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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar in vitro, a influência do sistema de obturação EndoSequence 

BC na resistência à fratura radicular vertical (FRV), de dentes tratados 

endodonticamente. Materiais e Métodos: Setenta pré-molares inferiores 

unirradiculares com um único canal foram seccionados, padronizados com 13 

mm de comprimento radicular e instrumentados. Na obturação dos canais 

empregou-se os cimentos EndoSequence BC associado ao BC Point ou o AH 

Plus associado a um cone de guta-percha. Os grupos foram divididos da 

seguinte forma: G1 (controle negativo n=20), G2 (controle positivo n=10) e os 

demais, de acordo com o sistema de obturação e ensaio mecânico. Por meio 

de uma máquina de ensaio universal, as raízes foram submetidas ao ensaio de 

compressão de duas formas: uma carga incidida sobre uma placa metálica 

apoiada na superfície cervical radicular, ou por meio de um espaçador digital 

dentro do canal radicular. A análise estatística dos dados foi realizada pelo 

teste não paramétrico Kruskal- Wallis, com um nível de significância de 5%. 

Resultados: O controle negativo registrou a maior resistência à fratura. No 

teste de compressão com a placa metálica e espaçadores, não houve diferença 

significativa entre os grupos (P= 0,663 e P= 0,217). Nos ensaios com materiais 

obturadores, o cimento AH Plus apresentou a maior resistência à compressão 

(P= 0,008, teste de Mann-Whitney). Conclusão: De acordo com a metodologia 

empregada, o cimento EndoSequence BC influenciou na resistência à FRV, de 

dentes tratados endodonticamente. 

Palavras-chave: Cimento endodôntico biocerâmico; fratura radicular vertical. 
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ABSTRACT 

 

Aim: In vitro assessment of the influence of EndoSequence BC system on the 

resistance to vertical root fracture of endodontically treated teeth. Materials and 

Methods: Seventy single-canal mandibular premolar teeth were sectioned, 

leaving a standard root length of 13 mm and instrumented.  The root canals 

were obturated with either Endosequence BC associated with BC Point or AH 

Plus associated with gutta-percha cone. The groups were divided as follow: G1 

(negative control n = 20), G2 (positive control n = 10), and the others were 

divided according to the obturation system and mechanical testing. The roots 

were submitted to compression test in a universal testing machine in two ways: 

a load over a metal plate supported over the coronal root surface, or with a 

digital spreader inside the root canal. Data were statistically analysis using 

Kruskal-Wallis test at 5% significance level. Results: The negative control 

group showed the greatest fracture resistance. In the compressive strength test 

with the metal plate there has not been a significant difference among the 

groups (P= 0,663 e P= 0,217).  In the filling materials tests, the AH Plus sealer 

has shown the greatest compressive strength (P= 0,008, teste de Mann-

Whitney). Conclusion: According to the methodology, the EndoSequence BC 

Sealer did influence on the vertical root fracture resistance of endodontically 

treated teeth. 

Keywords: bioceramic endodontic sealer; vertical root fracture 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O sucesso do tratamento endodôntico depende de uma sequência de 

procedimentos clínicos inter-relacionados que simultaneamente, promovem a 

limpeza, modelagem, desinfecção e a obturação do canal radicular (SIQUEIRA 

& RÔÇAS, 2008; SIQUEIRA et al., 2015). 

Desde o estudo clássico de INGLE et al. (1962), que relacionam o 

insucesso endodôntico à inadequada e incompleta obturação do sistema de 

canais radiculares (SCR), grande ênfase tem sido dada ao desenvolvimento de 

materiais e técnicas que promovam uma obturação tridimensional, essencial 

para o sucesso a longo prazo. Segundo SIQUEIRA et al. (2015), o SCR deve 

ser selado apical, coronal e lateralmente, na tentativa de reduzir possíveis 

infiltrações coronária e apical. Além disso, essa etapa do tratamento visa à 

eliminação de espaços vazios, originalmente ocupados pela polpa dental, que 

podem servir de local para a proliferação de micro-organismos resistentes ao 

preparo químico-mecânico (PQM) (infecção persistente), ou que em um 

momento posterior tenham acesso a essas áreas (infecção secundária). Uma 

adequada obturação do SCR depende da combinação de técnica e materiais 

obturadores, que apesar de terem evoluído, ainda permitem algum grau de 

infiltração (BRANSTETTER & VON FRAUNHOFER, 1982; SIQUEIRA et al., 

2015). 

A adesão adequada do material obturador endodôntico às paredes do 

canal radicular representa um desafio, devido à interface formada entre o 

material obturador e a superfície dentinária. Ademais, essa deficiência na 



2 
 

adesividade não promove o reforço do remanescente radicular, tão necessário 

para o sucesso da terapia endodôntica (SIQUEIRA et al., 2015). 

Um dente submetido ao tratamento endodôntico pode desenvolver uma 

complicação indesejável como a fratura radicular vertical (FRV), que pode 

ocorrer tanto durante, como após o PQM ou obturação do SCR. A extensão de 

uma FRV pode ser parcial ou atingir a região do periodonto, apresentando um 

prognóstico desfavorável e a exodontia da raiz acometida como tratamento 

indicado (ELLIS et al., 1999; FUSS et al., 1999).  

Pesquisas vêm buscando materiais obturadores endodônticos com 

melhor propriedade adesiva, objetivando tanto melhorar o selamento da 

cavidade endodôntica, assim como, reforçar o remanescente dentário, 

minimizando o risco de FRV (WILLIAMS et al., 2006; SCHAFER et al., 2007; 

ONAY et al., 2009).  

Desta maneira, uma nova filosofia de materiais obturadores vem sendo 

implementada, em que os conceitos de adesão até então relacionados 

somente com a dentística restauradora, passaram a ser incorporados na 

endodontia. A obtenção de um “monobloco” entre as paredes dentinárias e o 

material obturador endodôntico tornou-se um objetivo específico dos novos 

sistemas de obturação. Entre os sistemas que propõem essa filosofia podemos 

citar o Resilon/Epiphany (Pentron, Wallingford, CT, EUA), o Activ GP 

(Brasseler, Savannah, GA, EUA) e os cimentos biocerâmicos (FRANSEN et al., 

2008; REYES-CARMONA et al., 2009). 

A introdução e o desenvolvimento das biocerâmicas têm sido 

considerados um divisor de águas na obturação endodôntica (TORABINEJAD 

& PITT FORD, 1996). Todavia, a literatura ainda dispõe de uma quantidade 
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reduzida de trabalhos avaliando as propriedades físico-químicas e mecânicas 

dos cimentos endodônticos biocerâmicos.  

Em função do exposto, esse estudo objetiva avaliar a influência do 

cimento biocerâmico EndoSequence na resistência à FRV, de dentes tratados 

endodonticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Fratura radicular vertical 

 

As FRVs são caracterizadas por uma completa ou incompleta linha de 

fratura, que se propaga longitudinalmente pela raiz, podendo se estender até o 

periodonto, através da parede dentinária radicular. Esse tipo de fratura 

representa 10,9% das causas de extrações dentárias (FUSS et al., 1999), 

apresentando maior incidência em dente tratado endodonticamente (COHEN et 

al., 2003; COHEN et al., 2006), e reabilitados com retentores intrarradiculares 

(KISHEN & ASUNDI, 2002; KISHEN et al., 2004). A FRV tem sido descrita 

como um grande problema na odontologia, sendo a terceira causa mais comum 

de perda dentária, depois da cárie e da doença periodontal (BRALY & 

MAXWELL, 1981; ELLIS et al., 1999). Diversos fatores podem interagir 

influenciando na susceptibilidade e no padrão de FRV, no entanto, qualquer 

fator pode facilmente predominar sobre o outro. A espessura dentinária e a 

morfologia radicular são exemplos de fatores que podem influenciar no 

desenvolvimento da FRV (LERTCHIRAKAM et al., 2003; SATHORN et al., 

2005; OSSEREH, 2015).  

A FVR pode ocorrer em qualquer grupo dental, porém dentes que 

apresentam achatamento mésio-distal em suas raízes são mais susceptíveis à 

fratura, especialmente pré-molares superior e inferior e a raiz mesial de molar 

inferior (TAMSE, 1988; PILO et al., 1998). Em um estudo com avaliação clínica 

e radiográfica, noventa e dois dentes receberam tratamento endodôntico e 

foram posteriormente extraídos. Os resultados indicaram que a incidência de 
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FRV foi maior em pré-molar superior, seguido de raízes mesiais de molares 

inferiores (TAMSE et al., 1999).  Além disso, a frequência desta intercorrência é 

maior em dente posterior endodonticamente tratados e em pacientes na faixa 

etária entre 45 e 60 anos (TESTORI et al., 1993). 

O diagnóstico da FVR geralmente é confirmado por sinais clínicos e 

aspectos radiográficos. Entre os mais frequentes estão dor à mastigação, 

lesões apical e lateral, bolsa periodontal, presença de edema e fístula 

(TESTORI et al., 1993; MOULE & KAHLER, 1999). Entretanto, nem todos os 

sinais típicos de uma raiz fraturada podem estar presentes em todos os casos. 

Assim, a combinação dos sinais clínicos, sintomas e aspectos radiográficos, 

podem fornecer um diagnóstico correto de FRV. Além disso, a tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC) tem-se mostrado promissora na 

detecção precoce de fraturas radiculares verticais (PATEL et al., 2013; BRADY 

et al., 2014). 

Dentes tratados endodonticamente tornam-se mais frágeis e propensos 

à fratura, quando comparados a dentes hígidos (HELFER et al., 1972; 

HOLCOMB et al., 1987; SORNKUL & STANNARD, 1992; SCHWARTZ & 

ROBBINS, 2004). Estudos in vitro (LOEWENSTEIN & RATHKARNP, 1955; 

GHER et al., 1987) têm destacado o tratamento endodôntico, como o principal 

fator etiológico para a FRV. Existem fatores que podem reduzir a resistência 

mecânica de um dente com tratamento endodôntico. Alguns exemplos são: 

perda excessiva de estrutura dentária, desidratação dentinária, preparação da 

cavidade de acesso, instrumentação e irrigação, bem como, a pressão exercida 

durante a obturação do canal radicular (SEDGLEY & MESSER, 1992; 

GRIGORATOS et al., 2001; TANG et al., 2010). Segundo pesquisas existem 



6 
 

evidências de que esses dentes têm níveis reduzidos de propriocepção, que 

poderiam prejudicar os reflexos protetores naturais da mastigação. No entanto, 

essa descoberta não explica a redução das propriedades mecânicas da 

dentina. A perda de estrutura dentária é considerada um importante fator que 

contribui para a redução da resistência à fratura (LOEWENSTEIN & 

RATHKARNP, 1955; RANDOW & GLANZ, 1986).  

Historicamente, o aumento da susceptibilidade de fratura em dente 

submetido a tratamento endodôntico era atribuído à perda de umidade, a qual 

aumenta a fragilidade dentinária (HELFER et al., 1972). Este estudo objetivou 

caracterizar o conteúdo de água em dente desvitalizado, como um dos fatores 

contribuintes para o aumento da fragilidade dentária.  Os resultados 

mostraram, que o teor de umidade dentinária em dente tratado 

endodonticamente é cerca de 9% menor, do que em dente polpado. Os autores 

concluíram que a umidade nos tecidos calcificados de um dente despolpado é 

menor do que em dente polpado. Todavia, outros estudos (HUANG et al., 1992; 

SEDGLEY & MESSER, 1992; PAPA et al., 1994; ÇOBANKARA et al., 2002; 

KISHEN & ASUNDI, 2002) contradizem esses resultados. Com o objetivo de 

detectar diferenças significantes entre as propriedades da dentina de dente 

despolpado e vital, HUANG et al. (1992) realizaram um estudo sobre a relação 

do conteúdo de umidade e do tratamento endodôntico, sobre algumas 

propriedades mecânicas da dentina humana. O resultado mostrou que a 

desidratação dentinária em decorrência do tratamento endodôntico, não alterou 

significativamente a resistência à tração, à compressão ou ao impacto. Apesar 

disso, esses autores reconheceram que outras propriedades mecânicas, 

também podem ser alteradas em dente não vital.  
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PAPA et al. (1994) relataram diferença insignificante no teor de umidade 

entre os dentes tratados endodonticamente e dentes com polpa vital, 

enfatizando a importância de conservar a maior parte da dentina, para manter a 

integridade estrutural do dente pós tratamento endodôntico e pós restauração. 

Outros estudos (ASUNDI & KISHEN, 2001; ÇOBANKARA et al., 2002; KISHEN 

& ASUNDI, 2002) também enfatizaram que a perda de estrutura dentinária é a 

principal razão, para o aumento da predileção de fraturas em dentes tratados 

endodonticamente. 

Estudos prévios (SORNKUL & STANNARD, 1992; ASUNDI & KISHEN, 

2001; ÇOBANKARA et al., 2002; KISHEN & ASUNDI, 2002) consideram que a 

perda da estrutura dentária durante o tratamento endodôntico, causada pela 

cirurgia de acesso e/ou excessiva instrumentação, seja a razão do 

enfraquecimento radicular, que consequentemente, pode gerar fratura pós-

tratamento.  

TAVANAFAR et al. (2015) avaliaram o efeito de três diferentes técnicas 

de instrumentação na resistência à FRV. Os autores concluíram que todas as 

técnicas causaram enfraquecimento radicular, tornando a raiz mais suscetível à 

fratura. A resistência à fratura de raízes preparadas por instrumento com 

movimento reciprocante de uso único foi semelhante à daquelas preparadas 

com instrumento manual de NiTi e instrumentação rotatória contínua. 

LAM et al. (2005) compararam a instrumentação convencional com o 

uso de instrumentos rotatórios. Os resultados não mostraram aumento da 

susceptibilidade à fratura em canais preparados mecanicamente. Em 

contrapartida, ZANDBIGLARI et al. (2006) concluíram que raízes preparadas 
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com instrumentos rotatórios foram significativamente enfraquecidas, quando 

comparadas com limas manuais. 

O uso de substâncias químicas auxiliares utilizadas durante o tratamento 

endodôntico como o hipoclorito de sódio (NaOCl) ou o ácido etileno diamino 

tetra cético (EDTA) podem afetar as propriedades físicas da dentina. Numa 

revisão sistemática, DIETSCHI et al. (2007) constataram que tanto a solução 

de NaOCl, quanto os agentes quelantes utilizados na irrigação e desinfecção 

do canal, interagem com a dentina radicular. O NaOCl interage com o  

substrato orgânico, enquanto que os quelantes com o conteúdo mineral, 

provocando erosão e amolecimento dentinário. Portanto, essas alterações 

teciduais podem alterar a resistência mecânica da dentina, em dente com 

tratamento endodôntico. 

