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RESUMO

CAMILO, C. C. A. Avaliação da técnica de obturação usando cone único de sistemas
reciprocantes com diferentes cimentos, em relação ao selamento apical e adesividade à
dentina. 2014. 82 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
O objetivo deste estudo ex vivo foi avaliar o selamento apical e a resistência de
união à dentina radicular da obturação de canais radiculares usando a técnica do
cone único dos sistemas WaveOne e Reciproc com diferentes cimentos, em
comparação à técnica da condensação lateral. Foram selecionados caninos
superiores humanos cujas coroas foram removidas permanecendo a s raízes com
15 mm. A amostra foi distribuída aleatoriamente de acordo com o sistema de
instrumentação/ técnica de obturação: Reciproc R40/Cone único R40; WaveOne
Large/Cone único Large e ProTaper Universal (até instrumento F4)/Condensação
lateral. Posteriormente, 9 subgrupos (n=20) foram estruturados conforme o cimento
endodôntico: AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex. Após preparo biomecânico e
obturação dos canais radiculares, os espécimes foram armazenados a 37 o C e
100% de umidade por período correspondente a três vezes o tempo de
endurecimento dos cimentos. O método de filtração de fluidos foi utilizado para
verificação do selamento apical em 10 espécimes de cada subgrupo. Espécimes
apenas com cone de guta-percha e sem cimento (n=6) e outros completamente
impermeabilizados (n=2) foram os controles positivos e negativos, respectivamente.
Dos 10 espécimes remanescentes de cada subgrupo foram obtidas fatias de
dentina com 1 mm de espessura (3 por terço radicular: cervical, médio e apical),
sendo 6 (2 fatias por terço) utilizadas para o teste de push-out. O tipo de falhas
ocorridas após a desunião foi avaliado em microscópio óptico (25X de aumento).
Dentre as outras fatias, foram selecionadas 5 de cada terço, em cada subgrupo,
para análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) (1000X de aumento).
Foram mensurados doze pontos na interface material obturador/dentina e os
seguintes escores foram atribuídos para a adaptação da obturação: 0 (seções sem
lacunas); 1 (seções com pequenas falhas, <1 µm); 2 (seções com muitas lacunas,
entre 1 µm e 10 µm) e 3 (sem adaptação, lacunas >10 µm). Os dados de infiltração
apical e resistência de união (RU) foram analisados pelo teste ANOVA duas vias e
teste de Tukey (p<0,05). Os testes de Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls
(p<0,05) foram utilizados para análise dos dados referentes à adaptação da
obturação. Em relação ao selamento apical, as três técnicas apresentaram
diferenças entre si, com melhores resultados para a condensação lateral (p<0,05).
A técnica WaveOne propiciou menor índice de filtração de fluido que a Reciproc,
sem diferença estatisticamente significante entre os cimentos (p>0,05). As técnicas
de cone único apresentaram menores valores de RU que a condensação lateral
(p<0,05), enquanto nesta última técnica o cimento AH Plus apresentou os
maiores valores de RU, sendo estatisticamente superior ao MTA Fillapex e
Epiphany SE (p<0,05). Houve predominância de falhas adesivas à dentina no terço
apical e mistas nos terços médio e cervical. A análise por MEV mostrou melhor
adaptação na interface dentina/material obturador para o cimento AH Plus que
para os cimentos MTA Fillapex e Epiphany SE (p<0,05). Concluiu-se que as
técnicas de cone único apresentaram maior infiltração apical e menor resistência
de união que a condensação lateral. Melhor adaptação marginal foi obtida com o
cimento AH Plus, independentemente da técnica de obturação utilizada.

ABSTRACT
CAMILO, C. C. A. Evaluation of single-cone obturation techniques of
reciprocating systems with different sealers related to the apical sealing
and bond strength to dentin. 2014. 82 p . Tese (Doutorado) – Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2014.
The aim of this ex vivo study was to evaluate the apical sealing and bond
strength (BS) of root canal filling using single-cone from WaveOne and
Reciproc systems associated to different sealers compared with the lateral
condensation technique. The crowns of maxillary human canines were
sectioned in order to standardize the root length to 15 mm. The sample was
randomly allocated according to instrumentation system /obturation technique:
R40 Reciproc file/ R40 single cone; WaveOne Large/Large single cone;
ProTaper Universal (up to F4 file)/ Lateral condensation. Subsequently, 9
subgroups (n=20) were defined according to root canal sealer: AH Plus,
Epiphany SE and MTA Fillapex. After the preparation and filling procedures, the
specimens were stored at 37°C and 100% humidity for a period three times
longer than the setting time of the sealers. The fluid filtration method was used
to investigate the apical sealing in 10 specimens of each subgroup. Specimens
with only cone and without sealer (n=6) and others completely sealed (n=2)
were used as positive and negative controls, respectively. Slices with 1 mm
thickness (3 per root third: cervical, middle and apical) were obtained from the
remaining specimens of each subgroup, while 6 slices (2 per third) were
submitted to push-out test. Failures modes were evaluated in optical
microscope (magnification 25X). Among the other slices for each experimental
condition, five were selected from each third for analysis by scanning electron
microscopy (SEM) (magnification 1000X). Twelve points were measured in
filling material/dentin interface, and the following scores were used in order to
evaluate the root filling adaptation: 0 (sections without gaps); 1 (sections with
small gaps, <1µm); 2 (sections with many gaps, between 1 µm and 10 µm) and
3 (without adaptation, gaps>10 µm). The data on apical infiltration and BS were
analyzed by two way ANOVA test and Tukey’s test (p<0.05). The Kruskal-Wallis
test followed by Student-Newman-Keuls test (p<0.05) were used for data
analysis concerning the adaptation of the root filling. Regarding the apical
sealing, there was statistical difference between the obturation techniques,
whereas the lateral condensation showed the best results (p<0.05). The
WaveOne technique provided lower rate of fluid filtration than Reciproc, and no
statistically significant differences were observed between the sealers (p>0.05).
The single-cone techniques showed lower values of BS than lateral
condensation, in which AH Plus showed the highest BS values, with statistical
difference from MTA Fillapex and Epiphany SE (p<0.05). There was
predominance of adhesive failures in the apical third and mixed failures in the
middle and cervical thirds. The SEM analysis revealed better adaptation in the
filling material/dentin interface for AH Plus than MTA Fillapex and Epiphany SE.
It was concluded that the single-cone techniques resulted in highest apical
infiltration and lowest BS than lateral condensation one. Better marginal
adaptation was obtained with AH Plus, regardless of obturation technique used.
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A evolução tecnológica nas últimas décadas para os procedimentos de
preparo e obturação do sistema de canais radiculares (SCR) tem propiciado
maior

eficácia

e

qualidade

do

tratamento

endodôntico.

Destaca-se

o

desenvolvimento de instrumentos rotatórios de níquel-titânio (NiTi), os quais
mudaram os conceitos de preparo do SCR, mantendo a anatomia original dos
canais com poucas alterações (MOORE et al., 2009; YIN et al., 2010; PAQUÉ;
PETERS, 2011; HASHEM et al., 2013; CELIK et al., 2013). Além disso, a
instrumentação rotatória de NiTi propicia superfícies regulares e conicidades
uniformes das paredes dos canais radiculares, que favorecem a inserção do
material obturador e selamento do espaço pulpar (NAGAS et al., 2009). Diferentes
sistemas rotatórios de NiTi passaram a disponibilizar cones de guta-percha com
conicidades e calibres de ponta idênticos aos instrumentos rotatórios utilizados
para a finalização do preparo, permitindo a obturação com cone único (GORDON
et al., 2005; EPLEY et al., 2006; NAGAS et al., 2009; SCHÄFER et al., 2012).
Com o objetivo de otimizar o preparo dos canais radiculares, foi proposta
nova geração de instrumentos de NiTi, acionados com o movimento reciprocante,
em que um único instrumento é utilizado para o preparo (BÜRKLEIN et al., 2012;
KIM et al., 2012; PEDULLÀ et al., 2013; SHEN et al., 2013; VERSIANI et al.,
2013a; BÜRKLEIN et al., 2014). No movimento reciprocante, o corte do instrumento
é estabelecido no sentido anti-horário seguido pela sua liberação por rotação
menos ampla no sentido horário, favorecendo o avanço do instrumento em direção
apical (DE-DEUS et al., 2013; BÜRKLEIN et al., 2014). Esses instrumentos são
fabricados a partir da liga M-Wire, que se origina de tratamento térmico da liga
convencional de NiTi (BÜRKLEIN et al., 2012; BERUTTI et al., 2012; PEDULLÀ et
al., 2013; SHEN et al., 2013).
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O processo de fabricação desses instrumentos resulta em maior flexibilidade
e resistência à fadiga cíclica quando comparados aos instrumentos convencionais
de NiTi (PEDULLÀ et al., 2013; SHEN et al., 2013). Os instrumentos reciprocantes
são comercializados com os sistemas WaveOne (Dentsply Maillefer, Baillagues,
Suíça) e Reciproc (VDW, Munique, Alemanha). Cada sistema é constituído por três
instrumentos, a saber: 21.06, 25.08 e 40.08 para o WaveOne e 25.08, 40.06 e
50.05 para o Reciproc (VERSIANI et al., 2013a). Para cada instrumento é
disponibilizado cone de guta-percha correspondente, para obturação pela técnica
do cone único (SCHÄFER et al., 2013; CAPAR et al., 2014).
Após o preparo do SCR com instrumentos rotatórios convencionais ou
reciprocantes, as técnicas de obturação com cone único têm sido investigadas
principalmente com relação ao percentual de área do canal preenchida por
guta-percha e cimento (GORDON et al., 2005; SCHÄFER et al., 2012). Em canais
com secção transversal circular essas técnicas proporcionam melhor capacidade de
preenchimento (ROMANIA et al., 2009; SCHÄFER et al., 2012); já em canais
irregulares e/ou achatados podem acarretar vazios e maior volume de cimento na
obturação (EPLEY et al., 2006; SCHÄFER et al., 2012), embora alguns estudos
(GORDON et al., 2005; RODRIGUES et al., 2012) não tenham reportado espaços
vazios em canais achatados. Maior quantidade de guta-percha na obturação é
desejável, pois esse material obturador é estável dimensionalmente, enquanto o
cimento pode contrair durante a presa e também solubilizar ao longo do tempo
(NAGAS et al., 2009; WU et al., 2009; SCHÄFER et al., 2013).
Idealmente, o cimento obturador deve preencher as irregularidades da
interface guta-percha/parede dentinária formando fina camada, uniformemente
distribuída para prevenir infiltração apical (SALEH et al., 2003; LI et al., 2014). Para
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esse fim, o cimento AH Plus (Dentsply-De Trey, Konstanz, Alemanha) tem sido
considerado o padrão-ouro, uma vez que possui boa capacidade de escoamento e
selamento apical (VERSIANI et al., 2006; RESENDE et al., 2009; NAGAS et al.,
2009; DE-DEUS et al., 2012), biocompatibilidade (SILVEIRA et al., 2011), além de
apresentar união química à rede de colágeno da dentina radicular (FISHER et al.,
2007; NEELAKANTAN et al., 2011).
Avanços na tecnologia adesiva propiciaram o surgimento de cimentos
resinosos à base de resina metacrilato para utilização com o Resilon (Pentron
Clinical Technologies), um poliuretano industrial, apresentado como alternativa à
guta-percha (KIM et al., 2010). O cimento de metacrilato Epiphany SE é uma
evolução do Epiphany, o qual conservou em sua formulação as duas principais
bases de matriz de resina e foi acrescido de ácidos e do composto 2-hidroxietil
metacrilato (HEMA), passando a ser autocondicionante e, consequentemente,
dispensando o condicionamento inicial da parede dentinária (DE-DEUS et al.,
2009; KIM et al., 2010). O principal conceito da obturação com Resilon e
cimentos de metacrilato seria a união cimento/material sólido/parede dentinária
com a formação de possível monobloco intracanal, a fim de minimizar a infiltração
marginal e aumentar a resistência à fratura radicular (SHIPPER et al., 2004;
MONTEIRO et al., 2011; NAGPAL et al., 2012). Os cimentos Epiphany e Epiphany
SE também têm sido utilizados conjuntamente com a guta-percha (MANICARDI et
al., 2011; CARNEIRO et al., 2012).
Recentemente, um novo cimento obturador à base de salicilato de cálcio foi
lançado no mercado, o MTA Fillapex (Angelus Indústria de Produtos Odontológicos
Ltda, Londrina, Brasil). Esse cimento foi idealizado a partir do agregado trióxido
mineral (MTA), melhorando-se as características de escoamento, tempo de presa
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e adesividade. Apresenta em sua composição resina salicilato, nanopartículas de
sílica, resina diluente, resina natural, óxido de bismuto e pigmentos, além do MTA
(ASSMANN et al., 2012; NAGAS et al., 2012). Vários estudos têm reportado
satisfatórias

