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Maynard, em 1838, decorridos portanto mais de 160 anos, 

criava o primeiro instrumento para o tratamento de canal radicular, a 

part ir  de uma mola de relógio, surgindo posteriormente a essa idéia, 

di ferentes instrumentos endodônt icos, dentre eles a primeira l ima t ipo K, 

em 1901, fabricada em aço (Glickman, 1997). 45 

Até a década de 50, os instrumentos endodônticos eram 

fabricados sem nenhum cri tério, exceto no aumento de diâmetro de cada 

série, que eram numerados de 1 a 6 e 7 a 12. O diâmetro e o 

comprimento de cada instrumento eram estipulados pelos fabricantes. 

Porém, em 1958, Ingle & Levine 61,  da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de Washington, E.U.A., sugeriram a 

necessidade de se fabricar instrumentos endodônticos que possuíssem 

uma padronização no aumento seqüencial de seus diâmetros. 

Em 1958, na Segunda Conferência Internacional de 

Endodontia, realizada na Universidade da Pensilvânia - Fi ladelf ia, E.U.A., 

Ingle & Levine, apresentaram um trabalho, sugerindo que os instrumentos 

e cones (de guta-percha e prata) fossem fabricados segundo padrões de 

estandardização. Somente em 1962 é que a Associação Americana de 

Endodontia (A.A.E.) aceitou as sugestões de Ingle & Levine, ocorrendo, 

através da estandardização dos instrumentos endodônticos, um dos 

maiores avanços técnicos da especial idade (Scharader et al.,  1999). 106 

Apesar desse signif icat ivo avanço técnico da Endodontia, 

a sua aplicação era considerada bastante precária, necessitando do 
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desenvolvimento de novas técnicas. 

Em 1969, Clem,24 suger iu o emprego de um preparo de 

canal radicular com recuo progressivo e conseqüente aumento no 

diâmetro dos instrumentos, no sentido ápice/coroa, preparo denominado 

pelo autor de "step preparat ion", isto é, preparação em degraus.  

Já em 1973, Fava & Caputo 37 propuseram a denominação 

de preparo biomecânico escalonado a essa nova técnica de 

instrumentação de canais radiculares. 

Com o objetivo de facil i tar a instrumentação do 1/3 apical 

dos canais radiculares, Schilder, 105 em 1974, recomendou um novo 

conceito de preparo endodôntico, que incluía a ut i l ização de brocas Gates 

Glidden nos seus 2/3 coronários, aumentando o diâmetro do canal 

radicular, ao nível da porção cervical. 

Em 1980, Marshall & Pappin78 da Universidade de 

Oregon, E.U.A., preconizaram uma técnica revolucionária de 

instrumentação, principalmente por minimizar a extrusão de substâncias 

tóxicas para a região periapical.  Essa nova técnica, denominada por eles 

de "CROWN-DOWN PRESSURELESS PREPARATION", preparação no 

sent ido coroa/ápice sem pre ssão, transformou o velho conceito de 

instrumentação do canal radicular no sentido ápice/coroa. Embora 

confl i tante na época, essa técnica é hoje uti l izada pela maioria dos 

endodontistas e ensinada em todas as Faculdades de Odontologia.  

O aprimoramento dos instrumentos particularmente na 
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sua parte at iva foi  se sucedendo, como o aparecimento da l ima t ipo K-

Flex, da fabrica Kerr, que passou a oferecer um novo "design" e fabricada 

em aço inoxidável, vindo a substi tuir o seu "venerável" instrumento t ipo 

K, intro duzido em 1901.  

Os primeiros instrumentos com ponta inativa, não 

cortante, representados pela l ima Flex-R, surgiram no mercado em 1985. 

Nesse período, surgiram também, os pr imeiros sistemas de peça de mão 

automatizados, como o DYNATRAK, GIROMATIC, ENDO CURSOR, 

RACER, e o SISTEMA CANAL FINDER, desenvolvido por Guy Levy e 

considerado como da segunda geração dentre esses sistemas. 

Nos últ imos anos, uma nova geração de instrumentos 

endodônticos passou a ser fabricada, originária da l iga de níquel-titânio 

(NiTi) (Walia et al., 1988). 118 

Esses novos instrumentos, têm demonstrado 

superior idade em algumas propriedades, quando comparados aos 

instrumentos de aço inoxidável, principalmente na instrumentação de 

canais radiculares atresiados e curvos de molares. 

As tentativas de se uti l izar l imas confeccionadas em aço 

inoxidável,  através de motores, não at ingiram o êxito esperado. Com os 

novos instrumentos de níquel/t i tânio, cujas propriedades permitem o seu 

emprego através de sistemas rotatór ios, esse objet ivo tornou-se  uma 

real idade. 

Por sugestão do Prof. John T. McSpadden, em 1993, 
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esses novos instrumentos passaram a ser fabricados, apresentando uma 

maior conicidade, isto é, aumento de 0,03, 0,04, 0,05 e 0,06mm por 

milímetro de comprimento, da ponta para a base da sua parte ativa.  

Com essa nova apresentação, essas novas l imas, ao 

serem levadas ao interior do canal radicular e, sendo acionadas a motor, 

girando 360o no sent ido horário, com velocidade constante e em direção 

coroa/ápice, promovem a l impeza, remoção do conteúdo sépt ico/ tóx ico,  

raspas de dentina e outros restos orgânicos para a câmara pulpar e 

simultaneamente determinam uma preparação com maior conicidade ao 

nível  cervical  e médio. O pr incípio de preparo no sent ido coroa/ápice sem 

pressão, é inerente aos sistemas rotatórios. 

Dentre os sistemas rotatórios, o Sistema Quantec Séries 

2.000, da Analytic Endodontics, originariamente denominado sistema NT 

Matic, foi o pioneiro. O sistema ProFile .04/.06 da Dentsply/Mail lefer, é 

hoje, o mais difundido e ut i l izado no mundo.  

A obturação a mais hermética possível do sistema de 

canais radiculares é um dos objet ivos do tratamento endodôntico 

(Chohayeb, 1992; 21 Gençoglu et al., 1993; 43 Bertrand et al., 1997; 3 Lee et 

al., 1998; 73 De Moor & De Boever, 2000), 30 uma vez que a incompleta 

obturação do mesmo, consti tui-se em uma das falhas mais comumente 

encontradas nessa terapia (Clark & ElDeeb, 1993; 23 Hata et al., 1995; 56 

Lee et al.,1998). 73 
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Dentre as técnicas propostas, a condensação lateral 

at iva, concebida por Callahan em 1914 (Santa Cecilia et al., 1999), 100 de  

cones de guta-percha tem sido a mais ut i l izada pelos profissionais, 

mostrando bons resultados nos mais variados níveis de pesquisa (Lares & 

ElDeeb, 1990; 69 Hata et al., 1992; 55 Gençoglu et al., 1993; 43 Juhlin et al., 

1993;62 Weller, 1997). 119 

Para alguns pesquisadores, a técnica da condensação 

lateral ativa produz uma fusão incompleta entre os cones de guta-percha, 

determinando assim, a obtenção de uma massa não homogênea e, 

consequentemente, não permit indo uma adequada ad aptação da guta-

percha às paredes do canal radicular (Hata et al., 1992; 55 Gutmann et al., 

1993; 52 Dummer et al., 1994; 32 Leung, 1994). 75 

Buscando uma melhor adaptação da obturação do canal 

radicular na sua forma tridimensional e de uma  maneira rápida, fáci l  e 

eficaz, Schilder em 1967, introduziu o método de termoplasti f icação da 

guta-percha, empregando a técnica de condensação vert ical da guta-

percha aquecida Relatou esse autor que, quando a mesma é plasti f icada, 

a obturação das múltiplas foraminas e ramificações do canal radicular, 

teor icamente, deverão ser de melhor qual idade do que quando a mesma é 

efetuada pela técnica de condensação lateral ativa (Dummer et al., 

1993; 33 Moraes et al.,1994). 82.  

Em 1980, McSpadden introduziu o método para 

plastif icação dos cones de guta-percha que ut i l iza o calor derivado do 
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movimento de rotação de um instrumento (compactador de McSpadden) 

colocado em uma peça de mão e micromotor (Bonett i  Fi lho et al.,  1998). 12 

O desenvolvimento de técnicas que uti l izam a guta-percha 

amo lecida ou plasti f icada, recomendadas para obturação do canal 

radicular, revolucionou o conceito de adaptação e selamento do sistema 

de canais radiculares. 

O Sistema Quantec Séries 2.000, através da Analytic 

Endodontic, preconiza a obturação dos canais radiculares com o sistema 

Microseal. Da mesma forma, o Sistema ProFile .04/.06, recomenda a 

obturação dos canais radiculares com o Sistema Thermafi l 

(Dentsply/Maillefer).  

O sistema Thermafil para obturações dos canais 

radiculares é baseado em uma técnica prime iramente descrita por 

Johnson, em 1978 (Baker & Oguntebi, 1990; 2 Hata et al., 1992; 55 Fabra 

Campos, 1993; 35 Ricci & Kessler, 1994; 93 Santa Cecília et al., 1995; 99 

Weller et al., 1997). 119.  

Segundo o pesquisador da técnica,  ela é s imples de 

realizar a colocação da guta-percha conjuntamente com um núcleo de aço 

inoxidável que atua como um carregador. Técnica esta, que permite a 

colocação da guta-percha no canal radicular no comprimento de trabalho 

desejado (Baker & Oguntebi, 1990; 2 Lares & ElDeeb, 1990; 69 Hata et al., 

1992). 55.  
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Esse carregador é recoberto com uma camada de guta- 

percha na fase alfa, sendo seu diâmetro correspondente ao da últ ima l ima 

uti l izada no batente apical durante o preparo biomecânico (Lares & 

ElDeeb, 1990; 69 Hata et al., 1992; 55 Chohayeb, 1992; 21 Fabra Campos,  

1993; 35 Scott et al., 1993). 107 

Vários estudos, entretanto, evidenciam resultados 

contraditór ios após o uso de carregadores metál icos (Lares & ElDeeb, 

1990; 69 Chohayeb, 1992; 21 Juhlin et al., 1993), 62 sendo assim, foi  

introduzido no mercado a ut i l ização de carregadores plást icos que, 

segundo Gutmann et al.,52 em 1993, resultam em obturações semelhantes 

àquelas efetuadas pela técnica de condensação lateral. 

Atualmente, o sistema Thermafi l  possui 3 t ipos de 

carregadores (aço inoxidável, t i tânio e plást ico), os quais são recobertos 

pela guta-percha alfa, um forno Thermaprep Plus (para o aquecimento da 

guta-percha) e verif icadores (instrumentos em NiTi ou plástico, que 

determinaram qual carregador Thermafil será selecionado para obturar 

o(s) canal(is) radicular(es)).  

A guta-percha no estado alfa que envolve o carregador, 

após ser aquecida no forno Thermaprep Plus, sofre as seguintes 

modif icações: aumento de volume, torna-se pegajosa, adesiva e aumenta 

as característ icas de escoamento e expansão; denominada de guta-

percha no estado Beta (Luglié & Costa, 1997; 77 Santa Cecilia et 

al.,1999). 100 
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O sistema Microseal, para obturação de canais 

radiculares é composto por 2 t ipos de guta-percha, as quais possuem 

viscosidades di ferentes, assim como pontos de fusão diferentes. 

Esse sistema, é composto de guta-percha de baixa e 

ultra-baixa fusão, as quais possuem uma consistência pegajosa e um 

excelente escoamento. O sistema uti l iza compactadores rotatórios de 

níquel titânio para termoplastificar a guta percha e leva-la em direção à 

região apical, possuindo a vantagem de repetir a técnica quantas vezes 

forem necessárias (Korzen, 1997). 65 

Apesar dessas recomendações, não é imperat ivo que os 

canais radiculares preparados com o Sistema Quantec Séries 2.000 e  

com o Sistema ProFile .04/.06 devam, obrigatoriamente, serem obturados 

pelos SISTEMAS MICROSEAL e THERMAFIL, respectivamente. A técnica 

da condensação lateral ativa, é ainda a mais empregada no mundo (Lares 

& ElDeeb,199069, Rhata et al,199255,  Gençoglu et al, 199343.Welles et al 

1997119.  

        Assim, o nosso objet ivo, foi  de aval iar o selamento apical 

de canais radiculares de dentes humanos, ut i l izando os sistemas de 

instrumentação ProFile .04/.06 e Quantec Séries 2.000 seguidos pela 

obturação dos mesmos com os sistemas Thermafi l  e Microseal, 

comparando-os, com a instrumentação Clássica Modif icada seguida pela 

obturação por meio da técnica da Condensação Lateral Ativa.  
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Em 1985, Roane et al.,94 desenvolveram um novo 

conceito de instrumentação de canais radiculares, preconizando o 

alargamento dos canais radiculares com curvaturas acentuadas de forma 

diferente às convencionais com respeito ao  alargamento do canal ou  

mesmo a preparação do seu diâmetro. Salientaram que, sem a 

modif icação das pontas, torna-se necessário levar o instrumento além do 

ápice, para prevenir o transporte das paredes e a formação de degraus. 

Quando a sobreinstrumentação  é uti l izada, a ponta do instrumento deve 

ser retraída ficando no interior do canal um ou dois tamanhos antes de 

completar o diâmetro da preparação desejada e assim, assegurar o 

estabelecimento de uma constrição ou sal iência, chamada de batente 

apical.  Nestes casos, a constr ição criada pelos últ imos dois instrumentos 

f inal izou o preparo do batente apical que serviu para prevenir a 

sobreobturação de guta–percha durante o procedimento da obturação. 

Este processo não é completamente preciso nem cl inicamente desejável ,  

e pode ser el iminado no futuro pelo uso de instrumentos modif icados. 

Tentativas clínicas com limas modificadas demonstraram ser esta 

conclusão uma verdade. 

 

Baker & Oguntebi,2 em 1990, uti l izando 50 caninos 

humanos superiores e inferiores analisaram a infi ltração apical após 

obturação com o sistema Thermafi l ,  nos diferentes níveis do canal 

radicular próximo à resseção apical, com ou sem obturação retrógrada, 
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comparando-as com a técnica de condensação lateral. As amostras foram 

div ididas em 5 grupos: a) Grupo A: os dentes foram obturados pela 

técnica da condensação lateral, após instrumentação até a l ima de no 45; 

os Grupos B, C, D e E: os dentes foram obturados com Thermafi l ,  após 

instrumentação até a l ima de no 50.  Os ápices dos dentes dos Grupos A e  

B não foram seccionados, sendo que os ápices dos dentes dos Grupos C 

e D, seccionados 2 e 4mm respectivamente. No Grupo E, os dentes foram 

seccionados 2mm e submetidos à obturação retrógrada com amálgama de 

prata com 2mm de altura e 2mm de diâmetro. Todos os dentes foram 

obturados uti l izando o cimento Roth’s 801. As amostras foram recobertas 

com esmalte de unha, exceto a 1mm dos ápices dos dentes que não 

t iveram os ápices seccionados. As amostras seccionadas foram 

recobertas no nível  do plano de corte.  Os dentes foram mantidos em uma 

incubadora a 37oC, por 2 semanas e imersos em solução aquosa de t inta 

de azul de meti leno a 1%. Com uma lupa de aumento, a extensão da 

penetração do corante foi medida e os dados foram anal isados 

estatisticamente, usando a análise de variância (ANOVA) e o teste de 

Newman-Keuls. A análise estatística (p < 0,05) mostrou que a maior 

infi l tração ocorreu no Grupo A (condensação lateral de guta-percha).  

 

Lares & ElDeeb,69 em 1990, compararam in vitro, a 

obturação com Thermafil e a obturação pela técnica de condensação 

lateral. Foram uti l izados 40 caninos superiores e 20 raízes mesiais de 
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molares inferiores com curvaturas em torno de 30o.  Após o seccionamento 

das coroas dentais, os canais curvos foram instrumentados até a l ima no 

3 0  e os retos até a l ima no 55. Os dentes foram irr igados com 1,5mL de 

hipoclor i to de sódio a 1% e divididos aleator iamente em 2 Grupos, nos 

quais foram efetuadas as obturações uti l izando a condensação lateral e o 

sistema Thermafi l .  Foi uti l izado o cimento Kerr Pulp Canal Sealer em 

todos os canais radiculares. As raízes ficaram imersas em tinta da Índia 

por 2 semanas, lavadas, secas, descalcif icadas com ácido nítr ico a 5% 

por 48 horas, clareadas e desidratadas em salici lato de meti la di luído em 

álcool .  As amostras foram colocadas no vácuo por 3 dias. A penetração 

do corante foi  medida com uma lupa e os dados anal isados 

estatist icamente pelo teste de Mann-Whitney. Os resultados obtidos 

demonstram que os canais radiculares dos caninos obturados com 

Thermafil, apre sentaram mais infi l tração que aqueles obturados pela 

condensação lateral (p = 0,02) sendo que, nos molares não houve 

diferenças estatísticas significantes (p = 0,09).  

 

Chohayeb,21 em 1992, avaliou em 40 dentes 

uniradiculares, a microinfi ltração em canais radiculares obturados com 

carregadores Thermafi l  plást icos e metál icos. As coroas dos dentes foram 

seccionadas e as raízes instrumentadas até a l ima no 55. O cimento 

obturador foi o AH 26, sendo uti l izados obturadores Thermafi l  

correspondentes ao tamanho da última lima utilizada na instrumentação 
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do canal radicular. Os dentes foram colocados em tinta da Índia por 1 

semana, lavados, secos, descalci f icados e clareados pela técnica de 

Robertson et al. (1980). As medidas das infi l trações foram feitas por meio 

de  uma lupa de aumento, com 10X de ampliação. Os resultados 

analisados pelo teste de Student’s mostraram que a maioria dos 

obturadores Thermafi l ,  plásticos ou metálicos, apresentaram uma boa 

adaptação às paredes do canal radicular.  

 

Com o objet ivo de aval iar o grau de microinfi ltração, “in 

vitro”, Chohayeb22 em 1992, comparou as técnicas de obturação 

uti l izando o sistema Thermafi l ,  o método de obturação com cone único e 

a técnica da condensação lateral. Avaliou também, se os diferentes t ipos 

de tintas usadas nos estudos de microinf i l tração poderiam produzir 

diferentes graus de inf i l tração e se o tempo de imersão na t inta poderia 

contribuir para o grau de infi ltração analisado. Comparou ainda, as 

técnicas em canais de blocos plást icos Lexan, com dentes extraídos.  

Vinte blocos plásticos Lexan tamanho 30, foram obturados com a técnica 

Thermafi l  e vinte blocos foram obturados pela técnica do cone único. O 

cimento obturador foi o AH 26. Após as obturações, os blocos tratados 

foram colocados à uma temperatura de 37oC, 100% de umidade por 24 

horas. Em seguida, os blocos foram colocados em solução aquosa de azul 

da Prussia à 5%, por 1 semana. Os blocos foram examinados e aval iados: 

a) pelo grau de microinf i l tração em milímetros desde o ápice até a 
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direção mais cervical;  b) adaptação do material obturador nas paredes do 

bloco, aval iados por uma lupa estereoscópica com 10X de ampliação;     

c) sub e sobre obturação de cimento e guta-percha com carregador 

Thermafi l. A seguir, 22 dentes recentemente extraídos, t iveram suas 

coroas cortadas na junção amelo dentinária, sendo as raízes 

instrumentadas até a l ima # 25 e obturadas pelas técnicas da 

condensação lateral e Thermafil. As raízes após obturação foram 

estocadas por 24 horas, à uma temperatura de 37oC e 100% de umidade. 

Os dentes foram pintados com 2 camadas de esmalte de unha, exceto nos 

2 a 3mm apicais, sendo a seguir submergidos na fenda, exceto os 2 a 

3mm apicais, por um período de 1 ou 2 semanas. As raízes foram 

descalci f icadas e clareadas pelo método de Robertson’s,  sendo a 

infi l tração medida o mais próximo de 0,5mm. Os resultados mostraram 

que, nos blocos Lexan não houve diferença estatíst ica, entre a técnica 

Thermafi l  e a do cone único. Nos dentes obturados com Thermafi l  foi 

observado uma maior inf i l tração do que aque les obturados pela técnica 

da condensação lateral. Maior infi l tração foi observada quando foi 

uti l izada a tinta da Índia. O tempo de imersão não influenciou nos 

resultados da infi l tração. O estudo demonstrou ainda que, os canais 

simulados nos blocos Lexan não reproduzem os dentes humanos 

extraídos para a avaliação da microinfi ltração. 
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Em 1992, Hata et al.,55 analisaram o selamento apical 

após obturação dos canais radiculares pela técnica Thermafi l ,  e 

instrumentação pela técnica “step back” preconizada por Weine; e 

obturados pela técnica clássica. Foram uti l izados 48 primeiros molares 

infer iores que foram divididos em 2 grupos de 24 dentes cada, cujos 

canais radiculares foram instrumentados, uti l izando uma combinação de 

l imas e alargadores. Cada um dos 24 dentes (48 canais) foram 

instrumentados e divididos aleatoriamente em 3 grupos com 8 dentes 

cada e obturados por 3 métodos diferentes: Thermafi l ,  Thermafi l  com 

cimento (óxido de zinco e eugenol) e condensação lateral (controle).  