Para alguns autores (MAXWELL et al., 1986; GHER et al., 1987; 

HOLCOMB et al., 1987; TAMSE, 1988), a pressão excessiva exercida na etapa 

da compactação lateral da guta-percha é considerada uma das principais 

causas de FRV. No entanto, em uma pesquisa realizada por 

LERTCHIRAKARN et al. (1999), as forças geradas durante a compactação 

lateral foram significativamente menores, do que as necessárias para a raiz 

fraturar. 

Outros fatores como traumas físico e oclusal, hábito parafuncional ou 

uma reabsorção patológica podem contribuir para a FRV (MEISTER et al., 

1980).  

SATHORN et al. (2005) avaliaram a influência do diâmetro e da 

morfologia externa da superfície radicular, no padrão e na susceptibilidade à 

fratura. Comprovaram que todos esses fatores interagem influenciando tanto o 
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padrão, quanto a susceptibilidade à fratura radicular, e ressaltaram que a 

espessura dentinária não é o único fator determinante.  

Outro aspecto a ser considerado diz respeito às diferenças nas 

propriedades da dentina de paciente idoso. BAJAJ et al. (2006) realizaram um 

estudo preliminar dos efeitos da idade e da desidratação, no crescimento de 

trincas por fadiga em dentina humana. Os autores concluíram que as fissuras 

na dentina de idosos ocorreram em uma tensão de menor intensidade e se 

propagaram com uma taxa significativamente mais rápida (mais de 100x). 

Assim, o aumento da incidência de fratura em dentes, pode ser o resultado de 

uma lenta e espontânea redução na tenacidade dentinária e no aumento do 

módulo de elasticidade. 

Estudos biomecânicos demonstram que durante a mastigação funcional, 

as tensões são distribuídas ao nível da dentina cervical. Procedimentos clínicos 

e/ou processos patológicos acarretam perda de dentina radicular, alterando o 

padrão de distribuição das tensões radiculares, ou seja, tensões direcionadas 

mais apicalmente e no plano vestíbulo-lingual. Este padrão de distribuição de 

tensões alteradas na raiz pode ocorrer em decorrência da redução de sua 

resistência à flexão. Com isso, o aumento da flexão radicular pode contribuir 

para a FRV (CURREY, 1999; KINNEY et al., 2003). 

Qualquer alteração importante na resposta biomecânica de um dente 

pode influenciar na sua resistência à fratura. Diferentes graus de perda 

dentinária do canal radicular podem ocorrer durante a instrumentação, 

alterando esta resposta. Resultados de ensaios mecânicos têm enfatizado a 

importância da preservação da dentina radicular, a fim de manter a integridade 

mecânica de dentes tratados endodonticamente (LAGOUVARDOS et al., 1989; 
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PATEL & BURKE, 1995). A resistência radicular para flectir, também 

dependerá da distribuição dentinária em torno da parede do canal. Assim, 

qualquer remoção dentinária não uniforme resultará na redução da resistência 

à flexão da raiz (OSSEREH, 2015).  

O uso de retentor intrarradicular é considerado um dos principais fatores 

que provocam a FRV. A seleção incorreta do pino (MEISTER et al., 1980; 

BENDER & FREEDLAND, 1983; DEUTSCH et al., 1985; ROSS et al., 1991), 

diâmetro e comprimento inadequado (GUZY & NICHOLLS, 1979; ISIDOR et al., 

1996) ou elevada pressão durante sua cimentação (FELTON et al., 1991; 

YANG et al., 2001), aumentam o risco do desenvolvimento da FRV. 

Alguns autores (COONEY et al., 1986; ASSIF & GORFIL, 1994; 

MARTÍNEZ-INSUA et al., 1998; ASMUSSEN et al., 2005) atribuem a ocorrência 

da FRV, ao efeito cunha provocado pelo pino intrarradicular. Este aparece 

quando o carregamento favorece a intrusão de um pino com formato tronco 

cônico no interior da raiz, ou mesmo durante o tratamento endodôntico, quando 

é realizada a compactação lateral de cones de guta percha (LERTCHIRAKARN 

et al., 2003; DULAIMI et al., 2005).  

KISHEN & ASUNDI (2002) concordam que a FRV acomete mais dente 

reabilitado com pino e núcleo, do que dente íntegro. No entanto, atribuem esse 

tipo de fratura, a uma alteração na distribuição de forças, no interior do canal 

radicular. Esses autores afirmam que, as regiões de concentração de tensão e 

o aumento nos níveis de tensão de tração na dentina radicular remanescente, 

representam as principais diferenças. A distribuição das zonas de concentração 

de tensão e a magnitude das tensões de tração ocorrem devido à perda de 

estrutura dentinária, ou quando cargas oclusais não estão incidindo ao longo 
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do eixo dentário. Os fatores responsáveis por esse padrão diferente de 

distribuição de tensão decorrem devido à maior rigidez do pino e núcleo, da 

sua angulação em relação à ação da carga oclusal, e ao aumento da flexão do 

dente. Além disso, defeitos criados na dentina durante a preparação para a 

colocação do pino intrarradicular, também podem resultar em regiões de 

concentração de tensões, com potencial chance de fratura (KISHEN et al., 

2004).  

 

2.2. Retentores intrarradiculares 

 

Sabe-se que os materiais empregados na confecção de retentores 

intrarradiculares afetam a incidência de fratura e, portanto, o prognóstico do 

elemento dental. Materiais metálicos e com alto módulo de elasticidade, como 

a cerâmica, podem causar fratura radicular irreversível, ou desfavorável, que 

impossibilita nova restauração do elemento dental (NEWMAN et al., 2003; 

CLAVIJO et al., 2009; HEDGE et al., 2012; KAYA & ERGUN 2012). Retentor 

intrarradicular não metálico como o pino reforçado por fibra de vidro é menos 

rígido, característica que permite melhor distribuição do estresse mastigatório e 

consequentemente, previne uma fratura radicular desfavorável (NEWMAN et 

al., 2003; CLAVIJO et al., 2009; SCHMOLDT et al., 2011; HEDGE et al., 2012; 

JINDAL et al., 2012; KAYA & ERGUN 2012; MORTAZAVI et al., 2012).  

SORENSEN et al. (1990) e NEWMAN et al. (2003) testaram a 

resistência à fratura radicular em diversas espessuras dentinárias, porém essas 

variações não comprometeram a resistência à fratura. No entanto, outras 

pesquisas (MARCHI et al., 2008; KIVANÇ et al., 2009) demonstraram que a 
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resistência à fratura está diretamente relacionada com a quantidade de 

estrutura dentária remanescente.  

Acreditava-se, há pouco tempo atrás, que um pino intrarradicular era 

capaz de reforçar um dente tratado endodonticamente (BARABAN, 1972; 

LINDHE, 1993), porém esse princípio não é mais aceito, pois várias pesquisas 

(GUZY & NICHOLLS, 1979; SORENSEN & MARTINOFF, 1984; TROPE et al., 

1985; HUANG et al., 1992; ASSIF et al., 1993; STOCKTON, 1999) contradizem 

esta teoria. 

GUZY & NICHOLLS (1979) compararam a resistência de dentes 

tratados endodonticamente com ou sem pinos intrarradiculares, concluindo que 

o pino não aumenta a resistência do dente. SORENSEN & MARTINOFF (1984) 

num estudo clínico e laboratorial, não encontraram evidências para afirmar que 

um pino intrarradicular realmente reforce o elemento dentário. TROPE et al. 

(1985) e KISHEN (2006) afirmaram que a colocação de um pino intrarradicular 

pode enfraquecer severamente a resistência mecânica dos dentes. 

Segundo alguns autores (GUZY & NICHOLLS, 1979; TROPE et al., 

1985), dentes anteriores intactos, com acesso endodôntico conservador e 

cristas marginais intactas, não necessitam de pinos e cobertura coronária. 

CRISTENSEN (1996) demonstrou que a restauração protética de dente tratado 

endodonticamente com perda mínima de estrutura dental deve ser realizada 

sem a colocação de pino, e que este só deve ser utilizado em caso extremo, ou 

seja, dente com mais da metade da coroa dental perdida. FARIA et al. (2011) 

concluíram que, quando houver menos da metade de remanescente dentário 

coronal, devem ser indicados um pino e um núcleo.  
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Um dos principais motivos de insucesso ao se utilizar retentor 

intrarradicular é a fratura do remanescente dentário. Com o objetivo de prevenir 

esse insucesso é importante à observação dos princípios biomecânicos 

relacionados com as restaurações, para que com isso, possa ser adotado 

técnicas e empregar materiais que ofereçam retenção, estabilidade e restituam 

a resistência do elemento dentário. Desta forma, as restaurações poderão 

suportar e transmitir cargas que são aplicadas sobre as estruturas de suporte, 

mantendo-se em posição durante os esforços mastigatórios (CHRISTY & 

PIPKO, 1967; BENDER & FREEDLAND, 1983). 

De acordo com a literatura (CAPUTO & HOKAMA, 1984; ASSIF et al., 

1989; CAILLETEAU et al., 1992; KISHEN, 2006; DURMOS & OYAR, 2014; 

OYAR, 2014) existem vários fatores que interferem na distribuição de tensões 

em dente tratado endodonticamente e restaurado com pino intrarradicular, os 

quais podemos citar: diâmetro, comprimento e geometria do pino; material de 

composição do pino; adesão à estrutura dentária; quantidade e qualidade de 

estrutura dentária remanescente; tipo de carga incidente; localização do dente 

no arco, além de fatores relacionados ao preparo e à obturação do canal 

radicular. JOSHI et al. (2001) observaram através de um estudo utilizando a 

análise de elementos finitos, que dentre todos os fatores que interferem na 

distribuição de tensões, o diâmetro e a geometria do pino são os que menos 

contribuem para o aumento ou diminuição de tensões na estrutura dental e, 

que o material do qual o pino é composto constitui o fator mais importante 

nessa distribuição. O comprimento do preparo intrarradicular é um fator 

importante na retenção do pino. Existe um consenso na literatura que o preparo 

seja de 2/3 ou 3/4 do comprimento radicular, mas na impossibilidade, ele deve 
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ter no mínimo o comprimento da peça protética. A quantidade de material 

obturador remanescente deve ser em torno de 3 a 4 mm, a fim de promover o 

selamento apical (PEGORARO, 2004). 

Quanto à indicação de um pino pré-fabricado, de acordo com a 

quantidade de estrutura dental remanescente, alguns estudos, dentre eles o de 

PAUL & SHARER (1998) contra indicam esses sistemas de pinos para dente 

sem remanescente coronário, pela falta do efeito férula. Esse efeito tem como 

característica, o abraçamento cervical do elemento dental. De acordo com 

LONEY (1990) e ZHI-YUE & YU-XING (2003) a confecção da férula cervical 

impede o deslocamento da restauração coronária, com isso diminuem-se os 

riscos de falha adesiva na região cervical. Uma das principais causas de falhas 

na utilização de pino pré-fabricado é a ruptura da adesão entre pino e material 

e o preenchimento. Estudos (PURTON & LOVE; 1996; PURTON & PAYNE; 

1996) demonstraram que a falta de uma extremidade coronária mais retentiva, 

parece ser o ponto de fragilidade desses sistemas, sendo os motivos dos 

baixos valores de retenção, encontrados nesses pinos.  

 

2.3. Obturação do sistema de canais radiculares  

 

O sucesso da terapia endodôntica está atrelado a uma sequência de 

procedimentos clínicos que se inter-relacionam e que são igualmente 

importantes como a limpeza e modelagem dos SCR, preparando o leito do 

canal radicular para o recebimento do material obturador (FRIEDMAN et al., 

2003; IMURA et al., 2007). 
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Bactérias normalmente encontradas na cavidade oral são capazes de 

invadir o espaço endodôntico, desencadeando uma inflamação no tecido 

pulpar, que pode resultar em necrose, gerando posteriormente, alterações na 

região perirradicular (MOLLER et al., 1981; NAIR, 2006; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008). 

O objetivo da obturação do SCR é selar a cavidade endodôntica em toda 

sua extensão. O material obturador deve ocupar todo o espaço anteriormente 

preenchido pelo tecido pulpar, promovendo um selamento adequado nos 

sentidos apical, lateral e coronário (SIQUEIRA et al., 1999). Canais com 

obturações insatisfatórias permitem a permanência de espaços vazios, os 

quais podem propiciar a proliferação de micro-organismos remanescentes, 

assim como, o estabelecimento de novos micro-organismos provenientes da 

cavidade oral. Uma obturação adequada elimina esses espaços, mantendo a 

desinfecção obtida após o PQM e a medicação intracanal (quando utilizada), 

reduzindo assim, o risco de uma reinfecção (SIQUEIRA et al., 2015). 

A obtenção de um selamento tridimensional é de extrema importância 

para o sucesso do tratamento endodôntico (BARBAKOW et al., 1980; 

BRANSTETTER & VON FRAUNHOFER, 1982; SMITH et al., 1993; FRISK et 

al., 2008; SIQUEIRA et al., 2015).  

O termo hermético significa selado, contra escape e a entrada de ar. 

Todavia, o selamento do canal radicular é comumente avaliado pela infiltração 

de fluídos, um parâmetro usado para testar materiais e técnicas obturadoras. 

Portanto, do ponto de vista endodôntico, o termo hermético é incorreto, sendo 

mais adequado empregar termos como: resistente a fluídos, impermeável a 

fluídos ou resistente a infiltração bacteriana (JOHNSON & KULILD, 2011).  
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Antes de 1800, o preenchimento do canal radicular quando realizado, 

limitava-se ao uso do ouro. Obturações subsequentes com outros materiais 

como oxicloreto de zinco, parafina e amálgama resultaram em vários graus de 

sucesso. Em 1847, HILL desenvolveu o primeiro material de preenchimento 

endodôntico à base de guta-percha branca, carbonato de cálcio e quartzo, o 

qual foi patenteado em 1848 e introduzido na odontologia (KOCH & THORPE, 

1909). 

