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RESUMO 
 
BRITO-JÚNIOR, M. Avaliação da resistência de união de cimentos obturadores 
resinosos à dentina radicular, por meio do teste push-out acoplado ao 
microtomógrafo. 81 p. Ribeirão Preto. 2014. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união à dentina da obturação de 
canais radiculares com cimentos à base de resina epóxica e de metacrilato, por meio do 
dispositivo material testing stage (MTS) acoplado ao microtomógrafo (μCT), bem como 
avaliar qualitativamente a ruptura da massa obturadora por meio de imagens de μCT. 
Além disso, foram utilizados o método de elementos finitos 3D e microscopia confocal de 
varredura a laser (MCVL) para verificar, respectivamente, a distribuição de tensões e 
presença de gaps na interface de união. Raízes de caninos superiores com 17 mm de 
comprimento foram submetidas ao preparo biomecânico com instrumentos rotatórios de 
níquel titânio, sob irrigação constante com NaOCl 1% e irrigação final com EDTA 17%. 
Os canais foram obturados pela técnica da condensação lateral com cones de guta 
percha e os cimentos: AH Plus, Epiphany SE ou RealSeal XT. As raízes foram 
armazenadas (100% de umidade, 37°C) por três vezes o tempo de endurecimento do 
cimento utilizado. Após este período, as raízes foram seccionadas para obtenção de dois 
slices (2 mm) de cada terço radicular. Um slice de cada terço foi submetido ao teste de 
push-out através de dispositivo mecânico MTS acoplado ao µCT SkyScan 1174 (50kV, 
80mA). Após o escaneamento inicial do slice, com resolução isotrópica de 13 µm, filtro de 
0.5 mm de Al e 360º de rotação, o teste mecânico foi iniciado até que ocorresse o 
deslocamento do material. Novo escaneamento foi realizado com os mesmos parâmetros 
iniciais, que determinou regiões de ruptura da massa obturadora em secções axiais. Os 
tipos de falhas foram avaliados por MCVL e classificadas em: adesivas, coesivas e 
mistas. Modelos 3D de elementos finitos foram gerados para os terços cervical, médio e 
apical, a partir de imagens de μCT. No segundo slice de cada terço radicular, foi aferido o 
percentual de gaps do material obturador às paredes do canal radicular, por meio de 
MCVL e do programa OLS 4000. Os dados foram analisados por testes estatísticos 
paramétricos e não paramétricos (p<0,05). O cimento AH Plus [1,89 (1,01/2,39) MPa] 
apresentou maior resistência de união à dentina (p<0,001) quando comparado aos 
cimentos Epiphany SE [0,36 (0,29/0,44) MPa] e RealSeal XT [0,43 (0,32/0,54) MPa]. Para 
os cimentos AH Plus e RealSeal XT, os terços cervical e médio apresentaram maior 
resistência de união à dentina que o terço apical (p<0,001). As rupturas ocorreram nas 
margens da massa obturadora para o cimento AH Plus, enquanto os cimentos Epiphany 
SE e RealSeal XT tiveram este tipo de ruptura, bem como na própria massa obturadora. 
No cimento AH Plus, a interface de união mostrou maior concentração de tensões, que 
foram distribuídas principalmente na massa obturadora para os cimentos Epiphany SE e 
RealSeal XT. Houve predominância de falhas adesivas e mistas em todos os cimentos. 
Em relação ao percentual de gaps, o cimento AH Plus apresentou as menores médias 
(11,14% ± 4,03), com diferença estatisticamente significante (p<0,05) dos cimentos 
Epiphany SE (55,39% ± 13,46) e RealSeal XT (62,50% ± 6,72). O cimento à base de 
resina epóxica (AH Plus) apresentou a maior resistência de união à dentina e teve 
comportamento diferente em relação aos outros cimentos, quanto à ruptura da massa 
obturadora e distribuição de tensão interfacial. Além disso, o cimento AH Plus apresentou 
o menor percentual de gaps entre o material obturador e as paredes do canal radicular. 





ABSTRACT 
 

BRITO-JÚNIOR, M. Evaluation of bond strength of resin-based sealers to 
radicular dentin by push-out test coupled to a microtomography. Ribeirão Preto. 
2014. 81 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
The aim of this study was to evaluate the bond strength of epoxy resin- and 
methacrylate-based sealers to root dentin, using the material testing stage (MTS) 
coupled to a micro-computed tomography (μCT) device and to qualitatively assess 
the root-filling mass rupture by μCT images. Additional analyses were conducted 
using the 3D element finite method and confocal laser scanning microscopy (CLSM) 
to verify, respectively, the stress distribution and percentage of gaps on dentin filling 
material interfaces. Maxillary canine roots measuring 17 mm were subjected to 
biomechanical preparation with nickel-titanium rotary instruments under constant 
irrigation with 1% NaOCl and final irrigation with 17% EDTA. Canals were filled by the 
lateral condensation technique with gutta-percha cones and the following sealers: AH 
Plus, Epiphany SE or RealSeal XT. The roots were stored (100% humidity, 37 °C) for 
a period three times longer than the setting time required for each sealer and then 
sectioned transversally to obtain two 2-mm-thick slices from each root third. One slice 
of each third was subjected to the push-out test using the MTS coupled to the 
SkyScan 1174 µCT (50 kV, 80 mA) with 13 µm isotropic resolution, 0.5 mm Al filter 
and 360° rotation. After the initial scanning of the slice, the mechanical test was 
performed until material dislodgement occurred. A new scanning was performed 
using the same initial parameters. The axial sections obtained were used for 
qualitative evaluation of the root-filling mass rupture. Failure modes were assessed 
by CLSM and classified as adhesive, cohesive or mixed. 3D µCT based finite 
element models were generated from cervical, middle and apical root thirds to 
simulate the push-out test. The second slice of each root third was used to assess 
the percentage of gaps between the filling material and the root canal walls, using 
CLSM with the aid of the OLS 4000 software. The data were analyzed by parametric 
and non-parametric tests (p<0.05). AH Plus presented higher bond strength [1.89 
(1.01/2.39) MPa] to dentin (p<0.001) than Epiphany SE [0.36 (0.29/0.44) MPa] and 
RealSeal XT [0.43 (0.32/0.54) MPa]. For AH Plus and RealSeal XT sealers, the 
cervical and middle thirds showed higher bond strength to dentin than the apical third 
(p <0.001). The ruptures occurred in the margins of the root filling mass for AH Plus, 
while Epiphany SE and RealSeal XT had this type of rupture as well as in the root 
filling mass itself. AH Plus showed stress concentration on bond interface, while in 
Epiphany SE and RealSeal XT the stress was mainly distributed on the root-filling 
mass. Adhesive and mixed failures were the predominant fracture modes in all 
sealers. Regarding the percentage of gaps between the filling material and the root 
canal walls, AH Plus presented the lowest means (11.14%±4.03), differing 
significantly (p<0.05) from Epiphany SE (55.39%±13.46) and RealSeal XT 
(62.50%±6.72) sealers. The epoxy resin-based sealer (AH Plus) presented the 
highest bond strength to dentin, which had different behavior from other sealers 
regarding root-filling mass rupture and interfacial stress distribution. Moreover, AH 
Plus resulted in the lowest percentage of gaps between the material and the root 
canal walls. 
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Na Endodontia, a limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares 

(SCR) com posterior selamento tridimensional por meio da obturação têm sido os 

princípios norteadores e biologicamente aceitáveis para o tratamento de patologias 

pulpares e perirradiculares (SCHILDER, 1974; ESTRELA, 2009). Assim, o 

tratamento endodôntico deve remover o tecido pulpar inflamado e/ou infectado, 

eliminar microrganismos e neutralizar produtos tóxicos, bem como promover 

completa obturação do SCR (WHITWORTH, 2005; ESTRELA, 2009; SCHÄFER et 

al., 2013; LI et al., 2014). 

A combinação entre guta percha e cimento obturador tem sido recomendada 

para a obturação do SCR (ORSTAVIK, 2005). Uma vez que a guta percha não 

possui propriedades adesivas, torna-se imprescindível o emprego do cimento 

obturador para reduzir a interface existente entre a guta percha e as paredes do 

canal radicular criando, assim, preenchimento compacto e estável (ORSTAVIK, 

2005; ARDIZZONI et al., 2013; LI et al., 2014). Para esse fim, o cimento obturador 

deve possuir adequada união à dentina, por meio de interação físico-química na 

interface parede do canal/material obturador. Isso deve resultar na eliminação de 

espaços para evitar a percolação de fluidos e penetração de microrganismos no 

SCR, além de impedir o deslocamento da obturação durante procedimentos 

operatórios (SOUSA-NETO et al., 2005; FISHER et al., 2007; HUFFMAN et al., 

2009; ASSMANN et al., 2012; CARNEIRO et al., 2012; VILANOVA et al., 2012; 

SOUZA et al., 2012; GANDOLFI et al., 2013). Dessa maneira, a capacidade de 

união do cimento à dentina radicular é importante para a manutenção da integridade 

da obturação ao longo do tempo (WU et al., 2009; ARDIZZONI et al., 2013; LI et al., 

2014). 
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Os cimentos obturadores podem ser classificados de acordo com sua 

composição em: cimentos à base de óxido de zinco eugenol, cimentos que contêm 

hidróxido de cálcio, cimentos à base de ionômero de vidro, cimentos resinosos 

(ORSTAVIK, 2005), cimentos à base de silicone (WOLF et al., 2014), silicato de 

cálcio (HUFFMAN et al., 2009; ASSMANN et al., 2012) e cerâmicos 

(SHOKOUHINEJAD et al., 2013). Dentre os cimentos resinosos, o AH Plus 

(Dentsply/De Trey, Konstanz, Alemanha), à base de resina epóxica, tem sido 

considerado o padrão-ouro, uma vez que possui boa capacidade de escoamento e 

selamento apical (VERSIANI et al., 2006; NAGAS et al., 2009; MAHDI et al., 2013, 

CAMILO, 2014), baixa solubilidade (RESENDE et al., 2009; MARIN-BAUZA et al., 

2010), é biocompatível (AL-HIYASAT et al., 2010; SILVEIRA et al., 2011; TAVARES 

et al., 2013) e apresenta adequada adaptação à parede do canal radicular e 

penetração nos túbulos dentinários (FISHER et al., 2007; BALGUERIE et al., 2011; 

NEELAKANTAN et al., 2011; BALLAL et al., 2013; VIAPIANA et al., 2014). 

