liga espontaneamente as 

paredes dentinárias. 

LEE et al. (2002) analisaram in vitro a capacidade de adesão de 4 

diferentes tipos de cimentos endodônticos as paredes dentinárias e a guta-percha. 

Os cimentos usados foram: 1) a base de óxido de zinco- Kerr; 2) a base de hidróxido 

de cálcio- Sealapex; 3) cimento resinoso- AH26; 4) a base de ionômero de vidro- 

Ketac-Endo. O cimento endodôntico ideal seria aquele que apresentasse boa 

adesão tanto à guta-percha quanto a dentina, porém estes apresentam diferentes 

tipos e graus de adesão de acordo com a sua composição química. A relação de 

adesão dos 4 cimentos a dentina foi: Kerr < Sealapex < Ketac-Endo < AH26. Já a 

relação de adesão a guta-percha foi: Ketac-Endo < Sealapex < Kerr < AH26. Desta 

forma a infiltração apical poderia acontecer em diferentes interfaces de acordo com 

o tipo de cimento endodôntico usado. 
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 POMMEL et al. (2003) analisaram a capacidade seladora de quatro 

diferentes tipos de cimentos endodônticos. Foram usados 48 elementos preparados 

através do sistema rotatório Profile e obturados através da técnica de compactação 

lateral. Os cimentos utilizados foram: Sealapex; AH26; Ketac-Endo; Pulp Canal 

Sealer. Os autores salientaram que os cimentos aderem de forma diferente à 

dentina e a guta-percha. Também relataram que a solubilidade de alguns 

componentes do cimento e a presença de smear layer podem modificar as 

propriedades dos cimentos e influenciar na sua capacidade seladora. Os vazios de 

um canal obturado podem ocorrer entre a dentina e o cimento, entre o cimento e a 

guta-percha e dentro da própria camada de cimento. Assim, a qualidade da 

obturação é altamente dependente da distribuição do cimento e da aderência deste 

as paredes da dentina e a guta-percha, sendo a impermeabilidade da obturação 

apical relacionada ao tipo de cimento. 

LOPES & SIQUEIRA (2010) relatam que o cimento endodôntico 

apresenta variações, que podem acabar gerando áreas propícias a micro-

infiltrações, assim é fundamental que o cone principal de guta percha apresente uma 

boa adaptação. Desta forma acreditam que, criar um batente apical e realizar o 

travamento do cone principal melhoraria o selamento apical. Para isso, o cone de 

guta-percha receberia sucessivos cortes na sua extremidade até se adaptar ao 

batente apical e oferecer resistência. Ressaltaram ainda a dificuldade de realizar tal 

ajuste porque em primeiro lugar não se sabe ao certo o diâmetro e forma final do 

preparo, além disso, apesar de existir uma padronização referente ao calibre dos 

cones de guta-percha e instrumentos endodônticos, podem ocorrer variações entre 

estes e até mesmo entre cones da mesma embalagem.  
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PAIVA & ANTONIAZZI (1993) relatam que na tentativa de realizar uma 

boa adaptação marginal, um método alternativo seria a realização de sucessivos 

cortes no cone de guta, com ou sem auxílio da régua calibradora, apoiado na placa 

de vidro, até que ele se encontre justo junto ao batente apical, oferecendo 

resistência à tração ou avanço.  

Os cortes realizados nos cones de guta-percha devem ser realizados com 

lâmina de bisturi ou de barbear (ALVARES, 1988; PAIVA & ANTONIAZZI, 1993; 

ALVES et al., 2000; LOPES & SIQUEIRA, 2010).  A literatura afirma que o corte 

realizado com tesoura, achata a ponta do cone, produzindo planos inclinados o que 

dificulta a sua adaptação.  

CARVALHO et al. (2006) relataram que apesar do cone principal 

apresentar um travamento, isto pode não ocorrer em toda a extensão das paredes 

circundantes do canal o que poderia acarretar falha no vedamento apical. A correta 

adaptação só ocorrerá quando houver correspondência entre a secção do canal e a 

do cone.  

Uma alternativa para tentar melhorar a adaptação do cone de guta-percha 

é a utilização de cones acessórios. DE DEUS (1992), sugeriu o uso dos cones de 

guta-percha acessórios porque estes apresentam um formato mais cônico. As 

técnicas atuais de instrumentação fornecem um preparo mais cônico, sendo assim o 

uso dos cones acessórios é mais propicio já que os cones principais apresentam um 

formato mais cilíndrico.  

DAVIDOWICZ et al. (1994), diante da dificuldade de adaptação do cone 

de guta-percha padronizado realizaram um estudo aonde analisaram através de 

microscópio cones principais pré-fabricados e cones acessórios. Concluíram que 

existe grande falta de padronização entre materiais de mesma numeração e 
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principalmente em relação aos cones principais. Além disso, os autores relataram 

que os cones acessórios preparados com o auxílio da régua calibradora obtiveram 

melhores resultados em relação à padronização e que apresentam um travamento 

endodôntico mais rápido e preciso.  

COLLINS et al. (2006) analisaram a capacidade de 3 técnicas de 

obturação diferentes, em replicar defeitos presentes em um modelo artificial. 

Ressaltaram a importância do resultado final da obturação apresentar maior 

quantidade de guta-percha e menos cimento, o que poderia melhorar os resultados 

a longo prazo. Segundo os autores isso aconteceria porque aumentando a 

densidade de guta-percha diminuiria a quantidade de espaço vazio e teoricamente 

levaria a um melhor selamento apical e coronal, já que a maior quantidade de guta-

percha limitaria o espaço preenchido com cimento.  

 

2.3.2 Técnicas de Obturação 

 

HATA et al. (1992) analisaram a capacidade de selamento apical entre 

compactação lateral e uma técnica de obturação termoplastificada Thermafil, sendo 

usada em dois diferentes grupos, com e sem cimento endodôntico. O melhor 

selamento apical e menor grau de infiltração foram apresentados pela compactação 

lateral com cimento, enquanto o maior grau de infiltração foi apresentado pelo grupo 

obturado com Thermafil sem cimento endodôntico. Os autores salientaram como 

vantagens das técnicas de termoplastificação da guta-percha, a capacidade de 

copiar melhor as paredes do canal e de se apresentar de forma mais uniforme, 

completa e homogênea. Contudo, lembraram que a guta-percha usada nestas 

técnicas termoplastificadas poderia apresentar certo grau de encolhimento visto que 
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ao esfriar retornaria para fase beta. Para os autores a técnica de compactação 

lateral continua sendo a mais usada e a mais favorável quando comparada as novas 

técnicas de termoplastificação. São consideradas como vantagens da técnica de 

compactação lateral, a extensa documentação cientifica com excelentes resultados 

e o fato da técnica ser de emprego relativamente fácil.   