 Antes da virada do século XX existiam poucas referências quanto ao uso 

da guta-percha para a obturação de canal radicular. PERRY (1883) propôs o 

uso de um fio em ouro pontiagudo envolto em guta-percha, assim como, a 

guta-percha enrolada em formato cônico, para serem compactadas no canal 

radicular. Porém, apenas em 1887 iniciou-se a comercialização de cones de 

guta-percha, pela empresa S.S White Company.  

 CALLAHAN (1914) desenvolveu a técnica da plastificação e da 

dissolução da guta-percha, na tentativa de desenvolver um material com a 

mesma função do cimento endodôntico. Subsequentemente, uma variedade de 

pastas e cimentos foi criada, a fim de descobrir o melhor agente selador, para 

ser associado à guta-percha.  

A massa obturadora é praticamente constituída de guta-percha, porém o 

cimento é essencial na adesão desse material, junto à parede do canal 

radicular e na união dos cones de guta-percha, permitindo um adequado 

selamento do SCR (SIQUEIRA et al., 2015). A guta-percha é o material sólido 

mais empregado na obturação. Desde sua introdução na endodontia, tornou-se 

popular devido à facilidade de manipulação e boa tolerância dos tecidos vivos 

(JOHNSON & KULILD, 2011; SIQUEIRA et al., 2015). 
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Nos últimos oitenta anos, a odontologia procurou melhorar a qualidade 

da obturação do canal radicular empregando novos cimentos e variações na 

forma de aplicação da guta-percha. Vários materiais têm sido preconizados 

para a obturação do espaço pulpar radicular. A maioria das técnicas emprega 

um material principal sólido (cone), associado a um cimento. Independente do 

tipo de cone, o cimento é essencial em todas as técnicas, por contribuir para o 

selamento contra a penetração de fluídos tissulares e micro-organismos 

(JOHNSON & KULILD, 2011; SIQUEIRA et al., 2015).  

Apesar do bom desempenho da guta-percha associada ao cimento 

endodôntico na maioria das obturações, pesquisadores vêm buscando 

alternativas visando uma melhora no selamento do SCR. Cimentos à base de 

resina epóxica, silicone, ionômero de vidro e metacrilato estão sendo cada vez 

mais estudados e aceitos, como alternativas aos cimentos à base de óxido de 

zinco e eugenol e hidróxido de cálcio (WEIGER et al., 1995; FRANSEN et al., 

2008; MOKEEM-SALEH et al., 2010; SAVARIZ et al., 2010; KHEDMAT et al., 

2013; KHAN et al., 2015; MOHAMMADI et al., 2015). No entanto, muito desses 

materiais obturadores propostos ao longo dos anos foram condenados por não 

serem práticos ou biologicamente aceitáveis (GROSSMAN, 1976; ZYTKIEVITZ 

et al., 1985; JOHNSON & KULILD, 2011). 

O emprego da guta-percha associada a um cimento endodôntico 

representa consenso mundial, quanto aos materiais indicados para a obturação 

do SCR (JOHNSON & KULILD, 2011; SIQUEIRA et al., 2015), porém os 

cimentos endodônticos enfrentam alguns desafios. Idealmente, estes devem 

ser de fácil manipulação, reabsorvível pelos tecidos perirradiculares, radiopaco, 

biocompatível, bioativo, apresentar estabilidade dimensional e atividade 
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antimicrobiana. Além disso, devem reforçar o remanescente dentário, não 

provocar manchamento e fornecer um selamento permanente e de alta 

qualidade (HAUMAN & LOVE 2003a; ØRSTAVIK, 2005).  Atualmente, nenhum 

dos cimentos endodônticos preenche completamente esses critérios.  

 Existem situações na prática endodôntica em que são necessários 

materiais com uma demanda de dureza, força e melhor selamento do SCR 

(HAAPASSALO et al., 2015). Desde a introdução do agregado trióxido mineral 

(MTA), os materiais biocerâmicos começaram a preencher os requisitos de 

materiais que atendem as exigências dessas situações endodônticas 

(TORABINEJAD et al., 1993; TORABINEJAD & PITT FORD, 1996; GUNESER 

et al., 2013).  

Em meados da década de noventa, o MTA foi introduzido na 

endodontia como o primeiro cimento biocerâmico utilizado no preenchimento 

perirradicular. Desde então, as indicações para o uso do MTA ampliaram-se e 

outros cimentos biocerâmicos foram desenvolvidos. Apesar dos cimentos 

biocerâmicos serem biocompatíveis, estes podem apresentar diferenças que 

afetam as propriedades mecânicas tais como: o tempo de presa e a resistência 

à compressão (HAAPASALO et al., 2015). Nesse sentido, novos cimentos com 

essas propriedades têm sido propostos como alternativa, a fim de reforçar a 

raiz dentária e consequentemente, reduzir o risco de FRV (TORABINEJAD & 

PITT FORD, 1996; GUNESER et al., 2013). 

Estudos têm sido realizados na busca de cimentos endodônticos que 

possuam boa capacidade de adesão à superfície dentinária, com a proposta de 

fortalecer a raiz (SCHAFER et al., 2007; ONAY et al., 2009), uma vez que o 
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reforço da estrutura dentária remanescente pós tratamento endodôntico é de 

extrema importância para o sucesso da terapêutica (JOHNSON et al., 2000). 

 

2.4. Cimentos Endodônticos 

 

Os cimentos são empregados para selar o espaço formado entre a 

parede dentinária e a interface do material obturador principal, ou seja, 

preencher irregularidades nos canais principal, lateral e acessórios, e os 

espaços entre os cones de guta-percha usados na compactação lateral 

(JOHNSON & KULILD, 2011). Com relação as suas propriedades, devem ser 

biocompatível e bem tolerado pelos tecidos perirradiculares (SPANDBERG, 

1969). Entretanto, todo cimento quando recém-manipulado apresenta alguma 

toxicidade, que reduz após sua presa (LANGELAND, 1974). GROSSMAN 

(1988) resumiu as propriedades de um cimento ideal (figura 1), porém até os 

dias atuais, nenhum cimento atendeu a todos esses critérios. 

 
 

Fácil inserção e remoção no canal radicular 

Estabelecer um selamento tridimensional 

Não sofrer contração ao tomar presa 

Radiopaco 

Bom escoamento 

Biocompatibilidade 

Atividade antimicrobiana 

Insolúvel nos fluidos teciduais e na saliva 

Impermeável no canal 

Solúvel ou reabsorvível nos tecidos perirradiculares 

 
                   Figura 1- Propriedades de um cimento ideal 
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2.4.1. Cimentos à base de óxido de zinco e eugenol (OZE) 

O cimento de OZE é comercializado por várias empresas e encontra 

inúmeras aplicações na odontologia, com um histórico bem sucedido. Foi 

introduzido por GROSSMAN (1958), e apesar do surgimento de novos 

materiais com características de adesão e biocompatibilidade superiores 

(LIGOCKI, 1998; SCARPARO et al., 2009), ainda são amplamente utilizados, 

reunindo qualidades como: atividade antimicrobiana (BARKHORDAR, 1989; AL 

KHATIB et al., 1990; HELING, 1996; MICKEL et al., 2003), baixo custo, 

facilidade de manipulação, boa radiopacidade (HAIKEL et al., 1999), 

reabsorvível nos tecidos perirradiculares (AUGUSBURGER & PETERS, 1990) 

e tempo de presa longo (ALLAN et al., 2001).  

 Por sua vez, o eugenol apresenta efeito anestésico, anti-inflamatório e 

antibacteriano. Além disso, os íons de zinco também podem estar envolvidos 

na inibição do efeito bacteriano, uma vez que estes em concentrações 

elevadas são inibidores enzimáticos, interferindo no metabolismo bacteriano 

(SIQUEIRA, et al., 2015). Um estudo de MERYON & JAKEMAN (1985) 

demonstrou o elevado efeito citotóxico de cimentos à base de OZE. Os 

resultados revelaram a liberação de 26,88 ppm de zinco após quatorze dias, 

quando a concentração plasmática considerada normal é de 1 ppm. Segundo 

HUME (1986), o eugenol em baixa concentração inibe a atividade nervosa de 

forma reversível, da mesma maneira que a substância anestésica. Entretanto, 

uma exposição com concentração elevada, bloquearia de maneira irreversível 

a condução nervosa, indicando um efeito neurotóxico. Portanto, um 

extravasamento para os tecidos perirradiculares pode exercer um efeito 

deletério, interferindo negativamente no reparo tecidual. 
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Quando comparado com outros cimentos, esse se apresenta com baixa 

capacidade de adesão (GROSSMAN, 1976) e baixo escoamento (ZYTKIEVITZ 

et al., 1985). Além disso, variações na proporção de pó e líquido podem 

influenciar na biocompatibilidade e nas propriedades físico-químicas desse tipo 

de cimento. HOLLAND et al. (1971) observaram que cimentos endodônticos 

com consistência mais líquida provocam uma resposta inflamatória mais 

intensa, quando comparado à forma pastosa.  

 

2.4.2. Cimentos contendo hidróxido de cálcio  

 

Os cimentos contendo hidróxido de cálcio (HC) foram desenvolvidos 

para a obturação definitiva, devido a suas propriedades biológicas e seus 

efeitos terapêuticos (FOREMAN & BARNES, 1990; SJOGREN et al., 1991). 

Pensou-se que estes cimentos pudessem exibir uma atividade antimicrobiana e 

tivesse potencial cementogênico e osteogênico. Infelizmente, essas ações não 

foram demonstradas (JOHNSON & KULILD, 2011). Além disso, apresentam 

algumas desvantagens como: pouca radiopacidade e escoamento, baixa 

viscosidade, permeabilidade e alta solubilidade. Daí a necessidade de 

associação com outras substâncias, visando contornar tais deficiências 

(SIQUEIRA et al., 2015). 

Dentre alguns cimentos endodônticos presentes no mercado, 

encontram-se o Sealapex (Kerr Dental, Orange, CA, EUA), Sealer 26 

(Dentsply, Petrópolis, RJ), o CRCS (Coltene/Whaledent, Langenau, Alemanha) 

e Apexit (Ivoclar Vivadent, Somerset, NJ, EUA). Várias pesquisas referentes às 

propriedades biológicas desses cimentos foram realizadas (HOLLAND et al., 
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1983; LEAL et al., 1988; YESILSOY et al., 1988). Segundo alguns estudos 

(ZMENER & CABRINI, 1987; LEAL et al., 1988; YESILSOY et al., 1988; 

LEONARDO et al., 1997), o cimento Sealapex possui excelentes propriedades 

biológicas, apresentando boa biocompatibilidade. Todavia, apesar de possuir 

outras propriedades físicas satisfatórias como plasticidade, viscosidade e 

escoamento, este cimento não possui radiopacidade desejada, impedindo uma 

visualização adequada em relação aos tecidos dentários subjacentes 

(HOLLAND et al., 1990). 

Por ser um cimento resinoso contendo hidróxido de cálcio, o Sealer 26 

tem demonstrado boas propriedades físico-química e biológica como material 

obturador (FIDEL et al., 1994; TANOMARU FILHO et al., 1996).  TANOMARU 

FILHO et al. (1996) avaliaram e compararam a capacidade de selamento apical 

do Sealapex e Sealer 26 tendo como controle, um cimento à base de óxido de 

zinco e eugenol. Os resultados apontaram o Sealer 26 com melhor capacidade 

de selamento apical, apresentando diferença estatística significante, quando 

comparado aos outros dois cimentos avaliados. 

 

2.4.3. Cimentos à base de ionômero de vidro 

 

O cimento de ionômero de vidro tem sido amplamente utilizado na 

odontologia por apresentar atividade antibacteriana, efeito cariostático, adesão 

química a estrutura dentinária e biocompatibilidade. Devido a essas 

propriedades, esses cimentos também foram indicados como cimentos 

endodônticos (FRANSEN et al., 2008), representando os primeiros materiais 

obturadores fundamentados na teoria da adesão à dentina radicular. Com o 
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objetivo de reforçar esta estrutura, a adesão do cimento é obtida após o 

condicionamento da superfície dentinária (WEIGER et al., 1995). 

O Ketac-Endo (3M ESPE, St Paul, MN, EUA) foi o primeiro 

representante deste novo conceito de adesão. Foi introduzido no mercado no 

início dos anos noventa, com a promessa de aumentar a resistência à FRV, 

devido a sua adesividade (LERTCHIRAKAM et al., 2002; JHAMB et al., 2009). 

 LERTCHIRAKAM et al. (2002) compararam a força vertical para a fratura 

radicular de dentes tratados endodonticamente e obturados pela técnica de 

compactação lateral com guta-percha, associado a três tipos de cimento: AH 

Plus, TubliSeal (Kerr Dental, Orange, CA, EUA) e Ketac Endo. Os resultados 

mostraram uma força significativamente maior para o grupo Ketac Endo. 

O Activ GP (Brasseler, Savannah, GA, EUA) apresenta além do cimento, 

um cone de guta-percha impregnado por ionômero de vidro, visando 

proporcionar uma melhor adesão entre a parede do canal e o cone principal. 

FRANSEN et al. (2008) compararam a infiltração bacteriana do Activ GP 

associado a cones impregnados com ionômero de vidro, com o sistema 

Epiphany/Resilon e com o cimento AH Plus e guta-percha, porém não foi 

encontrado diferença estatística significante entre os grupos.  

Uma dificuldade desses cimentos é o tratamento adequado das paredes 

dentinárias no terço apical e médio, com agentes de adesão para receber o 

cimento de ionômero de vidro. Outra desvantagem é a sua remoção, caso seja 

necessário o retratamento (FRIEDMAN et al., 1995) e a baixa atividade 

antimicrobiana (HELING, 1996). 

 

2.4.4. Cimentos resinosos 
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Os cimentos resinosos possuem um longo histórico de uso, oferecem 

boa adesão e não contêm eugenol. Ganharam espaço em função de 

características como adesão à estrutura dentinária, tempo de trabalho, 

facilidade de manipulação e bom escoamento (KHEDMAT et al., 2013). Os 

cimentos á base de resina epóxi apresentam boas propriedades mecânicas e 

seladoras (KHAN et al., 2015; MOHAMMADI et al., 2015).  

 O AH 26 (Denstply Maillefer, Ballaigues, Suíça) é um cimento à base de 

resina epóxi com excelentes propriedades físico-químicas. Apresenta partículas 

finas que contribuem para um elevado escoamento e grande força adesiva 

(SIQUEIRA et al., 2015). 