Nos últimos anos, avanços na tecnologia adesiva propiciaram o advento de 

cimentos obturadores à base de resina metacrilato denominados comercialmente 

Epiphany SE (Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT, EUA), RealSeal SE 

(SybronEndo,Orange, CA, EUA), Endo-Rez (Ultradent Products Inc, South Jordan, 

UT, EUA) e MetaSEAL (Parkell, Farmington, NY, EUA) (DE-DEUS et al., 2009; 

SHOKOUHINEJAD et al., 2011; HARAGUSHIKU et al., 2012; EHSANI et al., 2013; 

MAHDI et al., 2013; PRADO et al., 2013; MANDAVA et al., 2014). Esses cimentos 

têm sido usados em associação a um polímero sintético denominado Resilon 

(Pentron Clinical Technologies, Wallingford, CT, EUA), para obturações de canais 

radiculares, na tentativa de formação de monobloco intracanal que poderia atuar 
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como barreira impermeável e reforço intra-radicular (MONTEIRO et al., 2011; 

SHANAHAN; DUNCAN, 2011; NAGPAL et al., 2012; LOTFI et al., 2013). 

Os cimentos obturadores à base de resina metacrilato também são utilizados 

com a guta percha (STOLL et al., 2010; LI et al., 2014). No entanto, vários estudos 

demonstraram que obturações com esses cimentos associados ao Resilon ou à guta 

percha não apresentaram superioridade em relação à infiltração apical ou resistência 

de união à dentina radicular quando comparadas a obturações realizadas com guta 

percha e cimento AH Plus (UNGOR et al., 2006; BAUMGARTNER et al., 2007; 

BELLI et al., 2008; DE-DEUS et al., 2009; KARAPINAR-KAZANDAĞ et al., 2010; 

VILANOVA et al., 2012; MAHDI et al., 2013). A possível formação do monobloco 

com o Resilon também não tem sido observada (TAY; PASHLEY, 2007; DE-DEUS et 

al., 2011; CASTELO-BAZ et al., 2013), nem mesmo a capacidade de reforço intra-

radicular (HEMALATHA et al., 2009). Esses fatores relacionados à obturação com 

cimentos à base de metacrilato são atribuídos principalmente à falta de união 

química entre os materiais obturadores e à dentina (TAY; PASHLEY, 2007), à 

reduzida polimerização dos cimentos no interior do canal (WU et al., 2010) e à 

significativa contração volumétrica dos cimentos durante a polimerização (TAY; 

PASHLEY, 2007; LOTFI et al., 2013). 

A fim de melhorar as propriedades reológicas desses cimentos resinosos, foi 

desenvolvido o cimento obturador RealSeal XT (SybronEndo, Orange, CA, EUA), 

que associa a resina de metacrilato e resina epóxica. Os estudos evedenciam sua 

capacidade de selamento apical (WONG et al., 2013), baixa citotoxicidade (COTTI et 

al., 2014) e boa biocompatibilidade (SILVA et al., 2014). No entanto, não foram 

encontrados estudos sobre a resistência de união desse cimento à dentina radicular. 
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Testes mecânicos têm sido propostos para avaliar a resistência de união 

de materiais restauradores e obturadores à dentina radicular, entre eles, os ensaios 

de micro-tração, cisalhamento e cisalhamento por extrusão (push-out) (SOARES et 

al., 2008; VAN MEERBEEK et al., 2010; TIAN et al., 2012; BOARO et al., 2014). 

O teste de push-out é  considerado viável e reprodutível (VAN MEERBEEK 

et al., 2010). Apesar dessas características, a variabilidade da geometria e da 

espessura do espécime e dos diâmetros da ponta de aplicação da carga (NAGAS et 

al., 2011; CHEN et al., 2013; DIAS et al., 2014), bem como a deformação plástica do 

material obturador submetido à carga (PANE et al., 2013) são alguns dos fatores que 

podem alterar a distribuição de tensões ao longo do espécime. Além disso, a fixação e 

paralelismo dos espécimes são dificuldades comumente encontradas (CASTELLAN 

et al., 2010; PANE et al., 2013), o que pode dificultar a comparação de resultados 

obtidos em diferentes estudos, sendo necessário, portanto, estabelecer padronização 

para o teste de push-out (CHEN et al., 2013). 

Recentemente, foi desenvolvido um dispositivo mecânico denominado 

materials testing stage (MTS), que é acoplado à microtomografia computadorizada 

(µCT) para testar a resistência à compressão de tecido ósseo de rato (TSAFNAT; 

WROE, 2011). O dispositivo MTS é composto por dois discos paralelos, sendo 

que o disco superior é móvel para possibilitar ensaio de compressão. A substituição 

dos discos por suportes, que aprisionam as amostras, possibilita ensaios de push-

out, permitindo a verificação da centralização da amostra em diferentes angulações 

antes da tomada microtomográfica, bem como a comparação de imagens 

reconstruídas de µCT, provenientes do escaneamento da amostra antes e após o 

teste de push-out, para determinar a região onde houve a ruptura da massa 

obturadora. 
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A partir de imagens 3D obtidas em µCT podem ser gerados modelos 3D 

detalhados de elementos finitos propiciando a modelagem matemática de estruturas 

complexas com geometrias irregulares, bem como a modificação dos parâmetros 

geométricos dessas estruturas (TSAFNAT; WROE, 2011; CHEN et al., 2013), que 

podem contribuir para o entendimento do teste de push-out com informações sobre 

distribuição de tensões e deformação de materiais obturadores (BELLI et al., 2011; 

CHEN et al., 2013). 

Por outro lado, a análise microscópica da interface entre o material obturador 

e a parede do canal radicular é importante para verificar a adaptação de diferentes 

cimentos obturadores na interface com a dentina (TEIXEIRA et al., 2009; COSTA et 

al., 2010; BALGUERIE et al., 2011; CARNEIRO et al., 2012; GONÇALVES et al., 

2014). As metodologias mais utilizadas para a análise da interface incluem 

microscopia óptica e análise digital de imagens (WEIS et al., 2004; 

ZASLANSKY et al., 2011), microscopia eletrônica de varredura (HARAGUSHIKU et 

al., 2012; SOUZA et al., 2012; GONÇALVES et al., 2014; VIAPIANA et al., 2014) 

e microscopia confocal de varredura a laser (CAVENAGO et al., 2012; DE-DEUS 

et al., 2012; AMOROSO-SILVA et al., 2014; RACHED-JÚNIOR et al., 2014). 

Frente ao exposto e considerando que novos cimentos obturadores devem ser 

avaliados quanto à capacidade de resistência de união à dentina e que testes 

mecânicos devem ser aprimorados à luz da evolução tecnológica, torna-se 

importante a análise quantitativa e qualitativa por meio de micromodelo mecânico 

para o melhor entendimento do processo de resistência de união de cimentos 

obturadores resinosos à dentina radicular. 
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A proposta deste estudo ex vivo foi avaliar a resistência de união de cimentos 

obturadores resinosos à dentina radicular, usando o dispositivo mecânico MTS 

acoplado ao µCT. Assim, foram analisados: 

 

 Resistência de união ao cisalhamento por extrusão (push-out) dos 

cimentos AH Plus, Epiphany SE e RealSeal XT associados à guta percha em 

obturações realizadas pela técnica da condensação lateral em dentes 

unirradiculares. 

 Regiões de rupturas da massa obturadora após o teste de push-out, por 

meio de análise qualitativa em secções axiais de imagens de µCT. 

 Padrão de falhas ocorridas durante o teste de push-out,  por meio  de  

análise qualitativa em imagens de microscopia confocal de varredura a 

laser. 

 Distribuição de tensões na interface entre os materiais obturadores e a 

dentina pelo método de elementos finitos, que simulou o teste de push-out 

realizado no micromodelo mecânico experimental. 

 Presença de gaps na interface entre os materiais obturadores e a 

dentina, por meio de análise quantitativa em imagens de microscopia 

confocal a laser. 
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O projeto da pesquisa foi aprovado pelo CEP- Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, em 05 de julho de 2013. 