Todos os dentes foram recobertos com uma camada de esmalte de unha, 

exceto nos 2mm apicais, imersos em t inta da Índia por 4 dias, lavados e 

desmineral izados em ácido nítr ico a 4% por 4 dias. A seguir, as amostras 

foram lavadas e desidratadas em álcool por 7 dias e xi leno por 3 dias. 

Foram efetuadas no perf i lômetro duas medidas das inf i l trações e os 

resultados analisados estatisticamente pela análise de variância. De 

acordo com os resultados obt idos, o melhor selamento do ápice radicular 

foi  observado quando ut i l izou-se a técnica de condensação lateral. 

 

Ravanshad et al. (1992), 91 analisaram a penetração linear 

por meio de t inta da Índia em 40 canais radiculares de dentes extraídos e 

obturados pelas técnicas de condensação lateral,  condensação vert ical e 

Thermafil. Os canais radiculares palat inos de molares superiores e distais 
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de molares inferiores, foram instrumentados pela técnica “step back” e o 

forame apical di latado até a l ima no 45. Os dentes foram então divididos 

em 5 grupos: um grupo controle posit ivo, um controle negativo e 3 grupos 

experimentais. Nos grupos obturados pela técnica de condensação lateral 

e vert ical, foram deixados de 5 a 6mm de obturação no interior do canal 

radicular. No grupo Thermafi l foi realizada a remoção da obturação de 

acordo com a técnica preconizada pelo  fabricante. A análise de variância 

(ANOVA), foi uti l izada para determinar as diferenças entre os grupos, 

sendo a maior penetração de corante observada nas raízes obturadas 

com a técnica Thermafil. 

 

Clark & ElDeeb (1993), 23 compararam “in vitro”, o 

selamento apical obtido após a uti l ização da obturação dos canais 

radiculares com dois t ipos de carregadores Thermafi l  (metál icos e 

plást icos), com a condensação lateral,  em vários t ipos de canais 

radiculares (60 caninos superiores, 40 incisivos inferiores retos e 40 

canais mesiais de molares inferiores e superiores, com curvatura mínima 

de 30 graus). Avaliaram também, a incidência de extrusão apical de guta-

percha e o preenchimento de canais laterais e acessórios. A preparação 

apical foi efetuada até a l ima no 30 nos incisivos e molares e até a l ima no 

55 nos caninos, com preparação “step back”, sendo o preparo cervical 

efetuado com brocas Gates Gl idden nos  2, 3 e 4. No desbridamento apical 

dos canais radiculares foi uti l izada uma lima tipo K no 15 e o cimento 
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uti l izado para a obturação foi o Kerr Pulp Canal Sealer. As amostras 

foram mergulhadas em tinta da Índia por 2 semanas, lavadas, secas por 

24 horas, descalcif icadas em ácido nítr ico a 5% por 3 dias e clareadas em 

salici lato de meti la di luído em álcool. As amo stras foram analisadas em 

um microscópio de dissecação sendo os dados da extrusão da guta-

percha anal isados pelo teste de Qui-Quadrado, e o preenchimento dos 

canais laterais e acessórios analisados pelo teste Kruskall-Wallis. 

Observou-se uma alta incidência de extrusão nos dentes obturados pela 

técnica Thermafil, em comparação à condensação lateral (p < 0,001), 

sendo a mesma maior nos canais retos (de 85 a 95%) do que nos curvos 

(p = 0,002). A diferença entre os carregadores Thermafi l ,  plásticos ou 

metál icos não foi signif icante. Os grupos obturados com o Thermafi l  

apresentaram uma porcentagem maior de preenchimento dos canais 

laterais e acessórios, o que ocorreu apenas ocasionalmente quando 

uti l izou-se a técnica de condensação lateral, não sendo esta difere nça 

estatisticamente significante (p = 0,48).  

 

Com a proposta de estudar in vitro, avaliando a qualidade 

da obturação do canal radicular e o grau da infi ltração linear de tinta em 

dentes obturados pelas técnicas da condensação lateral e Thermafi l ;  

Dummer e t al.,33 1993, uti l izaram no estudo 150 dentes com canais 

radiculares únicos que foram instrumentados pela técnica step–back.  

Radiografias foram efetuadas com o objetivo de avaliar o grau máximo da 
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curvatura, do ângulo, do raio e da posição da curvatura. Os dentes foram 

div id idos em dois grupos, de acordo com o comprimento de trabalho, 

diâmetro do batente apical e com os dados anteriormente determinados. 

Em um total  de 8 dentes excluídos (devido a di f iculdade de 

instrumentação), 65 foram obturados pela técnica Thermafil, 63 dentes 

foram obturados pela técnica da condensação lateral, permanecendo 14 

dentes sem obturação atuando com grupo controle. Após a obturação, os 

dentes foram radiografados em dois planos e a qual idade técnica da 

obturação foi avaliada por escala de quatro pontos. Todos os acessos das 

cavidades foram selados sendo os dentes a seguir imersos em t inta por 

48 horas. Os canais obturados com Thermafil (0,7 minutos), foram 

signif icantemente (p < 0,001), mais rápidos do que aqueles obturados 

pela técnica da condensação lateral (6,4 minutos). A extrusão apical de 

material obturador (cimento e guta–percha), foi signif icantemente maior 

nos canais obturados pelo Thermafi l ,  havendo pequena diferença na 

qualidade técnica das obturações. Não foi observad a diferença 

signif icante na penetração da t inta. De acordo com o estudo, a técnica do 

Thermafil mostrou ser uma alternativa da técnica da condensação lateral 

da guta–percha.  

 

Fabra Campos,35 em 1993, avaliou a qualidade do 

selamento da obturação, obt ido com o sistema Thermafil, uti l izando 

diferentes canais radiculares (molares superiores e inferiores e dentes 
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com canais únicos) em comparação com a técnica da condensação 

lateral. O alargamento apical f inal foi efetuado com limas K no 25 até a de 

no 50, efetuado pelo tratamento convencional, ampliando-se a porção 

cervical  com brocas Gates Gl idden nos  1, 2 e 3. O cimento uti l izado foi o 

AH 26. Após a obturação, os dentes foram conservados em uma estufa a 

37oC, com 100% de umidade, por 2 dias. Todas as raízes fo ram 

recobertas com duas camadas de esmalte de unha com exceção nos 2mm 

apicais. Os dentes foram imersos em tinta (Pelikan) a 37ºC, por 3 dias. 

Após lavagem, o esmalte foi  removido com acetona e as raízes 

seccionadas e descalcif icadas em ácido nítr ico a 10%  por 3 dias, seguida 

de lavagem e desidratação em álcool. A inf i l tração foi medida, ut i l izando-

se um microscópio de luz estereoscópica (30X) e os dados anal isados 

pelo teste de Mann-Whitney. Não foi observada nenhuma diferença 

signif icante entre os graus de infi ltração apical e diâmetro da abertura 

apical dos canais radiculares (p < 0,04). Segundo o autor, o sistema 

Thermafi l  pode ser ut i l izado, conduzindo a uma obturação adequada dos 

canais radiculares preparados convencionalmente. 

 

Gençoglu et al. ,43 em 1993, avaliaram a adaptação de 

três diferentes formulações de guta-percha; Ultrafil, Thermafil e 

condensação lateral nas paredes dentinárias; na ausência ou presença de 

smear layer. Sessenta e quatro dentes, com canais únicos, foram 

instrumentados pela técnica step back, sendo ut i l izadas brocas Gates 
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Glidden nos terços coronários das raízes, e a instrumentação com a l ima 

apical  f inal  de no 60. Em tr inta e dois dentes, o smear layer foi removido 

com Calcinase (EDTA à 17%), e em 32 dentes foram efetuadas somente 

i rr igações com hipoclor i to de sódio à 5,25%. Os dentes, com ou sem 

smear layer, foram distr ibuídos aleatoriamente em 6 grupos de 10 dentes, 

os quais foram obturados pelas técnicas da condensação lateral, Ultrafi l  e 

Thermafi l .  Em todos os grupos foi uti l izado o cimento de Grossman. Os 

dentes foram examinados em microscópio eletrônico de varredura, 

observando as obturações quanto à densidade, homogeneidade e a 

adaptação nas paredes dentinárias. Concluíram os autores que, nas 

obturações com Ultrafi l e Thermafi l ,  houve melhor adaptação nas paredes 

dentinárias, reproduzindo melhor as irregularidades dos canais do que 

nas obturações efetuadas pela condensação lateral, com ou sem smear 

layer. A remoção do smear layer, aumentou a adaptação da guta-percha 

em todos os grupos.  

 

Gençoglu et al. ,44 em 1993, compararam a infiltração 

apical entre 3 técnicas de obturações que uti l izam a guta-percha, ou seja, 

a condensação lateral, guta percha termoplastif icada injetada (Ultrafi l) e 

guta percha termoplastificada (Thermafil) ,  e o efei to da remoção do smear 

layer na infi l tração apical. Cento e vinte e oito dentes uni-radiculares 

foram uti l izados no estudo, nos quais foram removidas suas coroas 

clínicas. O desbridamento apical foi efetuado com uma l ima t ipo K no 15, 
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e instrume nto apical f inal uti l izado foi uma lima tipo K no 60, sendo 

uti l izadas brocas Gates Glidden para a di latação do terço cervical. O 

smear layer de 60 raízes foi removido com 10 mL de Calcinase (EDTA à 

17%), sendo que, nos outros dentes, somente foi efetuada a irrigação 

com hipoclor i to de sódio à 5,25%. Os dentes, com ou sem smear layer,  

foram sulcados e divididos longitudinalmente com um alicate. Os canais 

radiculares, foram examinados e fotografados em microscópio eletrônico 

de varredura (500X e 1000X), para a anál ise da presença e remoção do 

smear layer. As raízes foram esteri l izadas em autoclave, e divididas em 6 

grupos, de 20 dentes cada, os quais foram obturados com o cimento de 

Grossman e selados com cimento de óxido de zinco e eugenol.  Todas as 

120 raízes foram implantadas no subcutâneo de 30 ratos albinos Wistar, 

as quais foram removidas, após 90 dias, sendo recobertas com 2 

camadas de verniz de unha, exceto nos 2mm da parte apical. Todas as 

raízes foram colocadas em solução aquosa de azul de meti leno à 1% por 

2 semanas. A extensão da penetração da tinta foi feita através do 

microscópio de dissecção e os dados foram anal isados pelo teste de 

Newmann-Keuls. Os resultados mostraram que, as técnicas de guta-

percha termoplastificada, Thermafil e Ultrafil permitiram menor 

penetração da t inta do que a técnica de condensação lateral, com ou sem 

smear layer. Os resultados mostraram também que, a remoção do smear 

layer, reduziu signif icantemente a infi l tração apical em todos os grupos. 
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Gutmann et al. (1993), 52 avaliaram radiograficamente 

canais radiculares obturados pelo sistema Thermafi l ;  com carregadores 

plásticos; e pela técnica de condensação lateral. Foram uti l izados 51 

molares inferiores com curvatura de raiz (15o ou maior), sendo as duas 

raízes separadas e as coroas seccionadas no sentido vestíbulo -l ingual, 

através da furca. Os canais foram dilatados até l ima tipo K no 30 e o 

desbridamento apical efetuado com uma l ima t ipo K no 10. O cimento 

obturador ut i l izado foi o Sealapex. Após a obturação dos canais 

radiculares, radiografias proximais foram efetuadas e avaliadas por uma 

lupa com uma ampliação de 6X. Os dados foram analisados 

estatisticamente, usando o teste de Mann-Whitney. O Thermafil 

proporcionou uma melhor obturação em todas as áreas avaliadas           

(p < 0,001). Não houve diferença signif icante entre os dois métodos de 

obturação, no terço apical (p > 0,05). A obturação pelo Thermafil resultou 

em maior extrusão de material, através da preparação apical (p < 0,001).  

 

Gutmann et al. (1993), 53 analisaram qualitativamente a 

adaptação anatômica da guta-percha amolecida em canais radiculares 

instrumentados. Além disso, compararam o selamento da guta-percha 

amolecida, introduzida com um carregador Thermafi l  plástico, 

comparando-os com a técnica da condensação lateral. Foram uti l izados 

51 molares inferiores, seccionados na altura da furca, de vestibular para 

l ingual sendo que, todas as raízes apresentavam curvaturas maiores que 
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15o.  O desbridamento apical foi efetuado com uma l ima t ipo K no 10 

sendo os dentes instrumentados e obturados de maneira semelhante ao 

trabalho anterior. Nos 3 grupos experimentais, as superfícies radiculares 

foram recobertas com 2 camadas de verniz para unha, exceto próximo 

dos 1 a 2mm apicais. Em dois grupos os dentes foram imediatamente 

imersos em tinta da Índia, por 24 horas ou 7 dias, sendo armazenados em 

água por 5 meses e colocados em tinta por 90 horas. Os dentes foram 

lavados, o verniz removido com curetas e bistur is,  desmineral izados em 

ácido nítrico a 10% por 24 horas, desidratados em álcool 70% e 95% por 

24 horas e em álcool absoluto por 12 horas, clareados com sal ici lato de 

meti la e aval iados em um microscópio com a ampliação variando de 9 a 

18X. Os dados foram submetidos à análise estatística uti l izando os testes 

de Kruskal–Wallis e Mann Whitney. Qualitativamente, ambas as técnicas 

demonstraram adaptação da guta-percha e do cimento obturador nas 

irregularidades dos canais radiculares, com preponderância para a 

obturação com Thermafi l .  Em muitos casos, observou-se  o  

desprendime nto da guta-percha do carregador Thermafil. No entanto, 

tr idimensionalmente, a obturação apresentou-se com poucas lacunas ou 

irregularidades. No grupo da condensação lateral, apesar de satisfatória, 

a obturação apresentava lacunas, principalmente no terço cervical  do 

canal radicular.  
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Juhlin et al.,62 em 1993, avaliaram a relação entre os 

componentes do Thermafi l  e sua adaptação às paredes do canal radicular 

em canais moderadamente curvos simulados em 40 blocos de resina. As 

aberturas coronárias foram dilatadas com brocas Gates Gl idden nos  2 e 3, 

após os canais radiculares serem preparados apicalmente com uma l ima 

t ipo  K  no 20. A porção apical f inal foi di latada com uma l ima tipo K no 25. 

O cimento uti l izado foi o Roth’s 801, combinado com uma pequena 

quantidade de t inta de azul de meti leno, uti l izada como um marcador para 

avaliação da distr ibuição do cimento e dos obturadores Thermafi l ,  em 20 

canais radiculares simulados. Vinte canais radiculares foram obturados 

com Thermafil e cimento Roth’s 801 (sem tinta).  No pr imeiro grupo, os 

blocos de resina foram seccionados através do reservatór io, e no 

segundo grupo seccionados transversalmente, nos terços cervical,  médio, 

apical e próximo ao ápice. Em seguida, os cortes transversais foram 

avaliados por transluminação e anal isados em microscópio de dissecação 

com um aumento de 10X, e pelo microscópio de varredura. Os resultados 

mostraram que nas secções do terço apical,  os carregadores geralmente 

encontravam-se rodeados de guta-percha. Próximo ao ápice, nas 20 

secções efetuadas de 0 até 1mm, 5% dos carregadores estavam 

completamente envolvidos com guta-percha, 40% estavam parcialmente 

envolvidos, 10% encontravam-se somente o carregador sem guta-percha, 

e 45% somente com guta-percha. Em 70% das 20 secções no interior do 

canal radicular, o carregador estava sozinho, e em 30% o carregador 
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estava parcialmente envolvido. Nenhum carregador encontrava-se  

completamente envolvido pela guta-percha. No forame apical, o cimento 

obturador estava totalmente ausente 50% das amostras. 

 

Também em 1993, Scott et al.,107 avaliaram o selamento 

apical de dentes obturados pela a técnica Thermafi l  e pela técnica de 

condensação lateral. O selamento foi determinado pela distância de 

penetração de t inta de azul de meti leno a 2% no interior do canal 

radicular, uti l izando para este f im, o vácuo. Analisaram também, o tempo 

total gasto para a obturação em cada técnica. Trinta e sete incisivos 

centrais superiores foram instrumentados até a l ima no 70, obturados pela 

técnica da condensação lateral (Grup o 1) ou pela técnica Thermafil 

(Grupo 2). O Grupo 3 foi uti l izado como controle. Os dentes foram 

descalci f icados e clareados com ácido nítr ico e sal ici lato de meti la. A 

medida l inear da infi l tração foi realizada com uma régua milimetrada. Os 

dados foram anal isados pelo teste de Turkey, que não evidenciou 

nenhuma diferença estatisticamente significante entre a soma da 

inf i l tração dos métodos de obturação avaliados, ou o tempo total gasto 

para a obturação dos canais radiculares. 

 

Uti l izando um método espectro fotométrico, Alacam et al. 

(1994), 1 compararam a penetração apical da solução de azul de meti leno 

à 2%, após a obturação do canal radicular pelas técnicas Thermafil e 
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condensação lateral.  Os dentes foram divididos em três grupos: Grupo 1, 

grau de curvaturas das raízes entre 0-10, com e sem irrigação ultra 

sônica dos canais radiculares e obturação com Thermafi l  e condensação 

lateral; Grupo 2, grau de curvatura entre 11-20, com e sem irr igação 

convencional e obturação com Thermafi l  e condensação lateral; Grup o 3, 

grau de curvatura entre 21-30, com e sem irr igação ultra sônica e 

obturação com condensação lateral e Thermafi l ,  e com e sem irr igação 

convencional, obturados com a condensação lateral e Thermafi l .  

Nenhuma diferença significante foi encontrada em qualquer grupo. 

Diferença significante foi encontrada entre os Grupos 1, para a obturação 

pela condensação lateral, com irr igação ultra sônica e Grupo 3, para 

obturação com Thermafil e sem irrigação ultra sônica (p < 0,05).  

 

Em 1994, Bhambhani & Sprechman, 5 compararam a 

penetração apical de corante nas raízes obturadas com Thermafil e a 

técnica da condensação vert ical com dois di ferentes t ipos de cimentos 

obturadores de canais radiculares: o Thermaseal e Pulp Canal Sealer 

(Kerr). Cinqüenta e quatro incisivos centrais superiores, foram divididos 

em 5 grupos de 10 dentes cada: Grupo 1, obturados com Thermafi l  e Pulp 

Canal Sealer; Grupo 2, obturados com Thermafil e Thermaseal; Grupo 3, 

obturados pela técnica de condensação vert ical e Pulp Canal Sealer; 

Grupo 4, obturados pela técnica de condensação vert ical e Thermaseal; 

Grupo 5, no qual os dentes não foram obturados. Os dentes foram 
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suspensos em solução aquosa de t inta de azul de meti leno a 1%, somente 

nos 2mm finais apicais, por 2 semanas, a 37oC e 100% de umidade. Os 

dentes foram desmineral izados em ácido nítr ico e clareados em sal ici lato 

de meti la sendo avaliada a profundidade da penetração do corante em um 

microscópio ót ico, com um aumento de 400X, cujos dados foram 

submetidos à analise de variância. Os resultad os mostraram que ocorreu 

penetração do corante em todas as amostras, exceto no Grupo 2. A maior 

penetração do corante (0,194 mm) foi observada no Grupo 3. A análise 

estatística dos dados, não mostrou diferença signif icante quanto à 

infi ltração, quando foi aval iado o método de obturação. 

