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“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os insensatos porém 

desprezam a instrução e o conhecimento” 

                                                     Provérbios de Salomão 1:7 

 

 

 

“Ele (Deus) faz forte ao cansado, e aumenta as forças do que não tem nenhum 

vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. 

Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, 

 subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão; 

 andarão, e não se fatigarão”. 

 
 

        Isaías 40: 29-31 
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RESUMO__________________________________________________ 

                                                                                                     

    Este trabalho teve como objetivo avaliar a variação da temperatura do 

segmento apical de cones de guta-percha, aquecidos com um condutor mantido 

a uma temperatura e a uma distância definida. Foram utilizados 6 cones M 

convencionais da marca Endopoint, com diâmetro D0 de 1,4 mm e 6 cones M da 

marca Dentsply TP (termoplastificável) de iguais dimensões. Os cones foram 

inseridos em um bloco ósseo de tíbia bovina contendo um canal artificial. Um 

outro canal foi confeccionado transversal a este, onde foi inserido um termopar 

do tipo K. O cone de guta-pecha foi posicionado no canal artificial tendo sua 

ponta em contato direto com o termopar. Em seguida foi introduzido o condutor 

de calor Touch’n Heat no canal artificial e este avançou até uma distância de 4,0 

mm da ponta do cone. O condutor de calor permaneceu ativado por 30 s e então 

foi desligado e removido. O termopar continuou ligado aferindo a temperatura até 

o tempo de 300 s. Resultados: ambos os grupos apresentaram comportamento 

térmico semelhante entre si. As temperaturas máximas atingidas pelos 2 grupos 

foram aproximadamente iguais e o acréscimo das temperaturas foi inferior a 3 oC 

(com o aquecimento durante 30 s). A guta-percha manteve-se aquecida por um 

longo período após a remoção da fonte de calor. Conclusões: com a inserção do 

condutor de calor houve variação da temperatura do segmento apical dos cones 

de guta-percha. No entanto, a variação da temperatura entre os grupos não 

apresentou diferença estatística significativa; a taxa de aquecimento dos cones 

de guta-percha convencional da marca Endopoint foi maior que a taxa da guta-

percha do tipo TP da marca Dentsply; após a remoção do condutor de calor, não 
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se observou diferença estatística significativa na taxa de resfriamento entre os 

grupos analisados. 
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ABSTRACT________________________________________________                                                 

 

This work has an objective to evaluate the variation of temperature of the 

apical segment of gutta-percha cones heated with a heat conducer maintained to a 

constant distance and temperature. It was used 6 M conventional cones of 

Endopoints with D0 diameter of 1.4 mm and 6 M Dentsply TP cones with equal 

dimensions. The cones were inserted in a bovine bone dispositive within an 

artificial canal. One another canal was mate transversal to this one, where it was 

inserted one thermocouple of K type. The gutta-percha cone was placed having 

your point in direct contact with the thermocouple. Next, it was introduced the heat 

conducer Touch’n Heat Device in the artificial canal and this one advanced until a  

4.0 mm distance of the point of the cone. The heat conducer kept activated for 30 s 

and than it was turned off and removed. The thermocouple still linked measuring 

the temperature until the time of 300 s. Results: Both the groups showed a very 

similar thermical behavior. The highest temperatures recorded by the 2 groups 

were almost equals and the increase of the temperature it was lower than 3 ºC 

(with the heat during 30 s).  The gutta-percha kept itself heated for a long period 

after the remove of the hear source. Conclusions: with the insert of the heat 

conducer occurred the variation of the temperature of the apical segment of the 

gutta-percha cones. However, the variation of temperature between the groups 

didn’t show any significant statistical difference; the heat tax of gutta-percha 

conventional cones of Endopoints was bigger than the Dentsply TP gutta-percha 

cones; after the heat conducer remove, didn’t observed significantly statistical 

difference in refrigerating tax between the groups analyzed.  
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INTRODUÇÃO______________________________________________ 

 

A compulsão tecnicista vivida pela Endodontia atual alcança as diversas 

vertentes desta especialidade. Muitas pesquisas têm girado em torno da 

temática do preparo do sistema de canais radiculares, através do 

desenvolvimento de instrumentos capazes de otimizar o tempo e a qualidade do 

tratamento endodôntico. Não obstante, a temática da obturação do sistema de 

canais radiculares torna-se igualmente relevante, no sentido de acompanhar 

assim a evolução dos procedimentos de preparo, promovendo um selamento 

compatível com o mesmo. 

Diversas técnicas de plastificação termomecânica da guta-percha têm 

sido utilizadas com o objetivo de obter um selamento tridimensional e uniforme 

do sistema de canais radiculares, porém em todas das técnicas, preconiza-se 

que a fonte emissora de calor não seja levada até o ápice do dente, mesmo 

porque em canais curvos esta manobra se torna impossível com os instrumentos 

de aço inoxidável.  

Portanto surge uma iminente questão. Qual a profundidade de 

penetração necessária para que os instrumentos transportadores de calor 

(utilizados como fonte de calor dentro do canal), proporcionem a plastificação da 

massa de guta-percha em toda a extensão do canal, não excluindo as porções 

mais apicais do sistema? Esta é uma importante questão, tendo em vista, que o 

terço apical da raiz é a zona crítica para a perpetuação da doença perirradicular.  

Esta problemática remete no entanto, ao conhecimento sistemático do 

grau de condutibilidade do calor através da massa de guta-percha, 
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conhecimento este que foi, de certa forma, negligenciado nos últimos anos, não 

acompanhando as evoluções das diferentes técnicas e sistemas de 

termoplastificação, seguindo apenas o modelo postulado por GOLDMAN et al. 

(1981), conforme descrito abaixo.  

GOLDMAN et al. (1981) postulou que o calor era conduzido através da 

massa de guta-percha por uma distancia de 4,0 mm a 6,0 mm, quando utilizada 

a técnica de compactação vertical da guta-percha, onde um instrumento 

compactador de aço inoxidável era aquecido em chama, e então utilizado como 

fonte de calor para a plastificação do material. Este padrão de condutibilidade de 

calor tem sido utilizado como base para construção de técnicas de 

termoplastificação da guta-percha, determinando a profundidade de penetração 

dos transportadores de calor. No entanto, faz-se necessário uma maior 

investigação de fatores como o diâmetro e temperatura do condutor de calor 

utilizado, como das propriedades de condutibilidade térmica da guta-percha, 

para que as técnicas de plastificação termomecânicas cumpram o seu propósito, 

selar o sistema de canais radiculares em toda e sua extensão. 
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REVISÃO DE LITERATURA___________________________________ 

 

O tratamento endodôntico consiste no preparo biomecânico do sistema 

de canais radiculares, objetivando sua desinfecção, a fim de curar ou prevenir as 

patologias perirradiculares (DE DEUS, 1992; COHEN & BURNS, 2000; INGLE & 

BACKLAND, 2002; LOPES & SIQUEIRA, 2004). Estas se caracterizam por sua 

natureza infecciosa, onde predominantemente encontram-se bactérias 

anaeróbias Gram negativas (TORABINEJAD & BAKLAND, 1978; SUNDQUIST 

et al., 1998; SIQUEIRA & ROÇAS, 2005). O principal fator etiológico das lesões 

perirradiculares é a doença cárie, onde bactérias liberam substâncias ácidas que 

levam a desmineralização do esmalte e dentina chegando assim até a polpa, 

desencadeando um processo inflamatório que levará a um quadro de 

degeneração e necrose pulpar. Neste momento, se o canal radicular não receber 

o tratamento adequado, o processo evolui, invariavelmente, para o 

estabelecimento de uma patologia perirradicular. (SJÖGREN, 1997; 

SUNDQUIST et al., 1998; SUNDQVIST & FIGDOR, 1998; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2005). 

SELTZER (1988) e NAIR (1997) afirmaram ser impossível promover a 

desinfecção de toda a extensão canalicular da dentina, portanto pode-se afirmar 

indubitavelmente que a obtenção de um selamento tridimensional (SCHILDER, 

1967) do espaço endodôntico em toda a sua extensão é de fundamental 

importância para a promoção de um ambiente biologicamente favorável ao 

reparo ou prevenção das lesões perirradiculares (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 

1981; SIQUEIRA, 2001; NAIR, 2006), evitando a percolação e a microinfiltração 
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do exudato perirradicular para o interior do canal e impedindo os 

microorganismos de terem acesso aos tecidos periodontais apicais, através do 

aprisionamento de espécies remanescentes, resistentes aos procedimentos de 

preparo e desinfecção do sistema de canais radiculares, ou inalcançáveis nos 

túbulos dentinários (SIQUEIRA, 2001; PETERS et al., 2002; SIQUEIRA et al., 

2007). 

O canal radicular é um complexo sistema com paredes irregulares, 

canais acessórios, laterais e ístimos (DAVIS et al., 1972). Para o selamento 

deste sistema, o material obturador deve se adaptar a todas as porções do canal 

radicular. DOW & INGLE (1955), INGLE (1994) e LEONARDO & LEAL (1998), 

verificaram, por meio de exame radiográfico que canais obturados de forma 

deficiente apresentavam alta incidência de insucesso.  

O conhecimento de que a percolação de fluidos na região apical, a 

persistência da infecção bacteriana, e a incursão de micro-organismos para o 

interior do sistema de canais radiculares é a principal causa do fracasso no 

tratamento endodôntico, vem conduzindo as pesquisas nos últimos 80 anos, 

buscando o desenvolvimento da melhor forma de selamento da cavidade 

endodôntica (BYSTRÖM, 1981; SJÖGREN, 1997; SUNDQUIST et al., 1998; 

COHEN & BURNS, 2000; LOPES & SIQUEIRA, 2004; SIQUEIRA et al., 2007).  

É consenso na literatura (DE DEUS, 1992; LEONARDO & LEAL, 1998; 

COHEN & BURNS, 2000; INGLE & BAKLAND, 2002; LOPES & SIQUEIRA, 

2004) que a obturação do sistema de canais radiculares visa: eliminar todas as 

vias de infiltração a partir da cavidade oral ou dos tecidos perirradiculares, e 

selar dentro do sistema quaisquer irritantes que não possam ser totalmente 
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removidos durante o preparo químico-mecânico, pelos procedimentos de 

limpeza e modelagem. 

 A Associação Americana de Endodontistas, considerando todos os 

aspectos do tratamento endodôntico, assim define a obturação endodôntica: 

”Qualquer material ou combinação de materiais colocados dentro de um canal 

radicular com o propósito de obturar e selar o espaço do canal “. 

Com base nesta definição e em posse do conhecimento de que os canais 

radiculares apresentam uma anatomia complexa, técnicas termoplastificadoras da 

guta-percha surgiram com a proposta de proporcionar um selamento mais efetivo 

e com uma menor quantidade de cimento. 

Uma pletora de materiais foi utilizada como obturadores de canais 

radiculares: ouro em folha com superfície resinada; fosfato tricálcio com eugenol; 

óxido de zinco e ácido clorídrico; carvão animal pulverizado com iodofórmio; 

pontas de madeira de laranjeira associadas a uma pasta de iodofórmio e fenol; 

oxicloreto de zinco e lã mineral; estanho em folha; chumbo em folha coberto com 

uma pasta de fenol e iodo; pontas de madeira embebidas em bicloreto ou 

mercúrio a 0,5%; madeira avermelhada (cedro) associada à parafina; partes 

iguais de óxido de zinco e iodofórmio transformados em pasta como creosoto; 

pontas de algodão saturadas com óleo de canela ou fenol canforado; iodeto de 

timol e parafina misturada com ajuda de calor brando; fenil salicilato de bálsamo; 

amálgama de cobre; dentina de cachorro; marfim pulverizado, dentina humana; 

pastas à base de óxido de zinco e eugenol, pastas à base de hidróxido de cálcio; 

cimentos de óxido de zinco e eugenol; cimentos de hidróxido de cálcio; cimentos 

à base de ionômero de vidro; cimentos à base de silicone; cimentos resinosos; 
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pasta L&C; sulfato de cálcio; resina epóxica; agregado trióxido mineral; cones de 

prata; cones à base de poliéster (Resilon) e cones de guta-percha  (MCELROY, 

1955; LOPES & SIQUEIRA, 2004). 

No estudo dos materiais utilizados como obturadores de canais 

radiculares, dois aspectos são considerados: os físico-químicos e a 

biocompatibilidade. Até o momento, não se conseguiu reunir em um só produto 

todas as propriedades almejadas para um material obturador endodôntico ideal, 

sempre havendo prevalência de algumas propriedades sobre outras. 

GOLDBERG (1982) classificou os materiais obturados de canais radiculares em 

dois grupos: materiais levados ao interior dos canais radiculares em estado 

sólido (cones de guta-percha e cones de prata) e materiais introduzidos no 

interior dos canais radiculares no estado plástico (pastas e cimentos). 

Dentre os materiais levados ao interior dos canais radiculares em estado 

sólido, o mais empregado é o cone de guta-percha, que apresenta as seguintes 

vantagens: adapta-se às irregulares e ao contorno do canal pelos métodos de 

compactação lateral e vertical; pode ser amolecido e plastificado pelo calor ou 

por solventes orgânicos (eucaliptol, clorofórmio, xilol, terbintina, óleo de casca de 

laranja); é inerte; possui estabilidade dimensional (manutenção constante de seu 

volume final); é tolerado pelos tecidos (não alergência); não altera a cor do 

dente; é radiopaco; pode ser facilmente removido se necessário (DE DEUS, 

1976; LEONARDO & LEAL, 1998; LOPES & SIQUEIRA, 2004). E como 

desvantagens, não possui rigidez e adesividade (DE DEUS, 1976; GOLDBERG, 

1982). 
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Dentre os materiais que são levados ao interior dos canais radiculares 

no estado plástico, destacam-se os cimentos. Inúmeros cimentos obturadores de 

canais radiculares foram desenvolvidos no decorrer do presente século e eles 

são classificados de acordo com o seu componente químico principal, ou seja, 

cimento a base de óxido de zinco e eugenol; a base de hidróxido de cálcio; a 

base de ionômero de vidro e a base de resinas sintéticas epóxicas ou acrílicas 

(GILBERT, 2001). 

Como o material sólido para obturação mais comumente usado, a guta-

percha não sela o canal quando usada isoladamente, porque apesar de possuir 

grande capacidade de adaptação, ela não possui aderência às paredes do canal 

radicular, o cimento obturador tem a função de unir os cones de guta-percha 

entre si e com as paredes do canal, preenchendo as irregularidades e assim 

promovendo o selamento (FRIEDMAN, 1977; GOLDBERG, 1982). 

A capacidade de replicar a forma interna dos canais radiculares pela 

guta-percha é questionada. Espaços, intervalos de propagação, fusão 

incompleta dos cones de guta-percha e falhas na adaptação à superfície têm 

sido reportados (BRAYTON et al., 1973; PETERS, 1986). Introduzida na 

Endodontia por Bowman em 1867, esta é uma substância vegetal extraída sob a 

forma de látex das árvores da família das sapotáceas (Mimusops balata e 

Mimusops hiberi), existentes principalmente em Sumatra e nas Filipinas, embora 

possa ser encontrada também em outras partes do mundo como na floresta 

amazônica. Segundo Oliveira & Isaia (1989) a palavra guta-percha é de origem 

malaia e tem por significado gatah (goma) e perdja (árvore). Esta, é 

comercialmente distribuída em forma de cones ou bastão e que tem o 
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acréscimo, em sua composição, de várias substâncias como óxido de zinco, 

carbonato de cálcio, sulfato de bário, sulfato de estrôncio, ceras, resinas, ácido 

tânico, corantes, óleo de cravo e outros elementos com o objetivo de melhorar as 

suas propriedades físico-químicas (LEONARDO & LEAL, 1998). FRIEDMAN 

(1977) demonstrou que a guta-percha aparece na composição dos cones numa 

proporção de 20%, o óxido de zinco de 60 a 75%, e os demais elementos de 1,5 

a 15% aproximadamente. 