Parecer nº 326.879 e CAAE nº 19327613.4.0000.5146 (Anexo 1). 

 

Seleção e preparo da amostra  

Caninos superiores humanos, provenientes do Banco de Dentes do Curso de 

Odontologia da Unimontes, foram selecionados para o estudo Os dentes foram 

mantidos em solução de timol 0,1% e posteriormente lavados por 24 h em água 

corrente. Após esse periodo, a superfície radicular externa foi submetida à 

raspagem com ultrassom (Profi II Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil). Minucioso exame macroscópico com auxílio de lupa (aumento de 10 x) 

foi realizado, excluindo-se dentes com trincas ou fraturas. Após isso, realizou-se 

exame radiográfico digital (WYS, Softys Dental, Paris, França) nos sentidos orto e 

mésio-radial. Os critérios de inclusão foram: dentes unirradiculares, com raízes 

completamente formadas, ausência de calcificações e reabsorções, apresentando 

comprimentos aproximados e sem achatamentos acentuados. Assim, foram 

selecionados 30 caninos superiores. 

Os dentes foram seccionados no sentido transversal, próximo à junção 

esmalte-cemento, com disco diamantado (KG Sorensen, Barueri, SP, Brasil) em 

baixa rotação, sob refrigeração, padronizando-se as raízes com 17 mm de 

comprimento (Figura 1). 
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Figura 1. (A) Canino superior. (B) Dente seccionado com um disco 
diamantado próximo à junção esmalte-cemento. (C) Espécime (17 mm) 
sem a parte coronária. 

 

Os espécimes foram inseridos individualmente em tubos de polipropileno tipo 

Eppendorf (Eppendorf do Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), contendo 1 mL de 

água destilada e foram mantidos em estufa (37ºC, 100% umidade), até o momento 

do uso. 

 

Preparo dos canais radiculares 

Os espécimes foram removidos dos tubos Eppendorf e os canais radiculares 

foram irrigados com hipoclorito de sódio (NaOCl) 1% (Farmácia Real, Manipulação, 

Montes Claros, MG, Brasil) utilizando seringa plástica descartável (Ultradent 

Products Inc., South Jordan, UT, EUA) e agulha NaviTip (Ultradent Products Inc., 

South Jordan, UT, EUA). Foram utilizados 2 mL de NaOCl em cada canal radicular. 

Em seguida, introduziu-se uma lima tipo K #10 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) de forma passiva, até sua ponta se apresentar no forame apical, sendo 

observada com uma lupa estereoscópica (aumento de 25X), alcançando o 
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comprimento de patência do canal (CPC). Foi subtraído 1 mm do CPC, 

estabelecendo, assim, o comprimento de trabalho (CT). 

Os canais radiculares foram preparados com instrumentos rotatórios do 

sistema ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) acionados por 

contra-ângulo redutor 6:1 Sirona (SN 25185; VDW GmbH, Munique, Alemanha) 

acoplado ao micro-motor SMR 114058 (VDW GmbH, Munique, Alemanha) com 

torque controlado. O micromotor foi conectado ao motor elétrico VDW Silver (VDW 

GmbH, Munique, Alemanha). 

Durante o preparo biomecânico foi utilizada a seguinte sequência de 

instrumentos: 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 radiculares (UNAL et al., 2012). 

Os canais radiculares foram irrigados com 2 mL de NaOCl 1% a cada troca de 

instrumento e ao final do preparo utilizou-se 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 2 mL de NaOCl 1% e, finalmente, com 10 mL de água destilada para 

neutralização de resíduos do NaOCl e do EDTA (NAGAS et al., 2009). Os canais 

radiculares foram secos com pontas de papel absorvente padronizadas 40.02 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). 
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Obturação dos canais radiculares 

Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em grupos (n=10) para 

obturação dos canais radiculares de acordo com os cimentos utilizados: AH Plus, 

Epiphany SE e RealSeal XT (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Cimentos obturadores utilizados: (A) AH Plus. 
(B) Epiphany SE. (C) RealSeal XT. 

 

A composição química dos cimentos obturadores 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, óxido de zircônio, 
silício, óxido de ferro. Pasta B: dibenzil-diamina 

aminoadamantana, tungstênio de cálcio óxido de 
zircônio, silício, óleo de silicone. 

Epiphany SE 

 

Pentron Clincial 
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. 

RealSeal XT SybronEndo, Orange,  
CA, EUA 

Combinação de resina metacrilato e resina epóxica 
baseada nas formulações dos cimentos Epiphany SE 
e AH Plus 
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Para a obturação dos canais radiculares foi utilizada a técnica da 

condensação lateral com cone de guta percha principal padronizado 40.02 (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suíça). A adaptação do cone principal no CT foi verificada em 

radiografias obtidas nos sentidos orto e mésio-radial. Os cimentos obturadores 

manipulados de acordo com as instruções dos fabricantes foram inseridos nos canais 

radiculares com uma lima tipo K ≠40 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça) com 

movimentos de rotação no sentido anti-horário (SHAFFER et al., 2013). 

O cone principal com cimento foi introduzido com movimento circular e 

gradativo, até o CT. Espaçadores digitais tipo C (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suíça) foram introduzidos nos canais radiculares lateralmente ao cone principal, 

alcançando profundidade de 2 a 3 mm aquém do CT. Cones de guta percha 

acessórios Fine (Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça) com cimento foram inseridos 

nos espaços criados, até completo preenchimento dos canais radiculares. Por 

meio de radiografias orto e mésio-radial verificou-se a ausência de espaços vazios 

na obturação. Devido à natureza dual dos cimentos Epiphany SE e RealSeal XT, 

os espécimes obturados com esses cimentos foram fotoativados na região 

cervical usando aparelho fotopolimerizador (Radii Cal, SDI, Bayswater, Austrália) 

por 40 segundos, com intensidade de luz de 1200 mW/cm2. 

O excesso do material obturador na entrada do canal foi removido com 

instrumento (Odous, Belo Horizonte, MG, Brasil) aquecido. Com a guta percha 

ainda plastificada, foi realizada 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. A limpeza final da entrada dos 

canais radiculares foi realizada com pensos de algodão umedecidos em álcool. A 

qualidade da obturação foi verificada em radiografias orto e mésio-radial (Figura 3). 



20 | Materiais e Métodos 

 

Figura 3. Radiografias orto e mésio-radial 
obtidas após obturação de espécime do grupo 

do cimento AH Plus. 

 

Todos os procedimentos envolvendo o preparo e obturação dos canais 

radiculares foram realizados pelo mesmo operador. Os espécimes foram 

armazenados a 37°C e 100% de umidade, aguardando-se período três vezes maior 

do que o tempo de endurecimento de cada cimento fornecido pelo fabricante. 

 

Secção das raízes 

Os espécimes foram fixados em placas de acrílico com cera para escultura 

(Asfer Ind. Química, São Caetano do Sul, SP, Brasil), com seu longo eixo paralelo à 

superfície planificada das mesmas. As 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 disco diamantado de 0,3 mm de 

espessura (South Bay Technology, San Clement, CA, EUA), sob refrigeração 

constante, para realizar cortes no sentido mésio-distal, perpendicularmente ao longo 

eixo da raiz, à velocidade de 350 rpm (Figura 4 A). Foram obtidos 6 slices com 2 mm 

de espessura de cada raiz (dois slices por terço radicular) (Figura 4 B). 
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Figura 4. (A) Placa de acrílico fixada à máquina de corte com o disco posicionado para o 

corte no sentido perpendicular ao longo eixo da raiz. (B) Slices com 2 mm de espessura 

obtidos de uma raiz. 

. 

Os slices foram distribuídos para o teste de push-out e para a análise em 

microscopia confocal de varredura a laser, conforme demonstrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Representação esquemática da distribuição dos slices para o teste de push-out e 
para análise em microscopia confocal de varredura a laser. 
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Teste de resistência de união por meio de push-out acoplado ao µCT 

Esse teste foi realizado utilizando o dispositivo MTS (Figura 6), instalado em 

um µCT (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Kontich, Bélgica).  

 

 

Figura 6. Componentes do dispositivo MTS. (A) Disco superior. (B) Disco 
inferior equipado com célula de carga (222 N). 

 

Para realização do ensaio de push-out foi necessário fabricar dispositivos para 

aplicação da carga, bem como para fixação e centralização dos espécimes. Assim, 

foram fabricados dispositivos de poliuretano com pinos cilíndricos de aço inoxidável, 

cujas pontas ativas foram de 0,6 mm,  0,4 mm e 0,25 mm de diâmetro, 

compatíveis com o diâmetro do canal radicular nos terços cervical, médio e 

apical, respectivamente. Esses dispositivos ocuparam a parte superior do tubo de 

plástico e se encaixaram com precisão no disco localizado no interior do tubo de 

plástico do MTS (Figura 7). 
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Figura 7. Dispositivo em poliuretano com pino de aço com ponta de 0,4 
mm de diâmetro (1/3 médio) criado sob medida para encaixe no tubo do 
MTS. (A) Vista frontal. (B) Vista lateral. (C) Encaixe e fixação do 
dispositivo de poliuretano na cápsula do MTS. 