 

O objetivo do trabalho de Dalat & Spangberg (1994), 28 foi 

de comparar a infi l tração apical em canais radiculares obturados com 5 

diferentes técnicas de obturação, uti l izando a técnica de vácuo 

controlado. Foram uti l izados 79 incisivos centrais superiores, divididos 

em 5 grupos com 15 amostras cada um: Grupo 1, técnica de cone 

simples; Grupo 2, condensação lateral;  Grupo 3, condensação vert ical;  

Grupo 4, Thermafi l ;  Grupo 5, Ultrafi l ;  dois dentes como controle posit ivo e 

do is  como negativo. As coroas dos dentes foram removidas, os canais 

radiculares instrumentados uti l izando-se a técnica “step back” até a l ima 

no 45. Os canais foram di latados com brocas Gates Glidden no 3 e 4 e 

obturados com cimento AH 26. As amostras foram ime rsas em solução 

aquosa de azul de meti leno à 2% e colocadas na câmara de vácuo por 30 
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minutos. Os espécimes permaneceram na solução por 7 dias à 37oC e a 1 

atm, quando então foram seccionados longitudinalmente. Para avaliar as 

penetrações de tinta, foi uti l izada uma lupa de ampliação 1X até 6.3X e 

uma régua milimetrada. Estatisticamente não houve diferença significante 

entre os grupos (p > 0,05), indicando porém que, em uma situação cl inica 

mais complexa, os resultados obt idos com as técnicas da condensação  

vert ical e Ultraf i l ,  poderão ser menos previsíveis. 

 

Dummer et al.,32 em 1994, uti l izando 144 incisivos e 

caninos, compararam radiograficamente a qualidade da obturação e a 

infi l tração apical de corante após obturação com o sistema Thermafil 

(com carregad ores plásticos) e condensação lateral a fr io. Avaliaram 

também, o tempo gasto para a obturação dos canais radiculares 

uti l izando ambas as técnicas, e a freqüência de extrusão de cimento 

obturador e de guta percha em canais radiculares retos e curvos. A 

d i ferença do tempo de obturação entre as técnicas foi altamente 

significante (p < 0,0001), a favor do Thermafil. Houve diferença 

signif icante entre os grupos no tocante à extrusão de material obturador 

em canais retos (p < 0,005), não havendo diferença em canais curvos. A 

infi ltração apical de tinta foi significantemente maior (p < 0,05), nos 

canais curvos, obturados pela técnica de condensação lateral,  não sendo 

signif icante nos canais retos. 
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A infi l tração apical em dentes pré molares inferiores, 

obturados com Thermafil, com 3 temperaturas diferentes, foi investigada 

in vitro, por Felstead et al.,38 em 1994. As temperaturas foram 

determinadas após a calibração do forno Thermaprep. Os canais 

radiculares de 35 dentes extraídos foram preparados biomecanicamente e  

divididos em 3 grupos de 10 canais cada, e em um grupo controle de 5. 

Os canais dos grupos experimentais foram obturados com obturadores 

plásticos Thermafil à temperaturas de 144o, 120o,100oC, sendo os canais 

do grupo controle obturados pela técnica da condensação lateral. Os 

dentes fora imersos em tinta da Índia por 28 dias, lavados, clareados e a 

infi l tração avaliada. Os resultados mostraram que não ocorreu diferença 

signif icante (p > 0,05), na infi l tração apical dos dentes obturados com 

Thermafil, quando comparados com os obturados pela técnica da 

condensação lateral. Ocorreu menor tendência à infi l tração, nos dentes 

obturados com Thermafi l  às mais baixas temperaturas, não sendo porém, 

significante estatisticamente (p > 0,05).  

 

Leung & Gulabivala, 75 1994, avaliaram a influência da 

curvatura dos canais radiculares no selamento apical após obturação pela 

técnica da condensação lateral e do Thermafi l .  Foram uti l izados no 

estudo 48 raízes, que foram divididas em dois grupos: Grupo A, cujos 

canais radiculares apresentavam curvaturas menores do que 25o,  e no 

Grupo B, cujos canais radiculares apresentavam curvaturas maiores do 
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que 25o,  e que foram subdivididos em mais 2 grupos de 12 amostras cada 

(grupos da condensação lateral com canais radiculares apresentando-se  

< e > do que 25o e grupos do Thermafi l  com canais < e > do que 25o). Os 

canais foram preparados pela técnica step back até a l ima no 30 e 

obturados com cimento Roth’s 801. A superfície externa das raízes foram 

recobertas com 2 camadas de esmalte de unha, exceto a 1mm do ápice. A 

seguir, as raízes foram imersas em tinta da Índia por 1 semana, quando 

então foram lavadas, desmineralizadas em ácido nítr ico à 10% por 3 dias 

e desidratadas em álcool à 99% por 3 dias. As medidas da inf i l tração 

foram feitas uti l izando-se um microscópio com aumento de 30X e os 

dados foram analisados estatisticamente. O Thermafil produziu um 

selamento signif icantemente maior do que a condensação lateral           

(p < 0,05) nos canais com curvaturas maiores do que 25o.  Ocorreu menor 

infiltração nos canais com curvaturas inferiores a 25o,  obturados com 

Thermafi l  do naqueles obturados pela condensação lateral, não sendo 

esta diferença signif icante estatisticamente. Não houve diferença 

estatística signif icante entre as obturações dos canais radiculares 

obturados pela técnica Thermafi l  e condensação lateral e os canais 

radiculares com curvaturas maiores ou menores do que 25o. O 

extravasamento de cimento foi freqüente nas obturações com Thermafi l .  

 

Leung & Gulabivala (1994), 76 avaliaram a influência da 

temperatura de plasti f icação na qualidade de selamento dos obturadores 
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Thermafil. Para tal, foram selecionadas raízes mesiais de molares 

inferiores, que apresentavam curvaturas menores do que 25o,  as quais 

foram divididas em 4 grupos e obturadas com obturadores Thermafil 

metálicos. No Grupo 1, o Thermafi l  foi aquecido sob a zona azul de uma 

chama aberta, como determinava as instruções do fabricante. Nos Grupos 

2, 3 e 4 os obturadores foram imersos por 1 minutos, em um banho de 

água, com temp eraturas de 60, 75 e 90o,  respect ivamente. Após a 

obturação, os dentes foram imersos em corante da Índia por 1 semana, a 

37oC. A seguir, as raízes foram desmineral izadas, clareados e 

desidratados para avaliação da infi l tração uti l izando um microscópio com 

aumento 30X. Observou-se freqüentemente a extrusão de cimento 

obturador, não sendo freqüente a extrusão de guta-percha. Os resultados, 

após análise estatística, mostraram que, não houve diferença signif icante 

entre os Grupos 1 e 3 e 1 e 4. Os obturadores Thermafil plastif icados à 

60oC, produziram um selamento signif icantemente melhor do que os 

obturadores plastif icados sob a chama (Grupo 1) (p < 0,05).  

 

Moraes et al. ,82 1994, compararam a obturação de canais 

radiculares com as técnicas Thermafi l  e da condensação lateral com 

sistema Canal Finder. Doze molares inferiores, com curvaturas 

moderadas t iveram seus canais mesiais instrumentados pela técnica step-

down uti l izando l imas Flexofi le e tendo os seus batentes apicais variando 

entre 25 a 30. Os dentes foram div ididos em dois grupos, com 12 canais 
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mesiais (6 vestibulares e 6 l inguais). No Grupo I, os canais foram 

obturados pela técnica de condensação lateral com o auxíl io de um 

condensador  no 30 acoplado em um contra–ângulo Canal finder. No Grupo 

II, os canais foram obturados pela técnica Thermafil, conforme as 

instruções do manual. Para a aval iação do selamento e homogeneidade 

das obturações, os dentes foram fixados a um suporte de madeira para 

que f icassem imersos em solução de azul de meti leno à 1% por 24 ho ras. 

Em seguida, foram lavados e descalci f icados em ácido nítr ico, e 

examinadas em lupa estereoscópica com um aumento de 12X. As 

conclusões que os autores chegaram foram de que, as duas técnicas 

mostraram ser ef icazes no selamento do canal. A técnica de condensação 

lateral com o sistema Canal Finder, apresentou melhor adaptação no 

terço apical do canal, mas apresentou falhas no terço cervical e médio. 

Na técnica Thermafi l  foi observado, em todos os casos, parte da 

obturação sem guta-percha, e com o carregad or metál ico local izado na 

parede do canal.  

 

Em um estudo in vitro, Onnink et al. (1994), 83 

compararam três técnicas de obturação do canal radicular (condensação 

lateral, Thermafil e Ultrafil), quanto à incidência de fratura radicular 

vert ical incompleta. Os autores verif icaram que, em nenhuma amostra 

ocorreu fratura completa na superfície da raiz, ou exibiu uma incompleta 

fratura que comunicasse com a superfície externa da raiz. Todas as 
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fraturas observadas localizavam-se na dentina e se comunicavam com as 

paredes do canal radicular.  

 

Rybicki & Zil l ich, 97 1994, avaliaram o efeito do preparo 

para pino em 45 dentes obturados com carregadores plásticos Thermafi l ,  

comparando-os com as obturações real izadas pela técnica de 

condensação lateral, e que não foram pre paradas para pino. No Grupo 

Thermafi l ,  as preparações para pino foram executadas imediatamente e 

72 horas após a obturação, assim como amostras não foram preparadas 

para pino. As preparações foram estendidas até 5mm aquém do ápice 

radicular, uti l izando uma broca de alta rotação com spray de água, 

Thermafi l  Prep. As mostras permaneceram por 10 dias em solução aquosa 

de azul de meti leno, quando então foram lavadas, descalcif icadas e 

analisadas espectrofotometricamente. Os resultados foram submetidos à 

análise estatística. Diferença significante foi encontrada entre as 

obturações com o Thermafi l  sem preparo para pino e em ambos os grupos 

de amostras obturadas com Thermafi l  preparadas para pino após 72 

horas e pela técnica de condensação lateral,  sem preparo para pino (p = 

0,05). Nenhuma diferença significante na infiltração foi encontrada entre 

os grupos testados (p = 0,5).  

 

Saunders & Saunders,103 1994, avaliaram o efeito de dois 

métodos de obturação de canal radicular,  combinados com a remoção do 
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smear layer. Util izaram dentes com raiz única que foram instrumentados 

biomecanicamente e divididos em 2 grupos de 72 dentes cada. Em um 

dos grupos foi  empregado ácido cítr ico à 40% e hipoclor i to de sódio à 2% 

para a remoção do smear layer e em outro foi  deixado o smear layer 

intacto. Os dentes foram subdivididos em dois sub grupos cada e 

obturados com ionômero de vidro (Ketac endo), condensação lateral e 

obturadores plást icos Thermafi l .  Após a estocagem de 7 dias e 4 meses, 

as amostras foram avaliadas para a infiltração coronária util izando tinta 

da Índia. Após 90 horas, cada raiz foi cortada longitudinalmente e a maior 

extensão de inf i l tração foi medida uti l izando uma lupa estereoscópica 

com 6X de ampliação. Após 7 dias, houve signif icantemente menos 

infiltração nas raízes obturadas com Thermafi l  sem smear layer, quando 

comparadas com os outros grupos (p < 0,05). Após 4 meses, não houve 

diferença significante na infi ltração entre os grupos (p > 0,05).  

 

Glosson et al. ,46 em 1995, uti l izando a técnica de 

Bramante modificada e software de imagens, compararam 60 canais 

mesiais de molares inferiores que foram instrumentados com l imas de 

níquel titânio manuais (Mity e Canal Master U), e movidas à motor (NT 

Sensor e Lightspeed), e com l imas de aço inoxidável (K -Flex). Os canais 

foram divididos em 5 grupos. No grupo A (K -Flex), com os instrumentos 

pré curvados, a técnica de instrumentação seguida foi a preconizada por 

Ingle. No Grupo B (Mity), a técnica de instrumentação foi a mesma do 
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Grupo A, exceto que as l imas não foram pré curvadas. No grupo C (NT 

Sensor), a técnica de instrumentação foi de acordo com MsSpadden. O 

motor uti l izado t inha uma peça de mão com uma redução de 16:1, com 

uma rotação de 300rpm. No Grupo D (Canal Master U –manual), e Grupo 

E (Lightspeed), a técnica de instrumentação seguiu as recomendações da 

Universidade de San Antonio. Para o Grupo E, o motor elétr ico teve a sua 

rotação em 750 r.p.m. Todos os batentes apicais forram confeccionados a 

0,5mm do ápice até a l ima no 30 e fotografados. Em seguida, os canais 

foram instrumentados até a l ima no 45 e escalonados com recuo de 1mm 

até a l ima no 60. Os canais radiculares foram novamente fotografados e 

as fotos digital izadas, onde se subtraiu a imagem dos canais preparados 

com a imagem anterior ao preparo. A avaliaç ão obedeceu os seguintes 

cri térios: direção do transporte do canal, área de dentina removida, 

coeficiente de central ização de cada instrumento e tempo de preparo. Os 

pesquisadores observaram que os instrumentos movidos à motor e a l ima 

manual Master U, causaram significantemente menor transporte do canal; 

os canais permaneceram mais central izados; removendo menor 

quantidade de dentina, e produziram preparos mais cônicos do que as 

l imas K-Flex e Mity. Os instrumentos movidos à motor prepararam os 

canais radiculares mais rápidos do que as l imas manuais. 

 

Em 1995, Hata et al.,56 avaliaram in vitro o selamento 

apical após a obturação de canais radiculares uti l izando vários t ipos de 
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técnicas de termoplastif icação da guta-percha (Thermafil, Obtura II, 

Ultrafil Regular Set e Ultrafi l Firm Set) em dentes unirradiculares. Após 

instrumentação util izando a técnica “step-back”, e obturação (com e sem 

cimento obturador) com as diferentes técnicas acima citadas, as amostras 

foram imersas em resina resorcinada com formaldeído, saturada com 

solução de iodeto de potássio,  por  5 d ias a 4oC e deixadas pol imerizar 

por 4 dias. As amostras foram seccionadas 1.5, 2.5 e 3.5mm do ápice 

anatômico, examinadas em um microscópio com 25X de ampliação e 

fotografadas. Os resultados não evidenciaram nenhuma diferença 

signif icante entre as infi l trações no mesmo nível, para as diferentes 

técnicas de obturação. Em todas as técnicas, quando o cimento obturador 

foi uti l izado, ocorreu menos infi l tração. 

 

Em 1995, Santa Cecília et al.99,  avaliaram a extrusão 

apical de material obturador uti l izando a técnica Thermafil comparando-a 

com a técnica de condensação lateral, tanto em canais retos e amplos 

quanto em curvos e atrésicos. Foram uti l izadas 80 raízes, de 40 dentes 

molares (superiores e inferiores).  Em ambas as técnicas, ocorreram 

extravasamento apical de material obturador que, por sua vez, foi 

registrado e analisado estatist icamente. Com relação à incidência de 

extrusão, em canais retos e curvos, houve diferença estatística 

significante (p < 0,001) entre as técnicas de obturação (maior na 

obturação com Thermafil). A análise estatística não mostrou diferença 
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entre a incidência de extrusão em canais curvos, obturados pelas 

técnicas Thermafil e condensação lateral (p > 0,05), assim como na 

incidência de extrusão de material obturador nos dentes obturados pela 

técnica de condensação lateral, em canais retos e curvos (p > 0,05).  

 

O objet ivo do trabalho de Saw & Messer104 em 1995, foi 

avaliar as tensões exercidas nas raízes de canais radiculares, obturadas  

por diferentes técnicas de obturação (Condensação lateral, Obtura e 

Thermafi l). Foram avaliados 27 incisivos centrais superiores, uti l izando 

medidas de tensão nos terços cervical e apical.  A carga vert ical apl icada 

em cada obturação também foi  medida. A comparação das tensões foram 

avaliadas estatist icamente pela análise de co-variância de dois caminhos. 

Os pesquisadores mostraram que as técnicas de obturação influenciam 

signif icantemente nas tensões. O sistema Obtura gerou as maiores 

tensões,  seguido pela condensação lateral e Thermafil. A carga requerida 

para que houvesse fratura vertical da raiz foi 5 a 6 vezes maior do que a 

uti l izada nas obturações. 

 

No sumário de seu l ivro “Nickel–Titanium instruments: 

Applications in Endodontics“, em 1995, Serene et al.,108 descreveram que, 

as l imas de níquel-t i tânio são superelásticas, e que esta l iga é adequada 

para os instrumentos de endodontia. As l imas feitas com esta l iga, são 

biológicamente aceitáveis, altamente f lexíveis e consideravelmente mais 
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fortes em resistência de fadiga do que as l imas convencionais de aço 

inoxidável.  Devido à sua alta f lexibi l idade, as l imas de níquel-titânio têm 

a vantagem de ter menos chance de transportar o canal durante a 

instrumentação, e elas são pelo menos 20% mais rápidas do que  as 

convencionais .  A l iga de níquel-titânio é a única estrutura que pode ser 

transformada de austenita a martensita sob tensão, e vice–versa na 

l iberação da carga. Esta tensão induz a maiores transformações sem uma 

tensão permanente. As características deste material o fizeram ideal para 

apl ica-lo na Endodontia. Porém, a continuação de pesquisas é essencial,  

e o uso de l imas novas deveriam ser monitoradas cuidadosamente. 

 

Pathomvanich & Edmunds,84 em 1996, avaliaram a 

extensão da microinfi l tração de corante em canais radiculares obturados 

pelas técnicas de condensação lateral e pelo sistema Thermafi l ,  em 

dentes extraídos, avaliando a penetração passiva do corante da Índia por 

48 horas, após centrifugação por 10 minutos, à vácuo por 15 minutos e 48 

horas de penetração passiva do corante, assim como uti l izando a técnica 

de aumento da pressão do ar por 5 minutos e 48 horas de penetração 

passiva do corante. Os dentes foram examinados em microscópio com 

ampliação de 8X. Aproximadamente 45% dos dentes obturados com 

Thermafil mostraram alguma extrusão apical de material obturador, de 

magnitude variável. De acordo com a análise estatística, não houve 
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diferença significante na microinfi l tração após a uti l ização das diferentes 

técnicas de obturação. 

 

Bertrand et al.,3 em 1997, avaliaram se, após remoção 

dos carregadores plást icos do Sistema Thermafi l  era possível o 

restabelecimento do comprimento de trabalho em dentes com uma única 

raiz.  Os dentes foram divididos em dois grupos de 10 dentes cada. No 

Grupo 1,  os dentes foram retratados usando o dimeti l-formaldeído como 

solvente; e no Grupo 2 o clorofórmio. A remoção do material obturador foi 

realizada com l imas t ipo K, alternadas com l imas t ipo Hedströen. Os 

resultados mostraram que, o tempo necessário para remover o carregador 

plástico, no Grupo 1, foi de 7 minutos e no Grupo 2 foi de 6½ minutos. A 

remoção do carregador e a medida apropriada do comprimento de 

trabalho foi facilmente obtida pelos instrumentos manuais. 

 

Em 1997, Korzen65 descreveu a técnica de obturação 

uti l izando o sistema MicroSeal. Ele relatou que a  base de uma boa 

obturação endodôntica é ter o sistema do canal radicular bem l impo e 

modelado em toda a sua dimensão. No método mais comum para o 

completo selamento apical ,  um cone pr incipal  deve ser colocado no 

batente apical. Como a verif icação desta colocação é feita 

radiograficamente, uma disparidade entre o cone e a preparação do 

batente pode levar o cl inico a ter uma falsa impressão de uma boa 
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acomodação. Quando um espaçador é colocado no inter ior do canal 

radicular,  o cone é deslocado e a tendência é de que ele vol te à sua 

posição or iginal,  quando o espaçador é ret i rado. Os dois t ipos de guta-

percha, (no cone principal e nos cartuchos), apresentadas pelo sistema 

MicroSeal,  possuem di ferentes composições, viscosidades e temperaturas 

de fusão. O cone principal (MicroFlow Master Cone), é formulado para 

escoar quando é exercida uma pressão vert ical através dos 

condensadores verticais. No cartucho (MicroFlow Cartridge), a guta 

percha é formulada para o aquecimento e é levada para o interior do 

canal radicular através de um termocondensador (MicroSeal Condenser). 

A fusão dos dois t ipos de guta-percha com alto escoamento, no interior 

do canal radicular pela força centrifugadora do termo condensador, 

promoverá um escoamento maior de guta percha para o perímetro da 

massa dentinária e aderência às mesmas. Com a uti l ização de um 

cimento, ele será forçado para as áreas do sistema de canal radicular, 

onde a guta percha não pode penetrar (canais laterais, rebarbas, 

comunicações entre canais adjacentes, etc.) ,  e os excessos são extruídos 

coronariamente. 