As técnicas de plastificação da guta-percha surgem objetivando a 

melhoria do selamento no canal, estas que podem ser baseadas em método 

físico (por calor) ou químico (clorofórmio, eucaliptol, xilol, terbintina, óleo de 

casca de laranja). O aquecimento da guta-percha é o método mais eficaz de 

plastificação deste material, tendo em vista que o método químico não é tão 

seguro, devido ao caráter citotóxico de alguns produtos como o clorofórmio e 

seus derivados. (TORABINEJAD et al., 1979; BUCHANAN, 1996). 

A plastificação e a dissolução da guta-percha para servir como um 

agente cimentante através do uso de colofônia, foi apresentada pela primeira vez 

por CALLAHAN (1914). Subseqüentemente, uma grande variedade de pastas, 

cimentos e técnicas de obturação foram desenvolvidas explorando as 

potencialidades de selamento da guta-percha.  

A primeira técnica de termoplastificação da guta-percha foi descrita por 

SCHILDER (1967), que sugere o deslocamento de uma quantidade de guta-

percha até o segmento apical, por sucessivas compactações e aquecimentos 

intermitentes, utilizando instrumentais aquecidos em chama. Nesta técnica, os 

instrumentos são levados ao canal a 5,0 mm do comprimento de trabalho, 
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plastificando então a guta-percha apical para subseqüente compactação com 

instrumentos compactadores a frio. Inicialmente, o canal é obturado, e em 

seguida o terço cervical é desobstruído. Na seqüência, o mesmo procedimento é 

realizado no terço médio, até atingir 5,0 mm aquém do ápice radicular. A 

intensidade do aquecimento do condutor determina se a guta-percha será 

plastificada ou removida. Após a obturação do terço apical, os terços médio e 

cervical são novamente obturados com pedaços de guta-percha aquecidos, 

compactados verticalmente. Uma nova compactação é realizada no sentido 

contrário (ápice-coroa). 

Em comparação à compactação lateral, a técnica da compactação 

vertical da guta-percha aquecida pode promover uma melhor compactação e um 

melhor selamento de todas as comunicações entre o canal radicular e o 

periodonto. (SAUNDERS & SAUNDERS, 1994; GILBERT, 2001). Esta técnica 

permite a colocação de uma massa de guta-percha homogênea nos canais 

radiculares com um carreador de calor, promovendo um aquecimento seguido de 

uma consistente compactação (BECKER & DONNELLY, 1997). 

Outras técnicas de plastificação da guta-percha foram desenvolvidas, 

como as técnicas de injeção da guta-percha termoplastificada. Estas foram 

introduzidas buscando promover uma maior homogeneidade e adaptação da 

guta-percha à superfície interna dos canais. Sistemas de indução de alta e baixa 

temperatura estão disponíveis no mercado, e ambos são significantemente 

melhores na replicação da forma interna do canal quando comparados à 

compactação lateral (BUDD et al., 1991). JOHNSON (1978) introduziu a técnica 

denominada Thermafill em que a fase alfa da guta-percha é obtida através da 
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inserção do polímero em um forno fornecido pelo fabricante. Uma dificuldade 

clinica desta técnica é controlar o comprimento de trabalho, já que a rápida 

inserção do material pode favorecer a sobre-obturação, e em contrapartida, a 

inserção muito lenta propicia a sub-obturação (INGLE & BAKLAND, 2002). 

O potencial endodôntico da guta-percha tem que ser explorado. Novos 

métodos de quantificação de alterações volumétricas devem ser investigados. 

Neste sentido, uma das maiores indagações dos profissionais gira em torno do 

significado clínico da temperatura (GOLDMAN et al., 1974). Uma vez que as 

transformações da fase cristalina do polímero de guta-percha foram 

reconhecidas, uma análise calorimétrica foi realizada para demonstrar estas 

transformações na guta-percha usada na Endodontia e determinar em que ponto 

no ciclo térmico estas alterações acontecem (SCHILDER et al., 1974). 

MARLIN & SCHILDER (1973) utilizando blocos de teflon de 23.5 mm, 

realizaram cinco cavidades com 5,0 mm de distancia entre si, para abrigarem 

cinco dispositivos elétricos para aferição de temperatura, os termopares (TP), 

sendo TP1 inserido a 1,0 mm da abertura coronal e TP5 a 1,0 mm do término 

apical. Estes termopares foram posteriormente cimentados com resina epóxica. O 

canal artificial foi preparado alcançando as dimensões de 0,5 mm de abertura 

apical e 2,5 mm de abertura coronal. Um cone de guta-percha (Mynol) foi 

adaptado de 1,0 a 2,0 mm do ápice. A guta-percha foi plastificada utilizando a 

técnica de compactação vertical da guta-percha aquecida sem o uso de cimento. 

As alterações de temperatura foram registradas simultaneamente nos cinco 

termopares, sendo que o primeiro termopar foi utilizado para testar o sistema de 

mensuração de temperatura. Todos os demais termopares registraram alteração 
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de temperatura (2 - 5). O selamento apical só foi completado em 8 min. A 

temperatura mais alta foi registrada no termopar mais coronal (2). Após 5 a 6 min 

de manipulação, a mesma temperatura foi registrada no termopar 3. Os 

termopares mais apicais (4 e 5) demonstraram menor alteração de temperatura, 

porem após 4 min houve um acréscimo 1,5 ºC (de 22,5 ºC para 24,0 ºC). A 

temperatura máxima (26,5 ºC) registrada no segmento apical foi alcançada após 

11 min (um acréscimo de 4,0 ºC). Os autores concluíram que utilizando a técnica 

da compactação vertical ocorre um acréscimo de 12,5 ºC na porção coronal da 

guta-percha apical, e que a guta-percha apresenta uma alta capacidade isolante 

térmica, sendo necessário 11 min de aquecimento para a elevação de 4,0 ºC na 

temperatura da guta-percha apical.  

SCHILDER et al. (1974) demonstraram através de análise calorimétrica, 

as diferentes fases de transformação da estrutura cristalina do polímero de guta-

percha durante procedimentos de manipulação térmica. Os autores concluíram 

que existem duas transformações cristalinas: a transição da fase beta para a 

fase alfa, que se dá entre 42 ºC e 49 ºC, onde ocorre a plastificação do polímero, 

e a transição da fase alfa para a fase amorfa, que ocorre entre 53 ºC e 59 ºC. 

MORENO (1977) utilizou um aparelho ultra-sônico para produzir calor a 

fim de plastificar a guta-percha, para obtenção de uma melhor compactação. 

Uma lima nº 25, de aço inoxidável, foi presa ao aparelho e colocada ao lado do 

cone principal de guta-percha já com cimento, a uma profundidade aproximada 

de 5,0 mm aquém do comprimento de trabalho. O aparelho ultra-sônico foi 

ativado por 3 ou 4 s. A energia térmica do ultra-som, liberada pelo movimento 

vibratório da lima ativada, plastifica a guta-percha. A cada remoção de lima dos 
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canais radiculares foram imediatamente inseridos cones acessórios. 

Comparando as técnicas de compactação lateral e ultra-sônica com relação à 

infiltração marginal com iodo-131, o autor constatou que a infiltração média para 

a compactação lateral foi de 2,0 mm contra uma infiltração media de 0,6 mm 

para a técnica modificada, com o uso do ultra-som. 

TORABINEJAD et al. (1979) compararam por meio de microscopia 

eletrônica de varredura, várias técnicas de obturação de canais radiculares tais 

como: a da guta-percha termoplastificada injetada com seringa sob pressão; a 

técnica da compactação lateral; a técnica da guta-percha aquecida e a técnica 

da termoplastificação química (clorepercha). Os autores concluíram que essas 

técnicas apresentaram resultados semelhantes entre si quanto à infiltração 

apical de corantes. 

Em seu trabalho clássico, GOLDMAN et al. (1981) utilizaram oito dentes 

unirradiculares com os canais preparados química e mecanicamente, 

previamente seccionados e perfurados com brocas Twist Unitec de 0,01 

polegadas para o acomodamento de termopares de 0,05 polegadas em uma 

extensão linear, com intervalos de 2,0 mm desde o ápice até próximo à linha 

cervical, requerendo seis canais de termopares para cada dente (seis pontos de 

avaliação térmica, onde o ponto 1 se encontrava a 12,0 mm do ápice e o ponto 6 

a 2,0 mm). As duas hemifaces e os termopares foram cimentados com resina 

epóxica, armazenados em blocos de resina acrílica e colocados em local 

termicamente controlado por reostato, com uma variação de 1º a 5 ºC da 

temperatura corporal durante o experimento. Após a prova dos cones de guta-

percha, os dentes foram então obturados pela técnica de compactação vertical 
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da guta-percha aquecida, levando a fonte de calor a 2,0 mm do ponto 1. Seguem 

os resultados deste estudo: ponto 1: 80 ºC; ponto 2: 62 ºC; ponto 3: 56 ºC; ponto 

4: 46 ºC; ponto 5: apenas 0,5 ºC; no ponto 6, localizado a dois milímetros do 

ápice radicular, onde não houve evidência de efeitos térmicos, ou seja, não 

ocorreu qualquer variação da temperatura. As temperaturas mais altas foram 

registradas pelos pontos mais próximos do contato inicial com a fonte de calor. 

Os pontos mais distantes, sempre registraram menores elevações da 

temperatura, mas esta redução crescia de forma não linear (sem padrões de 

proporcionalidade). Os autores concluíram que a penetração térmica da guta-

percha é limitada durante os procedimentos de compactação com efeitos 

térmicos significantes raramente exibidos em mais do que 4,0 a 6,0 mm do ponto 

de aplicação da fonte de calor.  

GOLDMAN et al. (1981) neste mesmo estudo supracitado, realizaram o 

monitoramento da variação e do alcance da temperatura intra-radicular durante 

os procedimentos de compactação da guta-percha aquecida, e demonstraram 

que a temperatura máxima alcançada no corpo do canal foi de 80 ºC, sendo 45 

ºC o pico térmico registrado na porção apical. 

KEREKES & ROWE (1982) avaliaram comparativamente o selamento 

apical na obturação dos canais radiculares entre as técnicas de compactação 

termomecânica da guta-percha e a técnica da compactação lateral. Utilizaram 

destes extraídos, sendo quarenta e dois dentes humanos unirradiculares e vinte 

e quatro dentes birradiculares. Os dentes foram instrumentados até uma lima 35 

de aço inoxidável, divididos em dois grupos experimentais, e obturados pelas 

duas técnicas, variando-se o cimento obturador (AH 26 e cimento de Grossman). 
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As duas técnicas foram realizadas com os dois tipos de cimentos e nos dois 

tipos de dentes. Os espécimes foram imersos em solução aquosa de eosina a 

5% durante 48 h. Decorrido este tempo, os dentes foram seccionados 

transversalmente para a avaliação da infiltração apical.  Os autores concluíram 

que em canais únicos, onde se consegue o preparo apical circular após a 

instrumentação, qualquer técnica de obturação tende a apresentar resultados 

semelhantes, mas em canais que apresentam conformação apical irregular 

(devido a uma anatomia mais complexa), a técnica de obturação termomecânica 

apresentou resultado superior à de compactação lateral. 

HARRIS et al. (1982) compararam a capacidade selante das técnicas de 

McSpadden com e sem uso de cimento e a de compactação lateral. Os autores 

avaliaram a infiltração marginal apical em sessenta incisivos centrais superiores 

por meio da realização de auto-radiografia com a utilização do marcador 

radioisótopo Ca45. Quando o número de raízes com infiltração foi comparado ao 

número de raízes sem infiltração, os autores constataram que a técnica de 

McSpadden, com ou sem cimento, apresentou uma infiltração maior que a 

técnica da compactação lateral com cimento. Porém quanto à medida linear de 

infiltração, os autores não observaram diferença estatisticamente significante 

entre os grupos. 

TAGGER et al. (1983), utilizaram 80 dentes unirradiculares, dividindo-os 

em 2 grupos iguais (grupo 1: compactação termomecânica; grupo 2: compactação 

lateral). Cada grupo foi subdivido em outros 2 grupos (com cimento AH26 e sem 

cimento) e ainda um grupo controle com 4 canais obturados através de: 

compactação termomecânica com cimento AH26, compactação termomecânica 
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sem cimento, compactação lateral com cimento AH26 e compactação lateral sem 

cimento. Cones padronizados nos tamanhos 45 ou 50 foram utilizados como 

principais, de acordo com a dilatação de cada canal. Para a compactação 

termomecânica foi selecionado o instrumento Engine Plugger, que foi inserido no 

canal até aproximadamente 2,0 mm do comprimento de trabalho, respeitando as 

instruções do fabricante. Quando posicionado no canal, o Engine Plugger 

penetrou rotacionado a 20.000 rpm/s (em sentido horário), até encontrar 

resistência. A partir deste ponto, o instrumento foi removido lentamente ainda em 

rotação. Os dentes foram comparados quanto ao índice de infiltração apical. Para 

isto, os espécimes foram imersos em corante (Procion verde brilhante) e a 

profundidade de penetração deste foi mensurada com um estereomicroscópio. 

Diferentes médias de infiltração foram observadas em ambos os grupos em que o 

cimento não foi usado. (3,17 mm no grupo 1 e 4,3 mm no grupo 3). A adição do 

cimento reduziu significantemente a infiltração (p<0,01). Não houve diferença 

estatisticamente significante na profundidade de penetração do corante entre os 

dois grupos quando o cimento AH26 foi usado. 

TAGGER et al. (1984) avaliaram comparativamente a infiltração apical 

de corante (procion verde brilhante) proporcionada pela técnica da compactação 

lateral técnica com uma proposta de técnica híbrida, combinando a compactação 

lateral no terço apical do canal com a compactação termomecânica no terço 

médio e cervical do canal. Os autores utilizaram 40 dentes unirradiculares 

extraídos. Estes dentes foram instrumentados pela técnica convencional step-

back até a lima 45 de aço inoxidável, mantendo-se a patência foraminal com 

uma lima 15 de aço inoxidável. Os dentes foram divididos igualmente em dois 



16 

 

grupos, sendo um grupo obturado pela técnica da compactação lateral e o outro 

pela técnica híbrida, ambos utilizando o cimento AH 26. Após a imersão no 

corante procion por dois dias, os espécimes foram diafanizados para a 

mensuração da infiltração apical. Os resultados obtidos evidenciaram que a 

técnica híbrida foi superior à técnica de compactação lateral (p<0,05) em impedir 

a infiltração marginal apical. 

FUSS et al. (1985) avaliaram comparativamente a qualidade do 

selamento apical entre as técnicas de McSpadden, híbrida de Tagger (utilizando 

o compactador Engine Plugger) e a técnica da compactação lateral. Os autores 

utilizaram 60 dentes humanos unirradiculares extraídos, preparam os canais 

radiculares até a lima 35 de aço inoxidável. As obturações foram realizadas 

utilizando-se cimento de Grossman. Em seguida, a infiltração de albumina 

humana radioativa em um meio de suspensão foi verificada em intervalos de 

tempo selecionados, por nove semanas. De acordo com os autores, a 

compactação lateral exibiu a maior media de infiltração (3,8%), seguida da 

técnica de termocompactação com o compactador de McSpadden (2,3%) e da 

técnica híbrida de Tagger (1,6%). Porém de acordo com os autores não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05). Estes 

concluíram portanto, que as técnicas apresentam a mesma capacidade de 

obturar o terço apical dos canais radiculares. 