 

Outro dispositivo de poliuretano (Figura 8 A-B), fabricado com um orifício 

central de 2 mm de diâmetro, foi montado sobre o disco inferior do MTS (Figura 8 C). 

O orifício central permitiu o posicionamento do slice (Figura 8 D). 

 

 

Figura 8. Dispositivo em poliuretano com orifício central e haste para encaixe na base do 
MTS. (A) Vista superior. (B) Vista inferior. (C) Fixação do dispositivo de poliuretano no disco 
do MTS. (D) Slice posicionado sobre o dispositivo. 
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Um tubo de acrílico (similar ao tubo plástico do MTS), com um êmbolo, foi 

fabricado para proporcionar o correto paralelismo dos espécimes (Figura 9).  

 

 

Figura 9. (A) Dispositivo em acrílico posicionado sobre a base do 
MTS indicando o posicionamento correto do espécime. (B-C) 
Detalhes da posição do espécime em relação ao pino “calibrador”. 

 

O disco superior do MTS foi fixado no seu disco inferior, com o slice já 

posicionado sobre o dispositivo de poliuretano da base inferior (Figura 10).  

 

 

Figura 10. (A) Discos superior e inferior do MTS fixados e inseridos 
no µCT. (B-C) Detalhes do alinhamento do espécime. 



Materiais e Métodos | 25 

Em seguida, após o fechamento do compartimento da câmara do µCT, a fonte 

de raios-X foi acionada e por meio da ferramenta Video Image do Programa de 

Controle SkyScan v.2 foi possível visualizar a projeção da imagem do objeto na tela 

para verificar a posição perpendicular do espécime em relação ao pino da base 

superior (Figura 11 A). Por meio da visualização destas projeções iniciais, nove 

slices (quatro do terço cervical, três do terço médio e dois do terço apical) foram 

substituídos devido a irregularidades na superfície do slice impossibilitando sua 

adequada adaptação na base inferior do MTS (Figura 11 B).  

 

 

Figura 11. (A) Projeção da imagem do slice por meio da ferramenta Video Image 
confirmando a posição perpendicular do espécime em relação ao pino da base superior. (B) 
Projeção da imagem do slice posicionado na base inferior do MTS, por meio da ferramenta 
Video Image, mostrando a forma irregular da superfície impossibilitando a adequada 

adaptação do espécime na base inferior do MTS. 

 

Ainda com a ferramenta Video Image ativada, foram realizadas mudanças na 

posição angular do objeto (rotação), o que permitiu confirmar o alinhamento e 

paralelismo do espécime (Figura 12). 
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Figura 12. Projeções das imagens do slice posicionado no MTS 
mostrando o alinhamento do espécime em diferentes angulações. 

 

Uma vez concluídos os ajustes necessários, foi realizado o escaneamento 

inicial do aparato com uma resolução isotrópica de 13,0 µm. O tubo de raios–X foi 

operado a 50 kV e 80 mA (filtro 0,5 mm Al) e rotação de 360º em torno do eixo 

vertical, com tempo de escaneamento aproximado de 27 minutos. 

Em seguida, o comando para a compressão contínua foi ativado no programa 

do MTS iniciando-se o teste com o disco inferior movendo para cima, em direção ao 

pino da base superior. O pino penetrou na obturação e a deslocou para dentro do 

orifício da base inferior (Figura 13). 
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Figura 13. Projeção da imagem do slice por meio da 
ferramenta Video Image mostrando o deslocamento 
do material obturador após o teste de push-out. 

 

O comando de parada do teste foi ativado baseado na interrupção da 

trajetória ascendente da força quando surgia uma linha reta no gráfico do programa 

do MTS (Figura 14 A). Dados quantitativos relativos à força e ao deslocamento 

também foram exibidos (Figura 14 B). Registrou-se a força final em Newtons (N). 

 

 

Figura 14. (A) Gráfico exibido pelo programa do MTS mostrando o momento de parada do 
teste de push-out. (B) Dados relativos à força (N) e ao deslocamento (mm). 
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A força registrada (N) para o deslocamento do material obturador foi 

convertida em MegaPascal (MPa), pela divisão da área lateral do material. Assim, a 

altura de cada slice foi mensurada com o auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo, 

Tóquio, Japão) e a área de união (em mm2) 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 a medida do raio do material obturador em sua porção apical e “h” é a 

altura/espessura do slice. 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). 

Após o teste de push-out, o aparato foi submetido ao escaneamento final no 

µCT com os mesmos parâmetros do escaneamento inicial. 

 

Reconstrução, processamento das imagens e análise da massa obturadora 

após o teste de push-out 

As imagens obtidas dos escaneamentos inicial e final dos slices foram 

reconstruídas usando o programa NRecon v.1.6.6.0 (Bruker-microCT, Kontich, 

Bélgica), resultando na completa representação da microestrutura interna de cada 

espécime. Sendo assim, foi aplicada uma redução de artefatos em forma de anel 

(Ring Artefact) no valor de 5 (escala de 0-20), de endurecimento de feixe (Beam 

Hardening) no percentual de 40% (escala de 0 a 100%), de suavização (Smoothing) 

no valor de 4 (escala de 0 a 10) e com o histograma de contraste variando de -0,03 

(valor mínimo) a 0,85 (valor máximo). As secções axiais reconstruídas foram salvas 

em formato Bitmap (BMP). 
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Em seguida, as imagens de cada espécime após o teste de push-out foram 

alinhadas (registradas) em relação àquelas obtidas no exame microtomográfico 

inicial, por meio da ferramenta co-registration do programa DataViewer v.1.5.0, que 

permitiu a sobreposição das imagens antes e após o ensaio mecânico. O novo 

diretório já alinhado foi carregado no programa DataViewer v.1.5.0, o qual permitiu a 

visualização das imagens nos três planos dimensionais (x, y e z). As imagens iniciais 

e finais foram exibidas simultaneamente e combinadas no mesmo tamanho (zoom 

de 190%) para visualização e análise (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Programa DataViewer mostrando os três planos tomográficos: sagital 
ou longitudinal (Y), axial (Z) e coronal (X). Na barra de ferramentas à esquerda foi 
possível selecionar a mesma secção axial das imagens já alinhadas antes e após o 
teste de push-out (pontilhado vermelho) para análise qualitativa da obturação. 

 

A análise da massa obturadora foi realizada de forma pareada (inicial e final) 

e contínua no eixo Z, a fim de verificar a secção axial final que apresentasse 

rupturas ao longo da margem da obturação (Figura 16 A) ou na própria massa 

obturadora (Figura 16 B), durante o deslocamento. 
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Figura 16. Tipos de rupturas encontradas (setas) na 
avaliação qualitativa. (A) Ruptura ao longo das 
margens da obturação. (B) Ruptura na massa 
obturadora.  

 

Análise do tipo de falha durante teste de push-out 

Para a análise do tipo de falha, os slices foram avaliados por meio de 

microscopia confocal de varredura a laser (LEXT OLS4000, Olympus, Tóquio, 

Japão) em aumentos de 50 e 100 vezes, utilizando a ferramenta 3D display do 

programa OLS 4000 (Olympus, Tóquio, Japão). As falhas observadas foram 

determinadas em percentuais e classificadas em um dos seguintes subtipos: a) 

adesiva à dentina: se o material obturador deslocou da dentina; b) adesiva ao 

material obturador: se a guta percha deslocou do cimento obturador; c) mista: 

quando a guta percha deslocou tanto da dentina quanto do cimento obturador; d) 

coesiva na dentina: quando ocorreu fratura na dentina; e) coesiva no material 

obturador: quando ocorreu fratura no material obturador (Figura 17).  
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Figura 17. Imagens representativas dos tipos de falhas (setas) avaliados por 
microscopia confocal de varredura a laser. ( A )  Adesiva à dentina. (B). Adesiva ao 
material obturador. (C) Mista. (D) Coesiva na dentina. (E) Coesiva no material 
obturador. 

 

Análise elementos finitos em 3D 

Imagens de µCT de slices do terço cervical, médio e apical, obtidas a partir do 

escaneamento inicial de um espécime foram reconstruídas no programa NRecon 

v.1.6.3 Bruker- µCT. Na reconstrução foi possível dividir a imagem em regiões, 

reconhecendo-as como objetos independentes uns dos outros e do fundo, 

caracterizando materiais obturadores e dentina. Nestas imagens reconstruídas 

(composta por dentina, cone de guta-percha, cimento e pino) foi estabelecido 

modelo para a análise de elementos finitos 3D simulando o teste de push-out. Os 

dados da µCT foram importados no programa ScanCAD (Simpleware 4.1, 

Simpleware Ltd, Rennes Drive, Exeter, UK) para a realização da segmentação e 

fabricação de máscaras em formato stereolithography (STL). Em seguida, o módulo 

de elasticidade [E] e o coeficiente de Poisson [v], foram inseridos utilizando o 

comando ScanFE do programa Simpleware. 
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O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson para a guta percha, 

dentina e o cimento obturador AH Plus foram obtidos na literatura (BELLI et al., 

2011). Os dados referentes a estas propriedades mecânicas para os cimentos 

Epiphany SE e RealSeal XT foram determinados experimentalmente pela técnica de 

excitação por impulso utilizando o dispositivo Sonelastic (Anexo 2). A Tabela II exibe 

o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson dos materiais obturadores e da 

dentina para a análise de elementos finitos. 