 

Também em 1997, Korzen66 relatou que, com a 

necessidade do uso de computadores nas industr ias para fabricar 

instrumentos do t ipo micro brocas, houve uma condução a processos  

industriais muito sofisticados. Isto permitiu a incorporação de muitos 
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novos design nas configurações das l imas endodônticas. Nos 

instrumentos Quantec, incluíram um ângulo de corte ideal na lâmina; 

estr ias para ajudar a remover os debris de dentina onde ela se formar, 

radial lands mais largos para impedir a formação de rachaduras nos 

instrumentos e ajudar no seu desvio  ao redor das curvaturas, 

aumentaram a profundidade das estrias e uti l izaram mais massa 

periférica para fortalecer o instrumento. Idealizaram uma assimetria das 

superfícies cortantes para ajudar a  manter a integridade do eixo central 

do canal e finalmente uma ponta não cortante para casos rotineiros ou 

uma ponta cortante segura, facetada, para ajudar a preparar canais 

ca lc i f icados.  Estes instrumentos possuem 500% a mais de f lexibi l idade, 

quando comparados com os instrumentos de aço inoxidável,  resist indo 

mais às distorções o que permite melhor uso em canais curvos. Relatou 

também que a preparação dos canais radiculares pelo sistema Quantec 

obedece a três fase: Preparo coronário (para remover qualquer obstrução 

anatômica), preparo apical e a união das regiões coronária e apical, 

criando uma conicidade contínua no canal radicular.  

 

Em um estudo “in vitro”, Sydney,111 1997, avaliou a 

eficiência do preparo do canal radicular, uti l izando instrumentos de 

níquel–titânio acionados manualmente (l imas NiTiFlex) e mecanicamente 

(ProFile .04). Foram uti l izadas no estudo, raízes de 24 molares 

super iores sendo anal isado: o desvio apical ,  o tempo despendido no 
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preparo, perda do comprimento de trabalho, perfuração, aval iação da 

sensibi l idade tát i l ,  o bloqueio do canal radicular por raspas de dentina, a 

perfuração, as alterações dos instrumentos após a sua uti l ização e a 

ocorrência de fraturas. Foi empregado o  método da plataforma 

radiográfica para analisar as variáveis. Os resultados mostraram que, 

embora a maior incidência de desvio apical ocorreu na instrumentação 

com limas manuais (NiTiFlex), não houve diferença estatística entre os 

grupos estudados. O sistema ProFile .04 mostrou-se mais eficiente na 

dilatação do canal radicular com um instrumento # 35. Observou-se  

também que, os desvios aumentavam à medida que os cal ibres dos 

instrumentos aumentavam, isto até o instrumento # 45. O tempo de 

instrumentação dos canais radiculares foram signif icantemente menores 

com as l imas ProFile .04, quando comparadas com as manuais. Não 

houve diferença estatíst ica entre os grupos quanto à perda do 

comprimento de trabalho. Não foram observados bloqueios do canal 

radicular e alterações nos instrumentos. 

 

Em 1997, Taylor et al.114 avaliaram o efeito da remoção 

da smear layer na infi ltração marginal coronária, uti l izando várias 

técnicas de obturação e t ipos de material obturador. Foram uti l izados 200 

dentes uni-radiculares, instrumentados pela técnica “step back”, divididos 

em 10 grupos de 20 dentes cada, com remoção do smear layer (com 

RDTA a 17%), ou sem remoção do smear layer.  Os dentes foram, então, 
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obturados pelas técnicas da condensação lateral com cimento AH 26; 

condensaç ão lateral com cimento AH 26 mais condensação vertical; 

condensação lateral com cimento Roth’s 801; condensação lateral com 

cimento Roth’s 801 mais condensação vert ical; condensação vert ical com 

aquecimento e cimento AH 26; Thermafi l  com condensação vertical e 

cimento AH 26; Thermafi l sem condensação vertical e cimento AH 26; 

Sistema Obtura com cimento AH 26 e condensação com pluggers de 

Schilder; Ultrafi l  (Endoset) com cimento AH 26 e condensada com 

pluggers de Schi lder;  Ketac Endo  com um cone pr incipal s imples 

adaptado no comprimento real de trabalho. Após a obturação, os dentes 

foram recobertos com esmalte de unha, exceto o terço cervical,  e foram 

deixados em sal iva art i f ic ial por 10 dias e colocados no corante por 10 

dias. Em seguida, foram lavados, desmineral izados em ácido nítr ico por 

36 horas, desidratados e clareados em sal ici lato de meti la. A penetração 

l inear do corante foi medida com uma régua mil imetrada, em um 

microscópio cirúrgico. Os dentes onde o smear layer foi  removido, 

apresentaram infiltração signif icantemente menor que, os dentes onde o 

smear layer não foi removida. A técnica Ultrafi l  apresentou maior 

infi l tração que as demais técnicas. Com a condensação vertical, tanto no 

grupo da condensação lateral como no grupo Thermafi l ,  houve uma 

signif icante redução de inf i l tração. Os dentes obturados com o cimento 

AH 26 exibiram menor infi l tração que, aqueles obturados com o Roth’s 

801. Os autores concluíram que, com a remoção do smear layer, o uso do 
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cimento AH 26 e a condensação vert ical ,  houve um efeito cumulativo na 

redução da infi ltração coronária.  

 

Weller et al.,119 em 1997, compararam a adaptação da 

obturação efetuada com o sistema Thermafi l ,  com três diferentes t ipos de 

carregadores (metálico, níquel t i tânio e plástico), com a técnica 

termoplastif icada injetada Obtura II e a técnica de condensação lateral. 

Os dentes ( incisivos centrais superiores) foram incluídos em blocos de 

resina transparente para ortodontia, onde confeccionou-se quatro orifícios 

perpendiculares ao longo eixo do dente,  perfurando o bloco. Os dentes 

foram seccionados longitudinalmente no sentido vestíbulo –lingual, f ixados 

com parafusos e porcas, e instrumentados pela técnica “step back” até a 

l ima apical f inal no 60. A seguir, foram efetuadas nos canais radiculares 

t rês depressões rasas, menores que 0,5mm, com uma broca esférica ½, 

efetuadas no lado mesial do canal radicular a 2 e 4mm do comprimento 

de trabalho e no lado distal a 1, 3 e 5mm do comprimento de trabalho. 

Foram realizadas 20 obturações sem cimento, para cada técnica avaliada. 

As metades dos modelos foram examinadas em microscópio, com uma 

ampliação de 32X, e os dados foram analisados estatist icamente usando 

uma análise de variância e os testes de Student – Newmann- Keuls. Os 

resultados obtidos demonstraram que, to dos os grupos foram 

signif icantemente diferentes entre si (p > 0,05). De acordo com os 

critérios avaliados, a técnica termoplastif icada injetável Obtura II 
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demonstrou a melhor adaptação ao canal radicular, seguida pelos 

obturadores Thermafil plásticos, níq uel t i tânio e metálicos e, f inalmente, 

pela condensação lateral.  

 

Blum et al.,6 1998, compararam as forças e os efeitos de 

cunha que são desenvolvidas no interior do canal radicular uti l izando o 

Endographe (disposit ivo de analisar forças), em 4 diferentes técnicas de 

obturação: condensação vert ical à quente, condensação lateral, 

compactação termomecânica e condensação do Thermafi l .  Os diferentes 

métodos de instrumentação, duração, e a carga exercida na compactação, 

foram estudados em seqüência e, através de gráfico, com um aparelho 

modif icado chamado de Endographe. Ainda foram estudados, os gráf icos 

resultantes após modif icação da técnica (como usar um espaciador de 

menor tamanho e pluggers, que ou eram muito pequenos ou muito 

grandes),  que del iberadamente foram induzidas (como o uso de pequeno 

condensador ou um cone principal menor). As média de forças vert icais 

avaliadas (± SEM), para o efeito de cunha nas técnicas de condensação 

vert ical à quente, condensação lateral, compactação termomecânica e 

condensação do Thermafil foram respectivamente: 0.65 ± 0.07 kg,  0.8 ± 

0.1 kg, 0.6 ± 0.08 kg, 0.03 ± 0.01 kg. Comparando as quatro técnicas, as 

forças maiores ocorreram na condensação lateral. 
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Bryant et al. (1998), 15 uti l izando canais radiculares 

s imulados em blocos de resina, aval iaram a capacidade de modelagem 

dos instrumentos rotatórios de níquel t i tânio, com pontas de tamanho ISO 

do Sistema ProFile .04. Uti l izaram 40 canais simulados em blocos de 

resina com grau de curvatura entre 20 e 40o,  com inicio das mesmas  a 

8mm e 12mm da entrada do forame artif icial. As seguintes variáveis foram 

anal isadas: tempo de preparo dos canais radiculares, bloqueio dos canais 

(por debris), fratura de instrumentos, perda do comprimento de trabalho, 

forma dos canais, batente apical, uni formidade das porções cervicais e 

apicais dos canais, ranhuras (horizontais e longitudinais) e conicidades. 

Todas as variáveis foram analisadas por meio da impressão dos canais 

radiculares com Venil  Polysi loxane, e aval iadas sobre ampliação. Nas 

condições do estudo, os instrumento rotatór ios ProFi le com conicidade de 

0,04mm, com pontas tamanho ISO, prepararam rapidamente os canais 

simulados, sem criação de bloqueios, com l imitadas mudanças nos 

comprimentos de trabalho e com boas característ icas de conicidade.  

Observou-se, também, com um pequeno numero de instrumentos 

fraturados (3) e deformados (3).  

 

Bryant et al.,16 em 1998, avaliaram os instrumentos 

rotatórios de níquel t itânio ProFile .04 com pontas tamanho ISO, em 

blocos de resina clara com curvas entre 20 e 40o e com uma porção reta 

anterior à curva de 8 ou 12mm. A determinação da preparação dos canais 
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foi feita através de um sistema de imagem (SONADA V II). Neste estudo, 

os autores aval iaram zips, sal iências, perfurações, zonas de perigo, 

medidas de largura das preparações dos canais,  cotovelos e direção de 

transporte ao longo do comprimento dos canais. Os instrumentos 

rotatórios de níquel t itânio ProFile .04, com pontas tamanho ISO, 

prepararam os canais radiculares sem a criação de perfurações ou zonas 

de perigo. No entanto, 24% possuíam zips e 3% sal iências, com a 

tendência dos instrumentos removerem mais material da face externa dos 

canais ao longo das curvaturas. 

 

Cohen et al.,25 1998, avaliaram a infiltração apical de três 

s istemas endodônt icos de obturação. Foram uti l izados dentes uni-

radiculares recentemente extraídos, que foram divididos em 5 grupos de 

10 dentes cada. No Grupo 1, as amostras foram obturadas através da 

técnica da condensação lateral com EDS (cimento adesivo epóxico); no 

Grupo 2, não foram instrumentadas e nem obturadas, consistindo no 

grupo controle negativo; no Grupo 3, foram instrumentadas e não 

obturadas; no Grupo 4, foram preparadas com EZ Fil l  Bi-direcional (broca 

espiral),  e obturadas com EDS; e no Grupo 5, foram obturadas com o 

sistema Thermafi l ,  uti l izando como cimento o Thermaseal. Todos os 

grupos, exceto o Grupo 2, foram instrumentados pela técnica step back, 

proporcionado um batente apical a 1mm do ápice, com um alargador no 

45. As amostras foram pintadas com 3 camadas de verniz de unha, 
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deixando 2mm do ápice descoberto. Em seguida, as amostras foram 

amarradas com um fio dental com aproximadamente 13cm do 

comprimento de trabalho para suspender as amostras em um aparato 

devidamente confeccionado. Somente a parte apical das  amostras é que 

foram mergulhadas em uma solução de azul de meti leno à 2%, com um 

PH de 3,14, por 2 semanas. Após 2 semanas os excessos de t inta foram 

removidos com uma toalha molhada, secos e seccionados no sent ido 

vestíbulo l ingual uti l izando uma broca de baixa rotação. A porcentagem 

da inf i l tração foi calculada pela divisão das medidas, com uma régua 

mil imetrada, em um microscópio bi-ocular 5X desde a abertura coronária 

até o ápice das amostras; e com um microscópio bi-ocular 20X desde o 

ápice até a pene tração máxima de tinta. O teste de Kruskal-Wallis foi 

ut i l izado para comparar as porcentagens das inf i l trações dos 5 grupos. 

Os resultados mostraram que, houve uma signif icante diferença entre os 

5 grupos (p < 0,001); mostrando que a técnica EZ Fil l  Bi-direcional,  

produziu um selamento mais compacto do que a condensação lateral e a 

obturação com Thermafil. 

 

Para avaliar a dif iculdade de remoção da obturação do 

canal radicular, o tempo desta remoção, o material remanescente de 

obturação e a extrusão apical do material obturador durante a 

reinstrumentação do canal radicular, Frajl ich et al.,39 em 1998, utilizaram 

tr inta dentes humanos uni radiculares, divididos em três grupos de 10 
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amostras cada. Os canais radiculares de cada grupo foram obturados 

com: Thermafi l  com carregadores plásticos, Thermafi l  com carregadores 

metál icos e com a técnica de condensação lateral.  Todos os canais foram 

obturados com cimento AH 26. A reinstrumentação foi realizada trinta 

dias após a estocagem das amostras, ut i l izando l imas Hedströen e xylol  

como solvente. O tempo necessário para a remoção da obturação foi  de 

12’ 1’ ’  para o 1o grupo, 14’ 36’ ’  para o 2o grupo e 11’ 26’ ’  para o 3o grupo. 

Não foi observada diferença estatística signif icante entre os Grupos 1 e 

2, e 1 e 3 (p > 0,05),  entretanto, o tempo requerido para a remoção da 

obturação foi signif icantemente menor no Grupo 3, do que no Grupo 2 (p 

< 0,05). A quantidade de material remanescente foi signif icantemente 

maior no grupo 2 quando comparado com os Grupos 1 e 3 (p < 0,01), não 

havendo diferença estatíst ica entre os Grupos 1 e 3. Apesar de, a menor 

incidência de extrusão apical durante a reinstrumentação ter ocorrido no 

Grupo 3, (2 em 10 dentes), no Grupo 1 (6 em 10 dentes) e no Grupo 2 (4 

em 10 dentes), estatist icamente não houve diferença signif icante entre os 

grupos. 

 

Comparando a capacidade de selamento, tempo de 

obturação, extrusão de guta–percha e cimento, Gulabivala et al.,50 em 

1998, uti l izaram três t ipos de técnicas de obturação com guta–percha 

termoplastif icada (Alpha Seal, Thermafil e JS Quick Fil l) e com a técnica 

de condensação lateral à fr io. Foram uti l izados no estudo 131 canais 
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radiculares, através de 78 dentes humanos, os quais t iveram os 116 

canais divididos em 5 grupos, e os 15 canais restantes ut i l izados como  

controles posit ivos e negativos. Os quatros primeiros grupos foram 

instrumentados uti l izando l imas manuais com  a técnica step-down, sendo 

o últ imo grupo instrumentado com limas rotatórias de níquel-titânio 

(McSppaden), com tamanho de batente e conicidades iguais. Os quatros 

primeiros grupos foram obturados pelas 4 técnicas de obturação e o 

quinto pela  técnica Alpha Seal modif icada, onde foi uti l izada somente a 

guta-percha pré aquecida por 15 minutos. As raízes foram imersas em 

tinta da Índia, desmineralizadas e submetidas à transparência, com o 

objet ivo de se obter uma maior visão da extensão l inear da penetração de 

tinta. Os grupos obturados pela técnica Alpha Seal apresentaram um 

maior número de amostras sem infi l tração. Houve uma diferença 

significativa na proporção de amostras que não infi l traram, quando os 

grupos  Alpha Seal (p < 0,01), e condensação lateral à fr io (p<0,05), 

foram comparados com o grupo obturados com Quick Fi l l .  O grupo da 

condensação lateral à fr io teve a maior proporção de infi l traç ão, quando 

os canais possuíam curvaturas maiores do que 20o;  do que àqueles com 

curvaturas menores e 20o (p < 0,05). As curvaturas dos canais não 

influenciaram na capacidade de selamento das outras técnicas de 

obturação. As técnicas de preparação dos canais radiculares não 

influenciaram na capacidade de selamento das técnicas de obturação 

Alpha Seal, Alpha Seal modif icada, Thermafi l  e JS Quick Fil l ,  pois foram 
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signif icantemente mais rápidas do que a técnica da condensação lateral à 

frio. 

 

Kavanagh & Lumley,64 1998, realizaram estudo 

envolvendo a técnica da dupla exposição radiográfica para avaliar a 

manutenção da trajetória original dos canais radiculares curvos. 

Uti l izaram raízes mésio vestibulares de molares superiores extraídos, 

d iv id idos em 3 grupos: No Grupo 1, as raízes foram instrumentadas com o 

sistema ProFile 0.4; no Grupo 2, a instrumentação foi realizada com 

ampliadores de ori f ícios e sistema ProFile 0.4 e 0.6; no Grupo 3, as 

raízes foram instrumentadas com limas manuais ProFile 0.2, com auxíl io 

de  brocas Gates-Glidden. A análise envolveu a verif icação do transporte 

do canal nos terços cervical,  médio e apical;  a forma dos canais e o 

tempo gasto para a real ização do preparo. De posse dos dados, os 

autores verif icaram que não houve diferença estatística entre as técnicas, 

concluindo que o uso do sistema ProFile 0.6 melhorou a forma do canal 

sem aumentar o numero de casos de transporte, com maior rapidez no 

preparo. 

 

Lee et al. ,73 1998, com o objet ivo de determinar, sobre 

condições simuladas; o potencial de infi l tração após obturação do canal 

radicular durante a remoção da guta-percha de um carregador Thermafil, 

assim como a diferença entre uma obturação do canal radicular com 
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carregadores Thermafil com guta-percha ou sem guta-percha por meio da 

avaliaç ão radiográfica. Uti l izaram um grupo experimental com 40 incisivos 

centrais superiores, com uma única raiz, que foram divididos em 4 grupos 

de dez dentes cada. No Grupo A, todos os dentes foram obturados com 

carregadores Thermafil com guta-percha; no Grupo B, os canais 

radiculares foram obturados uti l izando carregadores Thermafil sem guta-

percha; no Grupo C, os canais foram obturados pela técnica da 

condensação lateral à fr io e no Grupo D, os canais foram obturados com 

cones de guta-percha e cimento de Grossman. Todos os dentes foram 

estocados em t imol à 1%, para  evitar o desenvolvimento de fungos e 

microrganismos, e para padronizar o comprimento das raízes. Com uma 

l ima t ipo Kerr # 15, estabeleceu-se o comprimento de trabalho diminuindo 

1mm do comprimento total do dente, e os canais foram instrumentados 

até a l ima Kerr # 45. Nos Grupos 1 e 2 foi uti l izado cimento obturador o 

AH-26, por sugestão do fabricante. Após o tratamento endodôntico todos 

as amostras foram radiografadas, reveladas por um processador 

automático, graduadas separadamente por dois examinadores com um 

microscópio b i-ocular com 2X de ampliação, observando a sobreobturação 

ou subobturação do l imite ideal de 1mm aquém do ápice. Para obter  a 

avaliação da infiltração, as amostras foram pintadas  com duas camadas 

de verniz de unha exceto os 1,5mm apicais, imersas em uma solução de 

azul de meti leno à 1% por 72 horas. A profundidade de penetração de 

tinta foi medida em uma lupa com ampliação de 2,5X, uti l izando uma 
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escala mil imetrada. Os resultados radiográficos mostraram que, não 

houve diferença signif icante entre os grupos (p > 0,05). No estudo das 

inf i l t rações, todos os grupos exibiram o mesmo grau de inf i l t ração, exceto 

quando comparou-se o Grupo B com os demais (p < 0,05). A menor 

infiltração ocorreu no Grupo C, quando comparada com o Grupo D. O 

Grupo A, apresentou menos inf i l tração do que o Grupo B (onde, 70% das 

amostras apresentaram infi l trações maiores do que 1mm).  