ELDEEB et al. (1985) estudaram a relação entre a densidade 

radiográfica e a infiltração apical comparando diferentes técnicas de obturação. 

Utilizaram sessenta incisivos centrais superiores extraídos que foram 

instrumentados até a lima 50 de aço inoxidável. As técnicas utilizadas foram: 



17 

 

McSpadden, compactação lateral e compactação vertical da guta-percha 

aquecida. Radiografias pré e pós-obturação foram realizadas sob condições 

padronizadas e foram analisadas em um microdensitômetro. Os espécimes 

foram imersos em azul de metileno a 2%, por dois dias, e a qualidade do 

selamento apical foi determinada de forma linear e volumétrica. No terço apical 

não existiram diferenças estatísticas entre os grupos com relação à densidade 

radiográfica, sendo que, numericamente a técnica de McSpadden apresentou a 

menor densidade e a compactação vertical da guta-percha aquecida apresentou 

a maior densidade. No terço médio da raiz, a técnica de McSpadden apresentou 

densidade significantemente inferior às demais técnicas. A infiltração linear e 

volumétrica de corante mostrou que a técnica de compactação vertical da guta-

percha aquecida ofereceu um melhor selamento, diferindo-se estatisticamente 

da técnica de McSpadden. Os autores concluíram que os resultados 

determinaram uma correlação definitiva entre a densidade radiográfica e a 

infiltração apical. 

HOPKINS et al. (1986) compararam a microinfiltração apical da técnica 

da compactação lateral versus a técnica de McSpadden, realizadas com e sem o 

uso de cimento (cimento de Wach). Os autores utilizaram trinta e quatro dentes 

humanos unirradiculares extraídos. Estes dentes foram instrumentados pela 

técnica step-back até o preparo apical com a lima 50 de aço inoxidável. Em 

seguida, os dentes foram obturados pelas duas técnicas supracitadas e imersos 

em solução contendo o radioisótopo Ca45 por dois dias. Auto-radiografias foram 

realizadas para a avaliação da infiltração. Os autores observaram diferença 

estatisticamente significante entre as duas técnicas de obturação (p<0,05), 
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concluindo que a técnica de compactação lateral com cimento endodôntico 

promoveu um melhor selamento apical do que a técnica termomecânica de 

McSpadden, realizada com ou sem cimento. 

BRAITT (1987) apontou algumas vantagens da técnica de compactação 

termomecânica da guta-percha utilizando compactadores de McSpadden, que 

segundo o autor, são instrumentos semelhantes às limas do tipo Hedströen, só 

que invertidas, adaptados em um contra-ângulo. O compactador é inserido no 

canal radicular, que contém um cone de guta-percha previamente assentado, e 

acionado em rotação horária. A rotação do compactador gera um calor friccional 

que plastifica a guta-percha, empurrando-a apicalmente e lateralmente, 

realizando dessa forma, uma obturação densa e adaptada às paredes do canal 

radicular. 

TAGGER & GOLD (1988) estudaram in vitro o escoamento de dez 

marcas de cones de guta-percha quando compactadas termomecanicamente. 

Os autores utilizaram um dispositivo metálico para simular o canal radicular. 

Então realizaram a compactação termomecânica das diferentes marcas de 

cones de guta-percha e avaliaram a capacidade de adaptação do material à 

anatomia interna do canal simulado. Os autores utilizaram o mesmo dispositivo 

para todos as marcas. Os resultados demonstraram que existe diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) quanto ao escoamento entre diferentes 

marcas e lotes de cones de guta-percha. Os autores concluíram que nem todas 

as marcas comerciais de cones de guta-percha podem ser utilizadas com 

sucesso para a realização da técnica termomecânica de obturação os canais 

radiculares. 
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BRAMANTE (1989) avaliou obturações de canais radiculares realizadas 

pelas técnicas de compactação lateral com limas tipo Kerr, finger spreader e 

pontas de Rhein; técnica de Schilder, McSpadden, híbrida de Tagger e sistema 

ultrafil. Setenta dentes caninos humanos recém extraídos foram divididos em 

sete grupos de 10 dentes cada, e os canais foram instrumentados a 1,0 mm 

além do forame apical com uma lima do tipo Kerr nº 35. A confecção do batente 

apical de obturação foi realizada a 1,0 mm aquém do ápice até uma lima tipo 

Kerr nº 50, realizando-se em seguida o escalonamento regressivo (de quanto em 

quantos milímetros) até a lima tipo Kerr nº 80. A irrigação foi realizada com soro 

fisiológico, seguida por EDTA (Ácido Etilenodiamino Tetracético Dissódico). Os 

espécimes foram impermeabilizados com resina epóxica (araldite) e verniz 

(esmalte para unhas), exceto nas proximidades do forame apical e os canais 

foram obturados pelas técnicas supracitadas. O cimento utilizado foi o óxido de 

zinco e eugenol, que foi levado com o próprio cone principal. Concluídas as 

obturações, os dentes forma imersos em solução corante de azul de metileno a 

2% por 7 dias e mantidos a 37 ºC. Transcorrido este período, os espécimes 

foram seccionados longitudinalmente para análise da infiltração com azul de 

metileno. As técnicas que apresentaram melhor desempenho foram: 

compactação lateral com limas tipo Kerr e híbrida de Tagger. A técnica do 

sistema ultrafil apresentou uma acentuada infiltração marginal e deficiências 

visíveis na obturação. 

HATA et al. (1992) avaliaram in vitro a capacidade de selamento apical 

dos canais radiculares de três diferentes técnicas de obturação. Os autores 

obturaram 16 primeiros molares superiores com Thermafill, sem cimento, 16 
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primeiros molares superiores com Thermafill, utilizando cimento de óxido de zinco 

e eugenol, e 16 primeiros molares superiores com a técnica da compactação 

lateral da guta-percha. Os canais foram preparados pela técnica convencional de 

step-back utilizando-se limas K-flex e em seguida obturados pelas técnicas 

citadas. Os dentes foram imersos em nanquim, e o selamento apical foi avaliado. 

A análise estatística, através de análise de variância, demonstrou que houve 

diferença estatística significante (p < 0,05) entre as técnicas de obturação quanto 

ao selamento apical. De acordo com os autores, a técnica Thermafill apresentou 

uma maior penetração de corante que a técnica da compactação lateral. 

BUCHANAN (1996) apresentou a técnica de obturação da guta-percha 

aquecida através de ondas contínuas, discorrendo inicialmente sobre as 

dificuldades da técnica de SCHILDER (1967) e sobre o tempo dispendido para a 

realização da mesma, já que os carreadores de calor eram aquecidos a altas 

temperaturas, utilizando uma chama, e estes instrumentos eram passados pela 

assistente ao dentista, que rapidamente os levava ao canal radicular do paciente 

para remover um pedaço de guta-percha e aquecer a massa apical remanescente.  

Um instrumento inflexível de aço inox era utilizado verticalmente para compactar e 

termoplastificar a guta-percha. De 3 a 4 instrumentos eram utilizados para a 

compactação em 4 a 5 ciclos de aquecimento e compactação, para completar a 

fase downpack a 5 ou 7 mm do comprimento de trabalho, onde em seguida era 

realizada a fase backfill. De acordo com o autor, a introdução do condutor elétrico 

de calor Touch N’ Heat em 1982 por JOHAN MASREILLEZ, através da empresa 

Analytic Technologic, revolucionou a técnica de compactação vertical. Foi um 

grande avanço em relação à técnica de compactação vertical aquecida em chama, 
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por ser mais rápida e segura. Enquanto o carreador de calor aquecido em chama 

necessita de 10 s para chegar à temperatura ideal, o Touch N’ Heat necessita 

somente de 1,5 s para alcançar tal temperatura, e ainda, enquanto o carreador de 

calor aquecido em chama esfria mais a cada segundo que passa após o 

aquecimento, o Touch N’ Heat conserva a temperatura por tempo indeterminado, 

e quando desativado o botão, o resfriamento total ocorre após 4 s.  

BUCHANAN (1996) traz ainda a introdução do Obtura, seringa de guta-

percha (Obtura Corporation), como outro avanço da técnica original de SCHILDER 

(1967), otimizando o tempo e a qualidade da obturação, sendo o backfill realizado 

em menos de 1 min por canal, registrando ausência de lacunas na maioria das 

vezes. De acordo o autor, os avanços da tecnologia conseguiram evoluir uma 

técnica que levava de 45 minutos a 1 hora, tornando-a agora exeqüível 

eficientemente em 15 minutos, o mesmo tempo requerido para a realização da 

técnica de compactação lateral. 

Ainda de acordo com BUCHANAN (1996), o ponto auge no 

desenvolvimento de instrumentos para obturação de canais radiculares com guta-

percha termoplastificada foi o surgimento do System B Heat Source pela Analytic 

Technology. Este aparelho monitora a temperatura da ponta do carreador de calor. 

Quando este carreador de calor é designado para ser plugger (compactador em 

formato de vedador), então a guta-percha é plastificada e compactada 

simultaneamente. Estes pluggers são fáceis de selecionar através do diâmetro dos 

cones de guta-percha não-estandardizados compatíveis com o preparo do canal, 

onde se o cone se ajustar, o mesmo acontece com o plugger. Os pluggers 

aquecedores de aço inox de menor calibre são bastante flexíveis, permitindo uma 
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compactação mais eficiente e mais profunda em canais curvos do que os pluggers 

inflexíveis de maior calibre. Isto permite uma obturação satisfatória em 3D, sem 

perigo de sobre-alargamento do terço cervical, perfurações ou ainda fraturas 

radiculares. De acordo com o autor as vantagens deste tipo de obturação são: os 

pluggers tem a forma compatível à de um canal já preparado; o aparelho System 

B fornece uma quantidade precisa de calor, por um tempo determinado pelo 

operador; e juntos estes instrumentos permitem o aquecimento e compactação do 

material obturador no mesmo instante, formando de 3 a 5 ondas de pressão a 

cada tempo em que a guta-percha esfria, começando e parando os movimentos 

nas irregularidades do canal. Técnicas usando ondas múltiplas de compactação 

podem prover uma única chance de preencher os canais laterais posicionados 

cervicalmente, desde que a segunda onda de compactação comece com a 

remoção da guta-percha adjacente aos canais laterais pelo carreador de calor. A 

técnica da onda contínua provê a obturação com potencial de preencher os canais 

laterais através da compactação da guta-percha (downpack). O autor afirma ainda 

que a compactação vertical é limitada à compactação de 4 mm da guta-percha 

apical à posição do plugger, portanto as pontas de 0,5 mm de diâmetro devem ser 

posicionadas de 5 a 7 mm do término do canal. De acordo com o autor, o System 

B Heat Source é usado em potência total no modo de toque e a temperatura 

indicada é de 200 ºC (± 10 ºC). O plugger deve ser dirigido através da guta-percha 

em um movimento único (de 1 s), e, enquanto mantém-se a pressão do plugger, o 

botão é liberado, e sustentada a pressão até a massa apical da guta-percha se 

soltar (de 5 a 10 s). 
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 MCROBERT & LUMLEY (1997) estudaram a infiltração coronária de 

canais radiculares que tiveram obturação dos terços cervical e médio (backfill) 

realizada por três diferentes sistemas. Dez dentes foram obturados pela técnica da 

compactação lateral. Trinta dentes tiveram a obturação do terço apical realizada 

com o System B e foram divididos em três grupos, de acordo com o sistema de 

obturação utilizado na obturação backfill: Obtura II, System B e Alphaseal. As 

obturações backfill realizadas pelo System B e Obtura II apresentaram menor 

infiltração coronária quando comparadas ao Alphaseal e a técnica de 

compactação lateral foi, por esta razão, recomendada pelos autores como rotina 

na clinica. 

BLUM et al. (1997) analisaram as variações de temperatura obtidas na 

massa de guta-percha e na face externa da raiz dentária durante os 

procedimentos da técnica de compactação vertical aquecida. Vinte e quarto 

incisivos superiores foram obturados seguindo a técnica de compactação e 

aquecimento vertical da guta-percha, sendo divididos em dois grupos: 12 dentes 

que seguiram a técnica monomanual (onde o operador utiliza apenas uma das 

mãos para a realização da técnica, alternando assim o carreador de calor e o 

compactador); e 12 dentes que seguiram a técnica bimanual (onde o operador 

segura simultaneamente com as duas mãos o carreador de calor e o 

compactador). Para a avaliar a temperatura da guta-percha, termopares (TP) 

foram introduzidos em canais confeccionados na dentina, perfurando desde a face 

externa da raiz até alcançarem a parede interna do canal principal, e colocados 

ainda na superfície externa da raiz a 8,0 mm (TP8), 4,0 mm (TP4), 2,0 mm (TP2), 

e a 0 mm (TP0) do ápice radicular. O calor foi provido pelo aparelho Touch’n Heat 
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Device, ajustado em sua máxima temperatura. Os carreadores de calor foram 

posicionados de 7,0 a 9,0 mm aquém do comprimento de trabalho (8,0 a 10,0 mm 

do ápice radicular). A temperatura máxima registrada foi 118 ºC para TP8; 52 ºC 

para TP4; 44 ºC para TP2 e 42,9 ºC para TP0. De acordo com os autores estes 

resultados mostram a importância do aquecimento da guta-percha a uma distancia 

de pelo menos 7,0 mm do ápice, para garantir um aumento significante da 

temperatura da guta-percha em seu extremo apical. Os autores afirmaram ainda 

que o tempo de compactação da guta-percha deve se estender por 8 min, 

considerando que é necessário um consistente suprimento de calor associado a 

uma firme compactação, para que haja um bom padrão de termoplastificação 

apical da guta-percha. De acordo com os autores esta elevação da temperatura 

nos últimos milímetros de compactação indicou que a guta-percha realmente é um 

material isolante térmico, e ainda mostrou que a elevação da temperatura extremo 

apical do cone ocorreu somente quando houve aproximação (de pelo menos 7,0 

mm) deste local. Durante ambos os protocolos, os termopares apicais 

demonstraram temperaturas compatíveis (42,9 ºC por 10 ± 5 s) com a transição de 

fase da guta-percha, de β para α. Os autores afirmaram ainda que estes dados 

indicaram a importância da manutenção da pressão de compactação final por um 

período mais longo, a fim de prevenir ou minimizar a variação volumétrica desse 

material durante o resfriamento.    

LEE et al. (1997) avaliando a estabilidade dimensional dos cones de 

guta-percha perante as alterações térmicas e verificaram que todas as marcas 

estudadas apresentaram expansão volumétrica com a elevação de temperatura 

e contração com o resfriamento. Os autores também observaram que, quando 
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as temperaturas eram reduzidas de 80 ºC para 37 ºC, os produtos testados 

continuavam a apresentar contração, e variavam por um período compreendido 

entre 45 min a 10 h, até atingirem um volume final fixo. 

WELLER et al. (1997) estudaram in vitro a adaptação às paredes dos 

canais da guta-percha aplicadas com os sistemas Thermafill, Obtura II (técnica 

da injeção de guta-percha termoplastificada), comparando com a compactação 

lateral. Os autores observaram que todas as técnicas foram estatisticamente 

diferentes entre si, e apontaram o sistema Obtura II como a melhor técnica em 

relação à adaptação às paredes do canal, seguido pelo Thermafill e pela 

compactação lateral. 