 

Tabela II. Propriedades mecânicas (GPa) dos materiais obturadores e da dentina. 

Material  Módulo de elasticidade Coeficiente de Poisson 

AH Plus 3,1 0,30 

Epiphany SE 3,5 0,26 

RealSeal XT 9,3 0,32 

Guta percha 0,7 0,45 

Dentina 18,6 0,31 

 

Malhas de elementos finitos foram geradas utilizando os elementos 

tetraédricos lineares de tipo C3D4 para os terços cervical, médio e apical (Figura 

18). Estas malhas foram importadas para o programa de elementos finitos (Abaqus 

6.10- EF1 A). 

 

 

Figura 18. Imagens de slices dos terços cervical (A), médio (B) e apical (C) com a geração 
das malhas, fixação e aplicação da carga com pino cilíndrico simulado. 
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Uma carga de pressão foi aplicada na superfície superior da malha simulando 

o pino de aço inoxidável, usado no teste de push-out. Esta carga representou o valor 

médio da força (N) verificado experimentalmente para os espécimes obturados com 

os diferentes cimentos testados, em cada terço radicular. O modelo foi suportado 

pela dentina nos três eixos (x = y = z= 0). Tensões Equivalentes de von Mises (σvM) 

foram obtidas, permitindo analisar qualitativamente a distribuição de tensões na 

interface dentina/material obturador. 

 

Análise de gaps na interface do material obturador e paredes dentinárias 

Para análise de gaps na interface do material obturador e paredes dentinárias 

foram utilizados os slices 2, 4 e 6 conforme mostrado no desenho esquemático da 

Figura 5. Nos slices de cada terço radicular, avaliou-se a presença de gaps na 

interface do material obturador e paredes do canal radicular, por meio de 

microscopia confocal de varredura a laser (LEXT OLS4000, Olympus, Tóquio, 

Japão) com auxílio do programa OLS 4000, com o objetivo de verificar o percentual 

de massa obturadora que não estava em contato com parede do canal radicular. 

Foram realizadas as mensurações do perímetro da obturação (Figura 19 A) 

nas faces superior e inferior de cada slice com a ferramenta Free Hand. Em seguida, 

foi realizada também a mensuração do perímetro em que massa obturadora 

apresentava gaps ou não estava em contato com a parede do canal radicular (Figura 

19 B), determinando a diferença percentual entre estas medidas. 
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Figura 19. Metodologia para avaliação de gaps na interface entre material 
obturador e dentina em imagens de microscopia confocal de varredura a laser. (A) 
Mensuração do perímetro da obturação. (B) Mensuração do perímetro da 
obturação com gaps. D: dentina. O: obturação. 

 

Análise Estatística 

Os dados de resistência de união foram inicialmente submetidos ao teste 

ANOVA dois fatores de medidas repetidas, mas estes não apresentaram distribuição 

normal (Shapiro-Wilk, p<0,05) e nem homogeneidade de variância (teste de 

Levene, p<0,05). Assim, foi feita a decomposição da análise. 

Para comparação dos cimentos obturadores, independente dos terços, os dados 

não apresentaram normalidade e foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis seguido 

pelo teste de Tukey. Para a análise do efeito dos terços radiculares, independente do 

cimento obturador, os dados também não apresentaram normalidade e foram 

submetidos ao teste de Friedman, seguido pelo teste de Tukey. 

Além disso, foi realizada a comparação entre os terços para cada cimento 

usando o teste ANOVA de medidas repetidas, uma vez que os dados apresentaram 
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normalidade. Para comparação dos cimentos obturadores em cada terço foi utilizado o 

teste ANOVA, exceto no terço médio, onde não houve normalidade entre os dados. 

Neste caso, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. 

Os dados referentes à avaliação de gaps apresentaram distribuição normal e 

foi utilizado o teste ANOVA para a análise estatística. Todas as comparações 

múltiplas foram feitas com o teste de Tukey. 

Para a análise de correlação entre a presença de gaps e resistência de união 

dos cimentos obturadores à dentina radicular foi utilizado o teste de correlação linear 

de Pearson. 

O nível de probabilidade foi fixado em 95% para todas as análises. Os testes 

estatísticos foram realizados no programa SigmaStat v.3.5 (Systat Software 

Inc.,Chicago, IL, EUA). 

 
 

 
 

 

 

 

 



36 | Materiais e Métodos 

 

 

 



Resultados | 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 



38 | Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados | 39 

Teste de push-out 

Os valores originais, médias e desvios-padrões (em MPa), para a resistência 

de união à dentina radicular conforme os cimentos obturadores estudados, por terço 

radicular, estão expressos na Tabela III. 

 

Tabela III. Valores originais, médias (x) e desvios-padrões (DP), em MegaPascal (MPa), de 
resistência de união à dentina, conforme cimentos obturadores e terços radiculares. 

Terço radicular 
Cimento Obturador  

AH Plus Epiphany SE Real Seal XT  

Cervical 

2,11 0,42 0,60  

2,54 0,29 0,56  

1,33 0,29 0,70  

2,24 0,46 0,77  

2,68 0,53 0,31  

2,29 0,32 0,34  

2,44 0,36 0,48  

1,92 0,47 0,36  

2,24 0,32 0,50  

2,67 0,19 0,57  

 2,25 ± 0,40 0,40 ± 0,12 0,52 ± 0,15 1,05 ± 0,89 

Médio 

2,99 0,36 0,32  

1,71 0,38 0,54  

1,86 0,43 0,53  

2,35 0,23 0,55  

2,74 0,66 0,47  

1,06 0,25 0,46  

2,18 0,25 0,53  

2,98 0,45 0,56  

1,69 0,60 0,40  

2,39 0,21 0,31  

 2,20 ± 0,62 0,38 ± 0,16 0,47 ± 0,09 1,02 ± 0,92 

Apical 

0,56 0,36 0,38  

1,01 0,41 0,19  

0,97 0,44 0,37  

0,94 0,30 0,31  

0,89 0,45 0,31  

0,80 0,37 0,16  

1,01 0,29 0,36  

0,61 0,23 0,24  

1,01 0,29 0,37  

0,88 0,15 0,46  

 0,87 ± 0,16 0,33 ± 0,09 0,32 ± 0,09 0,50 ± 0,29 

 1,77 ± 0,77 0,36 ± 0,12 0,43 ± 0,14  
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O teste de Kruskal-Wallis evidenciou diferença estatisticamente significante 

entre os cimentos obturadores (p<0,001). O cimento AH Plus apresentou maior 

resistência de união à dentina quando comparado aos cimentos Epiphany SE e 

RealSeal XT, sendo estes últimos semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela IV). 

 

Tabela IV. Resultados de resistência de união (MPa) para os cimentos obturadores. 

Cimentos Obturadores Mediana (1º / 3º quartis) 

AH Plus 
 

1,89 (1,01/2,39) A 

Epiphany SE 
 

0,36 (0,29/0,44) B 

Real Seal XT 
 

0,43 (0,32/0,54) B 

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

 

O teste de Friedman evidenciou diferença estatisticamente significante do fator 

terço radicular (p<0,001). Os terços cervical e médio apresentaram maiores valores de 

resistência de união à dentina radicular que o terço apical. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os terços cervical e médio (p>0,05) (Tabela V). 

 

Tabela V. Resultados de resistência de união (MPa) para os terços radiculares. 

Terços radiculares Mediana (1º / 3º quartis) 

Cervical 
 

0,57 (0,36/ 2,11) A 

Médio 
 

0,54 (0,38/ 1,71) A 

Apical 
 

0,38 (0,30/ 0,80) B 

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

 

O teste ANOVA de medidas repetidas evidenciou que os cimentos AH Plus 

(p<0,001) e RealSeal XT (p=0,003) apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre os terços radiculares. Para esses cimentos, os terços cervical e 
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médio apresentaram valores similares e superiores ao terço apical. O terço radicular 

não afetou a resistência de união para o cimento Epiphany SE (p=0,261) (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Mediana (1º quartil/ 3º quartil) de resistência de união em MPa. 

Cimento 
Terço radicular 

Cervical Médio Apical 

AH Plus 2,27 (2,14/2,52) Aa 2,27 (1,75/2,65) Aa 0,92 (0,82/1,00) Ab 

Epiphany SE 0,39 (0,32/0,47) Ba 0,37 (0,25/0,45) Ba 0,33 (0,29/0,40) Ba 

RealSeal XT 0,53 (0,39/0,59) Ba 0,50 (0,42/0,54) Ba 0,34 (0,26/0,37) Bb 

Letras diferentes (minúsculas nas linhas, maiúsculas nas colunas) indicam diferenças estatísticas 
(p<0,05). 