 

Em 1998, Mattos et al.79 analisaram, comparativamente, a 

desobturação associada à reinstrumentação de canais radiculares retos, 

uti l izando a técnica manual e o sistema ProFile .04 (Mail lefer). Foram 

uti l izados 20 dentes uniradiculares, preparados e obturados pela técnica 

da condensação lateral.  Os dentes foram divididos em dois grupos de 10 

espécimes cada, sendo um grupo desobturado e repreparado pela técnica 

manual e outro grupo pelo sistema ProFile .04. Foi ut i l izado um solvente 

(óleo de laranja, por 2 minutos na câmara pulpar), e o tempo despendido 

entre a desobturação e a reinstrumentação foram registrados. A análise 

estatíst ica, realizada por meio do teste de Mann-Whitney, evidenciou que 

o sistema ProFile .04 apresentou um tempo signif icantemente menor para 

a desobturação e repreparo dos canais radiculares do que a técnica 

manual.  
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Também, em 1998, Rapisarda et al.89 observaram, através 

do microscópio eletrônico de varredura, as al terações produzidas nos 

instrumentos ProFile .04 (15, 25, 30 e 45) e .0,6 (20, 25, 30 e 35), 

durante a instrumentação de 16 canais radiculares. Com uma rotação 

constante de 200 r.p.m., os instrumentos permaneceram girando no 

interior dos canais por 180 segundos, quando foram retirados e 

anal isados em microscopia eletrônica de varredura. Em seguida, os 

instrumentos foram novamente inseridos nos canais rad iculares, com a 

mesma rotação e tempo de giro,  ret i rados e observados ao microscópio.   

Os instrumentos foram util izados até serem fraturados. Os autores 

observaram que, os instrumentos com conicidade de 0,04mm e de 

menores diâmetros se deterioraram mais faci lmente. Todos os 

instrumentos, após o trabalho de 180 segundos, sofreram deterioração. 

Os autores concluíram que, uti l izando-se os instrumentos mais do que 

360 segundos no interior do canal radicular, corre -se o risco de fratura.  

 

Timpawat et al.,115 em 1998, compararam a capacidade 

de selamento dos cimentos obturadores Mahidol (c imento à base de óxido 

de zinco e eugenol)  e Ketac Endo (cimento à base de ionômero de vidro),  

com presença ou ausência de smear layer,  associados com o uso de 

obturadores Thermafil. Foram uti l izados neste estudo, tr inta dentes 

primeiros molares inferiores com curvatura entre 10o e 30o,  sendo as 

coroas removidas até o l imite amelo –dentinário. O desbridamento apical 
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foi realizado com l ima K # 10, sendo os canais radiculares instrumentados 

pela técnica step-back até uma lima apical final no 30. Brocas Gates 

Gl idden no 1 e 2 foram uti l izadas nas entradas dos canais radiculares, os 

quais foram distr ibuídos em 10 grupos de 10 canais cada. Três grupos 

t iveram o smear layer removido com Largal Ultra (EDTA a 15 %), sendo 

os outros 3 somente irr igados com NaOCl a 5,25%. Os canais radiculares 

foram obturados usando o Thermafil sem cimento, Thermafil com Ketac 

Endo e Thermafi l  com Mahidol. Todas as raízes foram recobertas com 

duas camadas de esmalte de unha, exceto nos 2mm apicais, colocadas no 

corante da Índia por 4 dias. A seguir, as mesmas foram lavadas, sendo 

removido o esmalte de unha, descalcif icadas em ácido nítr ico a 5% por 3 

dias, seguida de nova lavagem por 4 horas, desidratadas em álcool (70, 

80, 90 e 100%), e clareadas em salici lato de meti la. A penetração l inear 

foi medida com um paquímetro em uma ampliação de 15X. O estudo 

mostrou que, o cimento para canal radicular, melhorou signif icantemente 

o selamento apical na técnica de obturação Thermafi l ,  com ou sem smear 

layer (p < 0,05). O selamento apical após uti l ização do Ketac Endo não 

foi  signif icantemente diferente, daquele mostrado pelo cimento de óxido 

de zinco e eugenol (p > 0,05),  independentemente da presença ou 

ausência de smear layer. Os grupos que uti l izaram o sistema Thermafil, 

sem cimento (com ou sem smear layer), mostraram signif icantemente 

maior inf i l tração do que os grupos onde o cimento foi ut i l izado (p > 0,05). 
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Não houve diferença estatística entre o Thermafil e os dife rentes 

cimentos (p > 0,05).  

 

Thompson & Dummer (1998)116 analisaram a capacidade 

dos instrumentos rotatórios Quantec 2000 SC em dar forma a canais 

radiculares simulados em blocos de resina claros. Foram uti l izados 40 

canais radiculares simulados em blocos de resina clara, com grau de 

curvatura entre 20o e 40o,  sendo as mesmas situadas entre 8 e 12mm da 

entrada do ori f ício do canal simulado. A avaliação do preparo dos canais 

radiculares foi baseada nos seguintes parâmetros: tempo de preparação, 

falhas dos instrumentos (deformações ou fraturas), bloqueio dos canais 

(por debris), mudança no Comprimento Real de Trabalho e na forma do 

canal (batentes apicais, ranhuras horizontais e verticais, conicidades e 

l isura das metades apicais e cervicais dos canais). Os autores concluíram 

que, os instrumentos rotatórios, Quantec Séries 2.000 SC, prepararam os 

canais radiculares simulados rapidamente, sem a criação de bloqueios, 

apresentando boa conicidade, pouca deformação (3) e fratura (1) dos 

instrumentos, assim como reduzida mudança no comprimento de trabalho.  

 

Thompson & Dummer (1998), 117 uti l izando a mesma 

metodologia do trabalho anterior avaliaram os instrumentos rotatórios 

Quantec Série 2.000 SC, em canais simulados em blocos de resina 

plást ica,  de acordo com os seguintes parâmetros: zips e cotovelos, 



Revisão da literatura 

 

65

perfurações, sal iências, transportação (de direção, no ápice, no início da 

curvatura, no ori f ício, nos zips e cotovelos). Observaram que os 

instrumentos rotatórios de níquel titânio Quantec Series 2.000 SC criaram 

z ips  e cotovelos (21), assim como um pequeno número de perfurações (4) 

e saliências (3). O transporte no ponto final da preparação foi mais 

freqüentemente direcionada para a parte externa da curva e, sem 

exceção, nos blocos que apresentam canais com curvas de 40o.  Devido 

ao formato geralmente pontiagudo das pontas dos instrumentos, havia 

uma predisposição para a formação de zips. 

 

Em um estudo para aval iar a capacidade de remoção dos 

debris dentinários e do smear layer produzidos durante o preparo 

b iomecânico do canal radicular, Bertrand et al.,4 em 1999, util izaram o 

Sistema Quantec Series 2000, em dois grupos de 12 canais curvos cada 

um. Os canais do primeiro grupo foram instrumentados com limas 

manuais t ipo Kerr pela técnica step back. Os canais do segundo grup o  

foram instrumentados, de acordo com a técnica preconizada pelo 

fabricante, e com a série completa do Sistema Quantec Série 2000. Em 

ambos os grupos os canais foram irr igados com hipoclor i to de sódio à 

3%. As paredes dos canais radiculares foram analisadas em um 

microscópio eletrônico de varredura nos terços cervicais,  médios e 

apicais, e fotografados com uma ampliação de 500X. As imagens foram 

divididas em 10 sub –áreas: pela sobreposição de uma grade, e pela 
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ausência e presença de smear layer. Foram avaliados e anotados os três 

terços, uti l izando a escala descrita por Ciucchi et al., em 1989. Os 

resultados mostraram menos debris presentes, no terço médio               

(p < 0,0001), e no terço apical (p < 0,0001), quando os canais foram 

preparados pelas l imas do Sistema Quantec Série 2000, quando 

comparados com a instrumentação manual com limas tipo Kerr. 

Entretanto, nos canais preparados pelas l imas do Sistema Quantec Série 

2000, os valores foram signif icantemente mais altos no terço cervical, 

quando comparado com o terço apical (p < 0,005). Os autores concluíram 

que, o Sistema Quantec Série 2000, promove uma maior l impeza das 

paredes do canal radicular, do que a instrumentação manual, 

principalmente no terço apical. 

 

Ut i l izando o Endographe, que é um aparelho que possui  

um equipamento para registrar, medir e gerar gráficos das forças verticais 

e do torque exercido pelas l imas rotatórias durante as preparações dos 

canais radiculares, Blum et al.,7 em 1999, avaliaram os instrumentos 

rotatórios de níquel titânio, ProFile .04/.06, em dentes extraídos. Estas 

preparações foram executadas por endodontistas ou estudantes com uma 

série de instrumentos de tamanho crescentes ou com a técnica de  coroa 

ápice sem pressão. As forças vert icais e de torque desenvolvidas pelas 

técnicas step back e crown down, variaram de 4 a 6N e 7.105 a 12.105Nm 

(técnica step back) e 2,9 a 4,2N e 18 .105 a 20.105Nm (técnica crown 
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down). Estes dados sugeriram que a técnica crown down gera menos 

tensão (baixo torque e forças vert icais baixas) embora estes achados 

dependam, também, da forma individual de cada canal radicular, e do 

operador.  

 

Ainda em 1999, Blum et al.,8 ut i l izando o Endograph, 

avaliaram as áreas de contato dos instrumentos rotatórios ProFile .04 e 

.06 em 40 incisivos inferiores com raízes retas. Foram também avaliadas 

as forças verticais e os torques durante o contato dos instrumentos no 

preparo biomecânico das raízes. Para local izar as áreas de contato, os 

instrumentos foram cobertos com duas camadas  de ouro através de 

eletro -deposição. Os instrumentos foram fotografados antes e após o uso, 

e um sistema de codif icação, baseado em mm desde a ponta do 

instrumento foi inventado para designar áreas de remoção do ouro, ou no 

uso do instrumento devido à fr icção. Os comprimentos de trabalho foram 

determinados de 1 a 16mm dos ápices das raízes. Os canais foram 

preparados com os instrumentos rotatórios pelas técnicas coroa-ápice e 

step-back. Os resultados mostraram que, a primeira série de instrumentos 

nos 1, 2 e 3 usados para a técnica de coroa-ápice (conicidade 0,06mm), 

apresentou na ponta dos mesmos mais ou menos de 1 a 2mm de ouro 

intato, indicando que estes instrumentos e este passo de técnica são a 

parte mais segura da preparação. Para todos os outros instrumentos 

(conicidade da sér ie 0,04), as áreas de remoção do ouro foram de 3mm 
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ao redor da ponta sendo este achado independente da ordem de uso dos 

instrumentos e da técnica de preparação (coroa-ápice ou step-back).  As 

diferenças entre as duas técnicas foram signif icantes em termos da área 

da descoloração e da força média de valores de torque. Para as técnicas 

step-back e coroa-ápice, restaram respectivamente áreas de contato, de 

10 ± 3 e 7 ± 2mm. As forças e valores de torque foram maiores na 

técnica step-back. A diferença entre a área de contato durante o uso dos 

primeiros três instrumentos da técnica coroa-ápice e de todos os outros 

instrumentos foi significante (F=12.4, p < 0,01). Os autores concluíram 

que, durante o desenvolvimento do torque ou próximo da ponta, deve-se  

ter uma grand e precaução ao se usar uma técnica com instrumentos 

rotatórios, particularmente com os instrumentos com conicidade .04, 

indiferentemente da técnica de preparação. 

 

Bonetti Filho & Tanomaru Filho,10 em 1999, compararam a 

instrumentação manual util izando lima de NiTi e brocas Gates Glidden, 

com as l imas do sistema Quantec LX (non cutt ing t ip), em blocos de 

resina transparente. Observaram que ambas as l imas foram eficazes para 

a instrumentação de canais curvos. As l imas Quantec demonstraram 

menor tendência à compactação de resina na região apical, e menor 

tempo para a execução do preparo biomecânico. 
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Bryant et al.,17 1999, determinaram a capacidade de 

preparo dos instrumentos de níquel–titânio ProFile .04 e .06, em 40 

canais simulados em blocos de resina acrí l ica, com curvas de 20o e 40o,  e  

com uma parte reta antes da curva de 8 e 12mm. Foram realizados 4 

diferentes preparos usando a técnica crown–down de aproximação, 

recomendada pelo fabricante. Os 40 dentes foram divididos em dois 

grupos sendo os canais preparados com l imas ProFile 0.4 e 0.6 

eqüitativamente; todas com pontas ISO; uti l izando um motor elétrico com 

um contra ângulo redutor de 16:1. Todos os canais foram preparados com 

um comprimento de trabalho de 16mm confeccionando um batente apical 

com uma l ima K # 25 em um grupo e # 35 no outro. Os resultados da 

preparação dos canais foram analisados em um programa de computador, 

sobrepondo as imagens f inais  com as imagens iniciais de antes do 

preparo. Nenhum instrumento foi fraturado, deformado e nenhum canal foi 

obl i terado por raspas. Mudanças na distância de trabalho foi em média de 

0,063mm, com 33 canais com o correto comprimento. Assim mesmo, 5 

zips (12,5%), foram criados e 24 (60%), canais demonstraram uma área 

alargada na parte exterior do canal, entre o batente e a curva. Duas 

zonas de perigo (5%), foram criadas assim como 2 perfurações, não 

havendo nenhuma saliência. Quanto à forma do canal houve diferença 

signif icante (p < 0,0001), bem como para a incidência de zips e 

cotovelos, e para a quantidade de resina removida do lado interno da 

curva  até o começo da curva e o orifício (p < 0,0001). Houve diferença 
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significante (p < 0,0001) para a largura total dos canais entre os vários 

preparos desde o ápice até a curva, no começo da curva até o meio 

caminho para o orifício, e uma diferença signif icante próximo ao batente 

apical (p < 0,05).  

 

Avaliando quatro t ipos diferentes de instrumentação com 

instrumentos rotatórios: Quantec 2000, Quantec SC, Quantec LX e 

ProFile 29 com conicidade 0,04mm; Castro,19 em 1999, uti l izou 40 blocos 

de resina transparente veri f icando o desgaste das paredes côncava e 

convexa de canais radiculares curvos após a instrumentação mecânica. 

As imagens digi tal izadas dos blocos de resina, antes e depois da 

instrumentação, foram comparadas  por um programa de editoração de 

imagens em um computador. Foram anal isados o desgaste das paredes 

nos níveis de 1, 3, 5, 7, e 12mm aquém do ápice. O pesquisador veri f icou 

que, as l imas Quantec SC, Quantec LX e ProFile 29 conicidade 0,04mm, 

desgastaram mais a parede côncava em todos os níveis anal isados, e a 

l ima Quantec 2000 somente nos níveis 3, 5 e 7mm. Nos níveis 1 e 12mm, 

a Quantec 2000 desgastou as paredes côncava e convexa igualmente. Já 

na parede côncava, e nos níveis 1 e 3mm, as l imas Quantec LX e ProFi le 

29 conicidade 0,04mm, apresentaram maior desgaste, seguido pela l ima 

Quantec SC (intermediário), e a Quantec 2000 (menor). Nos níveis 5 e 

7mm, todos os instrumentos desgastaram a parede igualmente. No nível 

de 12mm, o maior desgaste ocorreu por conta das limas Quantec (SC e 
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2000), seguida pelo ProFile 29 conicidade 0,04mm e Quantec LX. Na 

parede convexa no nível de 1mm, a Quantec LX apresentou o maior 

desgaste e as Quantec (SC e LX), ProFile 29 conicidade 0,04mm, o 

menor. A Quantec (SC e 2000) e ProFile 29 conicidade 0,04mm, 

apresentam no nível de 3mm o menor desgaste, enquanto a Quantec 

2000, o maior. No nível 5mm, todos os instrumentos apresentaram o 

mesmo desgaste nas paredes. Nos níveis 7 e 12mm, a l ima ProFile 29 

conicidade 0,04mm apresentou maior desgaste e as Quantec (2000, LX e 

SC), o menor.  

 

Avaliando a distorção da curvatura em canais simulados, 

Costa et al.,27 em 1999, uti l izaram dois sistemas de l imas rotatórias em 

seu estudo. Foram uti l izados o sistema Quantec Série 2000 (Analytic 

Endodontics),e o sistema RBS (Moyco Union Broach). Vinte canais 

radiculares simulados em blocos de resina acrí l ica, obtidos à part ir  de um 

cone de prata no 15 de 21mm; com uma curvatura de 30o;  aferidos por um 

projetor de perf i l ,  de acordo com a técnica modif icada descri ta por  

Schneider. Os blocos de resina acrí l ica foram recobertos com fi ta adesiva 

preta e instrumentados por meio dos sistemas rotatórios conforme a 

técnica preconizada pelos fabricantes. Os canais simulados foram 

instrumentados, sendo o batente apical padronizado com a l ima no 35. 

Após preparo biomecânico, os blocos foram descobertos e a angulação de 

cada canal preparada novamente e medida. Os dados da distorção da 
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curvatura dos canais radiculares foram obtidos por um índice de distorção 

porcentual. Os resultados mostraram que, para o sistema Quantec Série 

2000 a distorção porcentual foi em média de 8,14%, enquanto para o 

sistema RBS a média foi de 12,48%, havendo uma diferença 

estatisticamente signif icante ao nível de 1%. 

 

Davalou et al.,29 1999, avaliaram a capacidade de 

selamento de duas recentes técnicas endodônticas de obturação, 

materiais e técnica de restauração. Setenta e nove dentes, 

uniradiculares, foram uti l izados no estudo, divididos em 2 grupos 

experimentais de 36 e 37 amostras cada, sendo um grupo com 3 amostras 

ut i l izado como controle posit ivo e, um grupo com 3 amostras como 

controle negativo. Os dentes foram radiografados e instrumentados. Após 

o smear layer ser removido, os dentes do Grupo I foram obturados, 

ut i l izando os sistemas System B e Obtura, e restaurados com Pasta Core, 

uti l izando como um agente de união o Tenure. Os dentes do Grupo II 

foram obturados, uti l izando a técnica Microseal e, restaurados com 

amálgama, uti l izando-se a Panávia 21 como um agente de união. Todos 

os dentes foram pintados com três camadas de esmalte de unha, em 

todas as suas superfícies, exceto os 4mm apical e na junção amelo –

cementária. Os dentes do grupo controle posit ivo foram obturados, 

restaurados e totalmente pintados com verniz de unha, Os dentes do 

grupo controle negativo não foram obturados, sendo restaurados e não 
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pintados com verniz de unha. Os dentes foram radiografados após todos 

os procedimentos e mantidos em solução sal ina por 10 dias. Nos 10 dias 

seguintes, todas as amostras foram submersas em tinta da Índia, lavadas, 

desmineralizadas, desidratadas, até tornarem transparentes. A 

penetração de t inta foi medida com a uti l ização de uma lupa. Os 

resultados mostraram que, todos os materiais e técnicas t iveram um 

mínimo ou zero de penetração de t inta. Os resultados estatísticos 

mostraram que não houve diferença signif icante entre os materiais e as 

técnicas testadas. Os autores concluíram que, os materiais e as técnicas 

testadas no estudo, promoveram igualmente, um bom resultado. 

 

DuLac et al.,31 em 1999, comparou “in vitro”, seis 

técnicas de obturação do canal radicular (condensação lateral, onda 

contínua de condensação, condensação vert ical à quente, carregadores 

com guta–percha termoplastif icada, condensação lateral à quente e 

condensação vert ical com guta–percha plastificada  em alta temperatura), 

para observar a capacidade das mesmas em promover a obturação de 

canais laterais. Um sistema de canais radiculares com canais laterais nos 

terços cervical ,  médio e apical ;  foram preparados em blocos de re sina. 

Cada bloco foi obturado usando cada técnica, num total de 30 dentes 

para cada grupo. Cada grupo foi  divididos em dois, para que se obturasse 

os canais radiculares com ou sem cimento obturador. O comprimento da 

guta-percha e do cimento obturador dentro de cada canal lateral foi 
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medido com a ajuda de um microscópio e poster iormente comparados 

estatisticamente. Todas as técnicas obturaram os canais laterais em 

todos os níveis com cimento obturador. As técnicas de condensação 

vert ical à quente, carregadores com guta–percha termoplastif icada e onda 

contínua de condensação, foram capazes de obturar os canais laterais 

signif icantemente melhor quando uti l izou-se o cimento obturador. A 

condensação vert ical à quente, carregadores com guta-percha 

termoplastificad a e onda contínua de condensação, obturaram melhor os 

canais laterais dos terços cervicais e médio do que a condensação lateral 

e a condensação lateral à quente. Os carregadores com guta-percha 

termoplastif icada e a onda contínua de condensação obturaram 

s ignif icantemente melhor os canais laterais do terço apical do que a 

guta–percha em alta temperatura condensada verticalmente, condensação 

vertical à quente, condensação lateral à quente e condensação lateral. 