O AH Plus (Dentsply De Trey, GmbH, Konstanz, Alemanha) é uma 

formulação modificada do AH 26, na qual não há liberação de formaldeído e 

apresenta melhores propriedades físico-químicas e superior estabilidade 

dimensional (LEONARDO et al., 1999). O AH Plus é um tipo de resina epóxica 

tipo bisfenol que vem acondicionada em dois tubos na forma de pasta. 

Apresenta boa capacidade seladora apical e excelente comportamento 

histológico (SIQUEIRA et al., 2000), permitindo o selamento biológico pela 

deposição de tecido cementóide (LEONARDO et al., 1999).  Um estudo de 

SALEH et al. (2002) compararam a adesão de cimentos endodônticos à 

dentina e à guta-percha e o resultado encontrado foi que o AH Plus apresentou 

maior capacidade adesiva que os outros materiais investigados. ORSTRAVIK 

et al. (2001) observaram que o AH Plus apresentava expansão volumétrica de 

0,4% depois de 4 semanas até 0,9%, promovendo um bom selamento. 

O cimento EndoREZ (Ultradent Products, South Jordan, UT, EUA) é um 

cimento à base de dimetacrilato uretano que fornece um bom selamento, 
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quando utilizado na técnica de compactação lateral. Apresenta propriedades 

hidrofílicas que permitem sua penetração nos túbulos dentinários, entretanto 

não promove adesão do cimento à guta-percha. Assim, a carência de adesão 

constituía um ponto fraco na obturação, pois a existência de um possível 

espaço poderia favorecer a ocorrência de microinfiltração. Em decorrência 

disso, desenvolveu-se um cone de guta-percha revestido por resina de 

metacrilato, o EndoREZ Point, a fim de melhorar a adesividade entre o material 

central e a parede do canal radicular (DRUKTEINIS et al., 2009). 

O RealSeal (SybronEndo, Orange, CA, EUA) é um sistema de obturação 

que foi introduzido em 2004 e segundo o fabricante, promovia reforço da 

estrutura radicular, redução da infiltração bacteriana, eliminação de fendas 

entre material obturador e paredes dentinárias e a possibilidade de 

retratamento. O sistema consiste de três partes: o Resilon, material obturador 

sólido à base de polímero sintético (poliéster) como componente principal; o 

Epiphany, cimento resinoso de presa dual e o primer, o qual prepara as 

paredes dentinárias para o contato com o Resilon e o cimento (SHIPPER et al., 

2004). Defensores desse sistema afirmam que este interage quimicamente 

com a dentina, formando um monobloco de resina, que adere às paredes do 

canal (SHIPPER et al., 2004, RACHED-JÚNIOR et al., 2009; JOHNSON & 

KULILD, 2011; MOHAMMADI et al., 2015).  

TEIXEIRA et al. (2004) compararam a resistência à fratura radicular de 

dentes obturados com as técnicas de compactação lateral e vertical, utilizando 

guta-percha com AH 26 e Resilon com Epiphany. Os resultados evidenciaram 

que a obturação do canal com o sistema Resilon/Epiphany aumentou a 
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resistência à fratura dentária, independente da técnica empregada na 

obturação.  

Em teoria a vantagem deste sistema monobloco seria a capacidade de 

selar o SCR desde a entrada do canal até o ápice, dando origem a uma 

estrutura única. De acordo com KHAN et al. (2015) e MOHAMMADI et al. 

(2015), canais obturados com o sistema Resilon tendem a ser mais resistentes 

à microinfiltração e à fratura radicular, comparativamente a canais obturados 

com guta-percha e cimentos convencionais. Contudo, outros estudos 

demonstraram que a resistência à microinfiltração e a resistência entre as 

interfaces do sistema Resilon/Epiphany é muito similar ao conjunto guta-

percha/AH Plus (WACHLAROWICZ et al., 2007; CASTELO-BAZ et al., 2013). 

Até o momento, todos os materiais resinosos testados têm apresentado 

limitações quanto às características de manejo, capacidade de selamento do 

canal radicular, radiopacidade e realização do retratamento endodôntico 

(CASTELO-BAZ et al., 2013; SIQUEIRA et al., 2015).  

 

2.4.5. Cimentos à base de silicone 

 

Os cimentos à base de silicone foram desenvolvidos a fim de aprimorar 

as algumas características físico-químicas do cimento endodôntico como: a 

porosidade, o escoamento e a adesão às paredes do canal radicular 

(MOKEEM-SALEH et al., 2010; SAVARIZ et al., 2010). De acordo com o 

fabricante e o estudo de KONTAKIOTIS et al. (2007), este tipo de cimento tem 

propriedade seladora única em função da sua insolubilidade, expansão pós 

presa e excelente fluidez. Pesquisa recente aponta vantagens desse cimento 
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quanto à manutenção do selamento por longo período de tempo (SAVARIZ et 

al., 2010).  

 Em 2004 foi introduzido um material obturador a frio, que apresenta 

capacidade de autopolimerização e bom escoamento, o GuttaFlow 

(Coltène/Whaledent, Cuyahoga Falls, OH, EUA), o qual é comercializado em 

cápsulas que se acoplam a um dispositivo mecânico próprio. A técnica envolve 

a injeção do material no canal por meio de uma seringa, seguida da colocação 

do cone principal (JOHNSON & KULILD, 2011). Ainda que os estudos de 

citotoxicidade do GuttaFlow indiquem boas perspectivas relacionadas ao seu 

potencial biológico (ZOUFAN et al., 2011), mais pesquisas precisam ser 

realizadas para investigar o comportamento dos tecidos perirradiculares frente 

a este cimento.  

 

2.5. Materiais endodônticos biocerâmicos  

 

Biocerâmicas são cerâmicas específicas para uso em medicina e 

odontologia, utilizadas na substituição de tecidos ou no recobrimento de 

metais, com a finalidade de aumentar sua biocompatibilidade. Na área da 

saúde, as biocerâmicas mais utilizadas são a alumina, a zircônia, a 

hidroxiapatita, o fosfato de cálcio, o silicato de cálcio e as cerâmicas de vidro. 

Quando um material contém biocerâmicas em sua composição pode ser 

considerado um bioagregado, como por exemplo, o agregado de trióxido 

mineral (MTA) que é basicamente composto por biocerâmicas (silicatos, 

aluminatos e sulfato de cálcio) (KOCH et al., 2010). 
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Materiais bioagregados são produzidos em laboratório e apresentam 

características que favorecem sua utilização na endodontia. Segundo os 

fabricantes, esses materiais atóxicos não sofrem alteração volumétrica e são 

comercializados na forma de cimento reparador (DAMAS et al., 2011; LEAL et 

al., 2011; ATMEH et al., 2012) ou cimento endodôntico (HESS et al., 2011; 

LOUSHINE et al., 2011). Outra propriedade positiva é a bioatividade, a qual 

está relacionada com a capacidade de formação de hidroxiapatita, durante o 

processo de presa do cimento, permitindo a ligação entre o material obturador 

e a dentina, formando um monobloco (ZHANG et al., 2009; LOUSHINE et al., 

2011). Apresentam boa capacidade de escoamento e selamento, fácil 

manipulação, sendo altamente osteogênicos e com excelente efeito 

antimicrobiano, devido ao elevado pH (CANDEIRO et al., 2012). Podem ser 

classificados como materiais bioinertes, por não interagir com o sistema 

biológico, sendo quimicamente estável (ZHANG et al., 2009; WANG, 2015). 

Ao longo dos anos, diversos materiais foram utilizados no selamento do 

SCR e na cirurgia perirradicular como material retro-obturador. Segundo 

TORABINEJAD & PARIROKH (2010), o amálgama, cimento contendo óxido de 

zinco e eugenol, cimento à base de resina e cimento de ionômero de vidro, 

apresentavam desvantagens por permitirem uma infiltração bacteriana, 

toxicidade e sensibilidade na presença de umidade. 

 

2.5.1. Agregado Trióxido Mineral (MTA)  

 

Desenvolvido na Universidade de Loma Linda (CA, EUA), o MTA foi o 

primeiro material biocerâmico introduzido para uso clínico na endodontia 
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(HAAPASALO et al., 2015). TORABINEJAD et al. (1993) desenvolveram o 

MTA, inicialmente para o selamento de comunicações entre o canal radicular e 

o periodonto (LEE et al., 1993), sendo sua utilização clinica aprovada pela 

Food and Drug Administration (FDA), em 1998. Desde então, vem sendo 

empregado em outras situações clínicas como pulpotomia (HOLLAND et al., 

2001; MENEZES et al., 2004), retro-obturação (TORABINEJAD et al., 1994; 

TORABINEJAD & CHIVIAN, 1999), preenchimento de áreas de reabsorção 

externa e interna (SCHWARTZ et al., 1999), obturação do canal radicular 

(TORABINEJAD & CHIVIAN, 1999) e tampão apical em dentes com rizogênese 

incompleta (FELIPPE et al., 2006). Devido às suas propriedades físico-química 

e biológica, o MTA é considerado um material padrão ouro para uma variedade 

de situações clínicas, pois está mais próximo do material reparador ideal 

(TORABINEJAD et al., 1993; TORABINEJAD & PITT FORD, 1996).  

O MTA é comercializado na forma de pó com finas partículas hidrofílicas 

de tricálcio silicato, dicálcio silicato, tricálcio alumínio, sulfato de cálcio e óxido 

bismuto. Promove um bom selamento e apresenta biocompatibilidade, baixa 

solubilidade e uma radiopacidade ligeiramente superior à da dentina 

(TORABINEJAD & CHIVIAN, 1999). Os íons cálcio e fósforo, principais 

componentes do MTA, também constituem os principais componentes do 

tecido dental duro. Portanto, o MTA pode ser considerado um material 

biocompatível, quando em contato com os tecidos (TORABINEJAD et al., 

1995). Além disso, também é uma substância bioativa, pois libera íons cálcio, 

que por sua vez, interagem com grupos fosfatos próximos, causando a 

precipitação de hidroxiapatita e consequentemente, promovendo a formação de 

cemento e osso (BOZEMAN et al., 2006). Inicialmente foi usado no tratamento 
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de perfurações radiculares, e depois no selamento apical, devido ao seu 

comportamento de solidificação em presença de umidade (CAMILLERI et al., 

2013). Devido a esta característica hidrofílica, o MTA pode ser empregado em 

ambientes com a presença de umidade. Esta umidade pode estar relacionada 

à sua ligeira expansão após a presa, determinando uma melhor adaptação às 

paredes dentinárias e melhora no selamento (SLUYK et al., 1998). Por algum 

tempo acreditava-se que o bom selamento proporcionado pelo MTA era 

oriundo da expansão que sofria após a sua presa (TORABINEJAD et al., 1995). 

No entanto, estudos recentes (SARKAR et al., 2005; BOZEMAN et al., 2006; 

REYES-CARMONA et al., 2009; REYES-CARMONA et al., 2010) mostraram 

que a capacidade seladora também está relacionada à interação do material 

com a dentina, quando em contato com tampão fosfato salino ou com solução 

salina balanceada de Hank (HBSS) (CAMILLERI et al., 2013).  

Segundo HOLLAND et al., (2007), a principal característica que 

diferencia o MTA de outros materiais seladores é a sua capacidade de 

estimular a formação dentinária, cemento e osso. A formação de precipitados 

minerais na superfície do MTA e nos espaços entre o material e a parede de 

dentina, além de melhorar a capacidade de selamento, aumenta a força de 

união à dentina (SARKAR et al., 2005; BOZEMAN et al., 2006; REYES-

CARMONA et al., 2010; PARIROKH & TORABINEJAD, 2010). O sucesso 

clínico do MTA tem sido atribuído principalmente, a esta natureza bioativa, ou 

seja, ao seu potencial em formar esses precipitados minerais (SARKAR et al., 

2005; BOZEMAN et al., 2006; PARIROKH & TORABINEJAD, 2010; REYES-

CARMONA et al., 2010). 
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Segundo alguns estudos (PACE et al., 2008; UNAL et al., 2010), o MTA 

apresentou resultados superiores em relação ao amálgama, cimento de óxido 

de zinco e eugenol, cimento de ionômero de vidro modificado por resina e 

materiais resinosos. O elevado potencial de vedamento do MTA foi 

comprovado por diferentes técnicas como: infiltração de fluídos, de corante, de 

bactérias e extração de corante. 

De acordo com REISS-ARAUJO et al. (2007), o valor do pH de um 

material obturador ou retro-obturador é de extrema relevância, pois quando 

alcalino, pode estimular a formação de uma barreira de tecido duro em áreas 

de perfuração, capeamento pulpar ou apicificação. A dissociação do hidróxido 

de cálcio em íons cálcio e íons hidroxila, resulta no aumento do pH (TAKITA et 

al., 2006), que confere ao MTA, propriedades bactericidas (ANTHONAPPA et 

al., 2013). A elevada alcalinidade do MTA, inicia com pH de 10,2, que após três 

horas, aumenta para 12,5 (PARIROKH & TORABINEJAD, 2010). 

 
2.5.2. MTA Fillapex  

 

Lançado em 2010, o MTA Fillapex (Angelus Indústria de Produtos 

Odontológicos, Londrina, PR) é um cimento endodôntico à base de MTA, 

porém na forma de pasta sendo indicado para a obturação do SCR. Sua 

composição é basicamente de MTA, silicato resinoso, resina natural, óxido de 

bismuto e sílica. Algumas de suas propriedades vêm sendo estudadas como a 

biocompatibilidade, bioatividade (MESTIERI et al., 2015), ação antimicrobiana 

(MORGENTAL et al., 2011), adesividade (SAGSEN et al., 2011) e solubilidade 

(BAYRAM et al., 2015), bem como outras propriedades físico-químicas 

(MARCIANO et al., 2016). Com relação ao seu efeito bactericida, 
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MORGENTAL et al. (2011) observaram que este cimento tem efeito contra 

Enterococcus faecalis somente antes de tomar presa, não mantendo 

posteriormente sua atividade antimicrobiana.  

SAGSEN et al., (2011) revelaram a inferioridade do MTA Fillapex com 

relação à força de adesão e resistência à fratura, quando comparado aos 

cimentos iRoot SP (Innovative Bioceramix Inc, Vancouver, Canadá) e AH Plus. 

Os resultados relacionados à resposta biológica deste cimento são conflitantes. 