 

A Figura 20 ilustra o comportamento dos cimentos obturadores, durante o 

carregamento, considerando os parâmetros força e deslocamento. Para o cimento 

AH Plus a estabilização da força ocorreu após um deslocamento maior, em relação 

aos cimentos Epiphany SE e RealSeal XT. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfico força versus deslocamento para os cimentos AH Plus, 
Epiphany SE e RealSeal XT durante o teste de push-out. 
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Na avaliação qualitativa da ruptura ocorrida na obturação após o teste de 

push-out pela análise das secções axiais, o cimento AH Plus apresentou, em todos 

os terços, rupturas mais frequentes ao longo da margem da obturação que na 

massa obturadora, em relação aos cimentos Epiphany SE e RealSeal XT. Já estes 

dois cimentos apresentaram comportamento semelhante entre si, com rupturas 

distribuídas de forma mais homogênea entre estes dois tipos (Figura 21). Outra 

característica observada nos cimentos Epiphany SE e RealSeal XT foi que nas 

secções axiais onde a forma dos canais se apresentava mais achatada (terços 

cervicais e maioria dos terços médios), as rupturas na margem do material obturador 

ocorreram com maior frequência na extremidade das regiões vestibular e palatina da 

obturação, onde há maior quantidade de cimento obturador (Figura 22). 

 

 

Figura 21. (A) Ruptura na margem da 
obturação (AH Plus). (B) Ruptura na massa 
obturadora (Epiphany SE). (C) Rupturas na 
margem da obturação e na massa obturadora 
(RealSeal XT). 
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Figura 22. Ruptura na extremidade da obturação em 
canal achatado no terço cervical (seta) (Epiphany SE).  

 

Análise do tipo de falha 

Nas obturações realizadas com o cimento AH Plus houve predomínio de 

falhas adesivas à dentina e falhas mistas em todos os terços radiculares. Algumas 

falhas coesivas foram observadas nos terços médio e apical (Tabela VII). 

 

Tabela VII. Tipos de falhas durante o teste de push-out, em cada terço radicular, para 
obturações realizadas com o cimento AH Plus (valores percentuais). 

Tipos de falhas 

Cimento AH Plus 

Terços radiculares 

Cervical Médio Apical 

Adesiva (Dentina) 50 60 40 

Adesiva (Obturação) --- --- --- 

Mista 50 20 50 

Coesiva (Dentina) --- 10 --- 

Coesiva (Obturação) --- 10 10 

 

Para o cimento Epiphany SE houve maior frequência de falhas adesivas à 

dentina nos terços médio e apical. No terço cervical houve predomínio de falhas 

mistas. Falhas coesivas na dentina (terço cervical) e na obturação (terços médio e 

apical) foram identificadas em baixos percentuais (Tabela VIII). 
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Tabela VIII. Tipos de falhas durante o teste de push-out, em cada terço radicular, para 
obturações realizadas com o cimento Epiphany SE (valores percentuais). 

Tipos de falhas 

Cimento Epiphany SE 

Terços radiculares 

Cervical Médio Apical 

Adesiva (Dentina) 30 60 70 

Adesiva (Obturação) 20 --- --- 

Mista 40 30 20 

Coesiva (Dentina) 10 --- --- 

Coesiva (Obturação) --- 10 10 

 

O cimento RealSeal XT apresentou predomínio de falhas mistas no terço 

cervical e médio e falhas adesivas à dentina no terço apical (Tabela IX). 

 

Tabela IX. Tipos de falhas durante o teste de push-out, em cada terço radicular, para 
obturações realizadas com o cimento RealSeal XT (valores percentuais). 

Tipos de falhas 

Cimento RealSeal XT 

Terços radiculares 

Cervical Médio Apical 

Adesiva (Dentina) 10 30 60 

Adesiva (Obturação) 20 --- --- 

Mista 60 60 30 

Coesiva (Dentina) --- --- --- 

Coesiva (Obturação) 10 10 10 

 

Análise em Elementos Finitos 3D 

Considerando a análise qualitativa em elementos finitos foi possível observar 

que para o cimento AH Plus as tensões de Von Mises foram distribuídas 

predominantemente na interface cimento obturador/parede dentinária. Para esse 

cimento, nos terços cervical e médio, foram encontrados pontos de tensão elevados 
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na massa obturadora. Nas obturações com os cimentos obturadores Epiphany SE e 

RealSeal XT, as tensões de Von Mises foram verificadas na interface de união, bem 

como distribuídas no interior da obturação, entre o cone de guta percha e o cimento 

obturador, particularmente nos terços cervical e médio. 

Nas Figuras 23, 24 e 25 estão representadas imagens da análise de 

elementos finitos mostrando a distribuição de tensões de Von Mises para os 

cimentos AH Plus, Epiphany SE e RealSeal XT, respectivamente. 

 

 

Figura 23. Imagens representativas de distribuição de tensões de Von Mises para o cimento 
AH Plus (A e B – terço cervical, C e D – terço médio, E e F – terço apical). Valores mais 
altos e mais baixos de tensões são indicados por cores vermelho e azul, respectivamente. 
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Figura 24. Imagens representativas de distribuição de tensões de Von Mises para o cimento 
Epiphany SE (A e B – terço cervical, C e D – terço médio, E e F – terço apical). Valores mais 
altos e mais baixos de tensões são indicados por cores vermelho e azul, respectivamente. 

 

 

Figura 25. Imagens representativas de distribuição de tensões de Von Mises para o cimento 
RealSeal XT (A e B – terço cervical, C e D – terço médio, E e F – terço apical). Valores mais 
altos e mais baixos de tensões são indicados por cores vermelho e azul, respectivamente. 
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Análise de gaps na interface do material obturador e paredes dentinárias 

Os valores originais, médias e desvios-padrões dos percentuais de gaps na 

interface do material obturador e paredes dentinárias conforme os cimentos 

obturadores estudados estão expressos na Tabela X. 

 

Tabela X. Valores originais, médias (x) e desvios-padrões (DP), dos percentuais de gaps na 
interface obturação/dentina, conforme os cimentos obturadores estudados. 

Terço radicular 
Cimento Obturador 

 
AH Plus Epiphany SE Real Seal XT 

Cervical 

6,44 30,23 44,09  

7,70 39,87 55,19  

8,00 49,91 66,83  

10,05 53,22 69,60  

18,45 60,19 73,01  

 10,13 ± 4,83 46,68 ± 11,75 61,74 ± 11,92 39,52 ± 24,29 

Médio 

6,02 40,41 43,45  

9,49 54,05 60,10  

10,22 54,09 60,49  

11,50 58,23 63,14  

16,02 85,16 81,30  

 10,65 ± 3,62 58,39 ± 16,41 61,69 ± 13,44 43,58 ± 26,74 

Apical 

7,40 50,86 25,93  

12,01 53,52 59,39  

12,10 63,94 69,10  

13,07 64,26 69,12  

18,61 72,99 96,90  

 12,64 ± 4,00 61,11 ± 8,97 64,09 ± 25,52 45,95 ± 28,45 

 11,14 ± 4,03 55,39 ± 13,47 62,51 ± 16,72  

 

O teste de Tukey evidenciou diferença estatisticamente significante entre os 

cimentos obturadores (Tabela XI). As obturações com o cimento AH Plus 

apresentaram menores percentuais de gaps quando comparadas às obturações 

realizadas com os cimentos Epiphany SE e RealSeal XT (p<0,0001), sendo estes 

últimos semelhantes entre si (p>0,05). 
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Tabela XI. Teste de Tukey para os cimentos obturadores. 

Cimentos Obturadores Média ± Desvio padrão 

AH Plus 11,14 ± 4,03 A 

Epiphany SE 55,39 ± 13,47 B 

RealSeal XT 62,51 ± 16,72 B 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,0001). 

 

Na análise entre os terços radiculares, o teste de Tukey (Tabela XII) 

evidenciou que os percentuais de gaps na interface material obturador/dentina foram 

estatisticamente semelhantes para os terços cervical, médio e apical (p>0,05). 

 

Tabela XII. Teste de Tukey para os terços radiculares. 

Terços radiculares Média ± Desvio padrão 

Cervical 39,52 ± 24,29 A 

Médio 43,58 ± 26,74 A 

Apical 45,95 ± 28,45 A 

Letras iguais indicam semelhança estatística (p>0,05). 

 

Em relação à interação entre terços radiculares e cimentos obturadores, o 

teste de Tukey (Tabela XIII) evidenciou que nas obturações com o cimento AH Plus 

os terços cervical, médio e apical apresentaram diferença estatisticamente 

significante (p<0,0001), quando comparados aos respectivos terços radiculares das 

obturações com os cimentos Epiphany SE e RealSeal XT. 

 

Tabela XIII. Teste de Tukey para os terços radiculares e cimentos obturadores. 

Terços radiculares Cimentos Obturadores 

 AH Plus Epiphany SE RealSeal XT 

Cervical 10,13 ± 4,83 Aa 46,68 ± 11,75 Bb 61,74 ± 11,92 Bb 

Médio 10,65 ± 3,62 Aa 58,39 ± 16,41 Bb 61,69 ± 13,44 Bb 

Apical 12,64 ± 4,00 Aa 61,11 ± 8,97 Bb 64,09 ± 25,52 Bb 

Letras maiúsculas semelhantes indicam semelhança estatística nas colunas (p>0,05) e letras minúsculas 
diferentes indicam diferenças estatísticas nas linhas (p<0,0001). 
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Na Figura 26 estão apresentadas imagens de microscopia confocal de 

varredura a laser representativas da presença de gaps na interface do material 

obturador e paredes dentinárias, para cada cimento obturador e terço radicular. 