LEE et al. (1998) estudaram, in vitro, a condução de temperatura para a 

superfície radicular externa durante a técnica de compactação vertical utilizando 

três métodos de aquecimento da guta-percha: System B Heat Source, Touch’n 

Heat e um instrumento compactador de Schilder aquecido ao rubro. Os autores 

concluíram que o System B não provocou elevação da temperatura na superfície 

externa nos dentes estudados, portanto não sendo possível acarretar danos ao 

periodonto quando aplicado in vivo. Já quanto ao Touch’n Heat e o instrumento de 

Schilder aquecido ao rubro, os autores aconselharam cuidados na utilização pela 

maior elevação na temperatura durante o uso. O System B apresentou a menor 

média de elevação da temperatura externa da raiz (7 ºC), seguido pelo Touch’n 

heat (9 ºC), e pela chama (21 ºC), no instrumento de Schilder, que apresentou o 

dobro da temperatura aceitável (10 ºC). 

KYTRIDOU, GUTMAN & NUNN (1999) compararam as obturações 

realizadas pelos sistemas Thermafill e System B em relação ao selamento 



26 

 

apical, qualidade da obturação e quantidade de material obturador extravasado. 

Cinqüenta e uma raízes mesiais de molares inferiores foram instrumentadas e 

irrigadas com EDTA para remoção da smear layer. Em cada raiz, um dos canais 

foi obturado pelo sistema Thermafill e o outro pelo System B, utilizando-se o 

cimento Sealapex. Após a obturação, as raízes foram impregnadas e dividas em 

três grupos. Em dois grupos as raízes foram colocadas em tinta nanquim, sendo 

um grupo mantido por vinte e quatro horas e outro grupo por dez dias. Em um 

terceiro grupo, as raízes foram mantidas em solução balanceada de Hank por 

sessenta e sete dias e logo após, colocadas em tinta nanquim por noventa 

horas. Posteriormente, os dentes foram desmineralizados e clareados e a 

infiltração apical foi avaliada com o auxilio de um estéreomicroscópio. Nos 

períodos de vinte e quatro horas e dez dias a infiltração foi semelhante para os 

dois sistemas, Thermafill e System B. Já aos sessenta e sete dias de avaliação, 

o System B apresentou a menor média de infiltração apical. Quanto à extrusão 

de material obturador, o sistema Thermafill apresentou maior quantidade de 

material obturador extruído que o System B. Ambas as técnicas promoveram 

uma obturação densa e tridimensional, com uma boa adaptação da guta-percha 

e do cimento às irregularidades dos canais. 

SILVER et al. (1999) verificaram a qualidade da obturação de canais 

radiculares obturados pela técnica de compactação vertical aquecida, empregando 

diferentes fontes de calor: Touch’n Heat e System B. Os canais foram 

confeccionados em blocos de resina e a qualidade da obturação analisada como o 

auxílio de imagens computadorizadas e do software MacLab/8e (AD Instruments 

Pty Ltd, Castle Hill, Austrália) No canal principal, ambos os grupos apresentaram 
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uma obturação composta por uma grande porcentagem de guta-percha (superior a 

90%). A incidência de espaços vazios nas obturações pelas duas técnicas foi 

baixa. No grupo obturado com o System B, os vazios estavam presentes 

principalmente nos 3,0 mm aquém do ápice, provavelmente porque neste nível se 

iniciou o backfill, podendo ocorrer uma plastificação ou adaptação inadequada na 

união da guta-percha apical (fase downpack) com a guta-percha restante (fase 

backfill). A técnica da compactação vertical aquecida com o Touch’n Heat, 

mostrou maior quantidade de guta-percha nos canais laterais que a realizada com 

o System B. 

DULAC et al. (1999) avaliaram a capacidade de preenchimento de 

canais laterais de seis técnicas de obturação. Os canais laterais foram 

confeccionados em blocos de resina, nos terços cervical, médio e apical. As 

técnicas e sistemas de obturação analisados foram: compactação lateral a frio, 

compactação lateral aquecida, compactação vertical aquecida, Obtura II, 

Thermafill e System B, com e sem cimento Roth 801. Todas as técnicas 

obturaram os canais laterais com cimento nos terços avaliados. Os sistemas de 

compactação vertical aquecida, Thermafill e System B promoveram uma melhor 

obturação dos canais laterais com guta-percha quando o cimento foi utilizado. 

No terço apical, esses sistemas obturaram os canais laterais com guta-percha 

melhor que as demais técnicas. Com exceção da técnica de compactação lateral 

aquecida, as técnicas que utilizaram guta-percha termoplastificada foram mais 

efetivas na obturação dos canais laterais com este material com diferença 

estatística significante (p<0,05). 
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FLOREN et al. (1999) verificaram a influencia da temperatura do 

compactador do System B na elevação da temperatura da superfície externa da 

raiz durante a obturação dos canais radiculares. Dez termopares foram 

colocados na superfície externa da raiz, nos comprimentos de um a dez 

milímetros aquém do ápice. O compactador do System B foi inserido no canal 

radicular três milímetros aquém do comprimento de trabalho, em diferentes 

temperaturas: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600ºC. A média da elevação de 

temperatura externa da raiz mais alta foi encontrada a cinco milímetros aquém 

do ápice radicular (10,62 ºC), seguida pela temperatura registrada a quatro 

milímetros aquém do ápice (8,53 ºC). Nos demais níveis, a elevação média da 

temperatura externa da raiz foi menor que 6 ºC. Os autores verificaram que o 

aumento da temperatura do compactador do System B não promoveu maior 

elevação da temperatura da superfície externa da raiz. 

HAI KEL et al. (2000) estudaram a infiltração apical das técnicas de 

compactação lateral, thermafill, e McSpadden. Cento e noventa e dois dentes 

humanos extraídos unirradiculares, sem curvatura, foram preparados usando 

como instrumento de memória uma lima do tipo Kerr nº 30 e broca de Gates-

Glidden na região média e cervical. Foram divididos 3 grupos contendo 64 

dentes cada, e cada grupo foi obturado com uma das técnicas citadas. Os 

dentes foram impermeabilizados com verniz (esmalte para unhas), exceto a 1,0 

mm do ápice radicular e uma avaliação quantitativa da infiltração apical foi obtida 

após os períodos de 1, 14 e 28 dias de imersão em uma solução marcadora de 

lizosima com iodo radioativo. O nível de radioatividade em cada secção 

horizontal dos dentes foi mensurado usando um contador gama. No grupo do 
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Thermafill a infiltração foi menor no 1º dia com diferença estatística significante 

(p<0,0001) das demais técnicas neste período de avaliação. A infiltração foi 

maior nas amostras da compactação lateral. No final do estudo, após 28 dias, os 

valores para compactação lateral foram menores, mas foram significativamente 

diferentes apenas no grupo do compactador de McSpadden. Para todas as 

técnicas, a infiltração foi mais significante nos 3,0 mm do ápice e foi menor na 

medida que a distancia do ápice aumentou, tanto que, de acordo com os 

autores, todos os métodos podem ser considerados capazes de selar 

hermeticamente somente a partir de 3,0 mm do ápice. 

ROMERO, GREEN & WUCHERPFENNIG (2000), avaliaram a 

temperatura externa da raiz durante a obturação do canal radicular com o 

System B. A média da elevação de temperatura foi de 1 ºC no ápice e 1 ºC a 

cinco milímetros aquém do mesmo. De acordo com os autores a temperatura 

encontrada foi baixa (1 ºC) devido à utilização de alginato ao redor do dente. O 

alginato contém grande quantidade de água que ajuda a dissipar o calor, 

promovendo uma menor elevação da temperatura. Os autores verificaram que a 

intensidade de calor transferido é influenciada pela espessura da raiz. Portanto, 

raízes de menor espessura apresentam maior elevação da temperatura na 

superfície externa durante a obturação do canal radicular. 

SMITH et al. (2000) compararam a capacidade de adaptação da guta-

percha, variando a profundidade da aplicação de calor na obturação do espaço 

intra-radicular de canais com o preparo apical padronizado. Um modelo único foi 

construído usando um incisivo central superior. O canal radicular foi limpo e 

modelado através da técnica step-back, preparando o canal até uma lima K 
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flexofile, nº 60, no comprimento de trabalho. Cinco depressões foram produzidas 

nas paredes dos canais. Vinte obturações foram realizadas para cada técnica: 

termoplastificação injetável (TI), compactação lateral (CL), e compactação 

vertical aquecida (CVA) com aplicação de calor a 3, 4, 5 e 7 mm do comprimento 

de trabalho. Após cada obturação, o modelo foi separado e os lados mesial e 

distal de cada obturação foram examinados e gravados em vídeo em 

magnificação de 32 vezes. A qualidade da obturação foi avaliada com base na 

replicação da forma do canal, das depressões artificiais, do comprimento de 

trabalho, na superfície de adaptação, e homogenicidade da guta-percha. O teste 

Student-Newman-Keuls e a análise Kruskal-Wallis indicaram que todas as 

técnicas tiveram diferença estatisticamente significante entre si (p<0,05), exceto 

para o grupo TI versus o grupo CVA, com aplicação de calor a 3 mm do 

comprimento de trabalho (p<0,05). A técnica da termoplastificação injetável foi a 

melhor técnica, seguida pela compactação vertical aquecida com a aplicação de 

calor a 3, 4, 5 e 7 mm, respectivamente. A técnica da compactação lateral foi a 

que apresentou a pior qualidade de obturação dentre as técnicas avaliadas. 

SILVA NETO et al. (2001) avaliaram a infiltração marginal apical 

propiciada pelas técnicas de Tagger e System B. Os autores utilizaram 32 raízes 

de caninos humanos, e dividiram-nas em dois grupos de 15 elementos cada, mais 

uma raiz como controle positivo e outra como negativo. Os canais radiculares 

foram instrumentados pela técnica telescópica regressiva com recuo anatômico e 

obturadas pelas referidas técnicas. As raízes impermeabilizadas em toda 

extensão, com exceção do último milímetro apical. Em seguida, procedeu-se à 

imersão dos espécimes em solução de azul de metileno a 2%, durante 72 h, a 37 
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ºC. Em seguida, os autores realizaram a lavagem e seccionamento dos elementos 

no sentido de seu longo eixo, expondo a obturação dos canais. A infiltração foi 

medida em microscópio óptico com ocular micrométrica, pela técnica da 

planimetria. Os resultados, em milímetros, foram submetidos à análise estatística 

pelo teste t de Student, onde os autores constataram haver diferença 

estatisticamente significante (p<0,004) favorável à técnica do System B. 

POMMEL & CAMPS (2001) verificaram o selamento apical dos canais 

obturados por diferentes técnicas. Oitenta dentes anteriores superiores foram 

instrumentados e divididos em grupos, de acordo com a técnica de obturação 

realizada: cone único, compactação lateral, compactação vertical, thermafill e 

System B. O cimento obturador utilizado foi o Sealite. A infiltração apical foi 

aferida através do método de filtração de fluido, após vinte e quatro horas e trinta 

dias da obturação dos canais. A técnica do cone único apresentou o pior 

selamento nos dois períodos avaliados. As demais técnicas não apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre si no período de vinte e quatro 

horas. Após um mês, os sistemas Thermafill, System B e a técnica de 

compactação vertical apresentaram maior infiltração apical. Os autores 

concluíram ainda que, independentemente da técnica avaliada, a infiltração 

apical aumentou após um mês. 

GOLDBERG et al. (2001) compararam a capacidade de diferentes 

técnicas em obturar canais laterais confeccionados nos terços apical, médio e 

cervical de dentes unirradiculares. As técnicas avaliadas foram: compactação 

lateral, híbrida de Tagger (1983), Ultrafill, Obtura II, thermafill e System B + 

Obtura II. As técnicas: Ultrafill, Thermafill e System B + Obtura II obturaram um 
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grande número de canais laterais, diferindo-se estatisticamente das demais. Não 

houve diferença estatisticamente significante na obturação dos canais 

radiculares em relação à localização dos mesmos. 

SWEATMAN et al. (2001) analisaram a alteração de temperatura da 

face interna e externa da raiz, durante a obturação do canal radicular com o 

System B (nas temperaturas 200, 250 e 300 ºC), Obtura e ultra-som. A média de 

temperatura interna mais alta foi de 74 ºC, 20 ºC e 26 ºC para o System B, Ultra-

som e Obtura, respectivamente. Em todos os sistemas, a temperatura externa da 

raiz se elevou abaixo de 10 ºC, que é considerado o nível crítico. 

BOWMAN & BAUMGARTNER (2002) verificaram a capacidade de 

preenchimento de sulcos e depressões das obturações realizadas com System 

B. Foi utilizado um modelo de dente seccionado, no qual foram confeccionados 

sulcos e depressões na raiz a um, três, cinco e sete milímetros aquém do 

comprimento de trabalho. O terço apical do canal foi obturado com o System B, 

com o compactador inserido em diferentes profundidades: 3, 4 e 5 milímetros 

aquém do comprimento de trabalho. Os demais terços foram obturados pelo 

sistema Obtura II. No grupo controle utilizou-se a técnica da compactação lateral. 

Após a obturação, as metades do dente foram separadas e a obturação 

fotografada. Na técnica da compactação lateral, não foi observada guta-percha 

nas depressões ou nos sulcos confeccionados na dentina; observou-se apenas a 

presença de cimento nestes locais. Os autores concluíram que quando o 

compactador do System B foi inserido a três milímetros aquém do comprimento 

de trabalho, promoveu uma melhor obturação com guta-percha das depressões 

e sulcos confeccionados. 
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JACOBSON et al. (2002) avaliaram a infiltração coronária bacteriana em 

dentes obturados por duas diferentes técnicas: a técnica da compactação lateral;  

e técnica da onda contínua de compactação seguida da técnica da injeção da 

guta-percha termoplastificada. Os autores utilizaram o aparelho System B Heat 

Source para a fase de downpack e o sistema Obtura II para a realização da fase 

backfill. Foram utilizados sessenta dentes unirradiculares extraídos. Os autores 

observaram o grau de infiltração coronária dos dentes através da penetração 

apical de bactérias anaeróbias. Os resultados indicaram que a infiltração 

microbiana coronal ocorreu mais rapidamente no grupo da compactação lateral 

do que no grupo em que foi realizada a técnica da onda continua. Os autores 

observaram que houve diferença estatística entre os dois grupos quanto à 

rapidez da infiltração microbiana coronária (p<0,05), porém não houve diferença 

estatística entre os dois grupos quanto ao numero de dentes que demonstraram 

infiltração coronária.  

VENTURI et al. (2002) a fim de avaliarem a variação de temperatura da 

guta-percha durante a técnica de compactação vertical aquecida realizada com o 

aparelho System B Heat Source, utilizaram dentes humanos extraídos, dividindo-

os em dois grupos de acordo com o diâmetro apical (grupo 1 : 0,20 mm a 0,25 

mm e grupo 2: 0,30 a 0,35 mm). Os dentes foram tratados com uma combinação 

das técnicas coroa-ápice e step-back, usando brocas de Gates-Glidden e limas 

manuais de aço inox do tipo Kerr. Dois termopares foram posicionados em 

contato com a face interna do canal através de cavidades confeccionadas na 

face externa da raiz, um localizado a 2,0 mm de distancia da junção amelo-

cementária (ponto C) e o outro localizado a 1,5 mm do ápice (ponto A). Cones de 
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guta-percha tamanho F foram adaptados nos canais instrumentados. Todos os 

dentes foram imersos em banho termostático à temperatura constante de 37º e 

foi realizada a técnica de compactação vertical da guta-percha aquecida através 

do aparelho System B Heat Source. Os valores registrados no termopar 

localizado no ponto A foram: 0.5 ±0.5 ºC para o grupo 1 e 0.9 ± 1.1 ºC para o 

grupo 2; os valores registrados no termopar localizado no ponto C são: 4.1 ± 1.7 

ºC para o grupo 1 e 3.9 ± 1.81 ºC no grupo 2. Os autores relataram não haver 

diferença estatística entre os grupos, no entanto os autores apontaram uma 

diferença representativa entre os valores de temperatura nos pontos A e C         

(p<0.01). Os autores concluíram ainda que a técnica usando o aparelho System 

B Heat Source revelou que o acréscimo de temperatura da guta-percha no terço 

apical foi negligenciado e que a compactação da massa de guta-percha próxima 

ao ápice ocorre na temperatura corporal.  