 

Investigando a eficácia da combinação do EDTA, NaOCl e 

da irr igação ativa nas paredes radiculares uti l izando diferentes soluções 

durante e após a preparação do canal radicular com instrumentos 

rotatórios de níquel–titânio ProFile .06 e .04; Gambarini,42 em 1999, 

uti l izou tr inta e dois pré molares com raízes únicas, extraídos 

recentemente, e dividiu-os em três grupos (A, B e C) de dez dentes cada, 

restando dois dentes que serviram como controle. O forame apical de 

cada raiz foi selado com cera, para simular a contra-pressão dos tec idos 
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vivos apicais. Os  canais radiculares foram preparados com l imas ProFile 

.06 e .04, uti l izando a técnica crown–down. Os canais foram irrigados a 

cada troca de instrumento e mantidos inundados durante a fase de 

instrumentação sendo uti l izado no Grupo A, o NaOCl à 5%. No final da 

instrumentação, os canais foram irrigados com 3mL de EDTA à 17%, por 

3 minutos, seguido pela irr igação f inal com 3 mL de solução salina 

f isiológica para neutral izar qualquer atividade química das soluções 

irrigadoras. No Grupo B, durante a instrumentação, o volume da solução 

irr igadora foi de 1mL de EDTA à 17%. Após 15 segundos foi uti l izado 1mL 

de solução de um agente tensoativo (Triton X-100), seguido 

imediatamente de 1mL de NaOCL 5% e, de 3mL de solução salina 

f isiológica. No Grupo C, a irr igação durante a instrumentação foi 

realizada com 1mL de EDTA à 17%, agente tensoativo, e NaOCL 5%. No 

final da instrumentação, uma seqüência de irrigação final foi realizada em 

três tempos: 1mL de EDTA à 17% por 30 segundos, 1ml de Triton X-100, 

por 30 segundos, 2mL de NaOCL à 5%, por 2 minutos e, finalmente 

solução sal ina f isiológica. A aval iação por microscopia eletrônica de 

varredura, mostrou que no Grupo C ocorreu um desbridamento mais 

efetivo dos canais radiculares. Pelos resultados, a ut i l ização de um 

agente tensoativo, contribuiu para aumentar o desbridamento. 

 

Haïkel et al.,54 em 1999, elaborou um estudo onde 

analisaram 3 grupos de instrumentos rotatórios (ProFile, Hero e Quantec), 
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avaliando os tempos da fratura dinâmica em relação ao raio da curvatura 

em que os instrumentos estão sujeitos, durante a preparação do canal 

radicular, com o  diâmetro do instrumento pré determinado, tamanho e 

conicidade, e de que modo a fratura ocorreu. Foram escolhidos 10 

instrumentos por acaso, representando cada tamanho, conicidade para 

cada grupo e para cada raio de curvatura, num total de 600 instrumentos.  

Os instrumentos foram acionados à uma rotação de 350 rpm e 

introduzidos em canais curvos simulados de aço temperado, com 2 raios 

de curvaturas: 5 e 10mm. Os tempos de fraturas foram anotados para 

todas as l imas, e a face da fratura de cada lima foi analisada por 

microscopia eletrônica de varredura. O raio da curvatura foi  o fator mais 

signif icante na determinação da fadiga das l imas. Com um raio de 

curvatura menor, o tempo de fratura decrescia. A conicidade das l imas foi 

signif icante na determinação do tempo de fratura. Com diâmetro maior, o 

tempo de fratura diminuía. Em todos os casos, a fratura foi de natureza 

de f lexibi l idade, impl icando à fadiga cícl ica, como uma causa principal de 

fracasso. 

 

Kosa et al. ,67 1999, compararam o transporte do canal 

radicular na raiz mésio vestibular de molares inferiores e superiores, com 

curvatura moderada, uti l izando dois sistemas de instrumentos rotatórios; 

Quantec 2000, ProFile Série 29;  l imas manuais Flex R uti l izadas em um 

contra ângulo Endo Gripper e l imas Hedströen uti l izadas em um contra 
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ângulo M 4. As raízes foram montadas em blocos de resina uti l izando o 

sistema de muflos modif icado por Bramante. As raízes foram divididas em 

4 grup os, seccionadas à 2mm do comprimento real de trabalho e na altura 

da curvatura da raiz. Slides dos traçados dos canais radiculares 

preparados após a instrumentação foram colocados sobre os originais e o 

centro do raio do canal foi calculado através da l inha do transporte 

máximo do canal radicular. O sistema rotatório Quantec 2000 produziu 

signif icantemente mais transporte no terço apical do que o sistema 

ProFile Série 29. Não houve diferença signif icante quando foram 

comparados outros níveis do preparo. Não  houve diferença na direção do 

transporte do canal radicular entre os instrumentos dos sistemas, e a 

direção do transporte não foi relacionada à direção de curvatura de canal. 

O tempo de preparo dos canais radiculares foram menores com o sistema 

ProFi le Série 29 seguido pelas l imas Flex R com o Endo Gripper,   

Quantec 2000,  e l imas Hedströen no M 4.  

 

Lamarão et al.,68 em 1999, trabalharam com limas 

Quantec Séries 2000 do tipo SC e LX, na avaliação destes instrumentos 

em canais simulados em blocos de resina acríl ica, com curvaturas de 20o 

e 35o.  Os blocos foram divididos em dois grupos. O Grupo I  foi  

instrumentado com as l imas Quantec SC, e o Grupo II, com as l imas 

Quantec LX. Os canais simulados foram instrumentados de acordo com a 

técnica preconizada pelo fabricante. Os resultados evidenciaram que, a 
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média de alteração da curvatura dos canais do Grupo I, foi de 2,15%; 

para os canais do Grupo II,  foi de 2,61%. Verif icou-se também que, o 

Grupo I apresentou menor porcentagem de alteração da curvatura, sendo 

que , de acordo com o teste estatíst ico de Mann–Whitney, não existiu 

diferença signif icante entre os dois grupos experimentais. 

 

Melo,81 em 1999, estudou comparativamente a resistência 

à fadiga de instrumentos endodônticos de NiTi acionados à motor, 

uti l izando um disposit ivo para f ixação e al inhamento da peça de mão e do 

canal art i f icial, sendo este últ imo obtido à partir de agulhas de aço 

inoxidável encurvadas em 45o. Os instrumentos rotatórios testados no 

sistema Quantec, foram as l imas no 6 (25/.04) e 8 (25/ .06); e no sistema 

ProFile Serie 29, as l imas no 5 (.279/.04). O número de ciclos até a 

fratura foi determinado mult ipl icando o tempo do ensaio medido pela 

velocidade de rotação dos instrumentos, que foi de 315 rpm para os 

instrumentos ProFile e 340 rpm para os instrumentos Quantec. O calibre 

dos instrumentos foi o fator preponderante na resistência à fadiga, e o 

desenho das lâminas não influenciou no número de ciclos até a fratura. 

Quando os instrumentos foram submetidos a cinco procedimentos de 

esteri l ização à seco,  obteve-se um aumento signif icativo de 70% deste 

parâmetro. Este aumento na resistência à fadiga é acompanhado de um 

aumento na dureza das l imas, que está provavelmente associado ao 
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endurecimento por precipitação da l iga de NiTi, devido à formaç ão do 

composto de transição Ni3Ti4.  

 

Comparando morfologicamente as deformidades causadas 

pelo preparo do canal radicular na região apical de dentes humanos 

extraídos, Pedro,85 em 1999, uti l izou a técnica coroa-ápice associada ao 

emprego das brocas Gates-Glidden. Foram uti l izadas 30 raízes mesiais 

de molares inferiores com curvaturas de aproximadamente 30o, para 

analisar as possíveis alterações de área, perímetro e forma. As raízes 

foram divididas em 2 grupos: no Grupo 1, as raízes foram dilatadas no 

seu te rço cervical  e médio por brocas Gates-Gl idden nos  1 e 2, e 

instrumentadas na porção apical com limas rotatórias, ProFile .04 ISO 15-

90 de 21mm. No Grupo 2, as raízes foram preparadas nos terços cervical 

e médio por brocas Gates-Gl idden nos  1 e 2, e instrumentadas na porção 

apical pela técnica coroa-ápice com l ima K Flex-R. Durante a 

instrumentação foi ut i l izado o creme de Endo-PTC e irr igação com 

solução de hipoclor i to de sódio à 0,5%. O estudo foi  aval iado por um 

programa computadorizado específ ico para tratamento e análise de 

imagens (Software Imagelab), que permitiu as mensurações das 

alterações ocorridas. Os resultados foram analisados estatist icamente, e 

não demonstraram, para os parâmetros estudados diferença signif icante 

entre as técnicas empregadas. 
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Rapisarda et al.,88 em 1999, compararam duas técnicas 

de instrumentação e obturação de canais radiculares. Foram uti l izados 10 

molares, divididos em dois grupos. No pr imeiro grupo, 5 molares foram 

instrumentados pela técnica coroa-ápice de McSpadden (NT Engines Fi les 

Quantec Series 2000), e as raízes obturadas pela técnica da guta-percha 

termoplastif icada (Phase II) e Pac Mac (instrumento de níquel titânio, 

caracterizado como uma l ima t ipo Hedströen invert ida). O segundo grupo 

foi instrumentado com as l imas do sistema ProFile .04 e .06 e obturados 

com carregadores Thermafi l  plásticos # 30. Todos os dentes foram 

incluídos em resina, dissecados em três pontos diferentes e anal isados 

ao microscópico ót ico. Os autores concluíram que, estes métodos são 

eficiente s, reduzem o tempo de preparação e reduzem a debi l i tação do 

elemento dental.  

 

Em 1999, Rapisarda et al.90 determinaram as alterações 

dos instrumentos rotatórios de níquel t i tânio ProFile .04 e .06, quando 

expostos a cic los de ester i l ização severa, em autoclave. Util izaram 36 

instrumentos ProFile, conicidade 0,04 (#  15, 30 e 45) e 0,06 (# 15, 30 e 

40), divididos em 3 grupos de 12 instrumentos. O Grupo A, foi exposto a 

14 ciclos de ester i l ização, o Grupo B foi  exposto a 7 cic los de 

esteri l ização, e o Grupo C não foi  exposto à esteri l ização. Cada ciclo de 

esteri l ização foi realizado a 121oC e 15 psi,  por 30 minutos, sendo os 

últ imos 5 ciclos ut i l izados para secagem. Todas as l imas do grupo 
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experimental foram pré esteri l izadas, introduzidas em blocos 

transparentes de plást ico de treinamento previamente pesados, antes e 

após cada uso da seqüência das l imas , com uma rotação de 340rpm, por 

80 segundos. As diferenças entre a quantidade de material removido 

pelos instrumentos dos dois grupos foram consideradas para indicar a 

diferença de eficiência de corte. As amostras esteri l izadas mostraram um 

decréscimo na capacidade de corte, quando comparadas com aquelas não 

esteri l izadas. 

 

Santa Cecília et al.,100 em 1999, analisaram a capacidade 

de selamento do Thermafi l  em 40 raízes (mésio -vestibulares, palatina, 

mesiais e distais),  de 22 dentes molares (superiores e inferiores), em 

comparação com a técnica da condensação lateral. Os dentes foram 

instrumentados pela técnica de Oregon modif icada, uti l izando-se  o  

cimento obturad or Endofi l .  Os dentes foram, então, impermeabil izados 

com 3 camadas de esmalte de unha, imersos em corante da Índia e 

levados à câmara de vácuo, onde permaneceram sob imersão passiva por 

168 horas a 37oC. Em seguida, foram lavados por 24 horas e secos, o 

esmalte de unha foi removido com curetas, e as raízes foram separadas.  

Após diafanização dos dentes, a leitura das infi l trações foi efetuada em 

um microscópio ót ico comum, com ampl iação de 4X. Os dados obt idos 

foram analisados estatisticamente. Houve diferença signif icante, 

considerando-se diferentes t ipos de canais (p < 0,05). As maiores 
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extensões de inf i l tração foram observadas nos canais curvos. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre as técnicas ou entre as 

técnicas/t ipos de canais (p > 0,05).  

 

Schrader et al.,106 em 1999, relataram que os 

instrumentos rotatórios de níquel t i tânio causam menor extrusão de debris 

apicalmente, reduzem o tempo requerido para o preparo do canal 

radicular quando comparados com as técnicas amplif icadoras manuais,  

faci l i tam a l impeza e modelamento dos canais radiculares, otimizam a 

preparação de canais curvos e removem menor quantidade de dentina 

coronariamente. Devido à sua f lexibi l idade, os canais curvos são 

preparados com menor r isco de transporte do canal rad icular, no terço 

apical. 

 

Sutow et al.,110 em 1999, avaliaram “in vitro”, a 

ci totoxidade de dois carregadores metál icos (Aço Inox e Ti -6AI-4v),  e dois 

plásticos (Polysulfone e Vectra), do sistema de obturação Thermafi l .  

Avaliaram também, separadamente, o comportamento “in vitro” da 

corrosão dos dois carregadores metál icos. A ci totoxidade foi  aval iada 

ut i l izando o teste de revestimento com agar (ISO). A corrosão dos dois 

carregadores metál icos foram testados adicionalmente em solução de 

hipoclor i to de sódio à 0,9%, por 174 semanas e a 37oC. Foram feitas 

periodicamente anál ises da corrosão, ut i l izando plasma por indução e 
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com a ajuda da espectroscopia. Nos teste com ágar, os resultados 

mostraram que, os quatro materiais dos carregadores não foram 

ci totóxicos ao f ibroblasto L929. A indução do plasma unida à 

espectroscopia, mostrou que os materiais metál icos t iveram pequena 

perda de massa. Na anál ise em microscópio eletrônico de varredura não 

foi  observada fenda promovida pela corrosão nos carregadores. 

 

Yared et al.,120 em 1999, uti l izando 225 raízes mesiais de 

molares inferiores com curvas moderadas (> 25o), avaliaram a fadiga 

cícl ica, após a esteri l ização a seco e a rotação para a fratura dos 

instrumentos rotatórios de níquel t i tânio ProFile .06, em uso clínico 

simulado. Util izaram instrumentos de tamanhos 40-15 em uma técnica 

crown down de instrumentação. Cada seqüência de instrumentos foi 

esteri l izada antes de cada uso, e uti l izada em cinco canais (Grupo I) ou 

dez canais (Grupo II). O Grupo III serviu como controle. Os canais 

radiculares foram irrigados com NaOCl a 2,5%, e a esteri l ização foi 

realizada a 160oC, por 2 horas. Os autores concluíram que, a 

esteri l ização a seco e o uso clínico simulado, em presença de NaOCl, não 

conduziram a diminuição do número de rotações para a fratura das limas. 

 

Aval iando a capacidade seladora da técnica de obturação 

Microseal, através da infi l tração apical de corante, Bonetti Filho et al.,11 

em 2000, uti l izaram 30 dentes unirradiculares comparando com a técnica 
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da condensação lateral ativa. A infi ltração foi realizada através de 

imersão das amostras em corante azul de meti leno a 2% e sob ambiente 

de vácuo. Concluíram que, estatisticamente, a técnica Microseal 

apresentou uma capacidade seladora mais efetiva do que a técnica da 

condensação lateral ativa; com 0,680mm por 1,025mm de infi ltração 

l inear respectivamente. 

 

Com a proposta de avaliar a capacidade dos instrumentos 

rotatórios de níquel-t i tânio Quantec LX, em diferentes velocidades para a 

remoção da guta-percha e cimento obturador do interior de canais 

radiculares previamente obturados, Bramante & Betti,14 em 2000, 

uti l izaram 30 canais radiculares de incisivos centrais superiores divididos 

em 3 grupos com 10 amostras cada. Foram realizadas radiografias dos 

dentes obturados no sentido vestíbulo -l ingual e mésio -distal .  Em todos os 

grupos foram uti l izados instrumentos Quantec LX de números 5-10, 

movidos por um motor elétr ico, com uma peça de mão redutora de 16:1. 

Os instrumentos foram uti l izados duas vezes e descartados. No Grupo 1, 

a velocidade foi  de 340 r.p.m.; no Grupo 2, de 700 r.p.m. e no Grupo 3 de 

1.500 r.p.m. O retratamento foi considerado completo quando ocorreu a 

remoção total da guta-percha não sendo observada nenhuma guta-percha 

na abertura coronária. Radiografias foram tomadas após a remoção da 

guta-percha do interior do canal radicular no sentido mésio -distal e 

vestíbulo l ingual, para examinar se ficou algum material obturador nos 
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canais. Ao longo da fase do retratamento, foram avaliados os seguintes 

parâmetros: o tempo tomado para os cinco instrumentos alcançarem o 

comprimento de trabalho (t1); o tempo de remoção da guta-percha (t2), o 

tempo total do retratamento (t1 + t2), material extruído apicalmente (0 = 

nenhum material extruído; 1 = mínimo; 2 = moderado e 3 = severo), 

l impeza da parede do canal através de aval iação radiográfica divididas 

em terços desde a junção amelo dentinária até o ápice (0 = nenhum 

fragmento; 1 = fragmentos em uma parede; 2 = em duas paredes e 3 = em 

toda parede do canal),  aval iação visual da l impeza das paredes do canal      

(0 = nenhuma guta-percha e cimento; 1 = fragmentos de cimento;            

2 = fragmentos de cimento e guta–percha; 3 = muitos fragmentos de guta-

percha e cimento); l impeza das paredes do canal através do computador  

e fratura dos instrumentos. Os resultados mostraram que, o Grupo 3 

(33.4s), alcançou o comprimento de trabalho em menor tempo, seguido 

pelo Grupo 2 (1 minutos 35s) e 1 (5minutos 57s). O tempo de remoção da 

guta-percha foi mais rápido no Grupo 3 (2minutos 51s), seguido pe lo  

Grupo 2 (5minutos  22s), e Grupo 1 (7minutos 5s). O tempo total de t1 e 

t2 foi maior no Grupo 3, seguido pelos Grupos 2 e 1. Não houve diferença 

estatisticamente signif icante entre os grupos com relação ao material 

extravasado apicalmente. Com relação à avaliação radiográfica da 

l impeza das paredes do canal radicular as diferenças entre os grupos foi 

signif icante somente no terço médio dos canais, onde o Grupo 1 

apresentou mais fragmentos do que os Grupos 2 e 3 (p < 0,0293). Não 
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houve diferença signif icante entre a avaliação visual e pelo computador 

da l impeza das paredes do canal. No Grupo 1, seis instrumentos 

fraturaram; no Grupo 2, quatro; e no Grupo 3, um instrumento.  

 

Fan et al.,36 em 2000, investigaram a infiltração através 

da porção apical de 46 pré molares inferiores com canais únicos e 

curvaturas entre 21o e 40o.  Os dentes foram instrumentados até a l ima no 

50 com instrumentos de níquel-t i tânio Lightspeed, em uma peça de mão 

acoplada em um motor elétr ico, com uma velocidade constante de 1500 

r.p.m. O transporte apical de cada dente foi medido uti l izando uma 

técnica de dupla exposição radiográfica; uma antes da instrumentação 

com um instrumento Lightspeed no 15 inserido no canal radicular até o 

forame apical e a segunda com um instrumento  L ig thspeed no 50 após a 

instrumentação. Uma tela milimetrada foi util izada para determinar a 

quantia do transporte apical. Dois traçados em linha reta foram realizados 

ao longo do eixo apical dos instrumentos maior e menor; as distâncias A 

e B foram medid as desde o f im da superfície interna da raiz a um ponto 

com 1mm a menos do término do ápice com os instrumentos de tamanhos 

pequenos, e da superfície interna da raiz ao término do ápice com os 

instrumentos de tamanho grandes. Os dentes foram então divididos em 

dois grupos, de acordo com a curvatura e a prevalência do transporte 

apical,  sendo no Grupo 1, obturados pela técnica da condensação vert ical 

à quente (Touch’n Heat), e com cimento obturador Pulp Canal Sealer e no 
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Grupo 2, obturados pela técnica Thermafi l  com carregadores plást icos e 

com cimento AH-26 sem prata. A inf i l tração de 3mm desde o ápice foi 

medida por um f luído transportado através de um disposit ivo descri to por 

Wu et al. em 1994, com uma pressão de 30 kPa (3 atm), durante um 

período de 24 ho ras. Os resultados foram expressos em microl i tro/dia e 

estatist icamente analisados pelo teste de Mann-Whitney U. Os resultados 

mostraram que, a técnica de condensação vert ical à quente proporcionou 

menos infi ltração do que a técnica Thermafil (p = 0,002).  