Num estudo de BIN et al. (2012), quando recém manipulado, este material 

apresentou elevada citotoxicidade. Em outro estudo (ZMENER et al., 2012) 

quando implantado em tecidos subcutâneos de ratos, manteve-se tóxico por 

noventa dias. Entretanto, no trabalho de SALLES et al. (2012), os efeitos 

tóxicos iniciais se reduziram com o passar do tempo, e este cimento 

apresentou bioatividade adequada na formação de cristais de hidroxiapatita. 

Estudos recentes relataram que este cimento apresenta adequadas 

propriedades físico-químicas com boa radiopacidade, fluidez, pH alcalino e 

solubilidade, podendo ser utilizado como um cimento endodôntico (SILVA et al., 

2013; VITTI et al., 2013). 

 

2.5.3. EndoSequence® BC 

 

O cimento EndoSequence® BC (Brasseler, Savannah, GA, EUA) foi 

introduzido recentemente no mercado, com a indicação para selamento 

radicular e obturação retrógrada, assim como, para obturação do canal 

radicular. Segundo o fabricante, suas aplicações clínicas incluem além de 
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cimento selador, obturação retrógrada, perfuração radicular, reparação de 

reabsorção radicular, apicificação e capeamento pulpar (TROPE et al., 2015). 

 O EndoSequence® BC é comercializado em diferentes consistências: 

em pasta contida numa seringa e na consistência putty, semelhante à massa 

de vidraceiro. Apesar de apresentarem semelhanças na composição, possuem 

finalidades distintas. Estes produtos estão disponíveis na América do Norte 

como EndoSequence BC Sealer (BC Sealer™), EndoSequence Root Repair 

Material Paste (BC RRM-paste™) e EndoSequence Root Repair Material Putty 

(BC RRM-Putty™). Recentemente, estes materiais foram também 

disponibilizados para fora da America do Norte como TotalFill BC Sealer™, 

TotalFill BC RRM-Paste™ e TotalFill BC RRM-Putty™ (Brasseler, Savannah, 

GA, EUA). O RRM Putty e o RRM Paste são recomendados para reparação de 

perfuração, cirurgia perirradicular, tampão apical e na terapia de polpa vital 

(TROPE et al., 2015). 

 As três formas desses materiais biocerâmicos são semelhantes na 

composição química, com excelentes propriedades mecânicas e biológicas e 

boas propriedades de manipulação. Caracterizam-se por serem hidrofílicos, 

insolúveis, radiopacos, livres de alumínio, com pH alcalino, e necessitando de 

hidratação para tomar presa. O tempo de trabalho é superior a trinta minutos e 

o de presa, quatro horas em condições normais, dependendo da quantidade de 

umidade disponível no interior do canal radicular (TROPE et al., 2015).  

Recentemente, outro material RRM foi introduzido no mercado, o 

EndoSequence® BC RRM-Fast Set Putty™. O fabricante afirma que o tempo 

de presa inicial do material é cerca de vinte minutos, entretanto, pesquisas 

sobre o efeito do material no prognóstico de tratamento e a cura de lesões 
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perirradiculares, ainda são reduzidas. O EndoSequence® BC RRM-Fast Set 

Putty™  contém as mesmas características que o BC RRM-Paste™ e BC 

RRM-Putty™, porém apresenta-se em dose unitária e com melhor consistência 

para aplicação, sem resíduos e sem a contaminação cruzada (TROPE et al., 

2015). 

O EndoSequence BC é um cimento de coloração branca, pré-

manipulado e comercializado no sistema de seringa. Apresenta a mesma 

composição química que os outros produtos de biocerâmica pré-manipulados 

(óxido de zircônia, silicato de cálcio, fosfato de cálcio monobásico, hidróxido de 

cálcio e agentes espessantes (HESS et al., 2011), porém com uma menor 

viscosidade, promovendo uma consistência ideal para um cimento obturador 

(TROPE et al., 2015).  

O fabricante do cimento EndoSequence BC, também produz cones de 

guta-percha revestidos por nano partículas de material biocerâmico, o 

EndoSequence BC Point. Segundo GANDOLFI et al. (2009) e GHONEIM et al. 

(2011) esta característica aumenta a ligação química entre o cimento e as 

paredes do canal radicular e o material obturador.  

O procedimento de inserção do cimento EndoSequence BC é simples, 

bastando colocar a ponta dispensadora (Intracanal Tip) na embocadura da 

seringa. Por ser flexível, a ponta pode se adaptar em diferentes curvaturas do 

canal e por meio desta, uma pequena quantidade do cimento deve ser 

lentamente aplicada (KOCH & BRAVE, 2012).  

De acordo com o fabricante, apresenta tempo de presa de 

aproximadamente quatro horas, porém LOUSHINE et al. (2011) observaram 

que o tempo de presa médio do EndoSequence BC variou de 160 a 240 horas. 
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Para ZHANG et al. (2009) esse cimento foi desenvolvido para tomar presa 

apenas quando exposto a um ambiente com umidade, sendo os túbulos 

dentinários, o local ideal. A água presente nessa região promove a hidratação 

do cimento, diminuindo o tempo de solidificação. Como a dentina é composta 

por 10% de água, esta é a responsável por iniciar o processo de reação de 

presa do cimento, resultando na formação de hidroxiapatita (KOCH & BRAVE, 

2012). Portanto, se após a desinfecção e secagem com cones de papel, o 

canal ainda apresentar alguma umidade, esta não afetará a qualidade de 

selamento do cimento.  

O silicato de cálcio é um dos principais componentes dos materiais 

biocerâmicos. Na presença de umidade, promove a formação de hidróxido de 

cálcio, o que leva a um pH alcalino, explicando sua ação antimicrobiana 

(ROBERTS et al., 2008; PARIROKH & TORABINEJAD, 2010). O pH alcalino 

tem um efeito destrutivo sobre estruturas de proteínas de alguns micro-

organismos, promovendo a inativação de enzimas e comprometendo a 

integridade da membrana (HOLLAND et al., 1999). Além disso, o pH elevado 

estimula a expressão da enzima fosfatase alcalina, favorecendo a formação e a 

deposição de tecido mineralizado (FORD et al., 1995; HOLLAND et al., 1999; 

LEONARDO et al., 1999; HAUMAN & LOVE, 2003b; SCHWEIKL et al., 2004; 

DING et al., 2010). 

De acordo com estudos prévios (ZHANG et al., 2009; KOCH & BRAVE, 

2012), o EndoSequence BC apresenta um pH alcalino, promovendo a 

eliminação de bactérias como Enterococcus faecalis, que podem sobreviver 

após o PQM e induzir ou manter uma lesão perirradicular. Tais micro-

organismos apresentam dificuldade para sobreviver em ambiente com pH 
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elevado (STUART et al., 2006). Outro fator importante do pH alcalino está na 

correlação entre a estimulação do processo de reparação tecidual pela 

deposição de tecido mineralizado, resultante principalmente da liberação de 

íons de cálcio (HOLLAND et al., 2001; OKABE et al., 2006). 

 BORGES et al. (2012) compararam a quantidade de íons de cálcio 

liberada pelos cimentos EndoSequence BC e AH Plus. A maior quantidade 

liberada pelo EndoSequence BC pode ser explicada pela reação de presa, que 

inclui a reação de hidratação (A e B) dos silicatos de cálcio como descrito a 

seguir: (A) 2[3CaO.SiO2] + 6H2O ---->3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2;   (B) 

2[2CaO.SiO2] + 4H2O ---->3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2, e pela reação de 

precipitação (C) do fosfato de cálcio em hidroxiapatita (YANG et al., 2002): (C) 

7Ca(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2 ----> Ca10(PO4)6(OH)2 + 12H2O  

A presença de água no interior dos condutos facilita as reações de 

hidratação do silicato de cálcio, produzindo um silicato hidratado e hidróxido de 

cálcio, o qual reage parcialmente com os íons de fosfato para formar moléculas 

de hidroxiapatita e água (YANG et al., 2002; ZHANG et al., 2009). A formação 

da camada de hidroxiapatita promove uma adesão química entre o material 

obturador e as paredes do canal (SAKAR et al., 2005; SHOKOUHINEJAD et 

al., 2013). 

ULUSOY et al. (2011) compararam os efeitos de diferentes cimentos 

endodônticos na resistência à fratura de dentes imaturos. Cento e oito raízes 

foram divididas aleatoriamente em nove grupos. As raízes foram 

instrumentadas com exceção das raízes do grupo controle negativo. Como 

barreira apical, o ápice foi preenchido em quatro milímetros por MTA. As raízes 

foram obturadas da seguinte forma: grupo 1: AH Plus e guta-percha, grupo 2: 
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EndoREZ e guta-percha, grupo 3: EndoREZ e Resilon, grupo 4: Hybrid Root 

SEAL (Sun Medical, Tóquio, Japão) e guta-percha, grupo 5: Hybrid Root SEAL 

e Resilon; grupo 6: iRootSP (Innovative  Bioceramix, Vancouver, BC, Canadá) 

e guta-percha, grupo 7: iRootSP e Resilon; grupo 8: sem obturação, apenas 

com a barreira com MTA e grupo 9: sem instrumentação e sem obturação. A 

carga de compressão foi aplicada a uma velocidade de 1 mm / min. Os 

resultados revelaram que o grupo 5 apresentou a maior resistência à fratura. 

Os valores de resistência à fratura do grupo 3 foram menores do que os outros 

grupos experimentais. Diante disso, os autores concluíram que os cimentos 

Hybrid Root SEAL (cimento a base de 4- metracriloxietil anidrido trimelitico) e 

iRootSP, quando usados com guta-percha e Resilon, promovem um reforço 

radicular e aumento da resistência à fratura.  

GHONEIM et al. (2011) realizaram um estudo ex vivo para avaliar e 

comparar a resistência à fratura, de raízes obturadas com diversos cimentos 

endodônticos. Cinquenta pré-molares inferiores foram seccionados à nível da 

JCE (junção cemento esmalte), padronizando o tamanho das raízes em 13 

mm. Quarenta canais foram instrumentados com sistema rotatório 

EndoSequence 0.06 (Brasseler, Savannah, GA, EUA). As raízes foram 

divididas de acordo com o sistema de obturação em 4 grupos (n=10): grupo 1: 

cimento iRoot SP e cone Activ GP (Brasseler EUA, Savanah, GA, EUA), grupo 

2: cimento iRoot SP e guta-percha, grupo 3: cimento Activ GP e cone Activ GP, 

e grupo 4: cimento Activ GP (Brasseler, Savannah, GA, EUA) e guta-percha. 

Todos os grupos foram obturados pela técnica de cone único. As raízes foram 

embebidas em matrizes acrílicas e submetidas ao ensaio de resistência à 

fratura, com carga de compressão de 0,5 mm / min, até o momento da fratura. 
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Os resultados revelaram maior resistência à fratura no controle negativo e no 

grupo 1, porém sem diferença significativa entre eles, enquanto que, o menor 

valor foi registrado no grupo 4. Concluíram que o cimento biocerâmico é 

promissor em termos de aumento da resistência a fratura radicular, em dentes 

tratados endodonticamente, principalmente quando associado ao cone Activ 

GP. 

CELIKTEN et al. (2015) realizaram um estudo para comparar a 

resistência à fratura vertical, de raízes obturadas por diferentes materiais 

obturadores. Cinquenta e cinco pré-molares inferiores extraídos foram 

selecionados e padronizados no comprimento de 13 mm. Cinco raízes foram 

para o grupo controle negativo (canais sem instrumentação e sem obturação). 

As raízes foram instrumentadas com o sistema RaCe (FKG Dentaire SA, La 

Chaux-de-Fonds, Suíça) até o instrumento 40/.04. Em seguida, cinco raízes 

foram para o grupo de controle positivo (canais apenas instrumentados) e o 

restante dividido aleatoriamente em três grupos experimentais (n=15). Na 

obturação empregaram-se os seguintes sistemas: grupo 1: Activ GP; grupo 2: 

EndoSequence BC e grupo 3: SmartPasteBio (DRFP Ltd., Stamford, Reino 

Unido). Todas as amostras foram testadas em uma máquina de ensaio 

universal para medir a resistência à fratura. Os autores concluíram que todos 

os materiais aumentaram a resistência à fratura radicular, porém não houve 

diferença significativa entre os grupos experimentais.  

HEGDE & ARORA (2015) também avaliaram e compararam a 

resistência à fratura radicular de canais obturados com três sistemas 

hidrofílicos: SmartPasteBio, Resilon / Epiphany, Endosequence BC e um 

sistema  hidrofóbico,  AH Plus / guta-percha. Os canais foram instrumentados 
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com o sistema ProTaper até o instrumento F3. Os resultados encontrados 

mostraram que os sistemas de obturação hidrofílicos têm demonstrado uma 

maior resistência à fratura em pré-molares unirradiculares quando comparado 

com o sistema hidrofóbico. Dentro dos grupos hidrofílicos não houve diferença 

significativa.  

TOPÇUOGLU et al. (2013) avaliaram a resistência à fratura de canais 

obturados com três tipos de cimentos endodônticos. Setenta e cinco pré-

molares inferiores unirradiculares extraídos foram seccionados e suas raízes 

padronizadas em 13 mm de comprimento. Estas foram divididas aleatoriamente 

em cinco grupos (n=15), tendo um controle negativo (grupo 1) e um controle 

positivo (grupo 2). Os demais grupos foram instrumentados pelo sistema 

ProTaper (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA) até o 

instrumento F3. O grupo 3 foi obturado com EndoSequence BC / guta-percha; 

o grupo 4 com cimento à base de MTA, Tech BIOSEALER ENDO (Isasan S.r.l, 

Rovello Porro CO, Itália) e guta-percha; e o grupo 5, com AH Plus / guta-

percha. Cada amostra foi submetida a um ensaio mecânico de compressão 

com velocidade de 1,0 mm / min. até a fratura radicular. Os valores para a 

ocorrência das fraturas nos grupos EndoSequence e AH Plus foram 

significativamente mais elevados, em relação ao BIOSEALER ENDO. Os 

autores concluíram que tanto o Endosequence BC, assim como o AH Plus 

contribuem para o aumento da resistência radicular.  

MANDAVA et al. (2014) realizaram uma pesquisa para avaliar e 

comparar o efeito de dois cimentos endodôntico à base de resina e outro à 

base de MTA, na resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente. A 

obturação foi realizada com os cimentos AH Plus (grupo 3), MetaSEAL (Parkell, 
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Edgewood, NY, EUA) (grupo 4) e MTA Fillapex (grupo 5), associados a cones 

de guta-percha. Os dentes receberam uma carga vertical, por meio de uma 

máquina de ensaio universal. O AH Plus apresentou maior resistência à fratura 

entre os grupos e não houve diferença significativa entre o MetaSEAL e MTA 

Fillapex. Os autores concluíram que o MTA Fillapex não reforçou o 

remanescente radicular com relação à fratura. 