 

 

Figura 26. Imagens de microscopia confocal de varredura a laser representativas de gaps na 
interface do material obturador e paredes dentinárias (setas) para os cimentos AH Plus (A - terço 
cervical, B - terço médio e C-terço apical), Epiphany SE (D - terço cervical, E - terço médio e F - 
terço apical) e RealSeal XT (G - terço cervical, H- terço médio e I - terço apical).D:dentina; 
O:Obturação. 
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A Figura 27 demonstra o resultado para a correlação entre a presença de 

gaps na interface do material obturador e paredes dentinárias e a resistência de 

união dos cimentos obturadores à dentina radicular. Foi possível verificar correlação 

positiva, moderada (R2=0,567) e estatisticamente significante (p<0,001) entre as 

duas variáveis quantitativas. Esse resultado estabelece que quanto maior a 

presença de gaps, menor a resistência de união dos cimentos obturadores às 

paredes dentinárias. O valor de R2 indica quanto (em percentual) o modelo explica 

os valores encontrados. 

 

 

Figura 27. Gráfico mostrando a correlação entre a presença de gaps na 
interface do material obturador/paredes dentinárias e a resistência de 
união dos cimentos obturadores à dentina radicular. 
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A capacidade de união do cimento obturador às paredes dentinárias é 

importante para a estabilidade e integridade do selamento do canal radicular (WU et 

al., 2009; LI et al., 2014). A American Dental Association (ADA) não padroniza os 

testes para mensuração da resistência de união na interface do cimento obturador e 

dentina radicular, no entanto, o teste de push-out tem sido o mais empregado, 

gerando tensões de cisalhamento durante a aplicação da carga (SOUSA-NETO et 

al., 2005; NUNES et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2009; NAGAS et al., 2011; CHEN et 

al., 2013), e permitindo avaliar a resistência de união nos diferentes terços 

radiculares (NEELAKANTAN et al., 2011; CARNEIRO et al., 2012; DIAS et al., 

2014). 

No presente estudo, o teste de push-out foi realizado com o dispositivo 

mecânico MTS (TSAFNAT; WROE, 2011), o qual foi adaptado para estabelecer 

condições experimentais padronizadas, principalmente em relação ao alinhamento 

do espécime para aplicação do carregamento, bem como para avaliação do 

comportamento dos diferentes cimentos obturadores por meio da análise de 

imagens de µCT. 

De acordo com PANE et al. (2013), um dos pontos críticos para realização do 

teste de push-out é o correto posicionamento e alinhamento do espécime para 

aplicação da força direcionada na interface de união entre o material obturador e 

dentina. No presente estudo, o paralelismo entre a ponta aplicadora da força e o 

espécime foi assegurado pelo uso do pino calibrador e pelas imagens do aparato 

obtidas pela emissão inicial da fonte de raios-X e que foram visualizadas, em 360 

graus, por meio da ferramenta Video Image do µCT. Isso permitiu ainda a exclusão 

de slices com irregularidades de cortes, que levou à falta de adaptação destes 

espécimes na base inferior do aparato e conseqüente desalinhamento. Tem sido 
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demonstrado que pequenas variações (5o a 10o) na orientação de corte da raiz em 

relação ao seu eixo longitudinal podem interferir nos resultados da força aplicada 

(PANE et al., 2013). 

Além disso, três tipos de pontas aplicadoras da força, com diâmetros 

diferentes, foram utilizadas para os terços cervical, médio e apical no presente 

estudo (CARNEIRO et al., 2012; DIAS et al., 2014). Os diâmetros dessas pontas 

corresponderam a 70-80% da área da obturação em cada terço radicular (NAGAS et 

al., 2011; CHEN et al., 2013; PANE et al., 2013), para evitar tensões pontuais 

causadas por pontas finas que levam à penetração do pino no material obturador, 

sem testar a interface de união (CHEN et al., 2013). 

Em relação ao método de elementos finitos (MEF), foram obtidos modelos 3D 

a partir de imagens de µCT para facilitar a geração de malhas e definição das 

condições de contorno (fixação, simetria e aplicação de carga), que viabilizaram a 

simulação do teste de push-out (GRASSI et al., 2012). Modelos de elementos finitos 

3D permitem detalhar o comportamento biomecânico de materiais e estruturas 

odontológicas por meio de análises confiáveis da concentração e distribuição de 

tensões (BELLI et al., 2011; POIATE et al., 2011; PESQUEIRA et al., 2014), onde 

pelo critério de Von Mises considera-se a deformação microscópica e distorção 

na forma da estrutura causadas por forças de tração, compressão ou 

cisalhamento (SOARES et al., 2008; BELLI et al., 2011). Assim, a energia 

acumulada devido a essa deformação é um indicador da magnitude das tensões 

em determinado ponto da estrutura, sugerindo a provável região de falha (SOARES 

et al., 2008; CHEN et al., 2013). 

Através do microscópio confocal de varredura a laser foi possível avaliar com 

acuidade o padrão de falhas e áreas interfaciais com gaps, uma vez que este tipo de 
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microscópio elimina as estruturas fora de foco na formação da imagem, deixando-a 

com melhor definição, contraste e profundidade do campo em relação, por exemplo, 

à microscopia óptica convencional (GARCÍA-HERRAIZ et al., 2012; KWON et al., 

2013). Na microscopia confocal, a imagem é formada pela reflexão do laser que 

incide sobre a superfície da amostra obtendo sua topografia de modo semelhante à 

microscopia eletrônica de varredura, no entanto, sem a necessidade da utilização do 

vácuo ou metalização, que provocam a desidratação da amostra e podem induzir 

artefatos de técnica (BITTER et al., 2009; DE DEUS et al., 2011). Dessa maneira, os 

métodos utilizados no presente estudo foram complementares para o entendimento 

da resistência de união e adaptação dos materiais obturadores às paredes do canal 

radicular. 

Os resultados do teste de push-out evidenciaram que os espécimes 

obturados com o cimento AH Plus apresentaram resistência de união 

estatisticamente maior do que aqueles obturados com os cimentos Epiphany SE e 

RealSeal XT. A eficácia dos procedimentos adesivos para cimentos à base de 

metacrilato, como o Epiphany SE, é limitada pela insuficiente penetração da luz no 

canal radicular para desencadear a conversão dos monômeros (WU et al., 2010), 

bem como pela redução volumétrica durante a polimerização (KIM et al., 2010). Isso 

leva à geração de tensões e rompimento das interfaces de união (DE-DEUS et al., 

2009; COSTA et al., 2010), e implica, comumente, em baixos valores de resistência 

de união (COSTA et al., 2010; CARNEIRO et al., 2102; GONÇALVES et al., 2014). 

O cimento RealSeal XT possui em sua matriz as resinas epóxica e 

metacrilato, o que pode acarretar interferências físicas e químicas durante o seu 

processo de polimerização. A fotoativação de cimentos híbridos de monômeros 

metacrilatos e à base de resina epóxica resulta em ativação apenas da reação de 
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polimerização dos monômeros metacrilatos, enquanto que a polimerização da 

porção epóxica ocorre pela ativação química desta reação, que é mais lenta 

(PEREIRA et al., 2010). Dessa maneira, a fotoativação coronária do cimento 

RealSeal XT imediatamente após a sua inserção no canal radicular resultou apenas 

na ativação da reação de polimerização dos monômeros da resina metacrilato. 

Considerando que a polimerização do metacrilato libera água (MORAIS et al., 2007; 

FERRACANE et al., 2011), possivelmente ocorreu um comprometimento da reação 

de polimerização da resina epóxica, que possui características hidrofóbicas (SOUZA 

et al., 2012). Assim, a falta de integridade da rede de polímeros do cimento, aliada à 

contração volumétrica da resina metacrilato após a fotoativação (KIM et al., 2010), 

resultaram, provavelmente, em fraca união interfacial do material obturador com a 

dentina. Vale destacar que o fabricante não informa a proporção de resina epóxica e 

de metacrilato na formulação do cimento RealSeal XT, sendo assim, a matriz 

polimérica pode ser alterada em função da quantidade de cada resina presente na 

sua composição, uma vez que a resina epóxica possui estrutura de cadeia 

monomérica mais longa em relação à resina metacrilato, tornando-se importante 

durante o processo de fabricação deste cimento híbrido a sua homogeneização para 

assegurar a compactação das estruturas monoméricas e coesão entre as mesmas. 

Por outro lado, o cimento obturador AH Plus possui boa capacidade de 

escoamento e elevado tempo de reação de polimerização (VERSIANI et al., 2006; 

NUNES et al., 2008; RESENDE et al., 2009), favorecendo sua penetração nas 

microirregularidades da parede do canal radicular (BALGUERIE et al., 2011; DE-

DEUS et al., 2011; HARAGUSHIKU et al., 2012; DIAS et al., 2014) e, 

consequentemente, maior imbricação mecânica com as paredes do canal radicular. 
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Além disso, esse cimento pode interagir quimicamente com a rede de colágeno da 

dentina radicular (FISHER et al., 2007; NEELAKANTAN et al., 2011). 

Os resultados dos dados de força versus deslocamento (Figura 20) indicam 

que apenas o cimento AH Plus resistiu ao rápido aumento da força na fase inicial do 

carregamento, confirmando a maior união deste material obturador à dentina. 