propriedades

físico-químicas

do

MTA

Fillapex,

como

baixa

solubilidade e desintegração (VITTI et al., 2013), bom escoamento (SILVA et al.,
2013; VIAPIANA et al., 2014), pH alcalino (SILVA et al., 2013), radiopacidade
adequada (SILVA et al., 2013; TANOMARU-FILHO et al., 2013), além de atividade
antimicrobiana (OZCAN et al., 2013). No entanto, esse cimento tem apresentado
menores valores de resistência de união à dentina radicular que o AH Plus, em
diferentes condições experimentais (SAGSEN et al., 2011; AMIN et al., 2012).
A resistência de união de materiais obturadores à dentina radicular tem sido
avaliada pelo teste de push-out, usando a dentina intrarradicular como substrato.
Nesta condição, ocorre a imbricação do material obturador na dentina de maneira
similar à que ocorre no interior do canal radicular obturado (SOUSA-NETO et al.,
2005). Além disso, durante o teste de push-out a força é aplicada paralelamente
à interface dentina-material obturador, simulando melhor as condições clínicas e,
por esse motivo, tem sido considerado o método mais adequado para avaliação
da adesividade (TEIXEIRA et al., 2009; CARNEIRO et al., 2012).
Em relação à capacidade de selamento apical de materiais obturadores,
metodologias comumente empregadas incluem a infiltração linear de corantes
(SOUSA-NETO et al., 2002; NAGAS et al., 2009; AL-HADLAQ et al., 2010; KQIKU
et al., 2011), penetração de bactérias (SHIPPER et al., 2004; DE-DEUS et al., 2008;
NAWAL et al., 2011), infiltração de glicose (SHEMESH et al., 2006; KARAPINARKAZANDAĞ et al., 2010; DE-DEUS et al., 2012) e filtração de fluidos (YILMAZ et
al., 2009; NEELAKANTAN et al., 2011; DE-DEUS, 2012; EL SAYED et al., 2013).
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A

filtração

de

fluidos

destaca-se

por

quantificar

a microinfiltração apical

(SHAHRAVAN et al., 2007; DE-DEUS, 2012) por meio da quantidade de fluido que
penetra em determinada área na unidade de tempo. Baseia-se no princípio de que
nenhum movimento de fluido será detectado se o sistema de canais radiculares
estiver completamente selado (PAQUÉ; SIRTES, 2007; DE-DEUS et al., 2008;
YILMAZ et al., 2009; ONAY et al., 2009; HIRAI et al., 2010; MAHDI et al., 2013).
Outro aspecto relacionado à obturação de canais radiculares que tem
despertado grande interesse de pesquisadores é a avaliação microscópica da
interface massa obturadora/paredes do canal radicular, evidenciando a espessura e
uniformidade da camada de cimento e a profundidade de penetração desse material
obturador nos túbulos dentinários (HAMMAD et al., 2009; DE-DEUS et al.,
2012; HARAGUSHIKU et al., 2012; VIAPIANA et al., 2013). As metodologias
utilizadas para a análise da interface incluem microscopia óptica e análise
digital de imagens (WEIS et al., 2004; ZASLANSKY et al., 2011), MEV e
espectrometria de energia dispersiva (MORADI et al., 2009a; HARAGUSHIKU et
al., 2012; SOUZA et al., 2012; VIAPIANA et al., 2013), microscopia de varredura
confocal a laser (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2009; MARCIANO et al., 2011;
CAVENAGO et al., 2012; DE-DEUS et al., 2012; VIAPIANA et al., 2013;
RACHED-JÚNIOR et al., 2014) e microtomografia computadorizada (HAMMAD et
al., 2009; ZASLANSKY et al., 2011; GANDOLFI et al., 2013; WOLF et al., 2014).
Além das variações metodológicas, fatores como a técnica de obturação
empregada, o ângulo entre a parede dentinária e o túbulo, o diâmetro do túbulo e o
tipo de cimento obturador podem exercer influência na espessura e penetração dos
cimentos nos túbulos dentinários (RAVINDRANATH et al., 2011; DE-DEUS et al.,
2012; VIAPIANA et al., 2013).
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Diante do exposto, o advento dos sistemas de instrumentos reciprocantes,
WaveOne e Reciproc, vinculados às respectivas técnicas de cone único, trouxe
nova perspectiva para o preparo e obturação do sistema de canais radiculares
(SCHÄFER et al., 2013). No entanto, limitadas informações estão disponíveis
sobre a capacidade de selamento apical e a resistência de união à dentina radicular
proporcionadas por essas técnicas, principalmente quando associadas a cimentos
obturadores de diferentes composições químicas.
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A proposta desse estudo ex vivo foi avaliar, usando diferentes metodologias,
a capacidade de selamento apical e a resistência de união à dentina radicular da
obturação de canais radiculares com cone único de sistemas reciprocantes com
cimentos resinosos e à base de salicilato de cálcio. Assim, foram avaliados:



A infiltração apical em obturações de cone único dos sistemas
WaveOne e Reciproc, em relação à técnica da condensação
lateral, utilizando os cimentos obturadores AH Plus, Epiphany SE
e MTA Fillapex, por meio do método de filtração de fluido.



A resistência de união ao cisalhamento por extrusão (push-out)
de obturações realizadas pela técnica de cone único dos
sistemas WaveOne e Reciproc e técnica da condensação lateral,
com os cimentos AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex.



O padrão de falha ocorrido durante a desunião, por meio de
microscópio óptico, nas técnicas de obturação e cimentos
supracitados.



A interface adesiva formada entre os materiais obturadores e
a dentina, por meio de análise quali-quantitativa em microscopia
eletrônica de varredura (MEV).
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Delineamento experimental
Os fatores em estudo investigados foram as técnicas de obturação dos
canais radiculares em três níveis (técnicas de cone único Reciproc e WaveOne e
condensação lateral), os cimentos obturadores (AH Plus, Epiphany SE e MTA
Fillapex) e os terços radiculares, (cervical, médio e apical), que foram analisados
como sub-parcela. As variáveis respostas foram o selamento apical, a resistência
de união e a adaptação das obturações à dentina radicular. Para melhor
compreensão da sequência metodológica empregada, os procedimentos adotados
foram expressos no fluxograma abaixo:

Figura 1. Fluxograma da sequência metodológica do estudo.
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Seleção e preparo das amostras
O projeto do presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, em 19 de abril
de 2013, pelo parecer nº 250.009, CAAE nº 15278013.0.0000.5146 (Anexo). Após a
aprovação, foram obtidos caninos superiores humanos provenientes do Banco de
Dentes do Curso de Odontologia da Unimontes.
Os dentes foram armazenados em solução de timol 0,1% e posteriormente
lavados em água corrente durante 24h para eliminação dos resíduos de timol.
Após esse procedimento, a superfície radicular externa foi submetida à raspagem
com ultrassom (Profi II Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil).
Em seguida, os dentes foram examinados macroscopicamente e radiografados
nos sentidos orto e mésio-radial em aparelho de radiografia digital (WYS, Softys
Dental, Paris, França).
Foram

selecionados

204

dentes,

seguindo

os

seguintes

critérios:

unirradiculares com raiz reta e completamente formada, sem achatamentos
pronunciados, apresentando um único canal, sem calcificações ou reabsorções.
Além disso, os ápices dos dentes foram analisados com lupa estereoscópica (25X)
e fotografados para verificação da forma do forame apical e a distância do
mesmo ao vértice radicular. Foram incluídos no estudo apenas dentes com
forames apicais únicos, centralizados (Figura 2) e com formatos semelhantes.

Materiais e Métodos | 17

Figura 2. Dente com a coroa inserida em suporte de acrílico
possibilitando a fotografia com lupa estereoscópica (25X) para
verificação da posição e forma do forame apical.

As coroas dentárias foram removidas na região cervical utilizando disco
diamantado (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em baixa rotação, sob refrigeração,
resultando em raízes com 15 mm de comprimento (Figura 3 A). Os espécimes
foram inseridos separadamente em

tubos de polipropileno tipo Eppendorf

(Eppendorf do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), contendo 1 mL de água
destilada (Figura 3 B). Em seguida, foram armazenados em estufa (37ºC, 100% de
umidade) por 72 horas, visando sua reidratação.