VENTURI et al. (2002) sugerem o ajuste da temperatura do aparelho 

System B em 250ºC para a realização do down-pack, temperatura superior à 

sugerida pelo fabricante (200 ºC). De fato quando a temperatura selecionada era 

250ºC no display, a temperatura mais alta encontrada foi 160ºC a 2,0 mm da 

ponta. Estes resultados foram obtidos pelos autores, através do posicionamento 

de termopares indiretamente em contato com o instrumento. 

VENTURI & BRESCHI (2004) avaliaram a qualidade do selamento 

endodôntico nos 4,0 mm apicais de canais curvos, usando diferentes técnicas de 

obturação. Os autores selecionaram 84 dentes humanos e dividiram em 4 grupos 

de 20 dentes: grupo A, técnica da compactação vertical aquecida de Schilder; 

grupo B, técnica de Schilder modificada, utilizando um condutor de calor elétrico 
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Touch’n Heat, sendo este levado a 2,0 mm do comprimento de trabalho; grupo C, 

técnica de Schilder modificada com a compactação do terço apical realizada na 

temperatura corporal; grupo D, compactação vertical modificada com backfill 

apical, com o instrumento Touch’n Heat sendo levado de 2,5 a 4,0 mm do 

comprimento de trabalho. Os autores aferiram o grau de penetração de fluidos via 

apical imergindo os dentes em azul de metileno a 2% por 48 h. Os autores 

observaram que os espécimes do grupo D demonstraram um maior selamento 

apical e espaços e falhas na obturação em número reduzido com diferença 

estatística significante (p<0,01). Os autores concluíram que o uso da técnica da 

compactação vertical com backfill apical permitiu a criação de um efetivo plug 

apical e excelente adaptação do backfill à guta-percha apical e às paredes do 

canal. 

MANIGLIA-FERREIRA et al. (2005) analisaram através da Calorimetria 

Diferencial de Varredura (DSC) e Análise Termogravimétrica (TGA), os efeitos do 

aquecimento sobre o polímero guta-percha, bem como exploraram a ocorrência de 

picos endotérmicos, os quais correspondem às transformações cristalinas do 

polímero guta-percha, o que é traduzido em transições de fases (fase β para α e 

fase α para amorfa). Foram utilizadas 8 marcas comerciais de cones de guta-

percha não-estandardizados, disponíveis no mercado brasileiro (Konne, Tanari, 

Endopoints, Odous, Dentsply 0.04, Dentsply 0.06, Dentsply TP, Dentsply FM), 

além da guta-percha pura (controle). As temperaturas de transição foram 

determinadas e analisadas. Com exceção das amostras Dentsply 0.04 e Dentsply 

0.06, todas as demais apresentaram duas transformações cristalinas de fase 

quando submetidas ao aquecimento da temperatura ambiente até 130°C, 
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comportamento típico de guta-percha em fase β. Ao serem resfriadas e 

reaquecidas, poucas amostras apresentaram dois picos endotérmicos. Os autores 

concluíram que o aquecimento a 130°C causa danos na estrutura química do 

polímero guta-percha, os quais alteram de forma definitiva suas propriedades 

físicas. 

Em estudo comparativo, MINER et al. (2006), observam, após preparo e 

obturação dos canais com guta-percha e Resilon® (sem uso de cimento), que 

houve diferença estatística entre estes materiais quanto à temperatura 

alcançada na face externa da raiz em uma distancia até 3,0 mm da fonte de 

calor, onde a guta-percha apresentou um aumento de 4.46 ºC a 1,0 mm da fonte 

e 1,01 ºC a 4,0 mm da fonte de calor (200 ºC). 

BAISCH et al. (2006) avaliaram radiograficamente o grau de 

preenchimento de canais secundários e laterais, confeccionados artificialmente e 

obturados pela técnica de compactação lateral ou técnica híbrida de Tagger. 

Foram utilizados 40 dentes humanos unirradiculares, limpos, autoclavados e 

armazenados em formol. Os espécimes foram acessados coronariamente com 

pontas diamantadas, explorados e instrumentados pela técnica coroa-ápice, 

utilizando brocas Gates-Glidden (Dentsply- Maillefer) e limas tipo K-File (Kerr), sob 

irrigação com 2 mL de hipoclorito de sódio a 1% (Iodontec) e irrigação final com 1 

mL de EDTA a 17% por três minutos. Em cada dente confeccionaram-se, com o 

auxílio de uma broca LN (Dentsply-Maillefer) e de limas endodônticas tipo K 15 

(Kerr), três canais laterais que se comunicavam com o canal radicular nas faces 

proximais das raízes dos dentes, sendo dois na mesial, nos terços cervical e 

apical, e um na face distal, no terço médio. Os espécimes foram divididos em dois 
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grupos de acordo com a técnica obturadora empregada: G1 – compactação lateral 

e G2 – híbrida de Tagger. Os autores atribuíram escores de 0 a 3 para a 

aparência de cada canal lateral confeccionado. Após a obturação, os espécimes 

foram radiografados em posição ortorradial, e os dados individuais, digitalizados. 

Os autores utilizaram o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, empregado para 

comparar os escores relativos ao preenchimento do material obturador no interior 

dos canais laterais simulados. Os resultados mostraram que nos grupos 1 e 2 nos 

canais cervical e médio houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05), 

com melhor desempenho para a técnica híbrida de Tagger.  

CARVALHO et al. (2006) avaliaram o selamento apical em dentes 

obturados pela técnica da compactação lateral, híbrida de Tagger (1983) e 

thermafill, mediante a observação da infiltração do corante azul de metileno a 2% 

durante 72 horas. Foram utilizados 40 incisivos centrais superiores, divididos em 3 

grupos experimentais, conforme a técnica de obturação empregada, e 2 grupos-

controle. Os resultados obtidos pelos autores indicaram não haver diferença 

estatisticamente significante quanto à infiltração apical do corante entre as três 

técnicas de obturação. 

VENTURI (2006) comparou a capacidade de penetração em canais 

laterais artificiais de três marcas comerciais de guta-percha sob constante pressão 

e aquecimento em diferentes temperaturas. O autor utilizou blocos de resina com 

canais simulados, cada um possuído dois canais laterais (“C” a 6,5 mm e “A” a 

13,0 mm da superfície do bloco de resina) foram selecionados cones de guta-

percha Mynol MF, Hygenic MF e GT Tulsa 0.04. Estes foram compactados em 

cada canal principal por 5 s usando um compactador de 0,7 mm de diâmetro 
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soldado a um cilindro de metal com uma força de 2,7 kg em temperatura 

controlada de 37, 42, 47, 52, 60 ºC. A penetração de cada marca de guta-percha 

nos 60 canais laterais (10 canais laterais para cada temperatura) foi mensurada 

usando estereomicroscópio. A Análise estatística foi realizada usando o método 

Anova, o teste de Scheffe e o teste t de Student. O autor observou que nenhuma 

das três marcas de cones penetrou acima de 0,1 mm nos canais laterais até a 

temperatura ser elevada a 47 ºC, sendo que os cones da marca Mynol (p<0,05) 

penetraram em quatro dos dez canais laterais (0,13 ± 0,19 mm), no nível C (0,43 ± 

0,12 mm). No nível A, a penetração nos canais a 52 ºC pelos cones Mynol (0,76 ± 

0,34 mm) alcançou uma distancia significativamente maior (p<0.05) que os cones 

da marca Tulsa (0,31 ± 0,12 mm) e que os da marca Hygenic cones (0,11 ± 0,08 

mm). A 60 ºC os cones Mynol (1,93 ± 0,34 mm) penetraram significativamente 

mais (p<0,05) que os cones Tulsa (0,86 ± 0,22 mm) e os cones Hygenic (0,67 ± 

0,19 mm). Os canais laterais do nível C tiveram penetração à 52 ºC dos cones 

Mynol (0,91 ± 0,29 mm) significantemente maior (p<0,05) que os cones Tulsa 

(0,47 ± 0,16 mm) e os cones Hygenic (0,46 ± 0,15 mm). A 60 ºC não foi observada 

diferença estatística entre os grupos. O autor concluiu que, quando aquecidas e 

compactadas, as três marcas de guta-pecha penetraram nos canais laterais em 

diferentes graus. Estas marcas penetraram 0,43 mm nos canais laterais somente 

em temperaturas maiores que 47 ºC. 
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PROPOSIÇÃO______________________________________________                                                                     

 

 

Este trabalho tem como objetivo comparar o comportamento térmico de 

dois tipos de cones de guta-percha, convencionais da marca Endopoints e do 

tipo TP da marca Dentsply, avaliando: 

i) a variação da temperatura do extremo apical dos cones quando 

aquecidos com um condutor de calor, mantido a uma temperatura e 

distância definida; 

ii) a taxa de aquecimento dos cones após a inserção do condutor de 

calor; 

iii) a taxa de resfriamento dos cones após a remoção do condutor de 

calor. 
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MATERIAIS E MÉTODOS_____________________________________                             

 

MATERIAIS 

 

Neste trabalho foi utilizado um bloco ósseo de tíbia bovina com 

dimensões de 15,5 x 11,5 mm. No bloco foi confeccionado um canal artificial de 

15,5 mm de comprimento e 2,0 mm de diâmetro, utilizando uma broca de aço 

inoxidável acionada em baixa rotação, com 2,0 mm de diâmetro em sua parte 

ativa (Conexão Sistema de Prótese, São Paulo, Brasil). Um segundo canal foi 

preparado com a mesma broca, em sentido perpendicular ao canal anterior, 

distante 7,0 mm da embocadura do canal artificial, com 2,0 mm de diâmetro e 11,5 

mm de comprimento. 

Um isolamento térmico do dispositivo ósseo de tíbia bovina foi realizado 

através do envolvimento de todas as suas superfícies com poliestireno EPS 

(isopor). 

Foram utilizados dois tipos de cones de guta-percha: cones fabricados 

pela empresa Dentsply, do tipo termoplastificável (TP) (Dentsply, Petrópolis, RJ, 

Brasil) de tamanho M, com diâmetro D0 de 1,4 mm, calibrado com uma régua 

calibradora (Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A, PR, Brasil); e um 

cone de guta-percha convencional (Endopoints, AM, Brasil), com iguais dimensões 

em D0 (calibrado de igual forma). 

A termoplastificação, de todos os cones, foi obtida por meio de um 

aparelho elétrico Touch’n Heat® modelo 5004 (kerr, CA, EUA) acoplado a um 

condutor de calor modelo FM cônico de 20,0 mm de comprimento útil, diâmetro na 
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extremidade de 0,6 mm, e a 3,0 mm da ponta, diâmetro de 0.8 mm, e conicidade 

fixa de 0,5 mm/mm. 

Para determinar a temperatura local foi utilizado um termopar do tipo K. 

Este termopar foi conectado a um equipamento de aquisição de dados modelo 

Xplorer GLX 8 Pas Port 2002 (Pasco, CA, EUA) juntamente com o software 

DataStudio 3.1 (Pasco, CA, EUA) . 

 

MÉTODOS 

 

Foram testados dois grupos conforme a qualificação dos cones de guta-

percha: 

I) constituído por seis cones de guta-percha convencional (Endopoints, 

AM, Brasil), tamanho M, e diâmetro D0 1,40 mm. 

II) constituído por seis cones de guta-percha Dentsply TP (Dentsply, 

Petrópolis, RJ, Brasil) de mesmas dimensões. 

 

Em cada grupo foi utilizado o mesmo dispositivo ósseo de tíbia bovina 

para simular um canal radicular reto e amplo, contendo um canal artificial seguindo 

o longo eixo do bloco e um conduto perpendicular para inserção do termopar.  

O dispositivo foi isolado termicamente utilizando-se poliestireno expandido 

(EPS - isopor). O dispositivo ósseo foi totalmente envolvido pelo material isolante, 

assim como a ponta do termopar do tipo K, afim de não haver perda de calor para 

o ambiente, e ainda para obter uma estabilização da temperatura aferida pelo 

termopar.  
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Os ensaios de termoplastificação da guta-percha em cada canal foram 

realizados em duas etapas, conforme segue. 

 

1 a ETAPA  

 

Para determinar a variação da temperatura durante a inserção do 

condutor de calor, foi inserido previamente um termopar do tipo K no canal 

transversal, e este se manteve ligado durante todo o procedimento de obturação.  

Os cones de guta-percha convencional do grupo I foram posicionados no 

interior do canal e ancorados apicalmente pelo termopar inserido no canal 

transversal. A extremidade apical do cone ficou em contato com o termopar. 

O aparelho elétrico Touch’n Heat® foi ajustado na intensidade 8 e ativado. 

A temperatura da ponta do condutor de calor foi aferida em 220 ºC. Em seguida foi 

introduzido o condutor de calor no interior do canal contendo o cone de guta-

percha, até alcançar a profundidade de 3,0 mm a partir da entrada do canal, 

posicionando-se a uma distância de 4,0 mm da extremidade do cone. O condutor 

de calor foi mantido na posição estabelecida durante 30 s, e a temperatura foi 

registrada pelo termopar simultaneamente.  
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2a ETAPA 

 

Em prosseguimento, o aparelho Touch’n Heat® foi desligado e removido 

do interior do canal simulado. Após sua remoção a temperatura da guta-percha 

local foi monitorada por mais cinco minutos, registrando-se a curva de 

resfriamento. A Figura 1 ilustra o esquema da metodologia utilizada no estudo. 

Os mesmos procedimentos foram repetidos nos demais cones dos grupos 

I (cone de guta-percha convencional) e II (cone de guta-percha termoplastificável). 

 

 

 

Cone de 
 guta-percha 

termopar 

condutor de calor 

15,5 mm 

11,5 mm 

Avanço com o condutor de 

calor até a 4,0mm da ponta 

do cone 

4,0 
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Figura 1: Desenho esquemático do dispositivo utilizado. Onde observa-se 

o condutor de calor avançando na parte superior do cone de guta-percha, e 

adentrando o canal simulado até a uma distancia de 4,0 mm da ponta do cone. 

Observa-se ainda o termopar em contato com o cone de guta-percha. 

 

FIGURA 2 a. 

 

FIGURA 2 b. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2a, 2b: Ilustração do bloco ósseo bovino contendo os dois 

canais artificiais. Observa-se a relação do termopar com o canal simulado. 

Canal  
simulado 

Canal Transversal  
contendo o termopar 

termopar 

Vista superior 

Canal  
simulado 

Canal transversal  
contendo o termopar 

 Fig-3: 
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FIGURA 3. 

Fotografia do dispositivo isolado termicamente com isopor e com o 

termopar posicionado. 
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FIGURA 4 : 

 

     

 

 

Dispositivo montado e posicionado junto ao aparelho Xplorer GLX 8 Pas 

Port 2002. 
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FIGURA 5. 

 

 

 

 O condutor do calor está posicionado acionado dentro do dispositivo.  