SAGSEN et al. (2012), também propuseram um estudo para avaliar e 

comparar a resistência à fratura de canais tratados endodonticamente e 

obturados com diferentes cimentos endodônticos. Empregaram os cimentos AH 

Plus, MTA Fillapex e iRoot SP, associados à guta-percha e não encontraram 

diferença significativa na resistência à fratura entre grupos. Todavia, 

concluíram que todos os cimentos aumentaram a resistência à fratura dos 

canais radiculares.  

SAGHIRI et al. (2013) analisaram a resistência à compressão dos 

cimentos WMTA (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, Tulsa), 

NanoWMTA (Kamal Asgar Research Center, Universidade de Michigan, EUA), 

e Bioaggregate (Innovative BioCeramix, Inc., Vancouver, BC, Canadá), após 

exposição a diferentes valores de pH, durante o processo de hidratação desses 

materiais. De acordo com os resultados, concluíram que o ambiente ácido pode 

afetar drasticamente os valores de resistência à compressão, de todos os 

materiais testados. No entanto, o aumento do pH pode melhorar esta 

propriedade significativamente, nos cimentos mencionados. Em condições de 

baixo pH, mudanças estruturais podem provocar maior porosidade nesses 

materiais e consequentemente, afetar negativamente sua resistência à 

compressão.  
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SHOKOUHINEJAD et al. (2013) compararam a resistência de união do 

EndoSequence BC na presença ou ausência de smear layer. Este estudo 

avaliou o efeito de diferentes protocolos de irrigação na remoção de smear 

layer, sobre a resistência de união desse cimento. Os resultados mostraram 

que a presença ou ausência de smear layer não afetou significativamente a 

resistência de união desse material. A aplicação de EDTA 17%, NaOCl 5,25%, 

CHX 2% ou solução salina resultou numa força de ligação semelhante, ao 

cimento nas paredes dentinárias. Em conclusão, a resistência de união do 

cimento biocerâmico foi igual com ou sem a camada de smear layer. 

NAGAS et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar os 

efeitos das condições de umidade intrarradicular na resistência de união dos 

cimentos endodônticos iRoot SP, AH Plus, Epiphany e MTA Fillapex. O iRoot 

SP apresentou a maior resistência de união à dentina radicular independente 

das condições de umidade, seguido por AH Plus, Epiphany e MTA Fillapex. Em 

conclusão, o grau de umidade residual afeta de forma significativa a aderência 

de cimentos endodônticos à dentina radicular, sendo mais vantajoso deixar os 

canais ligeiramente úmidos antes de iniciar o processo de obturação. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O sucesso da terapia endodôntica está fortemente atrelado à qualidade 

do PQM e da obturação do SCR. Todavia, a ampliação do canal durante seu 

preparo pode enfraquecer o remanescente radicular, principalmente quando 

realizada com instrumentos de maiores diâmetro e conicidade, e 

consequentemente, aumentar o risco de fratura radicular.  

Novos sistemas obturadores têm sido propostos com um objetivo 

específico de formar um “monobloco” entre a dentina do canal radicular e o 

respectivo material obturador. Cimentos endodônticos biocerâmicos têm sido 

apresentados como uma alternativa, por promoverem uma melhor adaptação 

do material obturador às paredes dentinárias, reforçando o remanescente 

radicular, como também, reduzindo a infiltração de fluídos da cavidade bucal 

para o interior do canal radicular.  

Recentemente lançado no mercado, o BC Obturation System 

(EndoSequence BC Sealer associado ao EndoSequence BC Point) vêm sendo 

estudado e empregado na endodontia, porém ainda existem poucos estudos 

avaliando seu comportamento mecânico, frente à resistência a cargas 

compressivas.  

Portanto, julgamos relevante pesquisar sobre seu comportamento em 

relação à resistência às forças verticais de fratura, de dentes tratados 

endodonticamente.  
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4. HIPÓTESE 

 

A associação do EndoSequence BC Sealer com EndoSequence BC 

Point promove um reforço do remanescente radicular e, consequentemente, 

um aumento significativo na resistência à fratura radicular vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 Avaliar ex vivo, a influência de um sistema de obturação do canal 

radicular composto por um cimento biocerâmico associado a um 

cone de guta-percha revestido por nano partículas biocerâmicas, 

na resistência à FRV, de dentes tratados endodonticamente. 

Objetivos específicos: 

 

 Avaliar e comparar a força necessária para a FRV em dentes com 

canais obturados com EndoSequence BC associado ao BC Point 

e cimento AH Plus com cones de guta-percha.  

 

 Avaliar e comparar a resistência à compressão em dentes com 

canais obturados com EndoSequence BC associado ao BC Point 

e cimento AH Plus com cones de guta-percha, na resistência à 

FRV. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Parecer Ético 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estácio de Sá (CAAE: 56233616.1000.5284). 

 

6.2. Seleção das Amostras 

Setenta pré-molares inferiores unirradiculares fornecidos pelo Banco de 

Dentes Humanos da Universidade Estácio de Sá foram selecionados.  

Radiografias nos sentidos mésio distal e vestíbulo lingual verificaram a 

presença de um único canal, ausência de material obturador, ápice aberto, 

reabsorção interna e calcificação no canal.  

Através de um microscópio odontológico cirúrgico MC-M12 ERGO (DF 

Vasconcellos, Valença, RJ) foi observado à presença de reabsorção radicular 

externa, trincas, fratura radicular e irregularidades anatômicas que pudessem 

interferir nos resultados do estudo. 

 

6.3. Preparo das Amostras 

Os dentes selecionados foram armazenados e mantidos na estufa em 

condições úmidas (água destilada), na temperatura de 37°C, até o início da 

pesquisa.  

Com uma ponta de grafite, os dentes foram demarcados a partir do 

ápice radicular em direção à coroa até atingir um comprimento 13 mm, a fim de 

padronizar o comprimento radicular. Com auxílio de um disco diamantado 

flexível de dupla face segmentado nº 7011 (KG Sorensen Ind. Com. Ltda., São 
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Paulo, SP), acoplado a um micro motor elétrico Pretty (Pretty do Brasil, 

Curitiba, Paraná), os dentes foram seccionados. As dimensões vestíbulo-

lingual e mésio-distal radicular foram medidas com um paquímetro digital, 

objetivando excluir dentes com valores discrepantes. 

 

6.4. Grupos Experimentais  

 As raízes selecionadas foram divididas aleatoriamente em seis grupos 

(tabela 1): vinte para controle negativo (sem instrumentação e sem obturação 

do canal), dez para o controle positivo (apenas a instrumentação) e quarenta 

nos outros quatro grupos. A obturação foi realizada com diferentes materiais 

endodônticos de acordo com a tabela abaixo. 

Tabela 1: Divisão dos grupos experimentais 
 

Grupo 
Material obturador Ensaio     Nº de raízes 

Controle negativo 
G1.1 

- 
Compressão 

Placa metálica 
n=10 

Controle negativo 
G1.2 

- 
  Compressão 

Espaçador  
n=10 

Controle positivo  
G2 

- 
Compressão 

Placa metálica 
n=10 

G3 
EndoSequence  
com BC point 

Compressão 
Placa metálica 

n=10 

G4 
EndoSequence  
com BC point 

Compressão 
Espaçador 

n=10 

G5 
AH Plus com 
guta-percha 

Compressão 
Placa metálica 

n=10 

G6 
AH Plus com 
guta-percha 

Compressão 
Espaçador 

n=10 

 
 

6.5. Preparo Químico-Mecânico (PQM) 

Os canais foram instrumentados no CT, empregando o sistema BioRace 

até o instrumento BR5 (40/.04) associado ao NaOCl a 2,5%, como substância 

irrigadora. De acordo com as recomendações do fabricante, um motor elétrico 
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VDW SILVER® RECIPROC® (Munique, Alemanha) foi ajustado ao movimento 

de rotação contínua em 500 rpm com torque de 1,5N. A cada troca de 

instrumento, o canal foi irrigado com 1 ml de NaOCl a 2,5%, por meio de uma 

seringa plástica de 5 ml, com agulha NaviTip 17 mm – 30G (Ultradent Products 

Inc., South Jordan, UT, EUA), e aspirado por uma cânula endodôntica 

(Indusbello Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda, 

Londrina, PR), sendo a patência conferida com lima tipo K nº 10 (Dentsply 

Maillefer, Baillagues, Suíça). Após a conclusão da instrumentação, o canal foi 

irrigado com 2 ml de NaOCl 2,5% durante 1 minuto, seguido de 2 ml de EDTA 

17%, também por 1 minuto. A irrigação de cada canal foi finalizada com 10 ml 

de água destilada, seguido da secagem do canal com cones de papel 

absorvente. Todo o PQM foi realizado por um único operador. 

Para a determinação do comprimento de trabalho (CT), instrumentos tipo 

K nº 08 ou 10 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça) foram introduzidos no 

canal radicular, até a visualização de sua ponta através do forame apical. A 

extensão da penetração foi medida por meio de uma régua milimetrada 

(Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça), e o CT determinado reduzindo 1 mm do 

valor encontrado. 

 

6.6. Obturação dos Canais Radiculares 

6.6.1. Cimento biocerâmico EndoSequence BC associado ao cone 

EndoSequence BC Point 

Na obturação foi empregada a técnica do cone único, sendo a 

adaptação do EndoSequence BC Point (figura 2) no CT, aferida através de 

exame radiográfico e testes visual e tátil. O cimento EndoSequence BC (figura 
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3) foi inserido seguindo as recomendações do fabricante. Após o 

preenchimento do canal pelo material obturador, o excesso deste foi removido 

por meio de uma ponta aquecida do aparelho BeeFill® (VDW, Munique, 

Alemanha), seguido de uma compactação vertical com compactadores 

manuais ODOUS (ODOUS DE DEUS®, Belo Horizonte, Minas Gerais), 

ajustados na embocadura do canal. 

 
 

Figura 2: Cones de guta-percha revestidos por 

material biocerâmico (www.brasselerusa.com) 
 
 

 

                                     Figura 3: Cimento biocerâmico EndoSequence 

                                            (www.brasselerusa.com) 

 

 

Tabela 2: Materiais testados e suas composições 
 

Material Composição Fabricante 

 
  
EndoSequence BC 

 
Óxido de zircônio, silicatos de cálcio, 
fosfato de cálcio monobásico, 
hidróxido de cálcio, agentes de carga 
e de espessamento. 

 
Brasseler EUA 

Savannah 
GA, EUA 

 
 
 

AH Plus 

 
Pasta Epóxica: diepoxi, tungstato de 
cálcio, óxido de zircônio e corante. 
Pasta Amina: 1- adamantano amina, 
dibenzilo-5, oxanonandiamine-1, TDC-
diamina, tungstato de cálcio, óxido de 
zircônio e óleo de silicone. 

 
 Dentsply De 

Trey 
Gmbh 

Konstanz 
Alemanha 

 

http://www.brasselerusa.com/
http://www.brasselerusa.com/
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6.6.2. Cimento AH Plus associado ao cone de guta-percha FKG 

A técnica de obturação empregada foi a do cone único (cone guta-

percha FKG 40.04) adaptado no CT e aferido da mesma forma que o grupo 

anterior. De acordo com o fabricante, o cimento AH Plus (figura 4) foi 

manipulado e inserido no interior do canal radicular, com o auxílio de uma 

espiral de Lentulo nº 35 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça). A seguir, o 

cone principal recoberto por uma camada de cimento foi ancorado no CT. A 

remoção do excesso de massa obturadora e a compactação vertical foram 

realizadas igualmente à descrita no item 6.7.1., e também por um único 

operador.  

 

          Figura 4: Cimento AH Plus (www.dentsply.com.br) 

 

A seguir, as raízes foram armazenadas em uma estufa de secagem 

(DeLeo equipamentos laboratoriais, Porto Alegre, RS) a 37ºC com 100% de 

umidade, por duas semanas, a fim de promover a presa completa dos cimentos 

endodônticos. 

 

6.7. Avaliação das amostras pós-obturação 

A qualidade da obturação foi avaliada através de radiografias nos 

sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual e o canal inadequadamente 

preenchido foi excluído e substituído. A seguir, as amostras adequadamente 

http://www.dentsply.com.br/
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obturadas foram novamente examinadas através do microscópio cirúrgico, a 

fim de identificar a presença de possíveis trincas ou fraturas geradas pela 

compactação do material obturador. 

 

6.8. Preparo das amostras para o ensaio mecânico de compressão sobre 

a placa metálica 

 As raízes dos grupos G1.1, G2, G3 e G5 foram novamente seccionadas 

transversalmente, em dois cortes paralelos entre si, por meio de um disco 

diamantado flexível de dupla face segmentado (nº 7011), a fim de obter um 

remanescente radicular com 8 mm de comprimento (figura 5). Para estabelecer 

o paralelismo entre os cortes, uma peça cilíndrica metálica fundida (figura 6) foi 

confeccionada com 10 mm de altura e diâmetro interno com 1 mm acima, do 

medido na raiz mais volumosa. Dois parafusos laterais auxiliaram na 

estabilização da raiz, permitindo assim, um seccionamento transversal paralelo. 

Os espécimes foram novamente avaliados por um microscópio cirúrgico, a fim 

de visualizar possíveis trincas ou fraturas advindas desse seccionamento, para 

então descartá-los. Além disso, os espécimes foram pesados, objetivando uma 

distribuição mais homogênea.  

 

   
Figura 5: Seccionamento transversal radicular 
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Figura 6: Peça metálica para promover o paralelismo 

Amostras do conjunto cimento endodôntico e guta-percha com os 

materiais EndoSequence e BC Point e AH Plus e guta-percha foram 

preparadas. Na confecção destas empregou-se um dispositivo para estabilizar 

o cone de guta-percha, durante a aplicação do cimento na superfície deste. 

Para a aplicação do cimento utilizou-se um tubo de Eppendorf devidamente 

preenchido por estes cimentos. Mergulhou-se duas vezes os cones de guta-

percha no interior desse tubo para uma padronização da espessura do 

cimento. Uma haste de fixação foi desenvolvida, a fim de manter o cone 

posicionado verticalmente, até a presa do cimento, para posterior 

seccionamento em 8 mm de comprimento (figura 7).                   