Figura 3. (A) Corte transversal próximo da região cervical do dente
utilizando um disco diamantado. (B) Espécime sem a parte coronária
inserido em tubo de polipropileno (Eppendorf).
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Após sua remoção do tubo Eppendorf, cada espécime teve o canal
radicular irrigado com 2 mL de hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5% (Farmácia Real,
Manipulação, Montes Claros, MG, Brasil) usando-se seringa plástica (Ultradent
Products Inc., South Jordan, UT, EUA) e agulha NaviTip 0,30 mm (Ultradent
Products Inc., South Jordan, UT, EUA). Uma lima tipo K#15 (Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Suíça) foi introduzida no canal até sua ponta se apresentar no forame
apical sendo observada com uma lupa estereoscópica (25X). O comprimento de
trabalho (CT) foi estabelecido subtraindo-se 1 mm dessa medida.
Preparo dos canais radiculares
As raízes foram distribuídas aleatoriamente em três grupos conforme sistema
de instrumentação/técnica de obturação: Reciproc R40 (40.06)/Cone único R40
(VDW, Munique, Alemanha); WaveOne Large (40.08)/Cone único Large (Dentsply
Maillefer, Baillagues, Suíça) e ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Baillagues,
Suíça) até instrumento F4/Condensação lateral com cone padronizado 40.02
(Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça) (Figura 4).

Figura 4. (A) Instrumento WaveOne Large e cone WaveOne Large;
(B) Instrumento Reciproc R40 e cone Reciproc R40. (C) Instrumento
ProTaper F4 e cone padronizado 40.02.
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Em cada um dos sistemas mecanizados, os canais foram preparados
seguindo-se as recomendações dos respectivos fabricantes. Inicialmente, foram
definidas na tela do motor elétrico VDW Silver (VDW GmbH, Munique, Alemanha)
as funções do movimento reciprocante correspondentes aos instrumentos Reciproc
e, posteriormente, aos instrumentos WaveOne. Os instrumentos foram utilizados nos
canais radiculares de forma passiva, com pequenos avanços (2 a 3 mm) em
direção apical até atingirem o CT. Cada instrumento foi empregado para o preparo
de dois canais radiculares (VERSIANI et al., 2013a).
A irrigação com NaOCl 2,5% foi realizada antes da instrumentação, no
decorrer da mesma, após três avanços do instrumento usando o movimento de
vaivém e também após a finalização do preparo. Volume de 2 mL de NaOCl foi
utilizado cada vez que os canais radiculares foram irrigados, por meio de
seringa plástica descartável de 5 mL e agulha NaviTip #30. Após

cada

procedimento de irrigação, os canais radiculares foram aspirados com cânula de
sucção para remoção do excesso de líquido. Finalizado o preparo, os canais foram
irrigados com 5 mL de NaOCl, aspirados e em seguida, preenchidos com 5 mL de
ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 17% (Farmácia Real Manipulação, Montes
Claros, MG, Brasil), durante 5 minutos, para remoção da camada de smear. Em
seguida, os canais foram irrigados com 10 mL de água destilada para neutralizar
os efeitos residuais do NaOCl e do EDTA (NAGAS et al., 2009). Realizou-se a
secagem com pontas de papel absorvente Reciproc R40 (VDW GmbH, Munique,
Alemanha) e pontas de papel WaveOne Large (Dentsply Maillefer, Baillagues,
Suíça), respectivamente, para as técnicas Reciproc e WaveOne.
Para o sistema ProTaper foi adotado o movimento de rotação contínua,
que foi programado no motor elétrico VDW Silver. Os instrumentos foram
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utilizados na seguinte sequência: SX até o terço médio do canal radicular
(velocidade: 250 rpm; torque: 300 g.cm); S1 até o CT (velocidade: 250 rpm;
torque: 300 g.cm); S2 até o CT (velocidade: 250 rpm; torque: 100 g.cm); os
instrumentos F1, F2 e F3, consecutivamente, até o CT (velocidade: 250 rpm;
torque: 150 g.cm) e F4 até o CT (velocidade: 250 rpm; torque: 200 g.cm). Os
instrumentos foram utilizados de forma passiva, com movimentos de avanços de 2
a 3 mm no sentido apical até atingirem o CT. Cada instrumento ProTaper foi
empregado para o preparo de cinco canais (UNAL et al., 2012). Após o uso de
cada instrumento, os canais foram irrigados e a camada de smear removida
conforme o protocolo descrito para os instrumentos de uso único. Para a
secagem dos canais radiculares foram utilizadas pontas de papel absorvente
padronizadas 40.02.
Obturação dos canais radiculares
Para a obturação dos canais radiculares foram utilizados os cimentos
obturadores AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex (Figura 5).

Figura 5. Cimentos obturadores utilizados: (A) AH Plus; (B)
Epiphany SE. (C) MTA Fillapex.
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A composição química dos cimentos utilizados e seus respectivos
fabricantes estão descritos na Tabela I.

Tabela I. Fabricantes e composição química dos cimentos obturadores utilizados no estudo.
Cimento

Fabricante

Composição química*

AH Plus

Dentsply De Trey,
Konstanz, Alemanha

Pasta A
Resina epóxi de
Bisfenol-A Resina
epóxi de Bisfenol-F
Tungstênio de cálcio
Oxido de zircônio
Silício Óxido de ferro

Epiphany SE

Pentron Clinical
Technologies, LLC,
Wallinford, CT, EUA

EBPADMA, HEMA, BISGMA, Resina de
metacrilato, bário-boro-silicato, sílica,
hidroxiapatita, cálcio- alumínio-flúor-silicato,
oxido de alumínio, oxicloreto de bismuto,
aminas, peróxido, foto iniciador,
estabilizadores e pigmentos.

MTA Fillapex

Angelus, Londrina,
PR, Brasil

Resina salicilato, resina diluente, resina
natural, óxido de bismuto, sílica
nanoparticulada, agregado de trióxido mineral
e pigmentos.

Pasta B
Dibenzil-diamina
Aminoadamantana
Tungstênio de cálcio
Óxido de zircônio
Silício Óleo de
silicone

*Conforme informações dos fabricantes.

Os cones de guta-percha Reciproc R40, WaveOne Large e padronizado
40.02 foram inseridos até o CT. A adaptação dos cones foi aferida por meio tátil
e visual e, em seguida, foram realizadas tomadas radiográficas orto e mésio-radial
para a confirmação radiográfica de adaptação na região apical. Os cimentos
obturadores foram manipulados de acordo com as instruções dos fabricantes. Em
todos os espécimes, previamente ao procedimento de obturação, uma lima tipo K
#25 (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça) foi utilizada em movimento de rotação no
sentido anti-horário para inserir pequena quantidade de cimento nas paredes dos
canais radiculares (SCHÄFER et al., 2012).
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Nas técnicas de cone único, os cones de guta-percha selecionados foram
untados com os cimentos obturadores e introduzidos nos canais radiculares com
movimentos circulares e gradativos, até o CT. Em seguida, o excesso de material
obturador foi removido na entrada do canal radicular com auxílio de condensador
(Odous, Belo Horizonte, MG, Brasil) previamente aquecido. Com a guta-percha
ainda plastificada, realizou-se a condensação vertical da massa obturadora usando
condensador manual #4 (Odous, Belo Horizonte, MG, Brasil), com pressão leve e
firme em direção apical por 5 segundos. Em seguida, foi realizada a limpeza final
com pensos de algodão umedecidos com álcool. Devido à natureza dual do
cimento Epiphany SE, os espécimes obturados com esse cimento foram
fotoativados na região cervical (Ultralux; Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil)
por 40 segundos (MARIN-BAUZA et al., 2010).
Nos espécimes obturados pela técnica da condensação lateral, o cone
padronizado 40.02 foi untado com o cimento e introduzido com movimento
circular e gradativo, até o CT. Espaçadores digitais tipo C (Dentsply Maillefer,
Baillagues, Suíça) foram introduzidos nos canais radiculares lateralmente ao cone
de guta-percha principal, alcançando profundidade de 2 a 3 mm aquém do CT.
Cones de guta-percha acessórios Fine (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça),
untados com cimento foram inseridos nos espaços criados. A inserção dos cones
acessórios ocorreu até que foi verificado o completo preenchimento dos canais
radiculares. Os procedimentos de corte do material obturador em nível cervical,
condensação vertical, limpeza da região cervical, radiografias finais orto e mésioradial das obturações dos canais radiculares foram realizados conforme descrito
para as técnicas de cone único.
De acordo com o protocolo, foram obturados três espécimes de cada
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subgrupo por vez, intercalando, assim, os nove subgrupos. Todas as etapas do
tratamento endodôntico foram executadas por um único operador.
Após a obturação, os espécimes foram armazenados a 37ºC e 100% de
umidade, aguardando-se 24 h, período pelo menos três vezes maior do que o
tempo de endurecimento de cada cimento (CARNEIRO et al., 2012).
Teste de filtração de fluido
O teste de filtração de fluidos foi realizado em aparelho desenvolvido no
Laboratório de Pesquisa em Odontologia do Doutorado Interinstitucional entre a
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e o
Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Para
a realização do teste, além dos subgrupos experimentais (n=10 de cada cimento)
foram estabelecidos dois grupos controle. No controle positivo, seis espécimes
tiveram seus canais radiculares preparados com os instrumentos Reciproc R40
(n=2),

WaveOne

Large

(n=2)

e

ProTaper

(n=2)

e

foram

preenchidos,

respectivamente, com os cones de guta-percha Reciproc R40, WaveOne Large e
cone padronizado 40.02, sem cimento obturador. No controle negativo, dois
espécimes foram preparados e obturados conforme os subgrupos (n=2) e tiveram
sua superfície radicular externa completamente impermeabilizada com

três

camadas de esmalte cosmético (Colorama Ceil Coml. Exp. Ind. Ltda. São Paulo,
Brasil) e uma camada de adesivo cianocrilato (Super Bonder, Loctite Henkel
Ltda, Itapevi, SP, Brasil), incluindo o forame apical e o corte cervical superior.
Os espécimes dos subgrupos experimentais tiveram sua superfície
radicular externa impermeabilizada, com exceção de 2 mm ao redor do forame
apical e do corte cervical superior, com três camadas de esmalte cosmético
(Colorama Ceil Coml. Exp. Ind. Ltda. São Paulo, Brasil) e após a secagem
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receberam uma camada de adesivo cianocrilato (Super Bonder, Loctite Henkel
Ltda, Itapevi, SP, Brasil).
Concluída a impermeabilização, os espécimes foram inseridos em tubos de
plástico (ponteira tipo Universal, CRAL Artigos para Laboratório Ltda, Cotia, São
Paulo, Brasil) e fixados com adesivo cianocrilato. A interface raiz/tubo foi
impermeabilizada com três camadas de esmalte cosmético e o conjunto conectado
ao aparelho de filtração de fluidos (Figura 6 A-B).