Entretanto, a curva deste cimento manteve a mesma inclinação até deslocamento 

próximo de 0,4 mm, e neste ponto, pode-se considerar que qualquer união 

micromecânica/química entre o cimento e a dentina já tenha se rompido e apenas a 

fricção do material obturador às paredes do canal radicular manteve a curva 

ascendente de força (PANE et al., 2013). Já para os cimentos Epiphany SE e 

RealSeal XT, as curvas apresentaram menor inclinação e estabilização com menor 

deslocamento, sugerindo que a resistência de união à dentina radicular ocorreu, 

principalmente, pela retenção friccional. 

Em relação à avaliação da massa obturadora nas imagens de µCT, o cimento 

AH Plus apresentou rupturas mais frequentes nas margens da obturação 

possivelmente devido à elevada coesão entre suas moléculas, que proporciona 

maior resistência à massa obturadora (SOUSA-NETO et al., 2005; NUNES et al., 

2008). Os cimentos Epiphany SE e RealSeal XT tiveram rupturas nas margens da 

obturação e na própria massa obturadora, uma vez que a resina metacrilato tem 

baixa resistência a compressão (MANDAVA et al., 2014). Além disso, as rupturas da 

obturação nas áreas polares provavelmente ocorreram em função da maior 

quantidade de cimento obturador, sem a presença de guta percha. Vale destacar 

que durante a reconstrução das imagens de µCT foram reduzidos os artefatos de 

endurecimento de feixe (beam hardening), provocados pela alta densidade dos 

materiais obturadores, por meio da função de correção (40%) e da modificação dos 
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limites de contraste do histograma no modo logarítmico (ZOU et al., 2011;.SOUZA et 

al., 2013). 

A avaliação dos terços radiculares evidenciou que os cimentos AH Plus e 

RealSeal XT apresentaram maiores valores de resistência de união nos terços 

cervical e médio, enquanto para o cimento Epiphany SE estes valores foram 

semelhantes em todos terços radiculares. Além disso, independente do cimento 

obturador utilizado, o terço apical obteve os menores valores de resistência de 

união. A menor quantidade de túbulos dentinários e o seu menor diâmetro na região 

apical (MJÖR et al., 2001), bem como a dificuldade da remoção da camada de 

smear nesta região, mesmo com a utilização do EDTA (PRADO et al., 2013), podem 

afetar negativamente a força de união do cimento obturador com a dentina (BABB et 

al., 2009; EL-MA'AITA et al., 2013). No entanto, outros estudos (COSTA et al., 2010; 

GONÇALVES et al., 2014) não observaram diferença entre os terços radiculares 

quando utilizaram o cimento Epiphany SE, demonstrando que, independente de 

variações da densidade tubular no canal radicular, este cimento obturador 

apresentou baixos valores de união, como verificado no presente estudo. 

Na análise do tipo de falha por microscopia confocal de varredura a laser 

verificou-se falhas adesivas e mistas com maior frequência para todos os cimentos 

obturadores. A literatura relata predomínio de falhas mistas e adesivas para o 

cimento AH Plus (NAGAS et al., 2011; CARNEIRO et al., 2012) e adesivas para 

cimentos a base de metacrilato (UNGOR et al., 2006; PRADO et al., 2013). Destaca-

se a ocorrência de falhas adesivas na obturação para os cimentos Epiphany SE e 

RealSeal XT em função da falta de união com os cones de guta percha (STOLL et 

al., 2010), que permitiu o deslocamento destes do volume da massa obturadora 

(CARNEIRO et al., 2012). Assim, pode-se especular que pontos de ruptura 
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observados na massa obturadora por meio das secções axiais de µCT foram 

coincidentes com as regiões de desunião dos cones com os cimentos obturadores à 

base de metacrilato. 

As falhas ocorreram freqüentemente nos locais de maior concentração de 

tensões verificados na análise de elementos finitos, corroborando a diferença de 

comportamento entre os cimentos obturadores. Pontos de tensões elevados entre o 

material obturador e dentina (AH Plus) ou entre guta percha e cimento (Epiphany SE 

e RealSeal XT) sugerem falta de integridade da obturação, caracterizando as 

regiões mais susceptíveis para a ocorrência de falhas (GRASSI et al., 2012; CHEN 

et al., 2013). Estas regiões de maior tensão foram verificadas principalmente nos 

terços cervical e médio, onde as variações na forma da secção transversal do canal 

radicular dificultam a adaptação precisa do cone de guta percha nas paredes 

dentinárias propiciando vazios e defeitos na obturação (ROBBERECHT et al., 2012), 

ao contrário do terço apical, que possui secção transversal mais circular e favorece o 

preenchimento pela técnica da condensação lateral (ROSETTO et al., 2014). 

A análise dos dados mostrou que os valores percentuais de gaps na interface 

de união apresentaram uma correlação significativa e inversa com os valores de 

resistência de união. O cimento AH Plus possibilitou os maiores valores de 

resistência de união e menor presença de gaps quando comparado aos cimentos 

Epiphany SE e RealSeal XT, o que pode ser explicado pela viscosidade e tempo 

necessário para polimerização dos materiais obturadores. Uma vez que o cimento 

AH Plus possui baixa viscosidade, esse material obturador tende a se adaptar 

melhor às paredes do canal radicular (BALGUERIE et al., 2011; HARAGUSHIKU et 

al., 2012; ZHOU et al., 2013; GONÇALVES et al., 2014), enquanto o tempo de 

polimerização mais lento permite que esta adaptação ocorra antes do aumento 
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significativo da sua viscosidade (VERSIANI et al, 2006; RESENDE et al., 2009; 

ZHOU et al., 2013). Por outro lado, tem sido demonstrado que o cimento obturador 

Epiphany SE tem a sua viscosidade aumentada quando submetido à pressão 

(KHEDMAT et al., 2012 ), como a exercida durante a técnica da condensação 

lateral, o que pode comprometer a adaptação desse cimento às paredes do canal 

radicular(CAMILO, 2014). 

Dessa maneira, os dados obtidos ratificam melhor capacidade de união do 

cimento AH Plus à dentina que os cimentos obturadores que contém resina 

metacrilato em sua composição (DE-DEUS et al. 2009; PATIL et al., 2013; 

GONÇALVES et al., 2014) e, além disso, indicam que o cimento AH Plus 

proporciona uma massa obturadora mais coesa e melhor distribuição de tensões na 

interface de união. É importante enfatizar que o teste de push-out é considerado um 

ensaio destrutivo e pode prever a capacidade de carga suportada na interface de 

união material obturador/dentina, mas apresenta limitações para obtenção de 

informações do comportamento estrutural da obturação sob a aplicação do 

carregamento (CHEN et al., 2013). Assim, informações extraídas das análises de 

imagens de µCT, elementos finitos e microscopia confocal de varredura a laser 

complementaram os resultados de resistência de união, indicando os locais e a 

probabilidade de ruptura da massa obturadora, bem como as falhas e interação dos 

materiais obturadores com as paredes dentinárias. 
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Com base na metodologia proposta e nos resultados obtidos, destaca-se a 

importância deste estudo ao propiciar informações quantitativas e qualitativas sobre 

a capacidade de união e adaptação de cimentos obturadores resinosos às paredes 

dos canais radiculares. Dessa maneira, o cimento AH Plus (à base de resina 

epóxica) demonstrou maior resistência de união e menores áreas interfaciais 

contendo gaps que os cimentos Epiphany SE (à base de resina metacrilato) e 

RealSeal XT (à base de resina epóxica e metacrilato). Além disso, análises 

baseadas em imagens de µCT e pelo método de elementos finitos evidenciaram que 

o cimento AH Plus apresentou maior concentração de tensões na interface com a 

dentina e rupturas nas margens da obturação em relação aos cimentos Epiphany SE 

e RealSeal XT. 
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Anexo 1 

Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 2 

Determinação do módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson por meio 

da técnica de excitação por pulso  

Foram confeccionadas barras com dimensões de 1x 5 x 35 mm dos cimentos 

obturadores Epiphany SE e RealSeal XT, que foram fotoativados usando aparelho 

fotopolimerizador (Radii Cal, SDI, Bayswater, Austrália) por 40 segundos com 

intensidade de luz de 1200 mW/cm2. 

Utilizou-se o aparelho Sonelastic (ATCP Engenharia Fisica, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil) e o programa do dispositivo para processamento dos dados (Figura 28 

A). As barras dos cimentos obturadores foram levadas e posicionadas com uma 

extremidade abaixo do microfone de captação do pulso sonoro (Figura 28 B). A 

excitação da barra foi realizada na extremidade oposta da barra e microfone, 

captando dessa maneira o som gerado pela excitação flexional da barra para 

determinação do módulo de elasticidade (Figura 28 C). 

. 

 
Figura 28. (A) programa do dispositivo Sonelastic (B) Posicionamento da barra do 
cimento obturador para captação do pulso sonoro. (C) Excitação flexual da barra e 

captação do pulso sonoro. 

Para determinação do coeficiente de Poisson as barras foram posicionadas 

de maneira que o microfone ficasse posicionado a 3,75 mm de uma das 

extremidades, sendo a excitação realizada a 1,25 mm da extremidade oposta para 

gerar um som pela excitação torcional da barra. 