 

 

 

 

 

Quanto à análise dos dados, foram quantificadas cinco variáveis. 

1) Temperatura inicial (TIni): este dado representa o valor da 

temperatura, em graus Celsius, registrada no início do procedimento. 
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Este valor foi registrado no momento em que o condutor de calor 

atingiu 4 mm da extremidade do cone de guta-percha. 

2) Temperatura máxima (TMáx): este dado representa o valor mais 

elevado da temperatura, em graus Celsius, registrado pelo termopar 

desde o início da inserção do condutor de calor aquecido. 

3) Acréscimo de temperatura (∆Taquec): refere-se à variação da 

temperatura, em graus Celsius, entre a temperatura máxima e a 

temperatura inicial registrada pelo termopar. 

(∆Taquec) = TMax – TIni 

4) Taxa de aquecimento (Taqu): refere-se ao acréscimo da temperatura 

(∆Taquec) em relação ao tempo necessário para atingir a temperatura 

máxima. 

 Taqu = ∆Taquec / ∆t 

5) Taxa de resfriamento (∆Tref): refere-se ao quociente da diferença entre 

a temperatura máxima (TMáx) e a temperatura final do experimento 

(Tfinal) dividida pelo tempo de resfriamento (tresf). A temperatura final 

considerada foi a temperatura atingida pela guta-percha durante cerca 

de 300 s após o início do resfriamento. 

∆Tref = (T Max - Tfinal) / (tresf) 

 

 

 

 



49 

 

RESULTADOS_____________________________________________ 

 

A Tabela 1 e as Figuras 6 – 19 apresentam os valores obtidos nos 

ensaios. 

Considerando-se as variáveis avaliadas, os grupos apresentaram 

comportamento térmico semelhante entre si. As temperaturas máximas atingidas 

pelos 2 grupos foram aproximadamente iguais e o acréscimo das temperaturas 

foi inferior a 3 oC, com o aquecimento durante 30 s. Ainda em relação à 

temperatura máxima, não houve diferença estatística significante entre a guta-

percha convencional (Endopoints) e a guta-percha termoplastificavel (Dentsply 

TP) quanto ao grau de condutibilidade térmica. 

Quando inserido o condutor de calor a uma distância de 4,0 mm do 

ápice do cone de guta-percha, este não sofreu alteração térmica maior que 3 ºC, 

no intervalo de 30 s. A guta-percha permaneceu aquecida após a remoção do 

estímulo térmico, retornando lentamente à temperatura inicial. 

O grupo I apresentou maior taxa de aquecimento que o grupo II, não 

havendo diferença estatística significativa na taxa de resfriamento. 
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Tabela 1: Valores da temperatura máxima (Tmax), temperatura inicial (Tini), 

variação da temperatura (∆T), temperatura ao final do experimento (Tfinal), tempo 

de aquecimento, tempo de resfriamento, taxa de aquecimento e taxa de 

resfriamento. 

 

  Tmax Tini  ∆∆∆∆T Tfinal Tempoaqu Temporesf Taxaaq Taxaresf 

G 1 25,9 23,9 2,0 24,7 72,0 220,0 0,028 0,009 

  26,3 23,4 2,9 25,5 57,0 152,0 0,051 0,019 

  26,6 24,6 2,0 25,3 52,0 247,0 0,038 0,008 

  26,4 24,1 2,3 25,1 53,0 246,0 0,043 0,009 

  26,6 24,1 2,5 25,2 62,0 237,0 0,040 0,011 

  26,2 24,4 1,8 25,0 55,0 244,0 0,033 0,007 

Média 26,3 24,1 2,3 25,1 58,5 224,3 0,039 0,011 

Desvio 0,3 0,4 0,4 0,3 7,5 36,8 0,0 0,0 

G2 26,7 24,7 2,0 25,1 118,0 171,0 0,017 0,012 

  26,5 24,6 1,9 25,4 100,0 133,0 0,019 0,014 

  26,2 24,8 1,4 25,1 105,0 128,0 0,013 0,011 

  26,1 24,8 1,3 25,1 85,0 148,0 0,015 0,009 

 26,3 24,8 1,5 25,2 138,0 113,0 0,011 0,013 

 26,3 24,5 1,8 25,8 104,0 77,0 0,017 0,023 

Média 26,4 24,7 1,7 25,3 108,3 128,3 0,015 0,014 

Desvio 0,2 0,1 0,3 0,3 18,0 31,9 0,0 0,0 
 

 

 

 

Abaixo seguem os resultados das análises estatísticas, através do teste t de 

student a 5%.  
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TEMPERATURA MÁXIMA (T MAX) 

O teste t revelou que não existe diferença estatisticamente significativa (p=0,907) 

entre os grupos. 

 

TEMPERATURA INICIAL (T INI) 

O teste t revelou que não existe diferença estatisticamente significativa (p=0,06) 

entre os grupos. 

 

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA (∆T) 

O teste t revelou que existe diferença estatisticamente significativa (p=0,014), 

indicando que a variação de temperatura foi maior no grupo I. 

 

TEMPERATURA AO FINAL DO EXPERIMENTO (T FINAL) 

O teste t revelou que não existe diferença estatisticamente significativa (p=0,368) 

entre os grupos. 

 

TEMPO DE AQUECIMENTO 

O teste t revelou que existe diferença estatisticamente significativa (p<0,0001), 

indicando que o tempo de aquecimento foi maior para o grupo II. 

 

TEMPO DE RESFRIAMENTO 
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O teste t revelou que existe diferença estatisticamente significativa (p=0,0007) 

indicando que o tempo de resfriamento foi maior no grupo I. 

 

TAXA DE AQUECIMENTO 

O teste t revelou que existe diferença estatisticamente significativa (p<0,0001) 

indicando que a taxa de aquecimento foi maior no grupo I. 

 

TAXA DE RESFRIAMENTO 

O teste t revelou que não existe diferença estatisticamente significativa (p=0,264) 

entre os grupos. 
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Figura 6. 

GUTA-PERCHA CONVENCIONAL 1 : 

Temperatura máxima: 25,9 ºC 

Temperatura mínima: 23,9 ºC 

Acréscimo de temperatura: 2,0 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial) 2 / 72,5 = 

0,0027 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

2 / 333 = 0,006 
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Figura 7. 

GUTA-PERCHA CONVENCIONAL 2: 

Temperatura máxima: 26,3 ºC 

Temperatura mínima: 23,4 ºC 

Acréscimo de temperatura: 2,9 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

2.9/57 = 0,050 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,006  
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   Figura 8. 

GUTA-PERCHA CONVENCIONAL 3 : 

Temperatura máxima: 26,6 ºC 

Temperatura mínima: 24,6 ºC 

Acréscimo de temperatura: 2,0 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

2/52 = 0,04 

Taxa de resfriamento:(T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,006 
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Figura 9. 

GUTA-PERCHA CONVENCIONAL 4 : 

Temperatura máxima: 26,4 ºC 

Temperatura mínima: 24,1 ºC 

Acréscimo de temperatura: 2,3 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

2,3/53 = 0,04 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,006 
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Figura 10.  

GUTAPERCHA CONVENCIONAL 5 : 

Temperatura máxima: 26,6 ºC 

Temperatura mínima: 24,1 ºC 

Acréscimo de temperatura: 2,5 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

2,5/62 = 0,04 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

=0,006 
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Figura 11. 

GUTA-PERCHA CONVENCIONAL 6 : 

Temperatura máxima: 26,2 ºC 

Temperatura mínima: 24,4 ºC 

Acréscimo de temperatura: 1,8 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

1,8/55 = 0,03 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

 = 0,005 
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Figura 12. 

GUTA-PERCHA TP 1 : 

Temperatura máxima: 26,7 ºC 

Temperatura mínima: 24,7 ºC 

Acréscimo de temperatura: 2,0 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

2/118 = 0,017 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,004 
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Figura 13. 

GUTA-PERCHA TP 2 : 

Temperatura máxima: 26,5 ºC 

Temperatura mínima: 24,6 ºC 

Acréscimo de temperatura: 1,9 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

1,9/100 = 0,019 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,004 
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GUTA TP 3
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Figura 14 

GUTA-PERCHA TP 3 : 

Temperatura máxima: 26,2 ºC 

Temperatura mínima: 24,8 ºC 

Acréscimo de temperatura: 1,4 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

1,4/105 = 0,013 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,003 
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Figura 15. 

GUTA-PERCHA TP 4 : 

Temperatura máxima: 26,1ºC 

Temperatura mínima: 24,8 ºC 

Acréscimo de temperatura: 1,3 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

1,3/85 = 0,015 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,003 
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Figura 16  

GUTA-PERCHA TP 5 : 

Temperatura máxima: 26,3 ºC 

Temperatura mínima: 24,8 ºC 

Acréscimo de temperatura: 1,5 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

1,5/138 = 0,010 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,002 
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Figura 17. 

 

GUTA-PERCHA TP 6 : 

Temperatura máxima: 26,3 ºC 

Temperatura mínima: 24,5 ºC 

Acréscimo de temperatura: 1,8 ºC 

Taxa de aquecimento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

1,8/104= 0,017 

Taxa de resfriamento: (T final – T inicial / t final – t inicial)  

= 0,008 
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Figura 18. 

 Demonstração gráfica comparativa dos valores de temperatura 

alcançados pelos dois grupos. Denotando a semelhança dos resultados. 
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Figura 19. 

 A figura acima representa a média da variação de temperatura dos dois 

grupos.  
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DISCUSSÃO_______________________________________________ 

 

DISCUSSÃO DA METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de padronizar o sistema de aquecimento, no presente 

trabalho foi utilizado um bloco ósseo de tíbia bovina contendo um canal 

simulado. A tíbia bovina foi escolhida para os ensaios devido à quantidade de 

cortical encontrada neste osso. 

Levando em consideração que o termopar do tipo K apresenta elevado 

grau de sensibilidade e, os fatores extrínsecos ao experimento, como a 

temperatura do meio ambiente, poderiam influenciar nos resultados, todo o 

dispositivo foi termicamente isolado com homopolímero sintético poliestireno 

EPS (isopor). 

O termopar do tipo K foi o escolhido por apresentar capacidade de 

medida de temperaturas entre -15 oC a 500 oC, faixa de temperatura adequada 

ao experimento. 

A localização do termopar junto ao ápice do cone de guta-percha está 

relacionada ao fato de se verificar a ocorrência ou não da plastificação do 

material com o aumento da temperatura. Este fato tem sido negligenciado no 

processo de obturação dos canais radiculares, acreditando-se em uma 

plastificação térmica inexistente da guta-percha. SCHILDER (1967), em 

concordância com GODLMAN et al. (1981) afirmaram que a guta-percha é um 

material isolante térmico, com baixa capacidade de condução de calor. 
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No presente trabalho foi utilizada uma fonte de calor obtida 

eletricamente, que mantinha a temperatura constante durante a inserção no 

canal artificial, acoplada a um condutor de calor, calibre FM, com dimensões 

compatíveis com o diâmetro do canal. 

Diversos trabalhos utilizam como fonte para o aquecimento do condutor 

de calor uma lamparina de álcool ou gás combustível (SCHILDER, 1967; 

MARLIN & SCHILDER, 1973; SCHILDER et al., 1974; GOLDMAN et al., 1981). 

Este procedimento não permite o ajuste da temperatura desejada e o condutor 

se resfria rapidamente, podendo não conduzir ao segmento apical do cone de 

guta-percha uma temperatura suficiente para sua plastificação. Da mesma 

forma, o condutor pode ser superaquecido, elevando a temperatura radicular 

externa a níveis incompatíveis com os tecidos perirradiculares. 

O condutor de calor selecionado no presente estudo foi o de maior 

diâmetro na ponta, 0,6 mm, devido ao fato que com maior diâmetro, obtém-se 

uma maior área de superfície de contato maior com a guta-percha, promovendo 

consistente suprimento de calor ao cone. 

No presente trabalho o condutor de calor foi inserido até alcançar 4 mm 

do ápice do cone de guta-percha. No entanto, BUCHANAN (1996) preconiza a 

inserção do condutor de cinco a sete milímetros do ápice. O limite de inserção 

estabelecido em nosso estudo teve como objetivo observar as alterações de 

temperatura na porção mais próxima do ápice, a região mais crítica para a 

plastificação. 

O condutor permaneceu ativado em 220 oC, durante trinta segundos, 

tempo esse superior ao sugerido por BUCHANAN (1996) e também superior ao 



68 

 

exercido usualmente na prática clinica, porém inferior aos valores sugeridos por 

MARLIN & SCHILDER (1973) e BLUM et al. (1997) que preconizaram o tempo 

de 11 minutos e 8 minutos, respectivamente.  

Segundo VENTURI et al. (2002), quando a temperatura selecionada no 

display do aparelho System B foi de 250 ºC, a maior temperatura encontrada no 

condutor foi 160ºC. Estes resultados foram obtidos pelos autores, através do 

posicionamento do termopar indiretamente em contato com o instrumento 

condutor. Os autores apontaram ainda que a temperatura selecionada no 

aparelho System B, demonstrada na tela de cristal líquido, não condiz com a 

temperatura aferida na ponta do carreador. Segundo eles, a temperatura 

mostrada no display é superior a temperatura aferida na ponta do condutor. Esta 

observação está em concordância com os achados de BLUM et al. (1997) e 

SILVER et al. (1999). Por conta disso, foi realizada a aferição da temperatura da 

ponta do condutor de calor acoplado ao aparelho Touch’n Heat antes da 

realização dos ensaios. 

Foram utilizados no presente estudo dois tipos de cone de guta-percha: 

a convencional da marca Endopoints e a guta-percha do tipo TP da marca 

Dentsply, devido ao fato deste último fabricante sugerir que a guta-percha do tipo 

TP possui um melhor grau de termoplastificação. Portanto, o experimento 

objetivou comparar a plastificação pelo calor da guta-percha convencional e da 

guta-percha do tipo TP, com base também no trabalho de TAGGER et al. (1988) 

que observaram diferenças significantes entre diferentes marcas comerciais de 

cones de guta-percha quanto a termoplastificação.  
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Todos os ensaios foram realizados no mesmo modelo de canal artificial 

confeccionado em bloco ósseo, no sentido de eliminar variáveis relacionadas às 

dimensões e ainda quanto ao grau de calcificação do osso. 

Todos os ensaios foram realizados pelo mesmo operador 

(endodontista), e na mesma temperatura ambiente. 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A obturação satisfatória do sistema de canais radiculares, dentro de um 

limite adequado, é extremamente importante para o sucesso do tratamento 

endodôntico (LOPES & SIQUEIRA, 2004). 

INGLE et al. (1994) avaliaram radiograficamente dentes com tratamento 

endodôntico, nos períodos de dois e cinco anos após o término da terapia, e 

verificaram que aproximadamente 60% dos insucessos são devidos à obturação 

insatisfatória dos canais radiculares. 

O selamento adequado é considerado requisito importante para o 

sucesso da obturação dos canais radiculares e, conseqüentemente do 

tratamento endodôntico, pois evita a comunicação entre o canal radicular e os 

tecidos perirradiculares, e do canal radicular com a cavidade oral. O selamento 

apical inadequado da obturação poderá favorecer a ocorrência da infiltração 

apical, que se caracteriza pela passagem de bactérias, seus produtos e fluidos 

teciduais perirradiculares na interface entre o material obturador e as paredes do 

canal radicular. Da mesma maneira, a passagem de micro-organismos e toxinas 



70 

 

do canal radicular para os tecidos perirradiculares poderá induzir um quadro de 

inflamação nestes tecidos e, conseqüentemente, prejudicar o sucesso da terapia 

endodôntica. (LEONARDO & LEAL, 1998; INGLE & BARKLAND, 2002; LOPES 

& SIQUEIRA, 2004; SIQUEIRA & ROÇAS, 2005). 