 
Figura 7: Seccionamento da guta-percha 

 



52 
 

6.9. Ensaio mecânico de compressão sobre placa metálica 

 Os espécimes dos grupos G1.1, G2, G3 e G5 foram levados para uma 

máquina de ensaio Universal EMIC (INSTRON BRASIL, São José dos Pinhais, 

PR), e forças compressivas axiais foram aplicadas sobre uma placa metálica, 

apoiada sobre a superfície radicular seccionada (figura 8) . Uma célula de 

carga de 10000N e com velocidade controlada de 0,5 mm/min foi aplicada até a 

ocorrência da fratura. Nas amostras de cimento endodôntico e guta-percha, a 

compressão foi aplicada diretamente sobre o conjunto (figura 9), com carga de 

500N e velocidade de 0,5 mm/min. A força necessária para fraturar cada raiz 

foi registrada em Newtons (N). 

 

 
                                      

Figura 8: Carga aplicada sobre                                                                                                          

secção transversal da amostra 
 
 

  
 

Figura 9: Carga aplicada sobre 

o conjunto cimento/guta- percha 
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6.10. Amostras para o ensaio mecânico de compressão com espaçador 

As amostras dos grupos G1.2, G4 e G6 foram incluídas em resina 

acrílica autopolimerizável Jet (Clássico Artigos Odontológicos S/A, São Paulo, 

SP), paralelamente às paredes dos tubos de PVC (TEIXEIRA et al., 2004; 

KARAPINAR et al., 2009) (figura 10). Após 48 horas da inclusão, período de 

polimerização final da resina, as amostras puderam ser manipuladas.  

Baseado em um modelo experimental de pesquisas prévias (TEIXEIRA 

et al., 2004; KARAPINAR et al., 2009), os 4 mm apicais de cada raiz foram 

incorporados à resina acrílica, expondo os 9 mm restantes (figura 11). 

                  

Figura 10: Espécimes incorporados na resina acrílica 

 

                                 

                   Figura 11: Espécimes prontos para o ensaio mecânico 
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6.11. Ensaio mecânico de compressão com espaçador 

Por meio de uma máquina de ensaio Universal, os espécimes dos 

grupos G1.2, G4 e G6 receberam forças compressivas axiais (figura 12), 

diretamente direcionadas sobre o orifício de entrada do canal radicular, com 

auxílio de um espaçador digital C de aço inoxidável (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suíça). Este instrumento foi previamente seccionado por um disco 

diamantado flexível de dupla face segmentado (nº 7011), no comprimento de 

16 mm. Os espécimes foram submetidos a uma carga compressiva progressiva 

de 500N, com velocidade controlada de 0,5 mm/min, até ocorrer à fratura 

radicular e a força registrada em Newtons (N) (GHONEIM et al., 2011; ERSEV 

et al., 2012; TOPÇUOGLU et al., 2013).  

 

       Figura 12: Carga aplicada diretamente 
   sobre o material obturador 

 

6.12. Análise estatística 

 Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 21.0 (IBM, SP, 

Brasil). O teste de normalidade dos dados foi realizado utilizando o teste de 
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Kolmogorov-Smirnov e análise gráfica. Os dados foram expressos em média 

(desvio padrão) e mediana (mínimo - máximo). Os grupos foram comparados 

utilizando teste de Kruskal-Wallis (≥ 3 grupos) e teste de Mann-Whitney (2 

grupos). O nível de significância estatística foi de 5% (P <0,05). 
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7. RESULTADOS 

 

As cargas utilizadas em cada grupo foram descritas com seus valores 

médios e para verificar se os dados seguiam uma distribuição normal, cada 

grupo foi submetido ao teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov.  

Os testes de normalidade mostraram que as cargas suportadas pelas 

amostras em cada grupo nos ensaios de compressão sobre placa e no ensaio 

com espaçador, não apresentaram distribuição de probabilidade normal. 

Portanto, as comparações foram realizadas com teste não paramétrico Kruskal- 

Wallis. 

No ensaio de compressão sobre o material obturador, o teste de 

Kolmogorov-Smirnov mostrou que as cargas recebidas pelas amostras em 

cada grupo apresentaram distribuição normal (p>0,05). Portanto, as 

comparações foram realizadas com um teste Mann-Whitney. 

Os achados referentes ao ensaio de compressão com placas e ensaio 

de compressão com espaçadores são apresentados nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos para ambas as análises (P = 0,663 e P = 0,217, teste de Kruskal-Wallis, 

respectivamente). Por outro lado, o teste de compressão de placa com cimento 

endodôntico e guta-percha (Tabela 5) demonstrou diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos (P = 0,008, teste de Mann-Whitney). 
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Tabela 3. Comparação entre os grupos quanto ao ensaio de compressão com placa 

MEDIDAS CN 

(n = 9) 

CP 

(n = 9) 

ES 

(n = 10) 

AHP 

(n = 10) 

P valor 

Mediana  151.3 134.3 159.2 159.9 0.663 

Mínimo – Máximo 52.7 – 244.6 59.6 – 248.9 94.5 – 214.2 48.4 – 259.0  

Mean  137.4 142.0 159.3 162.1  

Desvio Padrão 66.0 61.7 33.8 62.6  

CN (Controle Negativo), CP (Controle Positivo), ES (EndoSequence), AHP (AHplus). 
P valor referente ao teste Kruskal-Wallis. 
 

 

 

 

 

Tabela 4. Comparação entre os grupos quanto ao ensaio de compressão com 
espaçador 

 

MEDIDAS CN 

(n = 8) 

ES 

(n = 10) 

AHP 

(n = 10) 

P valor 

Mediana 157.8 119.6 136.2 0.217 

Mínimo – Máximo 71.2 – 215.9 83.0 – 153.6 91.0 – 199.7  

Mean  149.2 118.6 135.8  

Desvio Padrão 47.7 22.7 30.9  

 CN (Controle Negativo), ES (EndoSequence), AHP (AHplus). P valor referente ao 
teste Kruskal-Wallis. 
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Tabela 5. Comparação entre os grupos quanto ao ensaio de compressão com placa dos 
cimentos endodônticos e guta-percha 

MEDIDAS ES 

(n = 5) 

AHP 

(n = 5) 

P valor 

Mediana 2.7 17.3 0.008 

Mínimo – Máximo 1.3 – 3.4 14.0 – 26.0   

Mean  2.4 17.9  

Desvio Padrão 0.8 4.8  

         CN (Controle Negativo), ES (EndoSequence), AHP (AHplus). P valor referente ao  
         teste Mann-Whitney. 

 

Os resultados estão ilustrados através de gráfico de colunas (nas figuras 

13 e 14), representando as médias da força máxima suportada em cada grupo 

e os diferentes tipos de ensaios.  

 

 

Figura 13: Valores médios da carga suportada em cada grupo –  
Ensaio de compressão com espaçador 

 
O gráfico ilustrado na figura 13 mostrou que a carga suportada no grupo 

controle negativo é maior que nos demais grupos. O grupo testado no ensaio 
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mecânico com uso de espaçadores não apresentou diferença estatística 

significante (p= 0,663). 

Os resultados do ensaio mecânico para avaliação da resistência à 

compressão estão ilustrados nas figuras 14 e 15. 

 

Figura 14: Valores médios da resistência à compressão em cada grupo 

 

 

 

Figura 15: Valores médios da resistência à compressão 
       nos diferentes materiais obturadores 

 
Na figura 15 o gráfico mostra maior resistência à compressão no grupo 

controle negativo. No entanto, essa diferença não foi estatisticamente 

significante em relação aos demais grupos (p= 0,663). 
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 No ensaio mecânico que avaliou a resistência à compressão apenas dos 

materiais obturadores, o AH Plus apresentou maior resistência à compressão 

com diferença estatística significante entre os grupos (p=0,008). 

O grupo obturado com EndoSequence BC não suportou maior carga 

média em todos os ensaios testados, quando comparado ao AH Plus e ao 

controle negativo. Da mesma forma, no ensaio de compressão apenas dos 

materiais obturadores, o EndoSequence não obteve melhor resultado, quando 

comparado com o AH Plus. 

 Desse modo e após a análise dos resultados, pode-se dizer que os 

sistemas EndoSequence BC e AH Plus aumentaram a resistência à FRV, 

quando comparado ao grupo controle positivo. 
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8. DISCUSSÃO 

 

8.1. Metodologia 

Os objetivos dos tratamentos odontológicos são aumentar a eficiência 

mastigatória do paciente, corrigir a forma da arcada dentária, restaurar a 

estrutura de dentes danificados, melhorar a estética, preservar dentes sadios e 

substituir por próteses, os dentes perdidos. Para alcançar esses objetivos é 

necessário o emprego de materiais que resistam aos esforços mecânicos 

impostos durante a mastigação e à degradação, devido à agressividade do 

meio bucal. A seleção dos materiais odontológicos é baseada em resultados 

obtidos em ensaios mecânicos e experiência clínica.  

Os ensaios mecânicos são realizados com corpos de prova de formas e 

dimensões padronizadas e testados em máquinas e equipamentos especiais. 

Os ensaios mecânicos determinam a resistência mecânica, ductilidade, 

tenacidade e dureza, característica do material em condições de temperatura e 

taxa de carregamento, que possam predizer o seu desempenho em serviço 

(ELIAS & LOPES, 2007). 

Estes ensaios são executados com o objetivo de se determinar a relação 

existente entre os esforços aplicados ao material e sua reação a esses 

esforços. Com base nos resultados obtidos é possível predizer o 

comportamento e as condições de carregamento, que produzem deformação e 

fratura dos materiais. De um modo geral, os ensaios são realizados para se 

qualificar ou quantificar as propriedades mecânicas dos materiais e para que se 

faça o controle de qualidade dos produtos (ELIAS & LOPES, 2007). 
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Em alguns casos, a forma do corpo de prova a ser ensaiado é diferente 

da forma comercializada. No entanto, com os resultados obtidos é possível 

estimar e prever o desempenho do material comercializado (ELIAS & LOPES, 

2007). 

A escolha do ensaio mecânico depende da propriedade a ser 

determinada, do tipo de esforço que o material será submetido e do objetivo do 

ensaio. Os ensaios executados para fins de pesquisa exigem que os 

equipamentos estejam calibrados e que possuam grande precisão. Para este 

estudo, se utilizou o ensaio de compressão, que consiste na aplicação de uma 

carga compressiva uniaxial, em um corpo de prova. A deformação obtida pela 

medida da distância entre as placas que comprimem o corpo versus a carga de 

compressão consiste na resposta desse tipo de ensaio, basicamente 

empregado na construção civil e produção de materiais cerâmicos. Além disso, 

fornece resultados de análise estatística, permitindo quantificar o 

comportamento mecânico do material (ELIAS & LOPES, 2007). 

Devido à inexistência de uma norma específica sobre o tipo de ensaio 

utilizado no presente estudo, se fez necessário realizar uma descrição 

detalhada da preparação dos corpos de prova, as condições de execução do 

ensaio, o tipo de equipamento empregado e o método de interpretação dos 

resultados. Os resultados obtidos variaram em relação a outros estudos, 

justamente porque as condições dos ensaios não são padronizadas. O método 

de ensaio adotado para avaliar a resistência à compressão se baseou na 

norma NBR-7215 de 1996, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que determina a resistência à compressão do cimento de Portland, 

através dos corpos de prova cilíndricos, com uma força aplicada axialmente, 
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até a ocorrência da ruptura. Em virtude disso, o seccionamento das raízes foi 

realizado com o objetivo de tentar simular estes corpos de prova, e a carga 

aplicada sobre as secções transversais das amostras, para permitir uma 

distribuição uniforme da força. A medição de três pontos das amostras 

(coronal, medial e apical) foi realizada com auxílio de um paquímetro digital, 

objetivando calcular a área de cada amostra para então, se calcular a 

resistência à compressão. Apesar de suas limitações, este método de ensaio é 

o que mais se assemelha aos ensaios mecânicos da engenharia civil, na 

avaliação da resistência de um material à compressão.  

No presente estudo, o cimentos endodônticos EndoSequence BC à base 

de silicato de cálcio e AH Plus à base de resina epóxica foram usados em 

combinação com cones BC Point e cones de guta-percha convencionais, 

respectivamente. Os materiais obturadores foram avaliados e comparados em 

relação à sua resistência à fratura e, consequentemente, a sua capacidade de 

reforçar raízes tratadas endodonticamente. 

Na seleção dos dentes desse estudo foram considerados os fatores que 

poderiam ser padronizados, tais como diâmetro vestíbulo-lingual e mésio-distal 

e comprimento radicular, uma vez que a padronização é um fator importante 

para os ensaios mecânicos. Os dentes que apresentaram alterações 

anatômicas, presença de mais de um canal radicular e material obturador 

foram excluídos. As coroas foram seccionadas e as raízes padronizadas em 13 

mm de comprimento, facilitando o acesso ao canal radicular, e assim 

eliminando possíveis variáveis relacionadas às diferentes dimensões 

coronárias. Este seccionamento também é favorável para padronizar a 

incidência das forças sobre as amostras. O grupo de pré-molares foi escolhido, 
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por ser bastante susceptível à fratura radicular (TAMSE, 1988; TESTORI et al., 

1993; PILO et al., 1998). 

Os canais foram instrumentados pelo sistema BioRace por ser um 

sistema de instrumentação mecanizada de NiTi comumente utilizado, de 

reconhecida padronização e que permitiu, devido à variação de conicidade 

presente e variável de seus instrumentos, realizar um adequado preparo em 

pré-molares (DEBELIAN & SYDNEY, 2009). Os instrumentos BioRace 

possuem as mesmas características físicas do sistema Race: ângulo de corte 

alternado, ponta inativa, área seccional triangular sem banda radial, o que 

diminui sua massa metálica e confere maior capacidade de corte e flexibilidade, 

além de ter um tratamento eletrolítico em sua superfície. Este polimento 

confere aos instrumentos, uma superfície mais regular e sem defeitos, que 

podem vir a permanecer após o processo de usinagem, aumentando o risco de 

fratura do instrumento, bem como a formação de trincas durante o PQM 

(LOPES et al., 2015). Para padronizar o diâmetro apical dos canais radiculares, 

todos foram instrumentados até o instrumento BR5 (40/0.4). 

