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RESUMO

Este estudo ex vivo comparou a influência de sistemas de obturação de canais radiculares, na resistência à fratura radicular vertical. Trinta pré-
molares inferiores com canal único foram descoronados e distribuídos aleatoriamente em um grupo controle (sem tratamento) e dois 
experimentais. 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 o auxílio de um disco diamantado flexível de dupla face segmentado nº 
7011 acoplado a um micromotor elétrico os dentes foram seccionados. Os canais radiculares foram instrumentados até o diâmetro apical 
empregando o sistema BioRace até o instrumento BR5 (40/.04) associado ao hipoclorito de sódio a 2,5% como substância irrigadora, após a 
conclusão da instrumentação os canais foram irrigados com 2 ml de hipoclorito de sódio 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. Posteriormente os canais foram  obturados com EndoSequence BC Sealer associado ao BC Points ou AH Plus associado a cone de 
guta-percha convencional, empregando a técnica de cone único. Após duas semanas de armazenamento em 100% de umidade e temperatura de 
37ºC, cada raiz foi submetida ao teste de compressão por meio de uma máquina de ensaio universal na velocidade de 0,5 mm/min, até ocorrer a 
fratura. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis com nível de significância de p<0,05. Os resultados não revelaram diferença 
estatisticamente significativa na carga necessária para fraturar raízes obturadas pelos sistemas testados (p>0,05). As raízes do grupo controle 
apresentaram resistência à fratura ligeiramente maior, quando comparado aos grupos experimentais, porém esta diferença não foi 
estatisticamente significante (p>0,05). Pode-se concluir que as raízes obturadas por ambos os sistemas testados apresentaram resistência à 
fratura vertical estatisticamente semelhante, quando comparadas às raízes não tratadas.
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