A primeira técnica de termoplastificação da guta-percha foi descrita por 

SCHILDER (1967). Esta técnica da compactação vertical da guta-percha aquecida 

promove uma obturação homogênea, densa e tridimensional do sistema de canais 

radiculares, além de obturar a maioria dos canais acessórios e laterais com guta-

pecha ou cimento. A guta-percha aquecida apresenta ótima adaptação às 

irregularidades do canal, formando um molde do seu interior, inclusive com 

penetração de cimento, quando adicionado, e guta-percha nos túbulos dentinários. 

(SCHILDER, 1967; SMITH et al., 2000; SILVA NETO et al., 2001; VENTURI et al, 

2002).  

A introdução de um carreador de calor elétrico como o Touch’n Heat em 

1993 (Analytic Technology Corp.) significou uma revolução nos paradigmas 

referentes à obturação termoplastificada dos canais radiculares. Este carreador 

produz diferentes fenômenos térmicos, devido ao fato de a fonte de calor ser 

inserida no canal e se manter aquecida continuamente. Este sistema ainda dispõe 

de pontas delgadas e flexíveis, permitindo um acesso mais profundo em canais 

curvos.  

BUCHANAN (1996) baseado na técnica de SCHILDER (1967), 

desenvolveu um novo método de compactação vertical da guta-percha aquecida, 

denominada técnica da onda continua de compactação, onde os espaçadores 

aquecidos na chama são substituídos por um aparelho denominado System B. O 
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System B, introduzido no mercado pela Analytic Tecnology, é um aparelho gerador 

de calor, que funciona com baterias recarregáveis. Assim como o Touch’n Heat, 

permite realizar uma obturação mais rápida, e ainda monitora a temperatura da 

ponta do seu compactador aquecido, distribuindo uma quantidade precisa de calor 

por um tempo indefinido pelo operador. As possibilidades que surgem com o 

avanço conceitual da técnica da onda contínua de compactação são significantes. 

Essa técnica, quando comparada à técnica de SCHILDER, apresenta como 

vantagens: maior rapidez, melhor controle do limite apical de obturação, pequeno 

número de instrumentos utilizados, menor probabilidade de deslocamento do cone 

principal e emprego de compactadores mais flexíveis e menos calibrosos, 

facilitando a compactação de obturação em canais curvos. Esta técnica permite 

ainda que seja realizada uma obturação tridimensional, sem o alargamento 

excessivo do terço cervical do canal, prevenindo possíveis perfurações ou fraturas 

radiculares. Apesar de desenvolvido para a técnica da compactação vertical da 

guta-percha aquecida, o System B pode ser utilizado também na técnica da 

compactação lateral aquecida, substituindo suas pontas pelas pontas do aparelho 

Touch’n Heat (as quais se adaptam no System B) e utilizando temperaturas mais 

baixas (aproximadamente 100 ºC), já que o objetivo nesse caso é apenas 

plastificar a guta-percha e não removê-la. 

Diversos estudos apontam que as técnicas de termoplastificação da 

guta-percha para obturação do sistema de canais radiculares apresentam melhor 

capacidade de selamento de canalículos e irregularidades, com melhor poder de 

penetração da guta-percha nestas regiões (KYTRIDOU, GUTMAN & NUNN, 

1996; MCROBERT & LUMLEY, 1997; DULAC et al., 1999; POMMEL & CAMPS, 
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2001; SILVA NETO et al., 2001; BOWMAN & BAUMGARDNER, 2002; VENTURI 

& BRESCHI, 2004). No entanto, outros autores não observaram diferença 

estatisticamente significante entre as diversas técnicas de 

termoplastificação da guta-percha quando comparadas à técnica de 

compactação lateral (GOLDBERG; ARTAZA & SILVIO, 2001; CARVALHO 

et al., 2006; BAISCH et al., 2006). 

No presente estudo, obtivemos resultados que evidenciaram a não 

plastificação da guta-percha apical (em todos os cones) quando inserimos o 

condutor de calor a 4,0 mm de distancia do ápice. Este sendo mantido ativado 

por 30 s promoveu um acréscimo máximo na temperatura de apenas 2,9 ºC, 

inferior aos 5,0 ºC necessários para que a guta-percha apical seja elevada de 

sua temperatura normal de 37 ºC aos 42 ºC necessários para que ocorra a 

transformação de sua fase β para a fase α. (MARLIN & SCHILDER, 1973; 

SCHILDER et al., 1974; MANIGLIA-FERREIRA et al., 2005).  

Nossos resultados também reforçaram que a guta-percha apresenta 

baixa capacidade de condução térmica, uma vez que a taxa de variação da 

temperatura (∆ Temp) durante o aquecimento e resfriamento foi baixa. Com a 

inserção do condutor aquecido, ocorreu rápida variação da temperatura. No 

entanto, a taxa de resfriamento foi maior e ocorreu de forma lenta e linear, 

mantendo o material aquecido por um longo período de tempo, retornando a 

temperatura inicial somente após de três minutos de espera. 

   Alguns estudos indicam que existe semelhança quanto ao selamento 

apical proporcionado pelas técnicas termoplastificadas e a técnica de 
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compactação lateral da guta-percha. Esta similaridade sugere a falta de 

plastificação do segmento apical do cone de guta-percha durante as técnicas de 

termoplastificação (com exceção àquelas que introduzem a guta-percha 

plastificada em todo o canal radicular). Nas duas técnicas, o segmento apical do 

canal permanece obturado por guta-percha não termoplastificada (BRAMANTE, 

1989; HATA et al., 1992; GOLDBERG; ARTAZA & SILVIO, 2001; CARVALHO et 

al., 2006; BAISCH et al., 2006). 

Estas afirmações seguem em concordância com o estudo de VENTURI 

et al. (2002) que concluíram que a técnica usando o aparelho System-B Heat 

Source revelou que o acréscimo de temperatura da guta-percha no terço apical 

não ocorreu e que a compactação da massa de guta-percha próxima ao ápice 

ocorre na temperatura corporal. Este estudo concorda ainda com o estudo de 

BOWMAN & BAUMGARDNER (2002), que concluíram que quando o 

compactador do System B foi inserido a 3,0 mm aquém do comprimento de 

trabalho, este promoveu uma obturação mais efetiva das depressões e sulcos 

confeccionados no canal radicular com a guta-percha. Esta distância de 

penetração de 3,0 mm aquém do comprimento de trabalho vai além do limite 

preconizado pelo fabricante (5,0 a 7,0 mm do ápice; BUCHANAN, 1996). 

BLUM et al. (1997) relatam ser importante o aquecimento da guta-

percha a uma distancia de pelo menos 7,0 mm do ápice, para garantir um 

aumento significante da temperatura da guta-percha apical, distância esta que 

concorda com o estudo de GOLDMAN et al. (1981) e com o preconizado por 

BUCHANAN (1996). No entanto, os autores afirmaram que o tempo de 

compactação da guta-percha deve se estender por 8 min (tempo superior ao 
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praticado clinicamente) considerando que é necessário suprimento consistente 

de calor associado a uma firme compactação para que haja um bom padrão de 

termoplastificação apical da guta-percha. Estes dados estão de acordo com os 

achados de MARLIN & SCHILDER (1973). BLUM et al. (1997), afirmaram que a 

elevação da temperatura nos últimos milímetros do cone indicou que a guta-

percha realmente é um material isolante térmico (SCHILDER, 1967), e ainda 

mostrou que a elevação da temperatura da área apical do cone ocorreu somente 

quando houve aproximação desta porção.  

De acordo com os resultados do presente trabalho, a guta-percha perde 

calor de forma muito lenta, mantendo-se aquecida mesmo após a retirada da 

fonte de calor. Este dado está de acordo com os achados de BLUM et al. (1997) 

e SMITH et al. (2000), que indicaram a importância da manutenção da pressão 

de compactação final por um período maior, a fim de prevenir ou minimizar a 

variação volumétrica durante o resfriamento. 

Segundo SCHILDER (1967), o carreador de calor deve ser ajustado a 

uma distancia de 5,0 mm do ápice, porém este considera ainda que o terço 

apical possa ser obturado com seguimentos de guta-percha aquecida de 2,0, 3,0 

ou 4,0 mm de comprimento. 

BLUM et al. (1997), SMITH et al. (2000) e VENTURI et al. (2002), 

observaram que, raramente durante a aplicação da técnica de compactação 

vertical ocorre o acréscimo de 4 ºC na porção apical da guta-percha (41 ºC), 

sendo este o nível ideal de aquecimento para o amolecimento da guta-percha. 

Esta seria a temperatura necessária, para se obter uma excelente compactação, 

com adequado controle do material no limite apical de obturação, segundo 
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afirmam. Os autores em consenso afirmam ainda que a guta-percha no terço 

coronal aumenta de 50 ºC (chegando a 87 ºC), porém esta temperatura decresce 

drasticamente no terço apical, onde há um acréscimo pequeno, de 

aproximadamente 2,4 ºC, raramente alcançando a temperatura de 42 ºC, mínima  

necessária para a transição da fase β para a fase α, para que ocorra a 

plastificação do polímero, conforme postulado por SCHILDER et al. (1974). 

Durante ambos os protocolos, de BLUM et al. (1997) e de GOLDMAN et al. 

(1974), os termopares apicais demonstraram temperaturas compatíveis (42,9ºC 

por 10 ± 5 s) com a transição de fases β para α (MARTIN & SCHILDER, 1973) 

na porção apical da guta-percha.  

Em um trabalho clássico, GOLDMAN et al. (1981) observaram que as 

temperaturas mais altas em cones de guta-percha foram registradas nos pontos 

mais próximos do contato inicial com a fonte de calor. Os pontos mais distantes 

sempre registraram menores elevações de temperatura, mas esta redução 

crescia de forma não linear. Os autores concluíram que a condução térmica da 

guta-percha é limitada durante os procedimentos de compactação, com efeitos 

térmicos significantes raramente exibidos em mais de que 4,0 a 6,0 mm no 

material, a partir do ponto de entrada da fonte de calor. Este trabalho postula um 

padrão de condução do calor através dos cones de guta-percha de 4,0 a 6,0 mm 

a partir do ponto de entrada do condutor de calor como padronização da técnica 

termoplastificada. Estes valores foram sustentados pelas duas últimas décadas, 

e confirmados por BUCHANAN em 1996. 

No avançado contexto tecnológico em que se encontra a Endodontia 

contemporânea, o suprimento de calor fornecido por um instrumento aquecido 
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em chama, deixa muitas lacunas no entendimento da questão, não fornecendo o 

valor da temperatura encontrada na ponta do carreador de calor. Portanto, no 

contexto atual das técnicas de plastificação termomecânicas e termoelétricas 

praticadas, sugere-se que não ocorre plastificação satisfatória do terço apical a 

esta distancia (de 4,0 a 6,0 mm do ápice). 

Diversos fatores influenciam o aquecimento da guta-percha, 

destacando-se os aspectos físicos, mecânicos, químicos e biológicos. 

Os fatores mecânicos estão relacionados ao fato de que a guta-percha 

deve manter a resistência mecânica para se adaptar ao canal, no entanto não 

deve sofrer superaquecimento que induza a perda da plasticidade e integridade 

que dificulte o carregamento para o interior do canal radicular. 

Os aspectos físico-químicos estão relacionados ao fato de que o 

processo de aquecimento da guta-percha se dar em uma temperatura que varia 

de 42 a 47 ºC (MARLIN & SCHILDER, 1973). Uma temperatura acima de 45 ºC 

produz alterações volumétricas na estrutura do material durante as mudanças de 

fase (SCHILDER et al. 1985). O aquecimento da guta-percha acima de 100ºC 

produz alterações físico-químicas irreversíveis (MARCIANO & MICHAILESCO, 

1989) não sendo portanto recomendado, até mesmo devido a impossibilidade de 

aplicação clínica. 

Os aspectos biológicos referem-se aos possíveis danos aos tecidos 

perirradiculares quando a guta-percha é aquecida em alta temperatura no interior 

do canal e as paredes dentinárias da raiz são delgadas. (LEE et al., 1998). Os 

fatores de distribuição de calor estão relacionados à técnica de compactação e 
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ao uso do cimento endodôntico, o qual funciona como um isolante térmico para a 

região perirradicular. 

VENTURI (2006) comparou a capacidade de penetração em canais 

laterais artificiais de três marcas comerciais de guta-percha, sob constante 

pressão e aquecimento em diferentes temperaturas. O autor concluiu que 

quando aquecidas e compactadas, as guta-perchas analisadas penetraram nos 

canais laterais em uma profundidade média de 0,43 mm nos canais laterais 

somente em temperaturas superiores a 47 ºC. Este trabalho considera a 

importância do aquecimento da porção apical da guta-percha em temperaturas 

em que ocorra a transformação da fase β para a fase α, de 42 a 49ºC 

(SCHILDER et al. (1974); GOLDMAN et al. (1981); BLUM et al. (1997) e 

MANIGLIA-FERREIRA et al. (2005)). Os resultados destes estudos estão em 

consonância com o obtidos no presente trabalho, onde verificamos que a 

condução de calor no cone de guta-percha é lenta, tendo em vista que a uma 

distancia de 4,0 mm do ápice, não foram observadas alterações térmicas 

maiores que 3,0 ºC. Este aumento da temperatura é incompatível com os valores 

mínimos para que ocorra satisfatória termoplastificação do material (GOLDMAN 

et al., 1981; BLUM et al., 1997; MANIGLIA-FERREIRA et al., 2005; VENTURI, 

2006). 

Em função do exposto e com base nos resultados obtidos, podemos 

afirmar que: 

a) os cones de guta-percha convencional e o considerado termoplastificavel 

apresentaram comportamento térmico similar. Portanto, quanto a 

plastificação do segmento apical dos cones de guta-percha, os 
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resultados demonstraram não haver vantagens quanto ao emprego do 

cone termoplastificável, não havendo diferença estatisticamente 

significante (p=0,907).  

b) que o condutor de calor deve ser inserido a uma distância menor que 4,0 

mm da extremidade apical do cone de guta-percha e mantido ativado 

nesta posição por tempo superior a 30 s. Com este procedimento, busca-

se uma alteração térmica superior a 3 oC com o objetivo de plastificar o 

segmento apical do cone de guta-percha. A não observação destes 

parâmetros durante as técnicas de termoplastificação da guta-percha, 

sugere, que indiferentemente da técnica de obturação do canal radicular 

empregada, o segmento apical é sempre obturado por guta-percha não 

plastificada ou ainda pela técnica do cone único; 

c) que a guta-percha é um material com boa propriedade de isolamento 

térmico e que se conserva aquecida após a remoção do condutor de 

calor, demorando alguns minutos a retornar ao seu estado de 

aquecimento inicial ou seja, apresenta baixa taxa de resfriamento. Isto 

sugere a necessidade da manutenção da compactação vertical da guta-

percha por meio de um compactador sem aquecimento, por período 

superior ao mencionado nas descrições das técnicas de obturação de 

canais radiculares, no sentido de minimizar as alterações volumétricas 

sofridas pelo material. Com esta manobra busca-se melhorar o 

selamento do canal radicular por meio do material obturador. 

d) considerando os argumentos acima descritos, há necessidade de novos 

estudos para permitir melhor análise da eficiência das técnicas de 
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obturação dos canais radiculares, principalmente quanto ao selamento 

apical. 
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CONCLUSÕES_____________________________________________                                                                      

 

 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho pode-se concluir 

que: 

a) com a inserção do condutor de calor houve variação da temperatura 

do segmento apical dos cones de guta-percha. No entanto, quanto à 

temperatura máxima alcançada, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos ; 

b) após a inserção do condutor de calor, a taxa de aquecimento dos 

cones de guta-percha convencional da marca Endopoints foi maior 

que a taxa da guta-percha do tipo TP da marca Dentsply, com 

diferença estatisticamente significante ; 

c) após a remoção do condutor de calor, não se observou diferença 

estatística significativa na taxa de resfriamento entre os grupos de 

guta-percha analisados . 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS_____________________________                                                                                                    

 

Baisch GS, Silveira LFM, Matos J (2006). Análise radiográfica da repleção de 

canais secundários submetidos a duas técnicas de obturação. Rev Pós Grad 

13(2):139-44. 