LOPES & SIQUEIRA (2010) salientaram a importância de se instrumentar 

e obturar o canal o mais próximo possível do forame apical, isto porque tal segmento 

do canal radicular abriga micro-organismos envolvidos na indução e perpetuação da 

lesão perirradicular.  

WU et al. (2001) comparam a qualidade da obturação em canais ovais de 

42 pré-molares inferiores a 2 e 4 mm do ápice, quando usadas as técnicas de 

compactação lateral da guta-percha e compactação vertical da guta-percha 

aquecida. Apesar da porcentagem de áreas vazias ser maior na compactação 

lateral, não foram encontradas diferenças significativas quanto a áreas vazias. Os 

autores relataram que a área do canal preenchida por guta-percha era maior em 

canais obturados pela técnica de compactação vertical da guta-percha aquecida, 

somente a 4 mm do ápice. O estudo ressaltou a melhor adaptação da guta-percha 

as irregularidades dos canais radiculares, quando aquecida. Destacaram também 

que apesar de algumas pequenas irregularidades serem preenchidas pela técnica 

de compactação lateral, as longas e estreitas que foram obturadas pela técnica de 

compactação vertical da guta-percha aquecida, provavelmente não seriam 

completamente obturadas através da técnica sem calor. A partir das imagens 

obtidas durante o estudo, os autores relataram que qualidade da guta-percha na 

técnica sem calor, não era consistente. Durante o estudo algumas amostras foram 

perdidas devido à fratura radiculares, ocasionadas pela força durante a etapa de 
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condensação, sendo uma na compactação vertical quente e cinco na compactação 

lateral. Tal fato talvez possa indicar que raízes com canais ovais podem ser mais 

sensíveis a fratura. 

WU & WESSELINK (2001) observaram a existência de recessos não 

instrumentados em canais ovais e a avaliaram qualidade de obturação nestas 

regiões. Foram usados 20 incisivos inferiores, com apenas um canal radicular oval.  

Os espécimes foram divididos em dois grupos e preparados através da técnica da 

força balanceada. Após o preparo foi realizada a etapa do step-back, um grupo foi 

instrumentado de forma convencional até a lima K# 55 enquanto o outro grupo até a 

lima K# 80. Ambos os grupos foram obturados através da técnica de compactação 

lateral. Os autores relataram que o numero de recessos não instrumentados entre os 

dois grupos, não apresentavam diferenças significativas.  Além disso, descreveram 

que a 5 mm do ápice os recessos não instrumentados estavam presentes em 13 

espécimes (65%), sendo que 5 recessos estavam completamente preenchidos e 

sem a presença de espaços vazios, enquanto outros 3 recessos estavam 

preenchidos de forma incompleta com espaços vazios e outros 5 recessos 

completamente não preenchidos. Já a 3 mm do ápice os recessos estavam 

presentes em apenas 9 espécimes (45%). Após compararem as informações 

referentes ao preenchimento a 3 e a 5 mm do ápice os autores concluíram que a 

porcentagem de área preenchida era significante maior no grupo preparado de 

forma convencional até a lima # 55. Assim, os autores salientaram que os recessos 

não instrumentados podem ser encontrados em canais ovais após o preparo usando 

a técnica da força balanceada, sendo estes muitas vezes não preenchidos 

totalmente quando obturados com a técnica da compactação lateral da guta-percha 
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fria. Fatores que podem influenciar na qualidade da obturação de recessos não 

instrumentados são largura, comprimento e limpeza do recesso.  

COLLINS et al. (2006) compararam três diferentes técnicas de obturação 

do sistema de canais radiculares usadas em modelos artificiais que apresentavam 

defeitos intracanais. Foi verificado que a técnica de compactação lateral da guta-

percha não copiou nenhum dos defeitos laterais criados enquanto tanto a 

compactação lateral e vertical da guta-percha aquecida foram capazes de reproduzir 

pelo menos em parte todos os defeitos criados. Ao compararem a localização dos 

defeitos (apicais, médios ou coronais) e a capacidade de replicá-los os autores 

concluíram que a técnica de compactação vertical da guta-percha aquecida 

apresentou desempenho significantemente melhor do que a compactação lateral fria 

em todas as localizações. Não foram encontradas diferenças entre as duas técnicas 

termoplastificadoras.   

DE DEUS et al. (2006) analisaram a qualidade de selamento de diferentes 

técnicas de obturação em canais ovais de incisivos inferiores, usando um modelo de 

infiltração bacteriana. Foram selecionados 180 elementos, porém somente 70 foram 

classificados como tendo canais ovais. Os elementos selecionados foram 

instrumentados manualmente e obturados através das técnicas de compactação 

lateral, compactação vertical da guta-percha aquecida (Técnica de Schilder) e 

Thermafil. As amostras foram montadas em aparatos de duas câmaras e expostos a 

saliva humana por 100 dias. Após este período 84,21% das amostras obturadas pela 

técnica de compactação lateral, 84,21% pela técnica de compactação vertical da 

guta-percha aquecida e 89,47% pelo sistema Thermafil, não apresentaram 

contaminação. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 
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DE DEUS et al. (2008) compararam 3 técnicas de obturação 

termoplastificadas com a condensação lateral, em canais ovais de incisivos 

inferiores. Os elementos foram preparados com sistema rotatório K3, obtendo um 

preparo final de tapper 0,06 e diâmetro 0,35 mm. As amostras foram dividas em 4 

grupos conforme a técnica de obturação utilizada: compactação lateral fria, 

compactação com McSpadden, condensação de onda contínua e Thermafil. As 

análises foram realizadas a 5 mm do ápice através de microscópio e avaliavam a  

área preenchida por guta-percha. Todas as 3 técnicas termoplastificadas 

apresentaram maior percentual de área preenchida por guta-percha que a técnica de 

compactação lateral, contudo não foi encontrada diferença significativa entre estas 

termoplastificadas. A compactação lateral apresentou o menor percentual de área 

preenchida por guta-percha e algumas amostras apresentavam largas áreas vazias 

e espaços referentes ao espaçador digital. 

OZAWA et al. (2009) selecionaram 42 pré-molares mandibulares ovais e 

dividiram em 3 grupos diferentes, aonde analisaram a quantidade de guta-pecha e 

cimento presentes nestes após o preparo químico e mecânico e obturação com 

diferentes técnicas. No primeiro e segundo grupo os elementos foram preparados 

com o sistema rotatório ProTaper, sendo que o primeiro grupo foi obturado com 

cone único correspondente ao sistema rotatório e o segundo grupo com Thermafil. 

Já o terceiro grupo foi preparado com Profile e obturado pela técnica da 

compactação lateral sendo o cone principal correspondente ao sistema rotatório. 