Figura 6. (A) Aparelho de filtração de fluidos usado: 1. Cilindro de ar comprimido; 2. Manômetro
para manutenção da pressão (10 psi); 3. Válvula para regulação da liberação do ar; 4.
Sistema capilar de polietileno; 5. Câmara de pressão contendo béquer (100 mL) para
reservatório de água destilada; 6. Lupa estereoscópica com máquina fotográfica para registro
do deslocamento da bolha; 7. Micropipeta graduada em microlitros; 8. Micro-seringa para
inserção da bolha de ar no sistema. (B) Detalhe da fixação do espécime no aparelho. (C)
Detalhe da bolha inserida na micropipeta.

Esse aparelho foi preenchido com água destilada sob pressão de 10 psi e,
em seguida, uma bolha de ar foi introduzida no sistema com uma micro-seringa. O
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índice de infiltração foi mensurado pelo deslocamento da bolha de ar na
micropipeta de vidro (Figura 6 C). Para o aparato de medição foi utilizada uma
lupa estereoscópica (aumento de 10X) onde foi fixada a micropipeta graduada em
microlitros. A capacidade da micropipeta equivaleu a 100 microlitros, graduada de
10 em 10 microlitros e cada intervalo de traços correspondia a 1 microlitro. Após a
verificação de que não havia nenhum vazamento nas conexões, o aparelho foi
calibrado por período de 4 minutos. Neste momento, a posição inicial da bolha
foi registrada por meio de foto na lupa estereoscópica e após 8 minutos uma
segunda foto registrou a posição final da bolha.
As imagens obtidas foram sobrepostas no programa Adobe Photoshop (Adobe
Systems, Inc, San Jose, CA, EUA) e posteriormente incluídas no programa Image J
(Wayne Rasband; National Institute of Health, Bethesda, MA, EUA), permitindo a
mensuração do deslocamento linear da bolha. As mensurações digitais foram
conduzidas por único examinador calibrado, independente e cego em relação aos
grupos experimentais. Dessa maneira, foi possível avaliar a quantidade de fluido
infiltrado no canal radicular via apical, uma vez que o deslocamento do fluido
equivaleu ao movimento da bolha. Calculou-se o deslocamento da bolha em
microlitro por minuto (µL/min). Durante o teste, não houve infiltração em todos os
espécimes do controle negativo e nos espécimes do grupo controle positivo o
fluxo do fluido mostrou-se ininterrupto, não sendo possível registrar o movimento da
bolha.
Teste de push-out
Os espécimes (n=10 por cimento) foram fixados em placas de resina
acrílica com cera para escultura (Asfer Ind. Química, São Caetano do Sul, SP,
Brasil), com seu longo eixo paralelo à superfície planificada dos mesmos. As
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placas de resina com os espécimes fixados foram individualmente acopladas à
máquina de corte de precisão (Isomet 1000, Buehler, Lake Forest, IL, EUA).
Utilizou-se um disco diamantado de 0,5 mm de espessura (South Bay Technology,
San Clement, CA, EUA), sob refrigeração, para realizar cortes no sentido mésiodistal, perpendicularmente ao longo eixo da raiz, à velocidade de 350 rpm. Em
cada terço radicular foram obtidas três fatias de dentina com 1,0 mm (±0,1mm) de
espessura (Figura 7 A-B).

Figura 7. (A) Vista superior do espécime após o corte para
obtenção das fatias de 1 mm de espessura. (B) Nove fatias
obtidas do espécime, três em cada terço radicular.

Para o teste de push-out foram selecionadas duas fatias de cada terço,
totalizando seis por espécime. Os espécimes foram posicionados, individualmente,
em base metálica de aço inoxidável acoplada à porção inferior da máquina universal
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de ensaios (Instron Modelo 3344, Instron, Canton, MA, EUA), contendo um orifício
de 2,5 mm de diâmetro em sua porção central (Figura 8 A). Os espécimes foram
posicionados na mesma direção do orifício da base metálica com a face cervical
voltada para baixo. Esse método garantiu o alinhamento do espécime de forma
reprodutível e também evitou o contato do eixo com a dentina durante o teste
(SOUSA-NETO et al., 2002). Foram utilizadas hastes metálicas com ponta ativa de
0,6 mm, 0,4 mm e 0,25 mm de diâmetro (Figura 8 B), compatíveis com o
diâmetro do canal radicular nos terços cervical, médio e apical, respectivamente.
Essas hastes foram fixadas na porção superior da máquina de ensaio e
posicionadas sobre o material obturador (Figura 8 C).

Figura 8. (A) Máquina de ensaio Instron modelo 3344 utilizada para o teste de push-out. (B)
Hastes metálicas com pontas ativas com diâmetros de 0,6 mm, 0,4 mm e 0,25 mm (da
esquerda para direita) utilizadas nas fatias dos terços cervical, médio e apical, respectivamente.
(C) Haste metálica posicionada sobre uma fatia do terço médio durante a realização do teste.
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-1

A máquina Instron foi acionada com velocidade de 0,5 mm/min

até o

deslocamento do material obturador. A força necessária para o deslocamento do
material obturador foi aferida em QuiloNewtons (KN). Para calcular a resistência
de união, a força resultante foi transformada em Newtons (N) e convertida em
MegaPascal (MPa), pela divisão da área lateral do material obturador. Para o
cálculo exato da área lateral aderida, o aspecto geométrico do material obturador foi
considerado de acordo com o nível do corte realizado para obtenção das fatias de
dentina. Para esse fim, a altura de cada fatia foi mensurada com o auxílio de
2

paquímetro digital (Mitutoyo, Tóquio, Japão) e a área de adesão (em mm ) foi
calculada pela fórmula da área lateral do tronco de cone (SL):

Nesta fórmula, “R” é a medida do raio do material obturador em sua
porção coronal, “r” é medida do raio do material obturador em sua porção apical e
“h” é a altura/espessura da fatia de dentina. A partir destes dados, foi calculada a
resistência de união (RU), em MPa, dividindo-se a força necessária para o
deslocamento do material obturador pela sua área lateral (RU=F/SL).
Para a análise do tipo de falha, todas as fatias foram avaliadas em aumento
de 25x em microscópio óptico (ISM- PM200S; Insize Co. Ltda, Suzhou, China). As
falhas foram determinadas em percentuais e classificadas em um dos seguintes
subtipos: a) adesiva à dentina: se o material obturador deslocou-se da dentina; b)
adesiva ao material obturador: se a guta-percha deslocou-se do cimento
obturador; c) mista: quando a guta-percha deslocou-se tanto da dentina quanto
do cimento obturador; d) coesiva na dentina: quando ocorreu fratura na dentina; e)
coesiva no cimento obturador: quando ocorreu fratura no cimento obturador.
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A análise por meio de MEV foi realizada nas fatias de dentina obtidas das
regiões cervical, média e apical que não foram submetidas ao teste de push-out.
Foram selecionadas aleatoriamente cinco fatias por terço de cada subgrupo,
totalizando quinze fatias de cada cimento. O preparo para MEV foi realizado a
partir do polimento das fatias de dentina com lixas d’água de granulação
decrescente até a gramatura 1200. Em seguida, os espécimes foram enxaguados
em água destilada e superficialmente descalcificados em ácido clorídrico (HCl)
6M por 30 segundos e desproteinizados em NaOCl 2% durante 10 minutos.
Após isso, os espécimes foram enxaguados com água deionizada. Em
sequência, foram fixados com glutaraldeído 3% tamponado ao pH de 7,4
(Farmácia Minas Brasil, manipulação, Montes Claros, MG, Brasil) com 0,1 M de
cacodilato de sódio, por 12 horas a 4º C. Após a fixação, as fatias de dentina
foram imersas em cacodilato de sódio 0,1 M (pH 7,4) por 1 hora, com 3
trocas sucessivas, e enxágue com água destilada por 1 minuto. Após esse
procedimento,

foram

desidratados

em

bateria

alcoólica

em

crescentes

concentrações (25º, 50º, 60º, 70º, 80º, 96º GL) por 20 minutos cada, e em
concentração

de

100º

GL

por

1

hora, seguido

de

sua

imersão

em

hexametildisilizano por 10 minutos.
Uma vez desidratados, os espécimes foram fixados em estruturas cilíndricas
de alumínio (10 X 10 mm) utilizando fita adesiva de dupla face. Após
metalização a vácuo, os espécimes foram analisados em microscópio eletrônico
de varredura (JSM 5410, JEOL Ltda., Tóquio, Japão) operando a 20 KV. Foram
feitas eletromicrografias em aumentos de 120, 500 e 1000 vezes.
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Com aumentos de 1000X foram realizadas doze mensurações, em pontos
equidistantes, na interface obturação-dentina (Figura 9) para identificar espaços
vazios (lacunas ou gaps).

Figura 9. Ilustração da metodologia de mensuração de lacunas
em 12 pontos na interface entre dentina (D) e obturação (O).

Para avaliação da adaptação do material obturador na parede do canal
radicular foram atribuídos os seguintes escores: 0 ( a maioria das seções não
mostrou lacunas entre o cimento e a dentina); 1 (a maioria das seções mostrou
algumas pequenas falhas, <1 µm entre o cimento e a dentina); 2 (a maioria das
seções mostrou muitas lacunas, de 1 µm a 10 µm, entre o cimento e a dentina) e
3 (a maioria das seções não mostrou adaptação entre o cimento e a dentina,
com lacunas >10 µm). As mensurações foram realizadas por único examinador
calibrado, conforme metodologia descrita em estudo prévio (BALGUERIE et al.,
2011). A Figura 10 ilustra os tipos de escores de adaptação das obturações às
paredes dentinárias.
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Figura 10. Eletromicrografias (MEV) obtidas nas interfaces obturação/paredes dentinárias (1000X
aumento). (A) Escore 0 (seção sem lacunas). (B) Escore 1 (seção com pequenas falhas, <1µm). (C)
Escore 2 (seção com muitas lacunas, entre 1µm e 10µm). (D) Escore 3 (sem adaptação, lacunas
>10µm). Legenda: D: Dentina; O: Obturação.