Becker TA, Donnelly JC (1997). Thermafill obturation: a literature review. Gen 

Dent 45: 46 –55. 

Blum JY, Parahy E, Machtou P (1997). Warm vertical compaction sequences in 

relation to gutta-percha temperature. J Endod 23(5):307-11. 

Bowman CJ, Baumgartner JC (2002). Gutta-percha obturation of lateral grooves 

and depressions. J Endod 28(3):220-3. 

Brayton SM, Davis SR, Goldman M (1973). Gutta-percha root canal fillings. Oral 

Surg 35: 226-31. 

Braitt, AH.(1987) Condensação lateral versus técnica de McSpadden. Rev 

Gaúcha Odontol 35(6): 437-40.` 

Bramante, CM (1989). Estudo comparativo de algumas técnicas de obturação de 

canais radiculares. Rev Bras Odont 46(5): 26-35.  

Buchanan, LS (1996). The continuous wave of obturation technique. Dent Today 

15 (1): 60-7. 

Budd CS, Weller RN, Kulild JC (1991). A comparison of thermoplasticized 

injectable gutta-percha obturation techniques. J Endod 17: 260-4. 

Byström A, Sundqvist G (1981). Bacteriologic evaluation of the efficacy of 

mechanical root canal instrumentation in endodontic therapy. Scand J Dent Res 

89: 321–8. 



82 

 

Callahan JR (1914). Rosin solution for the sealing of the dental tubuli and as an 

adjuvant in the filling of the root canals. Allied Dent J 9: 53-110. 

Cohen S, Burns R (2000). Caminhos da Polpa. 7aed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan.  

Carvalho E, Andrade Jr J, Malvar MF, Albergaria S (2006). Avaliação do 

selamento apical em dentes obturados pela técnica da condensação lateral 

híbrida, de Tagger e Thermafil. R Ci Méd Biol 5(3): 239-244. 

Craig RG, Powers JM, Peyton FA (1967). Differential thermal analysis of 

commercial and dental waxes. J Dent Res 46(5):1090-7. 

Davis SR, Brayton SM, Godman M (1972). The morphology of the prepared root 

canal: a study utilizing injectable silicone. Oral Surg 34: 642-8. 

DeDeus QD (1976). Endodontia. 2ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

DeDeus QD (1992). Endodontia. 5ªed. Rio de Janeiro: Medsi. 

Dow PR, Ingle JL (1955). Isotope determination of root canal failure. Oral Surg 8: 

1100-4.                 

DuLac KA, Nielsen CJ, Tomazic TJ, Ferrillo PJ Jr, Hatton JF (1999). Comparison 

of the obturation of lateral canals by six techniques. J Endod 25(5):376-80. 

Eldeeb ME, Zucker KJ, Messer H (1985). Apical leakage in relation to radiographic 

density of Gutta-percha using different obturation techniques. J Endod 11(1):25-9.  

Figdor D, Beech DR, Waterson JG (1983). Heat generation in the McSpadden 

compaction technique. J Dent Res 62:405. 

Floren JW, Weller RN, Pashley DH, Kimbrough WF (1999). Changes in root 

surface temperatures with in vitro use of the system B HeatSource. J Endod 

25(9):593-5. 



83 

 

Fors U, Jonasson E, Bergquist A, Berg JO (1985). Measurements of the root 

surface temperature during thermo-mechanical root canal filling in vitro. Int Endod 

J 18:199–202. 

Friedman C.E (1977). Composition and physical properties of gutta-percha 

endodontic filling material. J Endod 3 (8):304-8. 

Fuss Z (1985). Comparative sealing quality of gutta-percha following the use of 

the McSpadden compactor and engine plugger. J Endod 11(3):117-21. 

Gilbert SD, Witherspoon DE, Berry CW (2001). Coronal leakage following three 

obturation techniques. Int Endod J 34: 293–9. 

Goldberg,F (1982). Materiales y tecnicas de obturación endodontics.1ªed. Buenos 

Aires: Ed.Mund.  

Goldberg F, Artaza LP, De Silvio A (2001). Effectiveness of different obturation 

techniques in the filling of simulated lateral canals. J Endod 27(5):362-4. 

Goldman A,Shilder H , Aldrich W (1974). The Thermo Mechanical Properties of 

Gutta – Percha Part II. The history and molecular chemistry of gutta-percha 

packing. Oral Surg 37: 954-961.  

Goldman A, Shilder H , Aldrich W (1981) . The thermo mechanical properties of 

gutta – percha part IV. a thermal profile of wam gutta-percha packing procedure. 

Oral Surg 51: 544-551. 

Glossary of endodontic terms (2003). American Association of Endodontics. 

Chicago.  

Hai Kel, Y (2000). Apical microleakege of radiolabeled lysozyme over time in 

three techniques of root canal obturation. J Endod 26(3):148-52. 

Hardie EM (1986). Heat transmission to the outer surface of the tooth during 



84 

 

the thermo-mechanical compaction technique of root canal obturation. Int 

Endod J 19:73–7. 

Harris GZ, Dickey DJ, Lemon RR, Luebke RG (1982). Apical seal: McSpadden vs 

lateral condensation. J Endod 8 (6):273-6.  

Hata G, Kawazoe S, Toda T, Weine FSv(1992). Sealing ability of Thermafil with 

and without sealer. J Endod 18:322-26. 

Hopkins JH, Remeikis NA, Van Cura JE (1986). McSpadden versus lateral 

condensation: the extent of apical microleakage. J Endod 12(5):198-201.  

Ingle JI (1994). Modern Endodontic Therapy. In: Ingle JI & Barkland LK. 

Endodontics. 4ed. Baltimore: Lea & Febiger 1-152. 

Ingle JI, Bakland LK (2002). Endodontics, 5ªed. London: BC Decker Inc. 

Johnson WB (1978). A new gutta-percha technique. J Endod 4: 184-8. 

Jacobson HLJ, Xia T, Baumgartner, JC, Marshall G, Beeler WJ (2002). Microbial 

leakage evaluation of the continuous wave of condensation. J Endod 28(4):269-71. 

Kerekes K, Rowe AH (1982). Thermo-mechanical compaction of gutta-percha root 

filling. Int Endod J 15 (1): 27-35.  

Kytridou V, Gutmann JL, Nunn MH (1999). Adaptation and sealability of two 

contemporary obturation techniques in the absence of the dentinal smear layer. Int 

Endod J 32(6):464-74. 

Lee CQ, Chang Y, Cobb CM, Robinson S, Hellmuth EM (1997). Dimensional 

stability of thermosensitive gutta-percha. J Endod 23(9):579-82. 

Lee FS, Van Cura JE, BeGole E (1998). A comparison of root surface 

temperatures using different obturation heat sources. J Endod 24(9):617-20. 



85 

 

Leonardo MR, Leal JM (1998). Endodontia – Tratamento de canais radiculares. 

3ªed. São Paulo: Panamericana. 

Lopes HP, Siqueira JF (2004). Endodontia Biologia e técnica. 2ªed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan.  

Maniglia-Ferreira C, Gurgel-Filho ED, Silva Jr JBA, De Paula RCM, Feitosa JP, 

Figueiredo BP, Souza-Filho J (2007). Brazilian gutta-percha points. Part II: 

thermal properties. Braz Oral Res 21(1):29-34. 

Marciano J, Michailesco PM (1989). Dental gutta-percha: chemical composition, X-

ray identification, enthalpic studies, and clinical implications. J Endod 15(4):149-53. 

Marlin J, Schilder H (1973). Physical properties of gutta-percha when subjected to 

heat and vertical condensation. Oral Surg 36(6):872-9. 

McElroy DL (1955). Physical properties of root canal filling material. J Amer Dent 

Assoc 50 (4): 433-40. 

McRobert AS, Lumley PJ (1997). An in vitro investigation of coronal leakage with 

three gutta-percha backfilling techniques. Int Endod J 30(6):413-7. 

Miner M, Berzins DW, Bahcall JK (2006). Comparison of Thermal Properties 

Between Gutta-Percha and a Synthetic Polymer Based Root Canal Filling 

Material (Resilon) J Endod 32 (7):683-6. 

Moreno A (1977). Thermomechanically softened gutta-percha root canal filling. 

J Endod 3(5):186-8. 

Nair PNR (1997). Apical periodontitis: a dynamic encounter between root canal 

infection and host response. Periodontol 2000 13:121-148. 



86 

 

Nair PNR (2006). Endodontic Failures: the pathobiology of posttreatment apical 

periodontitis. In Cohen S, Hargreaves KM. Pathways of the pulp. 9a ed. St Louis: 

Mosby. 

Oliveira E, Isaia V. Obturacion dos canais radulcares. In Borges, CT (1989). 

Endodontia. Rio de Janeiro: Publicações científicas 1:178. apud Leonardo MR, 

Leal JM (1998). Endodontia – Tratamento de canais radiculares. 3ªed. São 

Paulo: Panamericana. 

Peters DD (1986). Two-year in vitro solubility evaluation of four gutta-percha 

sealer obturation techniques. J Endod 12: 139–45. 

Peters LB, Van Winkelhoff AJ, Buijs JF, Wesselink PR (2002). Effects of 

instrumentation, irrigation and dressing with calcium hydroxide on infection in 

pulpless teeth with periapical bone lesions. Int Endod J 35: 13–21. 

Pommel L, Camps J (2001). In vitro apical leakage of system B compared with 

other filling techniques. J Endod 27(7):449-51. 

Romero AD, Green DB, Wucherpfennig AL (2000). Heat transfer to the periodontal 

ligament during root obturation procedures using an in vitro model. J Endod 

26(2):85-7. 

Saunders WP, Saunders EM (1994). Influence of smear layer on the coronal 

leakage of Thermafil and laterally condensed gutta-percha root fillings with a 

glass ionômero sealer. J Endod 20: 155– 8. 

Seltzer S (1988). Root canal failures. In Seltzer S. Endodontology. 2ªed. 

Philadelphia, Lea & Febiger. 

Schilder H (1967). Filling root canals in three dimensions. Dental Clin Of North 

Amer 11: 23-44. 



87 

 

Schilder H, Goldman A, Aldrich W (1974). The Thermo Mechanical Properties of 

Gutta-Percha - Part III. The determination of phase transitions temperature for 

gutta-percha. Oral Surg 38: 109-114. 

Schilder H, Goldman A, Aldrich W (1985). The Thermo mechanical properties of 

gutta – percha part V. volume changes in bulk gutta-percha as a function of 

temperatures and its relationship to molecular phase transformation. Oral Surg 

59: 285-96. 

Shuping GB, Orstavik D, Sigurdsson A, Trope M (2000). Reduction of intracanal 

bacteria using nickel-titanium rotary instrumentation and various medications. J 

Endod 26: 751–5. 

Silva Neto UX, Brochado VHD, Gonçalves Júnior JF, Westphalen VD, Moraes IG 

(2001). Selamento apical com as técnicas de Tagger e System B. Rev FOB 

9(4):145-49. 

Silver GK, Love RM, Purton DG (1999). Comparison of two vertical condensation 

obturation techniques: Touch 'n Heat modified and System B. Int Endod J 

32(4):287-95.  

Siqueira JF Jr (2001). Etiology of root canal treatment failure: why well-treated 

teeth can fail. Int Endod J 34: 1-10. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2005a). Exploiting molecular methods to explore 

endodontic infections: Part 1—current molecular technologies for microbiological 

diagnosis. J Endod 31: 411–423. 

Siqueira JF Jr, Rôças IN (2005). Exploiting molecular methods to explore 

endodontic infections: Part 2 - Redefining the endodontic microbiota. J Endod 31: 

488– 498: 



88 

 

Siqueira JF, Magalhães KM, Rôças IN (2007). bacterial reduction in infected root 

canals treated with 2.5% NaOCl as an irrigant and calcium 

hydroxide/camphorated paramonochlorophenol paste as an intracanal dressing J 

Endod 33 (6): 667-72. 

Sjogren U, Figdor D, Persson S, Sundqvist G (1997). Influence of infection at the 

time of root filling on the outcome of endodontic retreatment of teeth with apical 

periodontitis. Int Endod J 30: 297–306. 

Smith RS, Weller RN, Loushine RJ, Kimbrough WF (2000). Effect of varying the 

depth of heat application on the adaptability of gutta-percha during warm 

vertical compaction. J Endod 26(11):668-72. 

Sundqvist G, Figdor D, Persson S, Sjogren U (1998). Microbiologic analysis fo 

theeth with failed treatment and the outcome of conservative retreatment. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 85: 86-93. 

Sundqvist G, Figdor D (1998). Endodontic treatment of apical periodontitis. In: 

Orstavik D, Pitt Ford TR. Essential endodontology: Prevention and apical 

treatment of apical periodontitis. Oxford: Blackwell Science, 242– 277. 

Sweatman TL, Baumgartner JC, Sakaguchi RL (2001). Radicular temperatures 

associated with thermoplasticized gutta-percha .J Endod 27(8):512-15. 

Tagger M, Tamse A, Katz A (1983). Efficacy of apical seal of Engine Plugger 

condensed root canal fillings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 56 (6): 641-6.  

Tagger M, Tamse A, Katz A, Korzen BH (1984). Evaluation of the apical seal 

produced by a hybrid root canal filling method, combining lateral condensation 

and thermatic compaction. J Endod 10 (7): 299-303. 



89 

 

Tagger M, Gold A (1988). Flow of various brands of gutta-percha cones under in 

vitro thermomechanical compaction. J Endod 14(3):115-20. 

Torabinejad M, Bakland LK (1978).  Immunopathogenesis of chronic periapical 

lesions. A review. Oral Surg 46(5):685-99. 

TorabineJad M, Skobe Z, Tromb YPL, Kralow AA ,Gron P, Marlin J (1979). 

Scanning electron microscopic study of root canal obturation using 

thermoplasticized gutta-percha. J Endod 4 (8): 245-50. 

Venturi M, Pasquantonio G, Falconi M, Breschi L (2002). Temperature change 

within gutta-percha induced by the System-B Heat Source , Heat Source. Int 

Endod J 35: 740-746. 

Venturi M, Breschi L (2004). Evaluation of apical filling after warm vertical gutta-

percha compaction using different procedures. J Endod 30(6):436-40. 

Venturi M (2006). Evaluation of canal filling after using two warm vertical gutta-

percha compaction techniques in vivo: a preliminary study. Int Endod J 39 :538–46. 

Weller RN, Kimbrough WF, Anderson RW (1997). A comparison of thermoplastic 

obturation techniques: adaptation to the canal walls. J Endod 23(11):703-6. 

Wollard RR, Brough SO, Maggio J, Seltzer S (1976). Scanning electron 

microscopic examination of root canal filling materials. J Endod 2: 98 –110. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