Associado ao cimento foi adicionado um corante, para facilitar a análise da 

penetração deste aos túbulos dentinários. Os autores relataram que no terço apical 

o preparo tende a ser mais redondo ou levemente oval, contudo os terços médio e 

coronal continuam com o formato achatado sendo o centro bem redondo, referente à 
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última lima usada. No terço apical a guta-percha foi encontrada geralmente bem 

adaptada em todos os grupos e através do pigmento usado, foi possível observar 

extensiva penetração de cimento nos túbulos dentinários. A porcentagem de cimento 

encontrada variou entre todas as técnicas de obturação, sendo a menor encontrada 

no grupo Thermafil tanto no nível coronal, médio e apical. Os autores também 

relataram que a localização de espaços vazios foi similar em todos os grupos, 

contudo mais presente nos terços médio e coronal. Além disso, estes espaços 

quando presentes eram pequenos ocupando menos de 5% da área total do canal. 

As 3 técnicas apresentaram resultados similares no terço apical aonde o preparo 

tende a ser mais oval e aonde o taper do cone usado é compatível com o taper do 

canal preparado. Desta forma no terço apical a técnica de obturação não apresentou 

impacto na qualidade da obturação. O grupo Thermafil apresentou melhor 

adaptação a forma do canal e melhor relação guta-percha/cimento principalmente 

nos terço médio e coronal. A técnica de compactação lateral tem com o objetivo 

preencher o espaço ao redor do cone principal com cones acessórios, contudo tal 

técnica pode ser menos eficiente quando associada a cones principais de taper 

maior. Isto porque, deixaria menos espaço disponível para cones acessórios.    

JOHNSON & KULILD (2011) relataram como vantagens da técnica de 

compactação lateral o fato desta poder ser usada na maioria das situações clínicas e 

permitir controle da extensão durante a compactação. Enquanto suas desvantagens 

seriam não preencher tão bem as irregularidades do canal como as técnicas 

termoplastificadas, além de criar uma massa obturadora não homogênea aonde se 

espera que o cimento ocupe o espaço entre os cones de guta-percha. Já a técnica 

de Schilder apresenta como vantagem, a capacidade de preencher irregularidades e 

canais acessórios de maneira mais eficiente. Porém, as desvantagens seriam a 
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capacidade de provocar mais extrusão de materiais obturadores, o pequeno risco de 

fratura vertical e o fato de ser mais difícil de ser realizada em canais curvos, porque 

os calcadores não conseguem penetrar na profundidade necessária. 
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3. HIPÓTESE  

  

Os elementos dentários que apresentam canais ovais são considerados 

um desafio, desde a etapa do preparo químico e mecânico até a obturação. Diante 

da dificuldade de adaptação do cone de guta-percha em canais ovais pretende-se 

verificar se existe diferença significante entre as técnicas de obturação destes 

conductos. 
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4. PROPOSIÇÃO 

  

O presente estudo tem por finalidade avaliar in vitro, o grau de adaptação de 

cones de guta-percha no segmento apical de canais ovais longos, obturados pela 

técnica de compactação lateral e pela técnica de Schilder.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 Seleção dos espécimes 

 

Para o presente estudo foram selecionados inicialmente 50 primeiros pré- 

molares inferiores humanos, extraídos por razões não relacionas ao estudo, com 

raízes completamente formadas e unirradiculares.  

Os dentes foram fornecidos pelo Banco de Dentes da Universidade Estácio 

de Sá e o projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá (Anexo I). 

 

 

5.2 Preparo inicial dos espécimes 

 

As amostras depois de selecionadas foram conservadas durante 24 horas em 

solução de hipoclorito de sódio a 2,5% (Água Sanitária Super Globo Ltda, Rio de 

Janeiro, Brasil) para desinfecção e dissolução de matéria orgânica, sendo 

posteriormente lavados em água corrente por 15 minutos.  

Após a desinfecção, as amostras foram catalogadas em dois grupos de forma 

pareada, de acordo com a sua anatomia externa e armazenadas em recipientes 

plásticos individuais numerados contendo soro fisiológico (Figura 1). 
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Figura 1: Seleção das amostras e divisão de forma pareada 

 

 

 

5.3 Critérios para inclusão dos espécimes  

 

Os 50 elementos pré-selecionados tiveram suas condições comprovadas 

através de exame visual e radiográfico, nenhuma amostra apresentava anomalia de 

forma, tamanho, ápice aberto e fratura. Após o exame visual as amostras passaram 

pelo exame radiográfico, aonde duas radiografias foram feitas em filmes oclusais 

(Kodak Insight, Nova York, Estados Unidos), nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-

lingual (Figuras 2 e 3). Todos os elementos apresentavam somente um canal 

radicular. Com auxílio de um negatoscópio (Santa Luzia, São Paulo, Brasil), régua 

milimetrada (Microdont, São Paulo, Brasil) e lápis preto de ponta fina (Faber- Castell, 

São Carlos, São Paulo), todas as radiografias tiveram os 5mm apicais de cada 

elemento dentário marcados com uma linha. Após a marcação as radiografias foram 



27 
 

fotografadas com máquina digital (Canon EOS Rebel XSI, Tóquio, Japão) na função 

macro, sempre pelo mesmo operador, na mesma posição e distância. As fotos foram 

projetadas na parede e tiveram a medida da linha presente nos 5mm apicais de 

cada elemento dentário determinadas nos dois sentidos mésio-distal e vestíbulo-

lingual, por dois examinadores diferentes em momentos isolados. 

Ao final das medições os examinadores compararam seus valores e aqueles 

que apresentavam grande discrepância foram reavaliados por ambos. Após a 

determinação dos valores estes foram analisados para confirmar que somente foram 

selecionados os elementos que apresentavam o diâmetro vestíbulo-lingual ≥ a 2 

vezes o diâmetro mésio-distal, sendo considerados desta forma elementos com 

canal oval longo. Foram excluídos 10 elementos durante o processo de medição, 

aonde a razão foi < 2 e não houve concordância entre os examinadores. 

 

 

 

 

Figura 2: Radiografia em filme oclusal no sentido vestíbulo-ligual, com as marcações à 5 mm do 

ápice 
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Figura 3: Radiografia em filme oclusal no sentido mésio-distal, com as marcações à 5 mm do ápice   

 

 

5.4 Acesso coronário 

 

 O acesso coronário foi realizado sob constante refrigeração com broca 

diamantada esférica em alta rotação n°1013 (KG Sorensen, Cotia, São Paulo, Brasil) 

na parte mais central da face oclusal, com forma de contorno inicial 

arredondado/oval. Brocas tronco-cônicas n°3083 (KG Sorensen, Cotia, São Paulo, 

Brasil) e Endo-Z (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça), foram usadas para desgaste 

compensatório e acabamento das paredes circundantes.  