Análise Estatística
Uma vez que os dados de filtração de fluido apresentaram distribuição
normal (Shapiro-Wilk, p>0,05) e homogeneidade de variância (teste de Levene,
p>0,05), a Análise de Variância (ANOVA) de duas vias foi utilizada para avaliar a
influência da técnica de obturação (Reciproc, WaveOne e condensação lateral) e
cimento (AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex) nos valores de filtração de fluido.
Os dados de resistência de união foram submetidos à Análise de Variância
(ANOVA) de duas vias para avaliar o efeito dos fatores “técnica de obturação”
(Reciproc, WaveOne ou condensação lateral) e “cimento obturador” (AH Plus,
Epiphany SE e MTA Fillapex). Os dados, por não apresentarem normalidade
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(Shapiro-Wil, p<0,05), foram transformados em log10, alcançando normalidade e
homogeneidade de variância. O teste de Tukey foi utilizado para as comparações
múltiplas (α=0,05).
Para avaliar o efeito da sub-parcela “terço radicular” na resistência de
união, os dados foram submetidos ao teste ANOVA de medidas repetidas. Foi
realizada uma análise para o fator “técnica de obturação” e outra para “cimento
obturador”. Os dados, por não apresentarem normalidade (Shapiro-Wil, p<0,05),
foram transformados em postos ou em log10, para “técnica de obturação” e para
“cimento obturador”, respectivamente, alcançando normalidade e homogeneidade
de variância. O teste de Tukey foi utilizado para as comparações múltiplas
(α=0,05).
Avaliou-se também o efeito dos fatores “técnica de obturação” e “cimento
obturador”, e da sub-parcela “terço radicular” no padrão de falha no teste de
push-out. Para isso utilizou-se o teste de proporções Qui-quadrado (α=0,05).
O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis complementado pelo teste de
Student-Newman-Keuls (p<0,05) foram utilizados para análise dos dados referentes
à adaptação do material obturador às paredes dentinárias. Todos os testes foram
realizados com o programa estatístico SigmaStat (Systat Software Inc., Chicago, IL,
EUA).

.
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Teste de filtração de fluidos
Os valores originais, médias e desvios-padrões para a filtração de fluidos,
expressos em µL/min, conforme técnicas de obturação e cimentos obturadores, estão
descritos na Tabela II.

Tabela II. Valores originais, médias (x) e desvios-padrões (DP), em microlitros/minuto
(µL/min), de filtração de fluido conforme técnicas de obturação e cimentos obturadores.
Cimento obturador
Técnica de
Obturação
AH Plus
Epiphany SE
MTA Fillapex
�𝒕 ± 𝑫𝑷
𝒙
0,24
0,26
0,28
0,25
0,19
0,29
0,20
0,26
0,25
0,21
0,54
0,16
0,30
0,21
0,46
Condensação
Lateral
0,15
0,30
0,53
0,15
0,40
0,14
0,38
0,21
0,14
0,21
0,20
0,15
0,15
0,28
0,20

� ± 𝑫𝑷
𝒙

WaveOne

� ± 𝑫𝑷
𝒙

Reciproc

� ± 𝑫𝑷
𝒙

�𝒕 ± 𝑫𝑷
𝒙

0,25±0,09

0,26±0,11

0,27 ± 0,13

0,38
0,18
0,16
0,11
0,30
0,40
0,36
0,80
0,09
0,40
0,32±0,21
0,58
0,81
0,56
0,93
0,66
0,24
0,39
0,48
0,81
0,60
0,61±0,21

0,45
0,26
0,31
0,74
0,25
0,60
0,81
0,26
0,33
0,53
0,45±0,21
0,50
0,35
0,50
0,66
0,56
0,85
0,46
0,50
0,41
0,49
0,53±0,14

0,40
0,88
0,81
0,75
0,50
0,60
0,71
0,16
0,35
0,23
0,54±0,25
0,60
0,88
0,39
0,34
0,41
0,39
0,75
0,73
0,65
0,43
0,56±0,19

0,390±0,232

0,422±0,184

0,455±0,230

0,27±0,11

0,44±0,23

0,56±0,18
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A Análise de Variância evidenciou diferença estatisticamente significante
entre o fator “técnicas de obturação” (p<0,001), mas não para o fator “cimentos
obturadores” (p=0,754) e para a interação entre os fatores (p=0,477) (Tabela III).
Tabela III. Resultados da Análise de Variância para a comparação entre as técnicas de
obturação e cimentos obturadores.
Soma de
Quadrados

G. L.

Quadrados
Médios

F

P

Entre técnicas de obturação

1,2450

2

0,6230

13,514

<0,001

Entre cimentos

0,0261

2

0,0131

0,2840

0,754

Técnicas/cimentos

0,1630

4

0,0408

0,8850

0,477

Resíduo

3,7320

81

0,0461

Variação total

5,1660

89

0,0580

Fonte de variação

O teste complementar de Tukey evidenciou que a técnica da condensação
lateral foi estatisticamente diferente das técnicas de cone único dos sistemas
WaveOne (p=0,001) e Reciproc (p<0,001). A técnica WaveOne apresentou diferença
estatisticamente significante em relação à Reciproc (p=0,020) (Tabela IV).
Tabela IV. Teste de Tukey para as técnicas de obturação.
Técnica de Obturação

Média ± Desvio padrão

Condensação Lateral

0,28±0,17 a

WaveOne

0,43±0,27 b

Reciproc

0,56±0,18 c

*Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05).

Teste de push-out
Os resultados do teste de push-out incluíram as técnicas de obturação
(condensação lateral, técnicas de cone único dos sistemas WaveOne e Reciproc),
cimento obturador (AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex) e terços radiculares
(cervical, médio e apical). Os valores originais, médias e desvios-padrões para cada
técnica de obturação e cimentos obturadores estão demonstrados na Tabela V.
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Tabela V. Valores originais, médias (x) e desvios-padrões (DP) de resistência de união (MPa) à dentina radicular para as técnicas da
condensação lateral, WaveOne e Reciproc com os cimentos obturadores AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex.
Terços

Cervical

� ± 𝑫𝑷
𝒙
Médio

� ± 𝑫𝑷
𝒙
Apical

� ± 𝑫𝑷
𝒙

�𝒕 ± 𝑫𝑷
𝒙

AH Plus
1,91
4,19
3,04
2,01
1,58
2,24
2,40
3,29
4,44
2,91
2,80±0,96
1,85
3,41
2,84
2,33
1,60
2,37
2,26
3,35
2,74
2,84
2,56±0,59
1,23
1,94
2,28
1,65
1,54
1,93
1,79
1,84
2,26
2,43
1,89±0,37
2,41±0,77

Condensação Lateral
Epiphany SE
MTA Fillapex
0,75
2,11
0,80
2,20
0,68
2,16
0,74
1,78
0,78
2,13
0,82
1,64
0,66
1,11
0,65
2,17
0,84
2,36
0,55
2,47
0,73±0,09
2,01±0,40
0,55
2,60
0,99
1,51
0,84
2,24
0,40
2,44
0,64
1,77
0,82
1,59
0,44
1,49
0,59
1,43
1,06
2,20
0,42
1,57
0,67±0,24
1,88 ±0,44
0,50
1,43
0,56
1,28
0,32
1,33
0,32
1,33
0,62
1,41
0,40
1,18
0,46
1,27
0,40
0,52
0,38
1,37
0,50
1,18
0,45±0,10
1,23±0,26
0,62±0,20

1,71±0,50

AH Plus
1,06
0,59
0,51
0,80
0,84
0,65
0,71
1,26
0,77
1,49
0,87±0,31
0,99
0,64
0,58
0,44
0,47
0,84
0,55
0,90
0,88
0,68
0,64±0,22
0,54
0,69
0,45
0,40
0,56
0,39
0,54
0,45
0,44
0,51
0,50±0,09

WaveOne
Epiphany SE
0,65
0,70
1,27
0,72
0,47
1,07
0,76
0,49
0,49
0,65
0,73±0,62
0,71
0,47
1,07
0,80
0,73
1,14
0,55
0,78
0,61
0,42
0,73±0,24
0,70
0,55
0,38
0,72
0,44
0,63
0,39
0,70
0,47
0,71
0,57±0,14

MTA Fillapex
0,15
0,72
0,94
0,84
0,61
1,02
1,18
0,56
0,78
0,77
0,76±0,28
0,55
0,76
0,70
0,33
0,95
0,50
1,13
0,53
0,87
0,24
0,66±0,28
0,65
0,46
0,78
0,99
0,50
0,69
0,55
0,81
0,58
0,43
0,64±0,18

AH Plus
0,73
0,79
2,04
0,53
0,73
1,49
0,91
0,61
0,42
0,66
0,89±0,50
0,96
0,58
1,06
1,65
0,48
1,17
0,82
1,05
0,63
0,31
0,77±0,28
0,54
1,03
0,57
0,46
0,39
0,46
0,62
0,70
0,58
1,17
0,65±0,25

Reciproc
Epiphany SE
1,12
0,94
0,75
0,70
1,04
0,86
1,13
1,01
0,44
0,90
0,89±0,21
0,48
1,02
0,92
1,05
0,96
0,51
0,88
0,56
0,49
1,42
0,83±0,31
0,78
0,65
0,72
0,60
0,78
0,83
0,50
0,64
0,65
0,57
0,67±0,10

MTA Fillapex
0,20
0,78
0,28
0,48
0,39
0,18
0,22
0,51
0,50
0,57
0,41±0,19
0,53
0,60
0,37
0,40
0,57
0,30
0,45
0,59
0,59
0,77
0,52±0,14
0,81
0,99
0,58
0,52
0,72
0,76
0,77
0,91
0,73
0,80
0,76±0,14

0,67±0,27

0,67±0,22

0,68±0,25

0,77±0,36

0,80±0,24

0,56±0,21
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O teste ANOVA de duas vias evidenciou diferença estatisticamente
significante (p<0,05) entre técnicas de obturação, cimentos obturadores, terços
radiculares e interação destes fatores. Os resultados estão descritos na Tabela VI.
Tabela VI. Resultados do teste ANOVA de duas vias para a comparação entre as técnicas
de obturação e cimentos obturadores.
Fonte de Variação

G. L.

SQ

QM

F

p

Entre técnicas de obturação

2

5,634

2,817

111,187

<0,001

Entre cimentos obturadores

2

1,509

755

29,788

<0,001

Técnicas/cimentos

4

4,730

1182

46,670

<0,001

Resíduo

261

6,612

0,0253

Total

269

18,485

0,0687

Os resultados da interação entre técnicas de obturação e cimentos
obturadores estão apresentados na Tabela VII. Quando a técnica da condensação
lateral foi utilizada, o cimento AH Plus apresentou os maiores valores de resistência
de união e o cimento Epiphany SE teve os menores valores. Os cimentos AH Plus e
Epiphany SE mostraram valores similares quando a técnica de cone único Reciproc
foi utilizada, enquanto que o cimento MTA Fillapex apresentou os menores valores.
Não houve diferença entre os cimentos obturadores quando a técnica de cone único
WaveOne foi utilizada.
Para os cimentos AH Plus e MTA Fillapex, a técnica de condensação lateral
resultou nos maiores valores de resistência de união, enquanto que nas técnicas de
cone único Reciproc e WaveOne estes cimentos foram semelhantes entre si. Para o
cimento Epiphany SE, a técnica Reciproc resultou em maiores valores de resistência
de união que a técnica da condensação lateral, sendo que nenhuma diferença foi
observada entre a técnica WaveOne e as outras técnicas de obturação.
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Tabela VII. Média (desvio padrão) de resistência de união (em MPa) para a interação dos
fatores “cimento obturador” e “técnica de obturação”.
Cimento obturador
Técnica de obturação
AH Plus

Epiphany SE

MTA Fillapex

Condensação Lateral

2,42 (0,77) Aa

0,62 (0,20) Cb

1,71 (0,50) Ba

WaveOne

0,67 (0,27) Ab

0,67 (0,22) Aab

0,69 (0,25) Ab

Reciproc

0,77 (0,36) Ab

0,80 (0,24) Aa

0,56 (0,21) Bb

Letras distintas (maiúscula na linha, minúscula na coluna) indicam diferença estatística (p <0.05).