 

Examinando histologicamente o tratamento de canal 

radicular pela instrumentação com o sistema ProFile .04 e obturação com 

o sistema Thermafil; Fücker & Frentzen, 40 em 2000, util izaram 40 dentes 

unirradiculares que foram instrumentados de acordo com o fabricante 

(técnica coroa-ápice). Seis dentes adicionais foram instrumentados pela 

técnica clássica e obturados pela técnica da condensação lateral que 

serviram como controle. Outros seis dentes não foram instrumentados e 

serviram como grupo controle, para que  fossem excluídos os efei tos 

colaterais causados pelo processo histológico. Os dentes foram inseridos 

em plást ico e foram cortados em secções de 20µm. A avaliação das 

amostras foram realizadas através de fotografia e de um programa de 

computador (CAD). Os resultados mostraram que a preparação do canal 

seguiu a forma do canal e, principalmente se adaptou a uma forma 

circular sem defeitos nas paredes dentinárias. A adaptação da guta-
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percha termoplast i f icada foi boa, sendo a espessura do f i lme de cimento 

de 1µm. A relação da guta-percha/cimento foi melhor na condensação 

lateral .  O miolo plást ico dos obturadores sempre esteve aderido com 

guta-percha. Os sistemas ProFile .04 / Thermafil t iveram resultados 

similares para com as técnicas convencionais de instrumentação e 

obturação dos canais radiculares. 

 

Para avaliar as modif icações das paredes dentinárias 

produzidas pela instrumentação com limas NiTi (Grupo I l imas manuais 

ProFile; Grupo II ProFile .04 e ProFile .06); Gall iani et al.,41 em 2000, 

uti l izou 30 primeiros molares, com dimensões e curvaturas similares. Os 

dentes foram revestidos de resina para permit ir  o seccionamento das 

raízes em níveis definidos (1.1, 1.5, 4.1, e 4.5mm desde o ápice), com 

subsequente reposição dos cortes. As amostras foram divididas ao acaso 

em dois grupos e instrumentados pela técnica coroa ápice. As secções 

foram removidas e analisadas com uma lupa com 12X de aumento para 

obter fotografias após a instrumentação dos canais. As imagens foram 

digital izadas e analisadas, uti l izando um software (Image Pro Plus 3.0), 

para medir as espessuras das paredes dentinárias do canal radicular em 

três pontos: vestibular, l ingual, mesial e distal. Os dados foram 

analisados estatist icamente e a 4.1 e 4.5mm desde o ápice, as amostras 

revelaram uma signif icante (p < 0,001), redução da espessura de dentina 

em todas as direções, sem diferenças estatíst icas entre os grupos. A 



Revisão da literatura 

 

89

média de redução da espessura ao nível de 4.5mm foi de 0,144mm para o 

Grupo I e 0,149mm para o Grupo II; ao nível de 4.1mm foi de 0,131mm 

para o Grupo I e 0,139mm para o Grupo II. Para os níveis 1.5 e 1.1mm a 

média da redução da espessura nas paredes vestibulares e l ingual, foram 

similares em ambos os grupos (0,083mm para 1.5mm e 0,047mm para 

1.1mm), enquanto as reduções mesiais e distais foram menores no Grupo 

II (0,012mm para 1.5mm e 0,018mm para 1.1mm, p < 0,05). No nível 

apical, a f lexibi l idade dos instrumentos rotatórios, ut i l izados nos preparos 

dos canais, causaram menos agressividade nas paredes dentinárias.  

 

Griffiths et al.,47 em 2000, determinaram o tempo de 

preparação do canal radicular, falhas do instrumento, perda do 

comprimento de trabalho, a capacidade de dar forma e a forma tri  

dimensional do canal e as aberrações produzidas pelos instrumentos 

rotatórios de níquel t itânio Quantec LX em 40 canais radiculares 

simulados em blocos de resina. Os blocos consist iam de 4 di ferentes 

ângulos (20o e 40o), e a posição da curvatura (8 e 12mm do ápice). Uma 

seqüência fotográfica dos canais foi obtida, usando uma câmara de vídeo 

acoplada a um computador, e as imagens analisadas por um software 

(Media Cybernetics). As imagens foram real izadas antes e depois do 

preparo biomecânico com os instrumentos no 7 (no 25 e conicidade 

0,05mm),  no 8 (no 25 e conic idade 0,06mm) e no 10 (no 45 e conicidade  

0,02mm). Cada imagem pós-operatória sucessiva, foi  sobreposta 
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individualmente em cima da imagem pré operatória para destacar a 

quantidade e posição de material removidos durante a preparação. Os 

resultados mostraram que, o tempo de preparação para as l imas 7, 8 e 10 

foram 3,4, 3,9 e 4,7 minutos, respectivamente. Em cada fase houve uma 

tendência para os canais com 20o serem mais rapidamente preparados. O 

tempo não influiu signif icantemente no preparo do canal. No todo, 3 

instrumentos deformaram-se durante  o preparo, sendo em 29 canais 

mantidos os comprimentos de trabalho. Em 4, ocorreran aumento do 

comprimento e, em 7, diminuição. Em 29 canais (73%), após a preparação 

com l ima no 10, ocorreu um bom batente apical, sendo em 8 canais (20%), 

o batente apical considerado ruim e 3 canais (7%), ausente. Nenhuma 

perfuração, cotovelo, degrau e zona de perigo foi  cr iado por nenhum 

instrumento, embora 3% (7) dos canais com curvatura de 40o e a 12mm 

do ápice, apresentaram zips. Os instrumentos Quantec LX tenderam a 

remover excesso de material no outro lado da curvatura, entre o começo 

da curvatura e o ápice do canal. As aberrações aumentaram em 

prevalência e severidade com o uso de instrumentos maiores. Limas 

Quantec LX nos  8,  9 e 10, deveriam ser usados com cuidado, 

especialmente em canais severamente curvos. 

 

Com o objet ivo de determinar a capacidade de dar 

conicidade, ut i l izando modelos simulados de canais, e instrumentos 

rotatórios de níquel-titânio, Griffits et al.,48 em 2000, construíram 40 
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canais com 4 diferentes conic idades em termos de ângulos e posição da 

curvatura. Imagens foram obtidas de cada canal usando um software de 

anál ise de imagens, antes e depois do preparo biomecânico. Os preparos 

dos canais foram realizados com instrumentos Quantec LX 

seqüencialmente de 1 a 10. Após o preparos dos canais pelos 

instrumentos 7, 8 e 10, foram obtidas imagens e gravadas. Estas imagens 

foram superpostas às imagens pré operatórias e os acidentes anotados. 

Os resultados mostraram que os instrumentos Quantec LX prepararam os 

canais rapidamente (média de 4,42min), nenhum instrumento fraturou 

dento dos canais; 7 separaram-se do cabo. Não ocorreram nenhum 

bloqueio ou trocas de comprimentos de trabalho, pois não excederam a 

0,75mm. Entretanto, 22 dos 40 canais, exibiram uma excessiva remoção 

de resina ao longo da parede externa da curva do canal,  entre o começo 

da curva e o batente. Após a uti l ização do instrumento 8, a incidência foi 

de 30, e após o instrumento 10, 35. Ocorreram zips em 3 canais após a 

uti l ização do instrumento 10. A média do transporte da parte externa da 

curva foi de 0,085mm após a uti l ização do instrumento 7; 0,106mm após o 

8 e 0,165mm após o 10. Os pesquisadores concluíram que, os 

instrumentos Quantec LX proporcionaram uma boa conicidade. Cuidados 

deverão ser tomados quando for aumentar o batente apical em canais 

curvos, principalmente com os instrumentos 8, 9 e 10.  
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Buscando relacionar a forma do corte transversal dos 

instrumentos rotatórios de níquel- t itânio, Quantec e ProFile, ambas ISO 

25 e com conicidade 0,06mm, com as fat ias produzidas pelo corte da 

dentina, Guppy et al.,51 em 2000, compararam alargadores rotatórios de 

aço inoxidável. Inicialmente, os autores seccionaram transversalmente 5 

l imas de cada t ipo desde a ponta com: 12mm, 8mm e 4mm; examinando 

os cortes em um microscópio eletrônico de varredura com ampliação de 

30X. Os ângulos cortantes foram avaliados por uma técnica de medida 

direta, que permitiu medir a inclinação de borda cortante no canal 

radicular. Em segundo lugar, os autores coletaram 8 amostras de raspas 

de dentina cortadas por cada l ima de níquel-titânio durante a 

instrumentação de 5 dentes unirradiculares, e, 4 amostras de raspas de 

dentina dos alargadores rotatórios. As fatias de dentina de cada amostra 

foram medidas no seu maior e menor eixo (em µm2), área e 

arredondamento (em µm), uti l izando análise de partícula 

computadorizada. Os resultados mostraram que, todas as l imas possuíam 

um ângulo de corte negativo, que variava em diferentes níveis (os 

ângulos variavam nas l imas ProFiles de 69,4o até 58,4o e as l imas 

Quantec de 74,8o até 56,8o). A textura das l imas do mesmo tipo foram 

satisfatórias e apresentaram um baixo desvio padrão, com exceção das 

l imas Quantec ao nível de 4mm, onde foram encontrados desvios padrão 

mais altos que 4,1o e 5,5o para as suas duas lâminas. As fatias de 

dentina analisadas mostraram diferença significante entre as fatias 
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produzidas pelas l imas ProFile e Quantec (p < 0,05). A últ ima era maior e 

mais redonda. As fat ias de dentina removidas das l imas ProFile e do 

alargadores rotatórios t iveram dimensões similares (p > 0,05). Nenhuma 

relação existiu entre a geometria da l ima e as fatias de dentina 

produzidas durante a instrumentação. 

 

Com a proposta de quantif icar a quantidade de guta-

percha e cimento obturador remanescente nas paredes do canal radicular, 

quando dois instrumentos rotatórios (Quantec LX e ProFile .04 série 29), 

e dois instrumentos manuais (Limas tipo Kerr e Hedströen), forem 

uti l izados para remover estes materiais, Imura et al.,59 em 2000, 

registraram a quantidade de raspas de dentina extravasadas apicalmente 

e o tempo requerido para o tratamento. Cem pré molares, inferiores, 

foram uti l izados no estudo, e instrumentados pela técnica step-back 

modif icada sendo poster iormente obturados pela técnica da condensação 

lateral,  e divididos em 4 grupos. No Grupo 1, os dentes foram 

reinstrumentados com l imas t ipo Kerr; no Grupo 2, com l imas t ipo 

Hedströen; no grupo 3, com l imas Quantec LX; no Grupo 4, com l imas 

ProFile .04 serie 29. Depois do retratamento com os instrumentos 

testados, os espécimes foram transversalmente cortados ao nível de 

terço cervical ,  médio e apical  com discos de aço e as três seções foram 

divididas longitudinalmente com um cinzel.  A quantidade de raspas de 

dentina residual nas paredes do canal, em cada secção, foram 
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examinadas, uti l izando uma lupa com ampliação de 5X. Os resultados 

mostraram que, em todos os grupos no terço cervical e médio não ocorreu 

a presença de raspas de dentina. No terço apical, material obturadores 

foram observados em muitas amostras. No grupo das l imas Hedströen, 

ocorreu em um grande número de amostras, a presença de guta-percha e 

cimento obturador. A análise somente dos restos de obturação, mostrou 

uma diferença estatística signif icante entre os quatros grupos (p < 0,01). 

Com o grupo da l imas Hedströen ocorreu signif icantemente menos 

obturação remanescente nas paredes do canal radicular do que no grupo 

das l imas Quantec. Não houve diferença signif icante entre os grupos para 

as raspas de dentina extruídas. Houve difere nça signif icante no tempo de 

preparo (p < 0,001), requerendo o grupo da l ima Hedströen menos tempo 

do que o grupo das l imas Quantec, não havendo diferença signif icante 

entre os outros grupos. Seis instrumentos no grupo Quantec fraturaram, 

quatro no grupo do ProFile, duas l imas Hedströen e duas l imas t ipo Kerr. 

Os autores concluíram que, em todos os grupos, t inham material 

obturador nas paredes do canal radicular, e que durante o retratamento 

do canal radicular há o risco de fratura do instrumento, especialmente os 

rotatórios. 

 

Comparando as tensões produzidas pela instrumentação 

nas paredes externas de raízes mesiais de primeiros molares inferiores; 

por diversos instrumentos de níquel t i tânio movidos à motor; com o stress 



Revisão da literatura 

 

95

produzido pelas l imas manuais, Mayhe w et al.,80 2000; revestiu as raízes 

com um material foto elástico (PLM-9), com o objet ivo de averiguar a 

tensão l ivre transmitida do canal para a dentina. Seis diferentes métodos 

de instrumentação foram uti l izadas: Limas de aço inoxidável (K -Flex), 

util izadas pela técnica de forças balanceadas; l imas de níquel t i tânio 

Greater Taper (Tulsa Dental); l imas de níquel titânio conicidade 0,06mm 

(Tulsa Dental); l imas de níquel titânio conicidade 0,04mm (Tulsa Dental); 

l imas Quantec Série LX (Tycon) e l imas de níq uel t i tânio Lightspeed 

(Lightspeed Technology). Todas as raízes foram instrumentadas de 

acordo com as instruções dos fabricantes. Os padrões das bordas foram 

observadas através do polariscópio durante a instrumentação, por 

fotógrafo que monitorava a operaç ão. Os resultados foram registrados 

com uma máquina fotográfica 35mm. Uma fotografia colorida de cada lima 

no interior do canal foi  obt ida para observar os padrões de borda no 

material fotoelástico. Mudanças de borda mínimas foram observadas pelo 

observador com todos as l imas rotatórias Tulsa e Quantec. A 

instrumentação com lima manual produziu uma mínima borda, adjacente à 

ponta. A mudança de alteração na borda mais pronunciada, ocorreu com 

a l ima Tulsa .06. Foram observadas alterações de bordas mínimas 

durante a instrumentação com todas as técnicas. O Lightspeed produziu a 

menor mudança. Em nenhum dos casos, ocorreu 60 psi completos, não 

sendo nenhuma mudança notada na borda.  
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De Moor & De Boever, 30 em 2000, avaliaram a capacidade 

de selamento de um cimento obturador à base de resina epóxica, o AH-

26, quando uti l izado com diferentes técnicas de obturação com guta-

percha: condensação lateral à fr io, condensação vert ical aquecida, 

condensação híbrida, Thermafi l e obturadores Soft-Core. Dentes com 

canais retos foram instrumentados pelas técnicas crown-down / step-

back, e div ididos em 5 grupos, com 45 dentes cada e, um grupo controle 

com 12 dentes. Após a obturação dos canais, 15 dentes de cada grupo 

foram mantidos a 37oC em câmara de vácuo com 87% de umidade, por 1 

dia, 1 semana e 4 meses. Os 237 dentes foram imersos em tinta da Índia 

por 90 horas, e cada raiz foi dividida e seccionada longitudinalmente, e a 

extensão máxima de infi l tração foi medida usando uma lupa 

estereoscópica com 6X de ampliação. Em todas as  técnicas houve 

infi l tração a qual aumentou com o tempo de imersão. Os resultados 

mostraram que, houve signif icante maior infi l tração no grupo dos 

obturadores Soft-Core do que as outras técnicas de obturação com guta-

percha e AH-26. A técnica de obturação híbrida mostrou ser superior, 

quando comparada com as outras 4 técnicas de obturação. 

 

Peters & Barbakow, 86 em 2000, avaliaram em microscópio 

eletrônico de varredura, a quantidade de debris e smear layer nas 

superfícies das paredes dos canais radiculares p reparados com os 

instrumentos rotatórios Lightspeed e ProFile .04. Foram uti l izadas neste 
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estudo, tr inta e duas raízes mesiais de molares inferiores e duas raízes 

distais, com dois canais e dois forames apicais separados, que foram 

div id idas em dois grupos. Após a separação das coroas no sent ido 

vestíbulo –lingual, as raízes foram então instrumentadas cada uma com 

um instrumento rotatório, de acordo com a técnica preconizada pelos 

fabricantes. Os irrigantes uti l izados foram: água de torneira no Grupo A 

e, NaOCL à 5% alternado com EDTA à 17%, no Grupo B. Os batentes 

apicais foram definidos, no Grupo A, como sendo de tamanho 52,5 para o 

Lightspeed e a l ima no 6 para o ProFile .04. As raízes foram divididas 

longitudinalmente e o nível de debris e smear layer  examinados nos 

terços cervical,  médio e apical,  ut i l izando-se uma escala de cinco pontos. 

Quando foi ut i l izado somente água como irr igante, a quantidade de debris 

e smear layer foram similares nas duas instrumentações. Com irrigação 

alternada, os resultados mostraram igual quantidade de debris e smear 

layer nos terços cervicais e apicais,  sendo que, no terço médio a 

diferença foi signif icante. Os resultados médios de smear layer foram 

similares quando os canais foram preparados com Lightspeed e ProFi le 

.04 e irr igados somente com água. Em contraste, quando os canais foram 

irrigados com NaOCL à 5%, alternado com EDTA à 17%, os resultados 

médios de smear layer,  nos terços apicais e médios, foram 

signif icantemente diferentes, sendo semelhantes no terço cervical. 

Nenhuma técnica foi superior na remoção dos debris, sendo a preparação 

mais larga do canal radicular obtida, com o instrumento Lightspeed. A 
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maior capacidade efet iva de remoção de smear layer foi  obt ida com a 

irrigação alternada de NaOCL à 5% e EDTA à 17%. 

 

Anal isando os t ipos de defeitos, em instrumentos de 

diferentes marcas comerciais de l imas rotatórias de níquel-titânio após 

trabalho clinico normal, Sattapan et al.,101 em 2000, utilizaram 378 

instrumentos Quantec Séries 2000, obtidos por especial istas em 

endodontia, na sua prática cotidiana durante 6 meses, onde puderam tirar 

conclusões e razões pela falhas dos instrumentos. Quase 50% das 

amostras mostraram algum defeito visível;  21% foram fraturadas e 28% 

mostraram algum defeito sem fratura. As fraturas das l imas foram 

divididas em dois grupos de acordo com as característ icas dos defei tos 

observados. As fraturas por torção ocorreram em 55.7% de todas as l imas 

fraturadas, enquanto que 44.3%, ocorreram por fadiga devido a uma 

curvatura na lima. Os resultados mostraram que, as falhas por torção, 

que podem ser causadas pelo uso de uma força muito forte no terço 

apical durante a instrumentação, ocorre mais freqüentemente do que a 

fadiga devido a uma curvatura na l ima, sendo que esta falha é resultante 

do uso das l imas em canais curvos. 

 

Continuando seus estudos com as l imas endodônticas 

rotatórias de níquel t itânio, Quantec Séries 2000 com 21mm de 

comprimento, Sattapan et al.,102 em 2000, propuseram em seu estudo a 
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medida do torque gerado durante a instrumentação de canais retos, 

pequenos e médios, com uma peça de mão convencional,  relatando o 

torque gerado durante um uso clínico simulado em dentes incisivos 

centrais e laterais superiores e inferiores, recentemente extraídos. Os 

dentes foram div id idos em dois grupos, de 5 dentes cada, de acordo com 

o tamanho dos canais radiculares. O Grupo I consistia de 5 dentes, com 

canais radiculares de pequeno comprimento. O Grupo II,  consist ia de 5 

dentes, com canais de comprimento médio. Um medidor de torque foi  

uti l izado no estudo, com duas células com 100g e 10kg usadas como 

registro da força rotatória gerada durante a instrumentação. Estas células 

foram conectadas a um computador, que permitiu um registro constante 

do torque e da força apl icada apicalmente (geralmente baixa e não 

excedendo à 150g, no canal pequeno e médio), durante a instrumentação. 

A velocidade apl icada nos instrumentos, de acordo com as instrução do 

fabricante, foi com um motor elétr ico de 340 rpm. Um jogo de l ima foi 

ut i l izado em dois dentes. O torque dependia do t ipo da ponta da 

conicidade de cada instrumento, e do tamanho do canal. Os resultados 

mostraram que os instrumentos com conicidades de 0,05mm e 0,06mm, 

necessitava de um alto torque, da qual foi maior no canal pequeno do que 

no médio.  