 

 

5.5 Preparo químico e mecânico  

 

 A exploração inicial foi realizada com uma lima tipo KERR (K) # 15 (Dentsply-

Maillefer, Ballaigues, Suíça) em CDR menos 1mm. Em seguida foi realizado o 

acesso radicular com as brocas de Gates Gliden 2, 3 e 4 (Dentsply-Maillefer, 
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Ballaigues, Suíça), usadas em CDR menos 5mm, menos 7mm e menos 9mm 

respectivamente. O comprimento de trabalho (CT) foi definido após a inserção de 

uma lima # 15 dentro do canal até que sua ponta fosse vista no forame apical sem 

ultrapassá- lo.  

           A instrumentação seguiu a técnica de Movimento de Rotação Alternada 

(MRA) para canais retos e amplos, proposta por LOPES &SIQUEIRA (2010), sendo 

realizada até uma lima tipo KERR # 45 (Dentsply-Maillefer). Na dinâmica MRA 

realiza-se uma rotação no sentido horário de cerca de um terço (120°) de volta e em 

seguida uma volta de mesma amplitude no sentido anti-horário, ao mesmo tempo 

em que se emprega uma leve pressão apical. O instrumento é retrocedido no 

máximo 2 a 3 mm e conduzido novamente ao comprimento desejado sempre 

realizando-se movimentos rotacionais alternados e contínuos, até que se encontre 

frouxo no interior do canal. A etapa do step-back foi realizada até uma lima K 60, no 

CT – 3mm.  

A cada troca de lima foi realizada irrigação do conduto com 2 ml de solução 

de hipoclorito de sódio a 2,5% (Água Sanitária Super Globo Ltda) e aspiração. 

Foram usadas seringas descartáveis de 10 ml, com agulhas NaviTip (Ultradent, 

South Jordan, UT) posicionadas o mais apicalmente possível, garantindo assim que 

a solução irrigadora atingiu toda a extensão do canal. O volume e o tempo de 

irrigação não foram padronizados. A irrigação final foi realizada com EDTA a 17% 

(Biodinâmica, Ibiporã, Paraná, Brasil) por 3 minutos, para completa remoção das 

raspas dentinárias resultantes da instrumentação (smear layer) seguida por nova 

irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5%.  
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5.6 Obturação dos canais radiculares 

 

A seleção dos cones principais foi baseada nos critérios visual, tátil e 

radiográfico, assim o cone selecionado foi aquele que não apresentou deformação 

ao ser introduzido e retirado do canal, apresentou resistência à tração e estava 

localizado no CT. 

Metade das amostras (n=20) foi obturada pela técnica de compactação lateral 

enquanto a outra metade (n=20) foi obturada através da técnica de compactação 

vertical da guta-percha aquecida (Técnica de Schilder). Foram usados cones 

acessórios FM convencionais (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça) calibrados em 

45, como cones principais. Estes cones foram calibrados com ajuda de régua 

calibradora Intermedium (Angelus, Londrina, Paraná, Brasil) e cortados com lâmina 

de bisturi n° 15 (Solidor, Diadema , São Paulo, Brasil) até apresentarem resistência 

à tração no CT. Como cones acessórios foram usados cones de guta-percha F 

(Dentsply-Maillefer). Os canais foram secos com cones de papel absorventes # 45 

(Dentsply-Maillefer, Rio de Janeiro, Brasil). 

 O cimento obturador contendo hidróxido de cálcio Sealer 26 (Dentsply-

Maillefer, Ballaigues, Suíça), foi levado ao interior do canal com ajuda do cone 

principal, realizando pequenos movimentos de avanço e retrocesso até atingir o CT.  

 

5.7 Técnica da Compactação Lateral da guta-percha 

 

Para a realização da técnica de compactação lateral foi selecionado o 

espaçador digital (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça) de maior diâmetro que 

conseguiu penetrar até 2 mm aquém do CT. Após a seleção do espaçador, este foi 
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introduzido no canal lateralmente ao cone principal de guta-percha, utilizando 

movimentos simultâneos de penetração no sentido apical e rotação alternada. O 

espaçador foi removido e imediatamente introduzido no espaço um cone acessório 

carregado com cimento. Este procedimento foi repetido até que o espaçador não 

encontrasse mais espaço para penetração até o segmento médio. Com o objetivo de 

estabelecer um padrão foi utilizado uma média de 4 a 5 cones acessórios F por 

canal e uma radiografia era realizada, antes do corte dos cones para avaliação da 

qualidade da condensação.  

Os cones foram cortados em sentido lateral com uma espátula n°1 (SSWhite 

Duflex, São José, Santa Catarina, Brasil) aquecida. Em seguida foi realizada uma 

compactação no sentido apical, com um compactador de Paiva (SSWhite Duflex, 

São José, Santa Catarina, Brasil) de tamanho adequado repetidamente. Por fim, o 

compactador foi mantido pressionando a massa obturadora por 3 minutos. 

 

5.8 Técnica de compactação vertical da guta-percha aquecida (Técnica 

Schilder) 

 

A técnica de Schilder é realizada em duas etapas, a primeira no sentido 

coroa-ápice (downpack), aonde é realizada a obturação do segmento apical e em 

seguida no sentido ápice-coroa (backfill) para a realização da obturação dos 

segmentos médio e cervical. Como o presente estudo visa avaliar a capacidade de 

obturação somente no segmento apical, foi realizada apenas a etapa do downpack.  

Foram selecionados os compactadores verticais e condutores de calor 

(Odous de Deus, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil) compatíveis com o 

seguimento médio e apical. Após a cimentação do cone principal de guta-percha já 
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pré selecionado e calibrado, o instrumento condutor de calor, aquecido em 

lamparina de álcool (Konnen, São Paulo, Brasil), foi inserido no canal radicular 

removendo toda a guta-percha do segmento médio e em seguida foi realizada a 

compactação vertical com o compactador selecionado previamente para esta região, 

deixando um remanescente de guta-percha apical de aproximadamente 7 mm. 

 

5.9 Preparo e avaliação das amostras através de estereomicroscópio  

 

Após a obturação as amostras ficaram armazenadas em recipiente plástico 

fechado com 100% de umidade, em estufa (DeLeo Equipamentos Laboratoriais, Rio 

Grande do Sul, Brasil) a 37 °C durante uma semana para total reação de presa do 

material obturador. 

Transcorrida a semana na estufa, os dois grupos foram preparados e 

analisados separadamente. Com a finalidade de observar a qualidade de obturação 

em diferentes segmentos apicais foram realizados 3 cortes perpendiculares ao longo 

eixo  do dente, o primeiro corte foi  de 1mm  e os outros dois cortes de 2mm cada. 

Resultando em cortes à 1, 3 e 5 mm aquém do ápice radicular.  