O teste ANOVA de medidas repetidas evidenciou diferença estatisticamente
significante (p<0,001) para o fator “técnica de obturação”, para a sub-parcela “terço
radicular” e para a interação (p=0,012). Os resultados estão descritos na Tabela VIII.
Tabela VIII. Resultados do teste ANOVA de medidas repetidas para comparação entre
terços radiculares e cimentos obturadores.
Fonte de Variação

G. L.

SQ

QM

F

p

23,680

<0,001

Entre técnicas de obturação

2

382.853,939 191.426,969

Amostra

87

703.314,228

8.084,072

Terço

2

54.378,406

27.189,203

10,192

<0,001

Técnicas/Terço

4

35.220,472

8.805,118

3,301

0,012

Resíduo

174

464.179,456

2.667,698

Total

269

1.639.946,500 6.096,455

Os resultados da interação entre técnicas de obturação e terço radicular estão
apresentados na Tabela IX. Quando as técnicas de condensação lateral ou
WaveOne foram utilizadas, o terço apical apresentou os menores valores de
resistência de união, enquanto que os terços cervical e médio apresentaram valores
similares. Nenhuma diferença entre os terços foi observada para a técnica Reciproc.
Independente do terço radicular, a técnica de condensação lateral apresentou os
maiores valores de resistência de união, não havendo diferença entre as outras duas
técnicas.
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Tabela IX. Média (desvio padrão) de resistência de união (em MPa) para a interação da
sub-parcela “terço radicular” e o fator “técnica de obturação”.
Terço radicular
Técnica de obturação
Cervical

Médio

Apical

Condensação Lateral

1.85 (1.05) Aa

1.71 (0,90) Aa

1.19 (0.65) Ba

WaveOne

0.78 (0.28) Ab

0.67 (0.24) ABb

0.57 (0.15) Bb

Reciproc

0.73 (0,39) Ab

0.71 (0.28) Ab

0.69 (0.18) Ab

Letras distintas (maiúscula na linha, minúscula na coluna) indicam diferença estatística (p<0.05).

O teste ANOVA de medidas repetidas evidenciou diferença estatisticamente
significante (p<0,001) para o fator “cimento obturador” e para a sub-parcela “terço
radicular”, mas não para a interação (p=0,555). Os resultados estão descritos na
Tabela X.

Tabela X. Resultados do teste ANOVA de medidas repetidas para comparação entre terços
radiculares e cimentos obturadores.
Fonte de Variação

G. L.

SQ

QM

F

p

Entre cimento obturador

2

3,838

1,919

17,157

<0,001

Amostra

67

7,493

0,112

Terço

2

0,898

0,449

29,765

<0,001

Cimento/Terço

4

0,0456

0,0114

0,757

0,555

Resíduo

134

2,020

0,0151

Total

209

14,378

0,0688

Os resultados para cimento obturador e terço radicular estão apresentados na
Tabela XI. Independente do cimento obturador, o terço apical apresentou os
menores valores de resistência de união, não havendo diferença entre os outros
terços. Em todos os terços radiculares, o cimento AH Plus apresentou os maiores
valores de resistência de união e o cimento Epiphany SE apresentou os menores
valores.
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Tabela XI. Resultados para cimento obturador e terço radicular.
Terço radicular

Média
agrupada

Cimento obturador
Cervical

Médio

Apical

AH Plus

1.52 (1.11)

1.32 (0.97)

1.01 (0.68)

1.28 (0.95) A

Epiphany SE

0.78 (0,21)

0.74 (0,26)

0.56 (0.15)

0.70 (0.23) C

MTA Fillapex

1.06 (0.76)

1.02 (0.69)

0.88 (0.32)

0.99 (0.62) B

Média
agrupada

1.12 (0.4) a

1.03 (0.74) a

0.82 (0.48) b

Para médias agrupadas, letras distintas indicam diferença estatística (p<0,05).

Análise do tipo de falha
Na técnica da condensação lateral com o cimento AH Plus houve predomínio
de falhas adesivas à dentina em todos os terços radiculares, sendo que no terço
cervical e médio ocorreram falhas coesivas à dentina. Com o cimento Epiphany SE
houve prevalência de falhas adesivas e mistas nos terços cervical e médio e falhas
adesivas à dentina no terço apical. Para o cimento MTA Fillapex houve prevalência
de falhas adesivas em todos os terços radiculares. Os resultados dos valores
percentuais dos tipos de falha ocorridos na técnica da condensação lateral,
considerando cada cimento obturador, estão descritos na Tabela XII.
Tabela XII. Tipos de falhas durante o teste de push-out, em cada terço radicular, para cada
cimento estudado, na técnica da condensação lateral (valores percentuais).
Cimentos obturadores
Tipos de falhas

AH Plus

Epiphany SE

MTA Fillapex

C

M

A

C

M

A

C

M

Adesiva (Dentina)

45,0

30,0

60,0

45,0

30,0

84,2

50,0

30,0 40,0

Adesiva (Obturação)

20,0

30,0

20,0

10,0

10,0

10,5

20,0

40,0 25,0

5,0

15,0

20,0

30,0

45,0

0,0

20,0

15,0 30,0

30,0

25,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,3

0,0

5,0

5,0

Mista
Coesiva (Dentina)
Coesiva (Obturação)

*C= terço cervical; M= terço médio; A= terço apical.

A
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Para a técnica de cone único WaveOne com o cimento AH Plus houve
prevalência de falhas adesivas à obturação e mistas nos terços cervical e médio. No
terço apical houve prevalência de falhas adesivas à dentina e mistas. Em relação ao
cimento Epiphany SE falhas adesivas à dentina e mistas foram prevalentes nos
terços cervical e médio e falhas adesivas à dentina foram prevalentes no terço
apical. O cimento MTA Fillapex apresentou prevalência de falhas adesivas à
obturação e mistas no terço cervical, falhas mistas no terço médio e falhas adesivas
à dentina e mistas no terço apical. Esses resultados estão descritos na Tabela XIII.

Tabela XIII. Tipos de falhas durante o teste de push-out, em cada terço radicular, para cada
cimento estudado, na técnica WaveOne (valores percentuais).
Cimentos obturadores
Tipos de falhas
AH Plus
Epiphany SE
MTA Fillapex
C

M

A

C

M

A

C

M

A

Adesiva (Dentina)

15,0

15,0

40,0

30,0

50,0

75,0

10,0 20,0

45,0

Adesiva (Obturação)

55,0

45,0

35,0

15,0

10,0

0,0

35,0 15,0

5,0

Mista

30,0

40,0

25,0

40,0

35,0

25,0

55,0 65,0

50,0

Coesiva (Dentina)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coesiva (Obturação)

0,0

0,0

0,0

15,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*C= terço cervical; M= terço médio; A= terço apical.

A técnica de cone único do sistema Reciproc apresentou predomínio de
falhas adesivas à obturação para espécimes obturados com o cimento AH Plus nos
terços cervical e médio e falhas adesivas e mistas no terço apical. No cimento
Epiphany SE foi observado prevalência de falhas mistas e adesivas à obturação nos
terços cervical e médio e falhas mistas e adesivas à dentina no terço apical. Para o
cimento MTA Fillapex houve prevalência de falhas mistas no terço cervical, mistas e
adesivas à obturação no terço médio e adesivas e mistas no terço apical (Tabela
XIV).
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Tabela XIV. Tipos de falha durante o teste de push-out, em cada terço radicular, para cada
cimento estudado, na técnica Reciproc (valores percentuais).
Tipos de falhas
Cimentos obturadores
AH Plus
C

M

Epiphany SE

MTA Fillapex

A

C

M

A

C

M

A

Adesiva (Dentina)

15,8

5,0

29,4

12,5

20,0

35,0

15,8

5,0 40,0

Adesiva (Obturação)

63,2

60,0

29,4

25,0

35,0

10,0

15,8

30,0 25,0

Mista

10,5

35,0

41,2

50,0

35,0

50,0

47,4

50,0 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

0,0

10,5

0,0

0,0

12,5

10,0

5,0

15,7

15,0

5,0

todos

os

fatores

Coesiva (Dentina)
Coesiva (Obturação)

*C= terço cervical; M= terço médio; A= terço apical.

O

teste

Qui-quadrado

evidenciou

que

afetaram

significativamente (p<0,001) os tipos de falhas (Figura 11).

Figura 11. Resultados para análise da distribuição percentual dos tipos de falhas.

A técnica da condensação lateral resultou em maior incidência de falhas
adesivas à dentina quando comparada às outras técnicas. Maior quantidade de
falhas coesivas no material obturador foi observada para a técnica WaveOne e
coesiva em dentina para a condensação lateral. O cimento AH Plus apresentou
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maior quantidade de falhas adesivas ao material obturador e para os cimentos
Epiphnay SE e MTA Fillapex as falhas predominantes foram adesivas à dentina e
mistas. No terço apical houve predomínio de falhas adesivas à dentina, enquanto
este tipo de falha e falhas mistas foram mais frequentes nos terços cervical e médio.
Adaptação da obturação na interface com a dentina
Observou-se que a adaptação para os cimentos obturadores e técnicas de
obturação apresentou padrão uniforme em todos os terços radiculares. Assim, os
dados foram analisados levando-se em consideração os fatores “técnicas de
obturação” e “cimentos obturadores”, conforme demonstrado na Tabela XV.
Tabela XV. Distribuição percentual dos escores atribuídos para a adaptação das
obturações nas técnicas da condensação lateral, WaveOne e Reciproc, conforme os
cimentos AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex.
Técnicas de
obturação

Cimentos
Obturadores

Condensação Lateral

WaveOne

Reciproc

Escores (%)
0

1

2

3

AH Plus

88,3

11,7

0,0

0,0

Epiphany SE

47,2

26,1

26,7

0,0

MTA Fillapex

50,6

30,0

19,4

0,0

AH Plus

77,8

17,2

5,0

0,0

Epiphany SE

34,4

33,3

32,3

0,0

MTA Fillapex

23,3

47,8

28,9

0,0

AH Plus

55,0

28,3

16,7

0,0

Epiphany SE

22,2

32,2

40,6

5,0

MTA Fillapex

32,8

18,3

42,2

6,7

Escore 0 (seções sem lacunas). (B) Escore 1 (seções com falhas <1µm). (C) Escore 2 (seções com
muitas lacunas, entre 1µm e 10µm). (D) Escore 3 (sem adaptação, lacunas >10µm).