O emprego do NaOCl a 2,5% e EDTA a 17% como substâncias 

irrigantes pode promover um enfraquecimento dentinário. No entanto, esse 

impacto pode ser reduzido, quando utilizados no tempo de exposição 

adequado (MAI et al,. 2010). Além disso, a tensão superficial baixa do EDTA 

permite que este penetre facilmente através dos túbulos dentinários e 

removendo a smear layer até uma profundidade de 2,5 a 4 mm (JHAMB et al., 

2009; YILMAZ et al., 2011). Esta remoção promove uma alteração na 

superfície dentinária, a qual permite melhor adaptação do cimento endodôntico, 

melhorando sua adesão à parede do canal radicular, e consequentemente o 
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seu selamento (ÇALT & SERPER, 2002; JHAMB et al., 2009). Após o término 

do PQM, os canais foram irrigados com água destilada, para neutralizar os 

efeitos das soluções irrigadoras, no processo de presa dos cimentos 

endodônticos. 

A seleção da técnica de obturação de cone único permitiu excluir as 

forças de compactação geradas pelo uso dos espaçadores (HOLCOMB et al., 

1987; SORNKUL & STANNARD, 1992). Além disso, o volume do cimento 

requerido é minimizado, quando utilizados com cones calibrados, de acordo 

com o sistema de instrumentação. Diversos estudos têm mostrado que a 

técnica de cone único diminui a incidência de fratura radicular, quando 

comparada com outras técnicas de obturação (TROPE & RAY, 1992; TAY & 

PASHLEY, 2007). 

Nos ensaios mecânicos, o ligamento periodontal não foi simulado em 

acordo com um trabalho que avaliou a influência da simulação do ligamento 

periodontal, na resistência de união e na resistência à fratura de raízes tratadas 

endodonticamente e reabilitadas com pinos intrarradiculares. Neste estudo, 

MARCHIONATTI et al., (2014) avaliaram se a simulação do ligamento 

influenciava na distribuição das tensões nos ensaios mecânicos. Concluíram 

que a simulação não interfere na distribuição de tensões e que seu uso se 

torna opcional. 

As técnicas experimentais para avaliar fraturas radiculares utilizam 

geralmente espaçadores digitais, os quais aplicam uma força dentro da massa 

obturadora do canal radicular (PITTS & NATKIN, 1983; HOLCOMB et al., 1987; 

MONAGHAN et al., 1993; WILCOX et al., 1997; LERTCHIRAKARN et al., 1999; 

LAM et al., 2005; HAMMAD et al., 2007). O emprego de um espaçador digital 
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foi escolhido neste estudo, por produzir uma distribuição de forças dentro das 

paredes do canal radicular, e a ocorrência da FRV como resultado das forças 

transmitidas na raiz, através do material obturador (LERTCHIRAKARN et al., 

1999; HAMMAD et al., 2007). Este tipo de fratura assemelha-se àquela 

originada em decorrência das etapas do tratamento endodôntico e dos dentes 

reabilitados com pinos intrarradiculares (LERTCHIRAKARN et al., 2002). 

A direção vertical da força aplicada sobre as raízes nos ensaios 

mecânicos foi semelhante à utilizada em outros estudos (PITTS & NATKIN, 

1983; HOLCOMB et al., 1987; MONAGHAN et al., 1993; WILCOX et al., 1997; 

LERTCHIRAKARN et al., 1999; LERTCHIRAKARN et al., 2002; TEIXEIRA et 

al., 2004; LAM et al., 2005; HAMMAD et al., 2007). Esta força vertical simula a 

força de mastigação com carga axial nos dentes posteriores.  

 

8.2. Revisão de literatura e resultados 

A perda de estrutura dentária decorrente do tratamento endodôntico e a 

reabilitação com uso de pinos e núcleos são os principais fatores que levam 

redução da resistência mecânica dos dentes e, consequentemente favorecem 

a incidência da FRV. Em razão disso, qualquer material utilizado na obturação 

do canal radicular que pudesse compensar este enfraquecimento, contribuindo 

na redução de fraturas radiculares, seria favorável.  

Dentes tratados endodonticamente e com estrutura comprometida 

podem ser restaurados com materiais que possuam propriedades físicas e 

mecânicas similares à dentina. O uso conjunto de cimentos resinosos e pinos 

de fibra de vidro tem demonstrado melhor distribuição das forças ao longo da 

raiz, contribuindo assim para a preservação da estrutura remanescente de 
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dentes comprometidos (MARTINEZ - INSUA et al., 1998; AKKAYAN et al., 

2002). Alguns autores (SIVERS et al., 1992; ZOGHEIB et al., 2011) afirmaram 

que retentores intrarradiculares não fortalecem o remanescente dentário, e que 

o pino é necessário em caso de perda substancial da estrutura dental, apenas 

para proporcionar retenção mecânica ao núcleo de preenchimento, sem 

aumentar a resistência à fratura do elemento dental. Outros pesquisadores 

(BORTOLUZZI et al; 2007; D’ARCANGELO et al., 2008; SCHMOLDT et al., 

2011) observaram que a resistência à fratura radicular de um dente tratado 

endodônticamente, aumentou quando este foi restaurado com retentor 

intrarradicular, em comparação à aquele que possuía somente o tratamento 

endodôntico convencional com guta-percha.  

Uma etapa importante dos procedimentos endodônticos é obturação 

adequada do SCR após o PQM. Assim, materiais obturadores com potencial de 

fortalecimento da estrutura radicular têm sido estudados e propostos como uma 

alternativa para aumentar à resistência à fratura radicular de dentes tratados 

endodonticamente (SHAHEEN et al., 2013). 

Uma variedade de cimentos endodônticos é empregada visando 

melhorar a resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente 

(KARAPINAR et al., 2009; GHONEIM et al., 2011). Estudos anteriores 

(SOUSA-NETO et al., 2002; MAMOOTIL & MESSER, 2007) mostraram que 

cimentos à base de resina epóxica apresentam maior adesão à dentina 

radicular e penetração nos túbulos dentinários, do que os cimentos à base de 

óxido de zinco-eugenol e à base de ionômero de vidro. Como resultado, 

cimentos à base de resina epóxica aumentam a resistência à fratura radicular 

(SAGSEN et al., 2012).  
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A introdução da tecnologia biocerâmica começou a oferecer uma nova 

alternativa para os materiais de obturação endodôntica. KOCH & BRAVE 

(2010) afirmaram que biocerâmicas têm excelente biocompatibilidade, 

resultando num aumento da resistência das raízes após a obturação. 

Cimentos endodônticos biocerâmicos exibem uma ligação química às 

paredes de dentina (SAGSEN et al., 2012). COBANKARA et al. (2002) 

relataram que esta ligação química melhora a resistência à fratura de dentes 

obturados. No presente estudo, essa ligação química pode ter melhorado a 

resistência a fratura dos dentes obturados com EndoSequence BC no ensaio 

de compressão com placa. Além disso, a profunda penetração do cimento nas 

irregularidades do canal e nos túbulos dentinários pode ser atribuída ao 

tamanho de suas partículas e a reação de presa do material (BIRD et al., 

2012). Como resultado da penetração profunda nos túbulos dentinários, a 

adesão do cimento é aumentada, promovendo um aumento da resistência à 

fratura (SAGSEN et al., 2012). A profundidade de penetração dos cimentos não 

foi mensurada no estudo.  

No presente estudo, a eficácia do cimento EndoSequence BC na 

resistência à FRV foi comparada ao cimento AH Plus. Os resultados mostraram 

que tanto o AH Plus, quanto o EndoSequence BC aumentaram a resistência à 

FRV de dentes obturados, quando comparados ao controle positivo. SAGSEN 

et al. (2012) demonstraram que o cimento AH Plus aumentou a resistência à 

fratura de canais radiculares tratados endodonticamente. Da mesma forma, 

ERSEV et al. (2012) relataram que o grupo no qual o AH Plus foi utilizado com 

a técnica de cone único revelou significativamente maior resistência à fratura, 
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do que em raízes instrumentadas, mas não obturadas. Portanto, os resultados 

do nosso estudo são compatíveis com os destes estudos.  

Com relação à força máxima suportada por cada grupo, o grupo de 

controle negativo apresentou valores maiores que os demais grupos, tanto no 

ensaio de compressão com placa, quanto no ensaio de compressão com 

espaçador. Este resultado está de acordo com outros estudos (GHONEIM et 

al., 2011; CELIKTEN et al., 2015).  

Com relação à resistência à compressão, o grupo de controle negativo 

mostrou-se mais resistente, do que os demais grupos. No entanto, os sistemas 

obturadores empregados não apresentaram entre si diferença estatística 

significativa. No ensaio que avaliou à resistência à compressão apenas dos 

materiais obturadores, isoladamente, uma resistência significativamente maior 

foi observada no sistema AH Plus. De acordo com as informações fornecidas 

pelo fabricante, cimentos endodônticos à base de silicato de cálcio necessitam 

de água para a reação de presa, dentro dos túbulos dentinários. Esta umidade 

pode não ter sido suficiente para o endurecimento deste material, configurando 

a baixa resistência à fratura. Esta constatação foi comprovada por NAGAS et 

al. (2012), que avaliaram os efeitos das condições de umidade intrarradicular, 

na resistência de união dos cimentos iRoot SP, Epiphany e MTA Fillapex. Estes 

autores concluíram que é necessário deixar o canal ligeiramente úmido, antes 

do início da obturação. 

Estudos prévios (TUNA et al., 2011; EL- MA’AITA et al., 2014) 

investigaram a resistência à fratura de dentes tratados endodonticamente 

utilizando um material de obturação à base de MTA. TANALP et al. (2012) 

constataram que MTA Fillapex não melhorou a resistência à fratura de dentes 



70 
 

imaturos, resultado em conformidade com o presente estudo. Em contraste, no 

estudo de SAGSEN et al. (2012) verificaram que MTA Fillapex promoveu um 

aumento da resistência à fratura dos dentes tratados endodonticamente.  

TOPÇUOGLU et al. (2013) avaliaram a resistência à fratura de dentes 

obturados com três diferentes cimentos endodônticos: EndoSequence BC,  

Biosealer Endo e AH Plus Jet. Os resultados mostraram que o Biosealer Endo 

à base de MTA, não aumentou a resistência à fratura das raízes 

instrumentadas. Em contraste, o EndoSequence BC e AH Plus Jet aumentaram 

a força para fraturar a raiz de pré-molar. Resultados compatíveis com o 

presente estudo. 

Em relação à direção, a fratura vertical no sentido vestíbulo-lingual foi a 

mais observada no presente estudo. ZAMIN et al. (2012) afirmaram que a 

direção da aplicação de força pode influenciar na direção das fraturas. Estudos 

(LERTCHIRAKARN et al., 2002; TEIXEIRA et al., 2004) nos quais se aplicou 

uma força vertical, geralmente foram observadas fraturas no sentido vestíbulo-

lingual. De acordo com os resultados do nosso estudo, o tipo de cimento 

utilizado não teve impacto sobre a diversidade dos tipos de fratura.  

DUDEJA et al. (2015) realizaram um estudo com o objetivo de comparar 

o pH, a difusão de íons de cálcio e a resistência à fratura utilizando diferentes 

cimentos: MTA Fillapex, iRoot SP e Ultracal em reparação de defeitos 

simulados de reabsorção radicular. O resultado encontrado foi uma maior 

resistência à fratura do MTA Fillapex seguido por iRoot SP e grupo Ultracal.  

CELIKTEN et al. (2015) avaliaram a resistência à fratura vertical de 

raízes obturadas com diferentes sistemas de obturação. Neste estudo, os 

sistemas EndoSequence BC e Smartpaste Bio mostraram valores 
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significativamente mais baixos, do que os valores de fratura do grupo de 

controle negativo. Em contraste, estudos (SAGSEN et al., 2012; TOPÇUOGLU 

et al., 2013) mostraram que a resistência à fratura de raízes obturadas com 

cimento biocerâmico (iRoot SP e EndoSequence BC) não foram 

significativamente diferente, quando comparada com o grupo de raízes 

intactas. No estudo de CELIKTEN et al. (2015), o sistema de obturação à base 

de ionômero de vidro indicou valores maiores para fraturar, do que aqueles 

obturados com sistemas biocerâmicos. Por outro lado, não houve diferença 

estatística significativa na resistência à fratura entre o grupo Activ GP e grupo 

controle negativo. Segundo os autores, isto pode estar relacionado com o a 

criação de um monobloco entre o material obturador e as paredes dentinárias. 

Outros estudos (FISHER et al., 2007; HASHEM et al., 2009) também relataram 

uma ligação superior do sistema Activ GP à dentina. Em contraste, GHONEIM 

et al. (2011) demonstraram que a resistência à fratura de raiz obturada com o 

sistema Activ GP foi menor, do que o grupo de controle negativo. No entanto, o 

cimento biocerâmico (iRoot SP) usado em conjunto com cones de guta percha 

revestido de ionômero de vidro, fortaleceu os dentes tratados 

endodonticamente a um nível comparável ao de dentes hígidos. 

É importante afirmar que os achados deste estudo devem ser 

interpretados considerando as limitações naturais de um ensaio laboratorial, 

que não reproduz todas as variações encontradas na cavidade oral. Desta 

forma, se faz necessário mais investigações laboratoriais avaliando as 

propriedades mecânicas desses materiais obturadores, em virtude de não 

existir uma padronização da metodologia que avalia a resistência à FRV de 

raízes fragilizados pós tratamento endodôntico.  
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9. CONCLUSÕES 

 

Com as limitações do presente estudo ex vivo, pode-se concluir que: 

 De acordo com a metodologia empregada o sistema de obturação do 

canal radicular composto por um cimento endodôntico biocerâmico 

associado a um cone de guta-percha revestido por nano partículas 

biocerâmicas, influenciou na resistência à FRV, de dentes tratados 

endodonticamente; 

 Ensaio de compressão com espaçador: A associação do cimento 

endodôntico EndoSequence BC com BC Point não demonstrou potencial 

de reforço radicular (resistência à FRV) em dentes tratados 

endodonticamente quando comparado com AH Plus. 

 Ensaio de compressão com placa: Os cimentos EndoSequence BC com 

conjunto com BC Point e AH Plus em conjunto com guta-percha, 

fortaleceram os dentes tratados endodonticamente a um nível 

compatível ao controle negativo. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

 

 

 



93 
 

ANEXO II 

 

Submissão do projeto ao CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) da 

Universidade Estácio de Sá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