As etapas de delimitação dos milímetros a serem cortados e do corte foram 

realizadas com auxílio do microscópio óptico (M-900 DF Vasconcelos, Valença, 

Brasil) para garantir a precisão. Cada amostra tinha suas delimitações realizadas 

com régua milimetrada (Microdont, São Paulo, Brasil) e caneta de ponta fina de 

retroprojetor (Faber- Castell, São Carlos, São Paulo), para evitar que a marcação 

fosse apagada durante o corte e o operador perdesse a referência (Figura 4).  
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Os cortes foram realizados com um disco diamantado dupla face grão fino 

(Microdont) acoplado a um mandril longo (Microdont) e peça reta (Kavo, Joinville, 

Brasil), sob constante refrigeração. Os dentes foram presos a um mini torno de 

bancada  F50 (Western, São Paulo, Brasil), para evitar seu deslocamento durante a 

etapa de corte (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Amostra selecionada preparada para marcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Amostra selecionada presa ao torno preparada para corte. 
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Após cada corte as amostras eram secas com gaze, suas coroas eram 

fixadas com auxílio de pequenos pedaços de cera utility (Newwax, Technew, Rio 

de Janeiro, Brasil) sempre no mesmo sentido para análise. Assim as superfícies 

cortadas foram analisadas com auxílio de estereomicroscópio LEICA LED3000 NVI 

(Leica Microsystems, Heerbrugg, Suíça) (Figura 6). A cada corte várias 

fotomicrografias eram obtidas em aumentos de 16, 48 e 80 X com auxílio da 

câmera LEICA DFC 290 HD (Leica Microsystems, Heerbrugg, Suíça) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estereomicroscópio LEICA LED3000 NVI (Leica Microsystems, Heerbrugg, Suíça). 
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Figura 7: Fotomicrografias de elemento dentário do grupo 1 (Técnica de compactação lateral). 7A: aumento de 16X 

do corte à 1mm do ápice; 7B: aumento de 48X do corte à 1mm do ápice; 7C: aumento de 80X do corte à 1mm do 

ápice; 7D: aumento de 16X do corte à 3mm do ápice; 7E: aumento de 48X do corte à 3mm do ápice; 7F: aumento 

de 80X do corte à 3mm do ápice;  7G: aumento de 16X do corte à 5mm do ápice; 7H: aumento de 48X do corte à 

5mm do ápice; 7I: aumento de 80X do corte à 5mm do ápice. 

 

 

 

7A 7C 7B 

7D 7E 7F 

7G 7H 7I 
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Depois de todos os cortes e fotomicrografias realizadas, as imagens 

adquiridas foram avaliados com auxílio do software Leica Application Suite (LAS) 

versão 3.6. Dois examinadores analisaram as imagens separadamente, ambos 

estavam cegos quanto ao grupo que estava sendo analisado. Os parâmetros 

determinados por cada examinador foram: área total do terço apical, área do terço 

apical preenchida por guta-percha, área do terço apical não preenchida por guta-

percha (área total do terço apical - área do terço apical preenchida por guta-percha). 

Foi realizada uma comparação entre as diferentes técnicas de obturação utilizadas.   

          Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente através do teste 

Mann Whitney para comparar as diferentes técnicas de obturação utilizadas. A 

significância estatística levada em consideração foi de p<0,05 
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6. RESULTADOS 

 
 

Foram usados 40 elementos dentários divididos em dois grupos (técnica de 

compactação lateral e técnica de Schilder) que sofreram 3 cortes (1, 3 e 5 mm do 

ápice radicular). A partir das imagens dos cortes foram realizadas medições para 

verificar os valores da área total do terço apical (Anexo II) e da área total do terço 

apical preenchida por guta-percha (Anexo III). Assim, foi possível determinar a área 

do terço apical não preenchida por guta-percha (Anexo IV) e calcular o percentual 

destes valores. 

Na avaliação do percentual da área do terço apical não preenchida por guta-

percha à 1 mm do ápice radicular (Tabela 1), o grupo 1 (Técnica de compactação 

lateral) apresentou média de 38.72%, a mediana de 41,92% e o desvio padrão de 

15,49. Já no grupo 2 (Técnica de Schilder) a média foi de 22,64%, a mediana de 

22,01% e o desvio padrão de 11,62.  

Através do teste Mann Whitney verificou-se que o grupo 2 apresentou menor 

percentual de área não preenchido por guta-percha quando comparado ao grupo 1 

(Figura 8).  Esta diferença foi estatisticamente significativa (p= 0,0020). 
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Tabela 1- Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 1 mm do ápice. 
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Figura 8: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 1 mm do ápice. Teste 

Mann Whitney (p= 0,0020). 

 

 

 

Na avaliação dos cortes à 3 mm do ápice radicular (Tabela 2), o grupo 1 

apresentou a média de 30,32%, a mediana de 27,24% e o desvio padrão de 15,49. 

 
Grupos 
 

 
Média da área não 

preenchida por 
guta percha (%)  

 
Mediana da área 

não preenchida por 
guta percha (%) 

 
Desvio-
padrão 

 
Mínima 

(%) 

 
Máxima 

(%) 

 
1 
 

 
38.72 

 
41.92 

 
±  15,49 

 
10.99 

 
62,6 

 
2 
 

 
22.64 

 
22.01 

 
± 11,62 

 
        6,75 

 
     53,47 
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Já no grupo 2 a média foi de 15,80%, a mediana de 10,15% e o desvio padrão de 

12,28.  

Através do teste Mann Whitney verificou-se que o grupo 2 apresentou 

menor percentual de área não preenchido por guta-percha quando comparado ao 

grupo 1 (Figura 9). Esta diferença foi estatisticamente significativa (p= 0,0026). 

 

 

 

 
Tabela 2- Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 3 mm do ápice. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupos 
 

 
Média da área não 

preenchida por 
guta percha (%) 

 
Mediana da área 

não preenchida por 
guta percha (%) 

 
Desvio-
padrão 

 
Mínima 

(%) 

 
Máxima 

(%) 

 
1 
 

 
30,32 

 
27,24 

 
±  15,42 

 
9,16 

 
59,59 

 
2 
 

 
15,80 

 
10,15 

 
± 12,28 

 
        1,55 

 
     44,4 
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Figura 9: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 3 mm do ápice. Teste 

Mann Whitney (p= 0,0026). 

 

 

 

Na avaliação dos cortes à 5 mm do ápice radicular (Tabela 3), o grupo 1 

apresentou a média de 57,38%, a mediana de 62,11% e o desvio padrão de 33,49. 

Enquanto no grupo 2 a média foi de 26,42%, a mediana de 26,49% e o desvio 

padrão de 12,92.  

Através do teste Mann Whitney verificou-se que o grupo 2 apresentou menor 

percentual de área não preenchido por guta-percha quando comparado ao grupo 1 

(Figura 10). Esta diferença foi estatisticamente significativa (p= 0,0066).  

 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Tabela 3- Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 5 
mm do ápice. 
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Figura 10: Percentual da área do terço apical não preenchida por guta-percha à 5 mm do ápice.Teste 

Mann Whitney (p= 0,0066). 