O

teste

não

paramétrico

de

Kruskal-Wallis

evidenciou

diferença

estatisticamente significante entre as técnicas de obturação e cimentos obturadores
(p<0,05). Quando avaliados os cimentos obturadores nas diferentes técnicas de
obturação, o teste de Student-Newman-Keuls evidenciou que o cimento AH Plus
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apresentou melhor adaptação em comparação aos cimentos Epiphany SE e MTA
Fillapex (p<0,05), não havendo diferença entre esses dois últimos cimentos,
independente da técnica de obturação utilizada (p>0,05).
Os cimentos AH Plus e Epiphany SE apresentaram melhor adaptação à
dentina radicular com as técnicas da condensação lateral e de cone único WaveOne
quando comparadas à técnica de cone único Reciproc (p<0,05). Em relação ao
cimento MTA Fillapex, melhor adaptação foi observada na técnica da condensação
lateral que nas técnicas WaveOne e Reciproc (p<0,05), não havendo diferença
estatisticamente significante (p>0,05) entre essas últimas técnicas (Figura 12).

Figura 12. Distribuição percentual dos escores atribuídos para a adaptação das
obturações. AH: AH Plus; EP: Epiphany SE; FA: MTA Fillapex. Escore 0 (seções sem
lacunas). (B) Escore 1 (seções com falhas <1µm). (C) Escore 2 (seções com muitas
lacunas, entre 1µm e 10µm). (D) Escore 3 (sem adaptação, lacunas >10µm).