 
Grupos 
 

 
Média da área não 

preenchida por 
guta percha (%) 

 
Mediana da área 

não preenchida por 
guta percha (%) 

 
Desvio-
padrão 

 
Mínima 

(%) 

 
Máxima 

(%) 

 
1 
 

 
57,38 

 
62,11 

 
±  33,49 

 
8,41 

 
108 

 
2 
 

 
26,42 

 

 
            26,49 

 

 
± 12,92 

 
        3,41 

 
     58,72 
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7. DISCUSSÃO 

 
 

São diversos os trabalhos que demonstram como a complexidade 

anatômica e morfológica do primeiro pré-molar inferior pode dificultar o tratamento 

endodôntico e influenciar o prognóstico (ÇALISKAN et al.,1995; LU et al., 2006; 

CLEGHORN et al., 2007; VELMURUGAN & SANDHYA, 2009; KHEDMAT et al., 

2010; VERTUCCI & HADDIX, 2011). A possível presença de canais ovais longos 

nestes elementos dentários é um fator que aumenta ainda mais a complexidade 

anatômica e consequentemente, a dificuldade do tratamento endodôntico em todas 

as etapas. Tais fatos justificam a escolha do primeiro pré-molar inferior no presente 

estudo. 

WU et al. (2000b) verificaram que apesar do primeiro pré-molar inferior 

não ser o elemento dentário com maior índice de canais ovais longos, também não é 

o elemento com menor índice. Isso porque a prevalência foi considerada 

relativamente baixa (≤ 5%), em incisivos centrais superiores e caninos superiores/ 

inferiores, enquanto no primeiro pré-molar inferior, os canais ovais longos foram 

encontrados em 27% das amostras. No presente estudo, 80% das amostras 

apresentaram um único canal oval longo.  

Canais ovais longos são comuns nos 5 mm apicais de dentes humanos e 

para ser considerado oval longo, a proporção entre o diâmetro longo (vestíbulo-

lingual) com o curto (mesio-distal) dever ser ≥ 2. Este padrão de caracterização de 

canais ovais longos, foi relatado por WU et al. (2000b) e GRANDE et al. (2008), 

sendo adotado por ALVES et al. (2011) e durante a seleção das amostras deste 

estudo (apenas foram selecionados primeiro pré-molares inferiores que 

apresentavam canais ovais longos a 5 mm do ápice radicular).  
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No presente estudo foi possível observar, durante a análise das imagens, 

um padrão mais arredondado no ápice radicular e mais oval em direção coronal. No 

primeiro corte à 1 mm do ápice, a maioria das secções transversais analisadas se 

apresentavam de forma mais arredondada, enquanto nos outros cortes, à 3mm e à 

5mm, o padrão mais oval já predominava. Segundo WU et al. (2000b), isso se deve 

ao fato de que o maior diâmetro tende a diminuir apicalmente. Portanto, o canal 

tende a se tornar menos oval e mais arredondado quanto mais próximo da região 

apical. 

 Estes achados estão de acordo com a literatura referente ao primeiro 

pré-molar inferior. Para KHEDMAT et al. (2010) a maioria dos espécimes analisados 

apresentavam o terço coronal oval, o terço médio oval ou redondo e o terço apical 

redondo. O mesmo foi relatado por MARTOS et al. (2010) que descreveu que o 

ápice radicular se apresentava predominantemente de forma arredondada nos pré-

molares. Já GRANDE et al. (2008) encontraram um padrão de forma oval à 1 e 2 

mm do ápice, um padrão oval longo à 3, 4 e 5 mm do ápice e achatado em um nível 

mais coronal. O mesmo foi relatado por VELMURUGAN & SANDHYA (2009), ao 

verificar que 44% dos espécimes analisados apresentavam o orifício do canal oval, 

38% redondo e 17% de forma achatada.  

A dificuldade de padronização das amostras em pesquisas odontológicas 

é um fato indiscutível, isto porque o elemento dentário é o tipo de amostra mais 

difícil de trabalhar em pesquisas. Além disso, diversos fatores exercem influência 

sobre os elementos dentários podendo modificar a sua anatomia externa e interna 

como: idade, raça, predisposições regionais, genética, remodelamento/ aposição de 

cemento e reabsorção (CLEGHORN et al., 2007; VELMURUGAN & SANDHYA, 

2009; KHEDMAT et al., 2010; MARTOS et al., 2010). A seleção das amostras deste 
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estudo foi realizada com dentes adquiridos em banco de dentes, o que 

comprometeu o acesso a informações sobre possíveis modificadores da anatomia 

dentária. 

A principal etapa do tratamento endodôntico é o preparo químico e 

mecânico que tem como objetivo promover a limpeza, a ampliação e a modelagem 

do canal radicular. A obturação do canal visa perpetuar esse estado de desinfecção 

alcançado durante o preparo químico e mecânico, vedando o espaço vazio e 

isolando vestígios de irritantes (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

A presença de um canal oval longo complica todas as etapas do 

tratamento endodôntico. A dificuldade de encontrar uma técnica adequada para 

conseguir instrumentar todas as paredes do canal radicular, sem influenciar na 

resistência da raiz, acaba refletindo na qualidade da obturação. A forma circular 

criada pela ação dos instrumentos endodônticos manuais e rotatórios, não é capaz 

de englobar com segurança todos os recessos presentes em canais ovais longos e 

achatados, gerando áreas do canal principal sem preparo. O grande problema é que 

estas áreas sem preparo têm o potencial de abrigar bactérias persistentes, que 

colocam em risco o sucesso do tratamento endodôntico, como relatado por ALVES 

et al. (2011) e WU et al. (2000b).  Para que fosse possível instrumentar tais áreas 

com um preparo circular, seriam necessários instrumentos de tamanho tal, que 

provavelmente perfurariam e enfraqueceriam a raiz na direção mésio-distal. Para 

WU et al. (2000b) e GRANDE et al. (2008) canais ovais longos acabam sendo 

impossíveis de serem totalmente limpos somente com a instrumentação.  

Na etapa de preparo químico e mecânico deste estudo foi usado 

hipoclorito de sódio a 5% porém não foram realizadas associações de soluções 

irrigadoras e ativação com ultrassom. Para ALVES et al. (2011) somente o preparo 
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químico e mecânico independentemente das etapas suplementares, foi altamente 

efetivo na redução da carga bacteriana. Apenas a ativação da solução irrigadora 

com o ultrassom não foi significativamente efetiva. Já para WU et al. (2001) recessos 

dos canais ovais que não são completamente instrumentados e se apresentam livres 

de debris, são associados à concentração de 5% da solução de hipoclorito de sódio 

usada e a agitação desta solução irrigadora com ultrassom. 

Alguns sistemas rotatórios e oscilatórios novos vêm sendo sugeridos 

como superiores a instrumentação manual de canais ovais longos. Contudo em 

estudo recente TAHA et al. (2010) compararam a ação de limas manuais  de aço  

inoxidável Hedström, com o sistema rotatório EndoWave e o sistema oscilatório AET 

(Anatomic Endodontic Tecnology). Nenhuma das três técnicas resultou em canais 

totalmente limpos e preparados, não sendo encontradas diferenças significativas 

entre as três técnicas em relação a superfícies não tocadas. 

Ainda não se sabe ao certo quais técnicas e sistemas são os ideais para 

conseguir um preparo químico e mecânico que seja capaz de abranger todas as 

paredes de canais ovais longos, sem enfraquecê-las. Assim, durante a etapa de 

preparo químico e mecânico deste estudo, optamos por utilizar a técnica manual por 

ser a mais usada por dentistas, e por ser possível de ser aplicada em todos os casos 

e para todos os tipos de elementos dentários. Segundo INAN et al. (2009) e 

KARDON et al. (2003), a associação do preparo químico e mecânico com sistemas 

rotatórios e da obturação com cones de guta-percha correspondentes ao sistema 

usado não apresentou diferenças significativas.  

WU et al. (2000a) relataram que o preparo químico e mecânico exerce 

influência na qualidade da obturação e portanto, canais mal modelados 

consequentemente serão mal obturados. Além disso, erros de procedimento durante 
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o preparo químico e mecânico podem ocorrer e influenciar de forma negativa o 

selamento apical.  WU et al. (2001) e JOHNSON & GUTMANN (2007) relataram que 

no primeiro pré-molar inferior, com canal oval longo, a associação da forma irregular 

com o inadequado debridamento, pode influenciar negativamente na qualidade da 

obturação. 

A capacidade de inserção de cones acessórios e o aumento da massa de 

guta-percha podem estar associados à técnica de preparo químico e mecânico. Para 

HATA et al. (1992) as técnicas de preparo químico e mecânico que realizam a etapa 

do step-back, proporcionam ao canal radicular um aspecto mais cônico, o que 

permitiria a penetração do espaçador digital até 1 a 2mm aquém do comprimento de 

trabalho. Por este motivo este estudo realizou o preparo químico e mecânico de 

forma manual e com a etapa do step-back. 

O mercado de produtos odontológicos lança novos produtos para 

obturação de sistema de canais radiculares a todo o momento, contudo a guta-

percha continua sendo o principal e o mais aceito material obturador do sistema de 

canais radiculares. Sua associação aos cimentos endodônticos é fundamental, visto 

que esta não tem adesividade às paredes do canal. De acordo com a sua 

composição química, os cimentos endodônticos apresentam diferentes tipos e graus 

de adesão, tanto à guta-percha quanto as paredes dentinárias. O encolhimento e a 

solubilidade podem ser considerados problemas que influenciam no sucesso a longo 

prazo. Desta forma o objetivo de uma boa obturação é maximizar a quantidade de 

guta-percha e minimizar a de cimento obturador (COLLINS et al., 2006; TADESMIR 

et al., 2009). 

A alternativa ideal para diminuir a quantidade de cimento, seria melhorar a 

adaptação da guta-percha. No presente estudo, baseado em relatos da literatura 
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(ALVARES, 1988; PAIVA & ANTONIAZZI, 1993; ALVES et al., 2000; LOPES & 

SIQUEIRA, 2010, JOHNSON & KULILD, 2011), foram realizados sucessivos cortes 

no cone de guta-percha, com lâmina de bisturi e auxílio da régua calibradora, até 

que este se encontrar justo ao batente apical, oferecendo resistência à tração ou 

avanço  

Para CARVALHO et al. (2006) o travamento do cone, não significa que 

isto ocorreu em toda a extensão do canal. Tal fato só será possível, quando 

acontecer correspondência entre o diâmetro do canal e do cone. Encontrar essa 

correspondência entre diâmetros não é fácil, porque é difícil saber ao certo o 

diâmetro e a forma final do preparo. Além disso, DAVIDOWICZ et al. (1994) e 

LOPES & SIQUEIRA (2010) afirmam que apesar de existir uma padronização, 

referente ao calibre dos cones de guta-percha e instrumentos endodônticos, podem 

ocorrer variações entre estes, assim como entre cones da mesma embalagem.  

Na busca por uma obturação melhor em canais ovais longos, 

maximizando a quantidade de guta-percha, o presente estudo usou somente cones 

acessórios de guta-percha calibrados, na função de cones principais. Acredita-se 

que uma melhor adaptação de cones acessórios calibrados pode acontecer, isso 

porque segundo DE DEUS (1992) e LOPES & SIQUEIRA (2010), cones acessórios 

apresentam um formato mais cônico, sendo mais compatíveis com as técnicas de 

preparo químico e mecânico atuais. 

Este estudo objetivou avaliar o tipo de técnica de obturação de canais 

radiculares mais eficiente para canais ovais longos, visto que estes apresentam 

áreas de recessos que na maioria dos casos mesmo limpas, não são obturadas. As 

técnicas obturadoras que foram selecionadas (técnica de compactação lateral e 
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técnica de Schilder) são as mais usadas em estudos de comparação para novas 

técnicas e materiais obturadores. 

A técnica de compactação lateral da guta-percha apresenta excelentes 

resultados em estudos de longo prazo, por ser uma técnica relativamente fácil de ser 

empregada e pode ser usada na maioria dos casos. Contudo, não resulta numa 

massa obturadora homogênea capaz de preencher de forma eficiente as 

irregularidades de canais ovais (HATA et al., 1992). 

A utilização das técnicas termoplastificadas é indicada na tentativa de 

corrigir alguns pontos considerados como falhos na técnica de compactação lateral. 

Para TASDEMIR et al. (2009) a quantidade de cimento usado na técnica de 

compactação lateral é maior, devido a grande quantidade de cones acessórios 

inseridos no canal radicular. HATA et al. (1992) concordam que as técnicas de 

termoplastificação da guta-percha,  apresentam capacidade de copiar melhor as 

paredes do canal. Contudo, lembraram que a guta-percha usada nestas técnicas 

poderia apresentar certo grau de encolhimento, visto que ao esfriar retornaria para 

fase beta.   

Através do presente estudo foi verificado uma maior porcentagem de área 

não preenchida por guta-percha no grupo da técnica de compactação lateral para 

todos os 3 cortes ao ser comparado ao grupo da técnica de  Schilder. Acredita-se 

que tal fato tenha ocorrido devido à maximinização da quantidade de guta-percha e 

da minimização do cimento obturador. WU et al. (2001) acharam os mesmos 

resultados, exceto a 2 mm do ápice. Este resultado pode ser justificado por WU et al 

(2000b), que afirmam que os diâmetros tendem a diminuir apicalmente  e o canal a 

se apresentar mais arredondado. 