Nas Figuras 13, 14 e 15 estão apresentadas eletromicrografias (1000X)
obtidas na interface obturação/dentina das fatias das regiões cervical, média e apical
das técnicas Reciproc, WaveOne e condensação lateral, respectivamente.
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Figura 13. Eletromicrografias (MEV) obtidas nas interfaces obturação/parede dentinária
nos terços cervical (C), médio (M) e apical (A) em espécimes obturados pela técnica
cone único Reciproc com os cimentos AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex (1000X).
Legenda: D: Dentina; O: Obturação.
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Figura 14. Eletromicrografias (MEV) obtidas nas interfaces obturação/parede dentinária
nos terços cervical (C), médio (M) e apical (A) em espécimes obturados pela técnica
cone único WaveOne com os cimentos AH Plus , Epiphany SE e MTA Fillapex (1000X).
Legenda: D: Dentina; O: Obturação.
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Figura 15. Eletromicrografias (MEV) obtidas nas interfaces obturação/parede dentinária
nos terços cervical (C), médio (M) e apical (A) em espécimes obturados pela técnica da
condensação lateral com os cimentos AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex (1000X).
Legenda: D: Dentina; O: Obturação.
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Entre os fatores que podem interferir no sucesso da obturação dos canais
radiculares estão a qualidade do preparo do canal radicular e os materiais
obturadores. Recentemente, a introdução de sistemas de instrumentação dos canais
radiculares com instrumentos únicos associados às técnicas de cones únicos
tornaram-se alternativas promissoras para otimizar os procedimentos de preparo e
obturação. Essas técnicas utilizam cones de guta-percha com conicidades maiores
buscando similaridade com as conicidades dos instrumentos utilizados durante o
preparo (SCHÄFER et al., 2013; CAPAR et al., 2014). Assim, estabelece-se estreita
relação entre preparo e obturação visando o selamento efetivo do espaço radicular.
No presente estudo, técnicas de obturação de cone único de dois sistemas de
preparo de canais radiculares que utilizam instrumento único com movimento
reciprocante foram avaliadas sob o enfoque da adesividade e selamento apical.
Avaliações de resistência de união são utilizadas para determinar a eficácia da
adesão de materiais obturadores à dentina radicular (SCHWARTZ, 2006). Por outro
lado, a resistência à infiltração, impedindo a percolação marginal e penetração de
microrganismos no canal radicular, é importante para determinar a capacidade de
selamento desses materiais (WU et al., 2009; DE-DEUS, 2012).
Em relação à metodologia empregada no presente estudo, alguns aspectos
merecem ser destacados. Foram utilizados espécimes diferentes para o teste de
adesão e filtração de fluido com a finalidade de alcançar resultados com maior
acuidade. Hipoteticamente, existia a possibilidade de utilização da mesma amostra
para ambos os testes, uma vez que o método de filtração de fluido é considerado de
natureza não destrutiva (YILMAZ et al., 2009; TZANETAKIS et al., 2010). No
entanto, possíveis defeitos nas interfaces cone de guta-percha/cimento/dentina
poderiam ser potencializados pela pressão exercida durante o teste de filtração de
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fluido, afetando negativamente os resultados do teste de push-out posteriormente.
Além disso, a análise interfacial por MEV dos diferentes procedimentos obturadores
e cimentos, outra proposta do presente estudo, também ficaria prejudicada.
Destaca-se que houve a preocupação de utilização do mesmo elemento
dental para a obtenção de várias fatias dentinárias nas diferentes regiões
radiculares, com espessuras de 1 mm, que serviram para o teste de push-out e
análise da interface dentinária com a massa obturadora pela MEV (TEIXEIRA et al.,
2009; HARAGUSHIKU et al., 2012). Esta análise contribui para melhor entendimento
da integridade e homogeneidade da interface dentina/material obturador propiciadas
por diferentes técnicas de obturação (CARNEIRO et al., 2012).
No presente estudo, os testes experimentais foram conduzidos em espécimes
criteriosamente selecionados. Além de aspectos macroscópicos e radiográficos,
estabeleceu-se como critério de inclusão a posição e a conformação da terminação
foraminal, analisadas microscopicamente. Este critério assegurou condições
favoráveis para avaliação da infiltração apical, uma vez que devido às variações
anatômicas importantes verificadas no sistema de canais radiculares, os resultados
advindos de diferentes modelos experimentais podem refletir o efeito da anatomia do
canal, o qual pode ser confundido com a variável de interesse sob investigação (DEDEUS, 2012; VERSIANI et al., 2013b). Tem sido demonstrado que o tamanho do
forame apical é uma variável que precisa ser controlada durante o teste de filtração
de fluido (WU et al., 1993; ADEL et al., 2012). Além disso, se o forame for muito
lateral ele pode ser bloqueado pelo dispositivo do teste de filtração.
A ampliação do terço apical durante o preparo dos canais radiculares foi
padronizada utilizando o mesmo diâmetro da ponta (0.40 mm) dos instrumentos dos
sistemas WaveOne e Reciproc. No entanto, a conicidade do instrumento Reciproc
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R40 (0.6 mm) foi diferente do instrumento WaveOne Large (0.8 mm), o qual resultou
em preparos mais amplos, exceto na região apical. Vale destacar que, durante a
instrumentação, foram realizados movimentos de vaivém de pequenas amplitudes
(DE-DEUS et al., 2013; SCHÄFER et al., 2013), evitando repetição desses
movimentos próximos ao CT, o que poderia resultar em um diâmetro cirúrgico maior
do que o tamanho real do instrumento de uso único (JEON et al., 2014).
Durante os procedimentos obturadores, o cimento foi inserido no interior do
canal com lima tipo K em movimento anti-horário e uma fina camada desse material
obturador foi aplicada sobre o cone único de guta-percha (NAGAS et al., 2009;
SCHÄFER et al., 2013). Esses procedimentos permitem distribuição uniforme de
cimento no interior de canais radiculares obturados pelas técnicas de cone único dos
sistemas Reciproc e WaveOne (SCHÄFER et al., 2013).
Para o teste de filtração de fluido, o aparelho utilizado no presente estudo foi
concebido a partir da idéia original descrita há aproximadamente duas décadas (WU
et al., 1993). Embora a evolução do método possa ser evidenciada pelo advento de
uma versão computadorizada que permite captar a movimentação da bolha e fazer a
mensuração do seu deslocamento por meio de um software (ORUÇOĞLU et al.,
2005; GARIP et al., 2011), muitos estudos conduzidos nos últimos anos adotaram o
método convencional em que um examinador executa os procedimentos
operacionais (YILMAZ et al., 2009; ATTAM; TALWAR, 2010; HIRAI et al., 2010;
MACHADO et al., 2013). Uma das desvantagens atribuídas ao registro visual do
deslocamento da bolha é a possibilidade de cansaço do examinador e, com isso,
ocorrer interferência no registro preciso da filtração de fluido (WU et al., 1993; HIRAI
et al., 2010). Outros problemas verificados são a falta de padronização do tempo de
mensuração do deslocamento da bolha e a pressão utilizada para manter o sistema
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em pleno funcionamento, dificultando a análise comparativa dos resultados de
diferentes estudos (PAQUÉ; SIRTES, 2007; ONAY et al., 2009; MAHDI et al., 2013).
Apesar disso, vários pesquisadores adotaram o tempo de 8 minutos e a pressão de
10 psi (SILVA NETO et al., 2007; WU et al., 2009; MORADI et al., 2009b; HIRAI et
al., 2010), os quais serviram de parâmetros para o presente estudo.
A obtenção de fotos digitais, padronizadas em lupa estereoscópica, foi um
procedimento alternativo adotado neste estudo para facilitar o registro da posição da
bolha e as mensurações do seu deslocamento linear. Esse procedimento propiciou
algumas vantagens sobre o método convencional: 1) reduziu o viés causado pelo
registro visual do deslocamento da bolha; 2) permitiu maior rendimento operacional
durante o experimento, uma vez que reduziu a fadiga do examinador e 3)
possibilitou mensurações digitais em software usado como método científico válido,
assegurando a reprodutibilidade e confiabilidade das medidas do deslocamento
linear da bolha. Aparatos de filtração de fluidos que utilizaram imagens e
mensurações digitais foram reportados na literatura como métodos precisos e
reprodutíveis para avaliar o selamento apical de materiais obturadores (JAVIDI et al.,
2008; MORADI et al., 2009b; MORADI et al., 2013).
Os resultados da filtração de fluidos evidenciaram maior infiltração apical nas
técnicas de cone único dos sistemas WaveOne e Reciproc quando comparadas à
condensação lateral. Para o preenchimento do canal radicular, as técnicas de cone
único requerem espessa camada de cimento e geralmente resultam em obturação
com vazios e irregularidades, uma vez que o cone de guta-percha é apenas inserido
e não compactado até o comprimento de trabalho (POMMEL; CAMPS, 2001;
YÜCEL; CIFTÇI, 2006; MONTICELLI et al., 2007; KOÇAK; DARENDELILERYAMAN, 2012). Por outro lado, o preparo divergente e a menor conicidade do cone
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principal (conicidade 0.2) utilizado na técnica da condensação lateral, permitem a
inserção de cones acessórios próximos à região apical, que uma vez compactados,
produzem massa obturadora mais uniforme em contato com as paredes dentinárias
(WU et al., 2000; BAL et al., 2001), resultando em melhor vedamento apical
(YÜCEL; CIFTÇI, 2006), como observado no presente estudo. Pode-se especular
ainda que a pressão exercida pela compactação do material obturador, na técnica
da condensação lateral, pressione o cimento obturador para o interior dos túbulos
dentinários, favorecendo o selamento apical.
Entre as técnicas de cone único estudadas, o melhor selamento apical foi
conferido pela WaveOne. Este desempenho pode estar relacionado com a seção
transversal de corte do instrumento, que varia ao longo do seu eixo, onde na parte
média e mais próxima ao cabo possui formato de triângulo com lados convexos e na
região mais próxima à ponta este triângulo sofre uma modificação devido à adição
de concavidade (BERUTTI et al., 2012). No sistema Reciproc a parte ativa é em
formato de “S” ocupando toda extensão do instrumento (BÜRKLEIN et al., 2012;
PEDULLÀ et al., 2013). Assim, o instrumento Reciproc possui dois pontos de contato
na parede do canal e o WaveOne possui três pontos de contato, o que poderia
resultar em desgaste mais uniforme das paredes dentinárias. Como consequência, a
técnica de cone único do sistema WaveOne poderia permitir melhor adaptação dos
materiais obturadores na região apical, beneficiando o selamento marginal apical.
Essa afirmativa encontra respaldo na análise por MEV do presente estudo, que
mostrou maiores percentuais de adequada adaptação da obturação às paredes do
canal para a técnica de cone único do sistema WaveOne quando comparada à
Reciproc, principalmente quando os cimentos AH Plus e Epiphany SE foram
utilizados.
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Os valores médios de filtração de fluido foram similares para os cimentos AH
Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex nas técnicas de cone único e na condensação
lateral. Embora a análise por MEV tenha evidenciado melhor adaptação do cimento
AH Plus às paredes dentinárias, foram observados maiores percentuais de
adaptação adequada na interface material obturador/dentina em todas as técnicas
de obturação avaliadas, independente do cimento utilizado (Figura 12). Essa
condição provavelmente beneficiou o selamento apical, o qual estaria mais
relacionado à qualidade do preenchimento do canal que propriamente ao cimento
obturador.
Os espécimes obturados pela técnica da condensação lateral apresentaram
resistência de união estatisticamente maior do que aqueles obturados pelas técnicas
de cone único, exceto quando foi utilizado o cimento Epiphany SE. As técnicas de
cone único provavelmente possibilitaram maior área ocupada pelo cimento,
principalmente nos terços cervical e médio do canal que apresentam morfologia
irregular (NAGAS et al., 2009; SCHÄFER et al., 2012; SCHÄFER et al., 2013). A
maior quantidade de cimento pode resultar em vazios e defeitos nas interfaces com
a dentina e com o cone de guta-percha (ROBBERECHT et al., 2012), favorecendo a
desunião nestas interfaces (CARNEIRO et al., 2012).
A maior prevalência de falhas adesivas ao material obturador e mistas
observadas nos terços cervical e médio dos canais com as técnicas WaveOne e
Reciproc ratificam esta afirmação. Já a condensação lateral permite que o cimento
envolva a guta-percha e entre em contato com a parede do canal radicular sob
pressão, gerando provavelmente maior imbricação mecânica, o que favorece a
resistência de união do material obturador à dentina. Deve-se destacar que, no
presente estudo, a conicidade obtida pelo preparo dos terços cervical e médio
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possibilitou divergência adequada às paredes dos canais radiculares permitindo a
inserção do cimento obturador e dos cones acessórios com maior facilidade
(CARNEIRO et al., 2012). Dessa maneira, as irregularidades anatômicas foram
preenchidas com cones acessórios diminuindo a camada de cimento, e com isso,
favoreceu maior resistência da massa obturadora (CARNEIRO et al., 2012). Na
análise do tipo de falha para a condensação lateral com os diferentes cimentos
obturadores foram observadas falhas coesivas nos terços cervical e médio,
indicando que esta técnica propiciou elevada força de adesão do material obturador
à dentina radicular (DE-DEUS et al., 2009; NEELAKANTAN et al., 2012).
Apesar dos valores de resistência de união dos cimentos AH Plus e MTA
Fillapex terem aumentado com o uso da técnica de condensação lateral, o mesmo
não ocorreu com o Epiphany SE. O cimento AH Plus possui capacidade de
escoamento e elevado tempo de polimerização, favorecendo sua penetração nas
microirregularidades da dentina (HARAGUSHIKU et al., 2010; VIAPIANA et al.,
2014) que, aliada à coesão entre suas moléculas, promove maior resistência à
remoção e/ou deslocamento da superfície dentinária, o que se traduz em maior
adesividade (SOUSA NETO et al., 2005; CARNEIRO et al., 2012). O MTA Fillapex
também tem bom escoamento (SILVA et al., 2013; TANOMARU-FILHO et al., 2013;
VIAPIANA et al., 2013; VITTI et al., 2013), que permite sua imbricação com a
dentina e, além disso, a incorporação de resina em sua composição resultou em
maior força de coesão entre as moléculas do cimento (VITTI et al., 2013).
O cimento Epiphany SE possui elevada contração volumétrica e reduzida
polimerização no interior do canal radicular pela insuficiente penetração da luz para
desencadear a conversão dos monômeros (KIM et al., 2010). Além disso, a
polimerização desse cimento na interface com a dentina sofre influência negativa do
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oxigênio presente na parede dentinária e no interior dos túbulos dentinários
(RACHED-JÚNIOR et al., 2009; COSTA et al., 2010). Em conjunto, esses fatores
reduzem a adesividade, como verificado em alguns estudos que utilizaram a
combinação guta-percha/Epiphany SE e mostraram baixos valores de resistência de
união desses materiais obturadores em relação às obturações realizadas com gutapercha/cimento AH Plus (MANICARDI et al., 2011; CARNEIRO et al., 2012),
corroborando com os achados do presente estudo.
Os valores de resistência de união obtidos neste estudo diminuíram no terço
apical em relação aos terços cervical e médio. Um dos fatores que pode explicar a
diferença de adesão entre os terços é a estrutura da dentina ao longo do canal
radicular, que apresenta maior número e diâmetro dos túbulos dentinários nas
regiões cervical e média, beneficiando a união dos cimentos obturadores às paredes
dentinárias (CARNEIRO et al., 2012; NEELAKANTAN et al., 2012; TOPÇUOĞLU et
al., 2014). No entanto, outros estudos (BABB et al., 2009; COSTA et al., 2010) não
observaram diferença entre os terços radiculares, sugerindo que as variações da
densidade tubular no canal não influenciam a resistência de união do cimento
obturador à dentina radicular. A análise por meio de MEV, no presente estudo,
mostrou que a adaptação da obturação foi uniforme em todos os terços. Assim, a
maior força de adesão observada nos terços cervical e médio pode ser explicada
pela interação técnica de obturação/cimento obturador, com destaque para a técnica
da condensação lateral com os cimentos AH Plus e MTA Fillapex.
Até o momento, as evidências disponíveis não comprovam claramente uma
relação direta entre adesão e selamento apical. SOUSA-NETO et al. (2002) não
evidenciaram correlação matemática entre a adesividade e a infiltração marginal de
cimentos obturadores após tratamento da superfície dentinária com diferentes
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substâncias quelantes. Outros estudos (NAGAS et al. 2009; NEELAKANTAN et al.,
2011), no entanto, reportaram valores coerentes do aumento da capacidade de
selamento a partir de maior adesividade do cimento AH Plus, mas diferentes
métodos de infiltração utilizados dificultam a análise comparativa dos resultados.
Isso leva ao entendimento de que os testes de adesividade e selamento devem ser
complementares no estudo das propriedades de materiais obturadores (MAHDI et
al., 2013). Dessa maneira, mesmo se um material apresentar força de união à
dentina relativamente baixa, ele pode ser eficaz na prevenção da infiltração marginal
apical (SCHWARTZ, 2006; NAGAS et al., 2009; NEELAKANTAN et al., 2011).
A idéia de compatibilizar a conicidade do cone principal de guta-percha à
conicidade do instrumento utilizado para o preparo do canal radicular simplifica e
agiliza os procedimentos obturadores (SCHÄFER et al., 2013). Além dessas
vantagens, pressupõe-se ainda elevada qualidade da obturação, traduzida pelo
eficaz selamento apical aliado à interação micromecânica e/ou química dos
materiais obturadores entre si e com as paredes dentinárias (NAGAS et al., 2009;
NEELAKANTAN et al., 2011). A base desse conhecimento tem sido construída por
meio do estudo de propriedades físico-químicas dos materiais obturadores, tais
como capacidade de selamento e adesividade. Considerando estas propriedades, o
presente estudo demonstrou que as técnicas de cone único dos sistemas WaveOne
e Reciproc foram significativamente inferiores à técnica da condensação lateral,
principalmente quando esta última foi utilizada com os cimentos AH Plus e MTA
Fillapex.
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Baseado na metodologia proposta para o estudo e partindo dos resultados
obtidos, é possível concluir que as técnicas de cone único WaveOne e Reciproc
apresentaram maior infiltração apical que a técnica da condensação lateral,
enquanto os cimentos AH Plus, Epiphany SE e MTA Fillapex apresentaram
similar capacidade de selamento. Além disso, as técnicas WaveOne e Reciproc
apresentaram baixos valores de resistência de união à dentina radicular quando
comparadas à condensação lateral, principalmente com os cimentos AH Plus e
MTA Fillapex. A melhor adaptação marginal foi obtida com o cimento AH Plus,
independentemente da técnica de obturação utilizada.
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