49 
 

Porém, o presente estudo apresentou melhores resultados, em todos os 

cortes, para a técnica de compactação vertical, o que pode ser justificado devido à 

força de compressão exercida durante a condensação mais próxima ao terço apical. 

O mesmo foi relatado por JARRETT et al. (2004), em estudo em que a compactação 

vertical da guta-percha aquecida apresentou melhores resultados tanto a 2 quanto a 

4 mm do ápice. 

Nas imagens referentes à técnica de condensação lateral não foi possível 

observar muitos cones acessórios. Isso pode ser justificado devido ao fato de que 

como cone principal foi escolhido um cone acessório calibrado, por este ser mais 

cônico, sendo mais compatível com a técnica de preparo químico e mecânico usada. 

Contudo, JOHNSON & KULILD (2011) relatam que exatamente por estes cones 

acessórios serem mais cônicos, não permitem a inserção de um numero maior de 

cones. Enquanto na técnica de compactação vertical aquecida, estes por serem 

mais cônicos são melhores porque como reproduzem a conicidade do canal, 

permitem melhor desenvolvimento da pressão hidráulica. Assim, o ideal seria usar 

na técnica de compactação lateral cones padronizados e na técnica compactação 

vertical aquecida (Técnica de Schilder) cones acessórios calibrados.   

Também foi possível observar que nos canais obturados pela técnica de 

compactação lateral, a guta-percha se apresentava de forma central no canal e em 

nenhum momento copiou ou se adaptou as irregularidades. Resultado semelhante 

foi apresentado por COLLINS et al. (2006) ao comparar as mesmas técnicas. 
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8. CONCLUSÕES 

  

 

Concluiu-se através deste estudo que a técnica de compactação vertical da 

guta-percha aquecida, Técnica de Schilder, foi mais eficaz na adaptação de cones 

de guta-percha, no segmento apical de canais ovais longos. 
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10. ANEXOS 

  

 
Anexo I- Projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá 

 
 
 

 

 

 
 
 
http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf 
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Anexo II 
Tabela 4: Valores da área total do terço apical nos três cortes em mm² 

 

ÁREA TOTAL DO TERÇO APICAL 

1mm do ápice 3mm do ápice 5 mm do ápice 

Dente Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

1 0,213 0,273 0,213 0,257 0,564 0,407 

2 0,265 0,214 0,464 0,214 0,732 0,359 

3 0,147 0,220 0,363 0,363 0,402 0,319 

4 0,346 0,203 0,280 0,244 0,429 0,441 

5 0,108 0,158 0,257 0,205 0,501 0,386 

6 0,154 0,237 0,279 0,226 0,580 0,432 

7 0,161 0,233 0,195 0,482 0,488 0,825 

8 0,152 0,218 0,380 0,397 0,417 0,591 

9 0,204 0,175 0,177 0,286 0,475 0,402 

10 0,142 0,263 0,248 0,256 0,411 0,378 

11 0,195 0,221 0,340 0,291 0,739 0,505 

12 0,166 0,199 0,174 0,276 0,218 0,659 

13 0,159 0,263 0,172 0,458 0,260 0,600 

14 0,133 0,211 0,204 0,279 0,294 0,438 

15 0,184 0,236 0,173 0,322 0,318 0,446 

16 0,202 0,276 0,421 0,302 0,845 0,482 

17 0,191 0,255 0,274 0,405 0,461 0,619 

18 0,235 0,228 0,216 0,266 0,279 0,456 

19 0,173 0,207 0,171 0,375 0,438 0,285 

20 0,156 0,278 0,222 0,261 0,433 0,561 
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Anexo III 
Tabela 5: Valores da área total do terço apical preenchida por guta-percha em mm² 

 

ÁREA DO TERÇO APICAL PREENCHIDA POR GUTA-PERCHA 

1mm do ápice 3mm do ápice 5 mm do ápice 

Dente Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

1 0,088 0,127 0,088 0,205 0,408 0,253 

2 0,118 0,199 0,188 0,199 0,440 0,293 

3 0,131 0,178 0,148 0,262 0,228 0,308 

4 0,164 0,164 0,200 0,234 0,377 0,337 

5 0,066 0,123 0,203 0,189 0,263 0,284 

6 0,082 0,182 0,163 0,208 0,323 0,288 

7 0,135 0,178 0,167 0,292 0,404 0,340 

8 0,112 0,137 0,275 0,221 0,263 0,401 

9 0,137 0,126 0,149 0,204 0,235 0,281 

10 0,112 0,179 0,217 0,248 0,198 0,306 

11 0,104 0,172 0,214 0,262 0,369 0,383 

12 0,088 0,185 0,135 0,259 0,187 0,356 

13 0,114 0,194 0,157 0,364 0,218 0,439 

14 0,108 0,195 0,134 0,250 0,241 0,374 

15 0,099 0,215 0,131 0,299 0,234 0,373 

16 0,126 0,194 0,259 0,256 0,434 0,306 

17 0,120 0,218 0,230 0,309 0,306 0,429 

18 0,104 0,182 0,134 0,261 0,257 0,374 

19 0,132 0,175 0,136 0,285 0,244 0,268 

20 0,066 0,177 0,162 0,242 0,262 0,413 
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Anexo IV 
Tabela 6: Valores da área total do terço apical não preenchida por guta-percha em mm² 

 

ÁREA DO TERÇO APICAL NÃO PREENCHIDA POR GUTA-PERCHA 

1mm do ápice 3mm do ápice 5 mm do ápice 

Dente Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

1 0,125 0,146 0,125 0,053 0,155 0,154 

2 0,147 0,014 0,277 0,014 0,292 0,066 

3 0,016 0,042 0,214 0,100 0,174 0,011 

4 0,182 0,040 0,080 0,010 0,053 0,103 

5 0,042 0,035 0,055 0,016 0,239 0,102 

6 0,072 0,056 0,115 0,017 0,257 0,144 

7 0,027 0,055 0,028 0,190 0,084 0,484 

8 0,041 0,080 0,105 0,176 0,154 0,190 

9 0,067 0,049 0,029 0,081 0,241 0,121 

10 0,031 0,084 0,032 0,008 0,213 0,072 

11 0,091 0,048 0,125 0,029 0,370 0,122 

12 0,077 0,015 0,039 0,017 0,032 0,304 

13 0,045 0,069 0,016 0,095 0,042 0,161 

14 0,025 0,017 0,070 0,029 0,053 0,064 

15 0,085 0,021 0,042 0,024 0,083 0,073 

16 0,076 0,082 0,162 0,046 0,410 0,176 

17 0,071 0,037 0,044 0,096 0,155 0,190 

18 0,131 0,046 0,082 0,004 0,022 0,082 

19 0,041 0,032 0,035 0,090 0,194 0,017 

20 0,090 0,101 0,059 0,019 0,171 0,148 
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