 

Avaliand o as modif icações dos instrumentos endodônticos 

para o preparo do canal radicular e o conceito atual da instrumentação 
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acionada à motor, Sydney,112 em 2000, estudou a eficiência do preparo 

do canal radicular com instrumentos de níquel-titânio manuais e 

mecânicos, no que se refere à manutenção da curvatura original do canal, 

ao tempo despendido no preparo, à ocorrência de perda do comprimento 

de trabalho, bloqueio do canal, perfurações, anál ise da sensibi l idade tát i l ,  

alteração nos instrumentos após o uso e fratura dos mesmos. Foram 

selecionados vinte e quatro dentes pr imeiros e segundos molares 

superiores humanos extraídos. Os dentes foram hidratados em solução 

f isiológica por 96 horas, e após remoção das raízes palatinas foram 

montados em blocos de resinas, e real izados os preparos das aberturas 

coronárias. Procedeu-se a exploração do canal mésio vest ibular com uma 

l ima t ipo Kerr  no 10 ou 15, os quais foram posteriormente radiografados 

para estabelecer o comprimento de trabalho e determinar o grau de 

curvatura da raiz,  sendo a seguir divididos em 2 grupos de 12 dentes 

cada. O Grupo I foi preparado com brocas Gates Glidden pela técnica 

escalonada com recuo anatômico com l ima NiTi Flex (Mail lefer), com 

batente determinado pela l ima no 35. O Grupo II foi instrumentado com 

l imas acionadas à motor ProFile .04, seguindo a orientação do fabricante. 

Para a aval iação do desvio apical,  lançou-se mão da plataforma 

radiográfica introduzida por Sydney et al., 1991. Os resultados mostraram 

que, não houve diferença estatisti camente signif icante entre os grupos 

estudados. O sistema ProFile .04 mostrou-se eficiente quando a di latação 

do canal foi  com o instrumento 35, ocorrendo porém a presença de desvio 
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à medida que a instrumentação foi levada até a l ima no 45. Houve 

diferença estatist icamente signif icante com relação ao tempo de 

instrumentação, sendo o menor tempo observado no Grupo II.  Quanto à 

perda do comprimento de trabalho e perfurações apicais, não houve 

diferença estatística signif icante. Nada foi observado com relação ao 

bloqueio do canal, fraturas e alterações nos instrumentos após o uso, 

observadas por uma lupa estereoscópica com 12X de aumento. A 

sensibi l idade tát i l  proporcionada pelos instrumentos, foi considerada boa.  

 

Com o propósito de comparar a fratura e a distorção das 

l imas rotatórias de níquel t i tânio das l imas ProFile ISO .04, quando 

uti l izadas em peças de mão elétr icas ou a ar comprimido, Bortnick et 

al.,13 em 2001, uti l izaram 20 dentes molares com ápices formados, 

div ididos em 2 grupos de 10 dentes molares inferiores e 10 dentes 

molares inferiores, com curvatura no máximo de 60 graus e mínimo de 30 

graus. A peça de mão movida à ar comprimido foi uti l izada a 167.67 rpm 

e a peça de mão do motor elétr ico foi ut i l izada com uma rotação de 150 

rpm como determina o fabricante. As l imas foram examinadas antes e 

depois do uso para avaliar se ocorreu fratura ou deformação. Não houve 

diferença estatist icamente signif icante quando as peças de mão foram 

comparadas. Houve entretanto, diferença signif icantemente no número de  

fratura/distorção na lima ProFile # 8 (tamanho ISO 20), quando 

comparada com as outras l imas. As l imas ProFile # 20 .04, t iveram 
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estatisticamente mais fraturas do que as outras l imas, podendo ser 

prudente ter esta l ima como um instrumento dispensável. 

 

Para avaliar a alteração da luz do canal radicular durante 

a sua preparação com l imas t ipo Kerr, Lightspeed  e sistema rotatório 

ProFile .04, Peters et al.,87 em 2001, uti l izaram 18 canais de 6 molares 

superiores que foram analisados em tomografia computad orizada. Os 

canais foram escaneados antes e depois das preparações. Um disposit ivo 

de montagem especial  possibi l i tou uma deposição precisa do 

esquadrinhamento dos espécimes após a preparação. Diferenças na área 

da superfície (∆A em mm2)  e no volume (∆V em mm2) de cada canal, 

antes e depois da preparação foram calculados usando um software 

encomendado. ∆V variou de 0,64 a 2,86, com uma média de 1,61 + 0,7, 

considerando que ∆A variou de 0,72 a 9,66, com uma média de 4,16 + 

2,63. A média ∆V e ∆A foram respecti vamente para os grupos da l ima 

t ipo Kerr, ProFile e Lightspeed foram 1,28 + 0,57 e 2,58 + 1,83; 1,79 + 

0,66 e 4,86 + 2, 56; e 1,81 + 0,57 e 5,31 + 2,98. Sob as condições deste 

estudo, as variações na geometria do canal antes da preparação tem 

mais influênc ia nas mudanças durante preparação do que as próprias 

técnicas uti l izadas. 
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A proposta deste estudo foi a de aval iar o selamento 

apical, em dentes de humanos, extraídos, após instrumentação dos 

canais radiculares uti l izando os sistemas de instrumentação Quantec 

Séries 2.000 LX e ProFile .04/.06, associad os à instrumentos de preparo 

cervical, e aos sistemas de obturação MicroSeal e Thermafi l l ,  

comparando-o com a técnica de instrumentação clássica modif icada e 

obturação pela técnica da condensação lateral ativa, conforme os 

seguintes grupos: 

 

Grupo I: Instrumentação com o Sistema ProFile .04/.06 e obturação com 

o sistema Thermafil; 

 

Grupo II: Instrumentação com o Sistema Quantec Séries 2.000 LX e 

obturação com o Sistema Thermafil; 

 

Grupo III: Instrumentação com o Sistema ProFile .04/.06 e obturação 

com o Sistema Microseal; 

 

Grupo IV: Instrumentação com o Sistema Quantec Séries 2.000 LX e 

obturação com o Sistema Microseal; 

 

Grupo V (controle): Instrumentação pela técnica clássica modificada e 

obturação pela técnica da  condensação lateral at iva de cones de guta-

percha.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e método 

Foram selecionados para este estudo, cento e quinze 

dentes pré molares inferiores recentemente extraídos, com raízes únicas, 

retas e com ápices formados, os quais foram radiografados com o 



Material e método 

 

106 

objet ivo de veri f icar a presença de variações anatômicas nos canais 

radiculares. Todos os dentes foram obt idos do banco de dentes da 

Faculdade de Odontologia de Barretos, Discipl ina de Endodontia.  

Após a remoção dos restos teciduais aderidos aos dentes 

com uma lâmina de bisturi,  os mesmos foram armazenados por 24 horas 

em um frasco contendo solução de hipoclor i to de sódio na concentração 

de 4% a 6% (soda clorada duplamente concentrada, preconizada pela 

Discipl ina de Endodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara, 

SP, Brasil).  

Os dentes,  a seguir, foram lavados em água corrente com 

o objet ivo de ret i rar  os excessos da solução de hipoclor i to de sódio,  e 

armazenados em outro frasco contendo solução salina.  

Foram efetuadas as aberturas coronárias dos dentes por 

meio de uma fresa esférica diamantada no 1014 (KG Sorensen, Ind. 

Comércio Ltda., SP, Brasil),  montadas em uma peça de mão de alta 

rotação (RS 350, Dabi Atlante do Brasil), posicionada inicialmente em 

direção perpendicular à fossa central da face oclusal do dente, 

real izando-se um desgaste até o l imite amelo –dentinário. A seguir, essa 

fresa foi substituída por uma outra carbide de no 4 (KG Sorensen, Ind. 

Comércio Ltda.,  SP, Brasi l) ,  e agora em direção paralela ao longo eixo do 

dente, aprofundando-se a broca em direção apical  com pequenos 

movimentos no sentido vestíbulo -l ingual, com a finalidade de atingir a 

câmara pulpar.  

Atingida a câmara pulpar, foi realizada a forma de 



Material e método 

 

107 

contorno e de conveniência da abertura coronária, com uma broca Endo Z 

(Maillefer Instruments S/A, Ballaigues, Switzerland ), para a remoção de 

todas as retenções, saliências e teto da câmara pulpar, confirmada pela 

inspeção com uma sonda exploradora no 5 (Duflex, Artigos Dentários 

Ltda., Juiz de Fora, MG, Brasil).  

Após a abertura coronária a câmara pulpar foi 

copiosamente irr igada com solução de hipoclor i to de sódio à 1% (Mil ton),  

com o objet ivo de remoção de raspas de dent ina e detr i tos provenientes 

do ato operatório. 

Em todos os 115 canais radiculares foram efetuados os 

desbridamentos foraminais, introduzindo-se uma lima tip o  Ke r r  no 15 no 

canal radicular no sentido coroa-ápice, ultrapassando 1mm além do 

forame apical. Denominamos este instrumento de Instrumento Apical 

Foraminal (I.A.F.). A cada troca de instrumentos durante o preparo 

biomecânico dos canais radiculares, o I .A.F. foi novamente uti l izado com 

o objet ivo de que o forame apical  permanecesse l ivre de raspas de 

dentina, oriundas da instrumentação. 

Um total de 80 canais radiculares foram divididos em 5 

grupos de 16 espécimes cada, os quais foram submetidos aos seguintes  

procedimentos: 

 

 

Grupo I: Instrumentação com o sistema ProFile .04/.06 (Dentsply 

Mail lefer Instruments S/A, Ballaigues, Switzerland) e obturação com o 
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sistema Thermafil (Tulsa Dental Products, Tulsa Dental Products, Tulsa, 

OK, USA).  

 
Grupo II: Instrumentação com o sistema Quantec séries 2.000 LX 

(Analytic Endodontics, Glendora, CA, USA) e obturação com o sistema 

Thermafil. 

 
Grupo III: Instrumentação com o sistema ProFile .04/.06 e obturação com 

o sistema MicroSeal (Analytic Endodontics, Glendora, CA, USA).  

 
Grupo IV: Instrumentação com o sistema Quantec séries 2.000 LX e 

obturação com o sistema MicroSeal. 

 
Grupo V (controle): Instrumentação pela técnica clássica modificada 

(Leal, 1998)70 e obturação pela técnica da condensação lateral ativa e 

cones de guta-percha.  

 

O cimento obturador uti l izado para a obturação dos 

canais radiculares foi o AH Plus (Dentsply/Mail lefer, Ballaigues, 

Switzerland).  

Adicionalmente, como controle negativo, foram uti l izados 

5 espécimes, para cada grupo, a qual após a instrumentação foram 

obturados com cones de guta-percha principal e secundários sem a 

uti l ização de cimento obturador.  

Também, como grupo controle posit ivo, foram uti l izados 2 
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espécimes para cada grupo, os quais, após instrumentação e obturação, 

foram submetidos à impermeabil ização em toda a sua extensão, 

previamente à sua colocação no corante. 

 

Instrumentação do canal radicular com Sistema Quantec Séries 2.000 LX 

 

O preparo do canal radicular pela técnica do sistema 

Quantec Séries 2.000 LX (Analytic Endodontics, Glendora, CA, USA), foi 

real izado de acordo com as or ientações do fabr icante, obedecendo três 

fases dist intas: preparo cervical,  preparo apical e preparo do terço médio 

(fase de união ou escalonamento).  

Uma vez que todos os canais radiculares possuíam mais 

do  que 20mm de comprimento e sendo o comprimento máximo de 24mm, 

os mesmos foram instrumentados com as l imas de 25mm, acionadas à 

motor elétr ico com uma peça de mão redutora de 16:1, com movimentos 

de introdução e retirada, com uma amplitude aproximada de 1mm 

(movimento de bicada), evitando assim, o r isco de fratura precoce dos 

mesmos (Roig Cayon,  1997; 96 Leonardo, 1998; 74 Guerisoli et al., 1999). 49 

Todos os instrumentos estavam providos de um tope de 

borracha, delimitando o Comprimento Real de Trabalho (CRT), e  após 

cada troca de instrumento, foi realizada a irr igação/aspiração/inundação, 

com 1,8mL de solução de hipoclor i to de sódio a 1%, acondicionada 

previamente em tubetes de anestésicos vazios e ester i l izados. 

Foi uti l izada, para a irrigação, uma seringa carp ule marca 
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Duflex (S. S. White Artigos Dentários, Juiz de Fora, MG, Brasil), montada 

com uma agulha calibre 30 (BD Indústria e Comércio Ltda., Curitiba, PR, 

Brasil), e a aspiração com uma cânula de metal, provida de uma agulha 

hipodérmica preparada cal ibre 30/6 (Ibras CBO, Ind. Cirúrgicas e Ópticas 

S/A, Brasil).  

 

Preparo cervical (Fase coronária) 

 
Foram realizadas radiografias para diagnóstico com a 

f inal idade de se obter o Comprimento de Trabalho Provisório (C.T.P.), 

que é o comprimento medido da ponta da cúspide do dente até o ápice na 

radiografia, diminuído de 2mm, como margem de segurança.  

O preparo biomecânico foi iniciado pelos instrumentos da 

série “Flare” (Analytic Endodontics, Glendora, CA, USA), com D1/D0 de  

0,25mm e com conicidades de 0,12mm, 0,10mm e 0,08mm, com 21mm de 

comprimento total,  que foram uti l izados em ordem decrescente no terço 

cervical até parte do terço médio dos canais radiculares com o objet ivo 

de ampliá-los. Essa conduta facil i tou a introdução dos instrumentos 

subseqüentes no interior do canal radicular, diminuindo a pressão dos 

instrumentos menos cal ibrosos sobre as paredes dentinárias cervicais, 

minimizando a possibi l idade de fratura dos mesmos.  
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imas Frare 0,08; 0,10 e 0,12 

 
Área de 

 
Atuação 

N o  /  Cor  do 
 

Inst rumento 

 
Conic idade 

Diâmetro da 
ponta  

(D 1 /D0)  

 
Tamanho 

 
Rotação 

1/3 cervical 
e médio 

FLARE 
vermelho 

 
0,12mm 

 
0,25mm 

 
21mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

FLARE 
Amarelo 

 
0,10mm 

 
0,25mm 

 
21mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

FLARE 
Verde 

 
0,08mm 

 
0,25mm 

 
21mm 

 
500 rpm 

 

Preparo apical (Fase apical) 

 
Foram empregados os instrumentos do sistema Quantec 

2000 da série LX, sendo uti l izada uma técnica simplif icada, a qual 

consist iu dos seguintes passos: 

 

§ Odontometria, para obtenção do Comprimento Real de Dente, com o 

objet ivo de ser  obtido o Comprimento Real de Trabalho (C.R.T.= 
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Comprimento Real do Dente – 1mm), com uma lima tipo K no 15, 

provida de um tope de borracha, que foi levada ao canal radicular no 

Comprimento de Trabalho Provisório (C.T.P.). A odontometria, 

efetuada pelo método de Ingle.   

 

Área de 
 

atuação 

Numero do 
 

Instrumento 

Cor do 
 

Instrumento 

 
Conicidade 

Diâmetro 
 

da ponta 

 
Finalidade 

Velocidade 
 

do motor 
 

C.R.T.  
 

Q4 

 
Vermelha 

 
0,02mm 

 
0,25mm 

Preparo do 
batente 
apical 

 
340 rpm 

 
C.R.T.  

 
Q no  30 

 
Azul 

 
0,02mm 

 
0,30mm 

Preparo do 
batente 
apical 

 
340 rpm 

 
C.R.T.  

 
Q no  35 

 
Verde 

 
0,02mm 

 
0,35mm 

Preparo do 
batente 
apical 

 
340 rpm 

 
C.R.T.  

 
Q9 

 
Preta  

 
0,02mm 

 
0,40mm 

Preparo do 
batente 
apical 

 
340 rpm 

 
C.R.T.  

 
Q10 

 
Branca 

 
0,02mm 

 
0,45mm 

Finalizar o 
preparo do 

batente 
apical 

 
340 rpm 

Q = Quantec LX  

 

Preparo do terço médio (Fase de união ou escalonamento) 
 

Área de 
Atuação 

Numero do 
Instrumento 

Cor do 
Instrumento 

 
Conicidade 

Diâmetro 
Da ponta 

 
Finalidade 

Velocida
de 

do motor 
Terço 
médio 

 
Q8 

 
R o x a 

 
0,06mm 

 
0,25mm 

Preparo 
do terço 

médio 

 
340 rpm 

     Q = Quantec LX  
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Limas Quantec LX -  25mm 

 

Todos os canais radiculares foram preparados com os 

instrumentos rotatórios, uti l izando-se uma peça de mão (Instruments 

Anthogyr, France), com uma redução de velocidade de 16:1, movida por 

um motor elétrico, que possui uma caixa controle Nouvag AG (TC Motor 

3000, Nouvag AG, Manufactures of Dental & Medical Equipaments, 

Goldach, Switzerland), com um mostrador digital que indica as rotações 

por minuto (r.p.m.), permit indo a manutenção de uma veloc idade 

constante e o motor operando com um torque constante de 10N.cm. 
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Nouvag AG TC Motor 3000 

 

Todos os canais radiculares foram preparados por um 

único operador, usando uma velocidade constante de 500 r.p.m. para os 

instrumentos da série Flare e 340 r.p.m. para os instrumentos Quantec 

2000 da série LX .  

 

Toalete final 

 
Após a instrumentação dos canais radiculares e nova 

uti l ização da lima no 15 (I.A.F.), realizou-se o ref inamento dos batentes 

apicais com uma l ima t ipo K no 45, seguida de nova passagem do 

instrumento apical foraminal para a remoção de dentina impactada, 

evitando assim a obli teração da entrada do forame apical.. 

Após, os mesmos foram irr igados/aspirados com solução 

di luída de hipoclori to de sódio a 1%. A seguir,  os canais radiculares 

foram inundados em toda a sua extensão com solução de EDTA (Ácido 
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eti lenodiaminotetracético-EDTA 14,3% tamponado em pH 7,4 (Odahcam, 

Herpo Produtos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil),  previamente 

acondicionado em uma seringa Luer Lock (Ibras CBO, Ind. Cirúrgicas e 

Ópticas S/A, Brasil), com uma agulha 30/3. A solução de EDTA foi 

agitada no canal radicular durante 3 minutos com uma lima tipo K no 40, 

sendo a seguir real izada nova irr igação com solução di luída de hipoclori to 

de sódio a 1% para a remoção e neutral ização do EDTA. 

O objetivo da uti l ização do EDTA foi a remoção da 

camada de “smear layer”. Os canais radiculares foram secos com pontas 

de papel absorvente de acordo com o número da últ ima l ima uti l izada na 

confecção do batente apical (I.M.) (Dentsply Indústria e Comércio Ltda., 

Petrópolis, RJ, Brasil).  

 

Intrumentação do canal radicular com Sistema ProFile .04/.06 

(Dentsply/Maillefer) 
 
 
Após o desbridamento foraminal e a odontometria, da 

maneira descrita no grupo anterior, as entradas dos canais radiculares 

foram ampliadas por meio dos instrumentos rotatórios da série Orifice 

Shapers  (Mail lefer Instruments S/A, Ballaigues, Switzerland) numerados 

de 1 a 6 (conicidade 20/.05, 30/.06, 40/.06 50/.07 e 60/.08, 80/.08), foram 

ut i l izados em ordem decrescente de conic idade, até o terço médio dos 

mesmos.  
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Orifice Shapers 1-6 

A seguir,  real izou-se a instrumentação no sentido 

coroa/ápice, alternadamente com instrumentos rotatórios ProFile .06 e 

.04, de acordo com a técnica preconizada pela Discipl ina de Endodontia 

da Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP; da maneira como 

segue:  

 
Seqüência de instrumentos ProFile .06 / .04 

(Técnica da disciplina de Endodontia de Araraquara)  
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Preparo Cervical 

 
Área de 
Atuação 

 
Instrumento 

Cor do 
Instrumento 

 
Conicidade 

Diâmetro 
da ponta 

 
Tamanho 

 
Rotação 

1/3 cervical 
e médio 

 
O.S6 

 
Preto  

 
0,08mm 

 
0,80mm 

 
19mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

 
O.S5 

 
Verde 

 
0,08mm 

 
0,60mm 

 
19mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

 
O.S4 

 
Azul 

 
0,07mm 

 
0,50mm 

 
19mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

 
O.S3 

 
Vermelho 

 
0,06mm 

 
0,40mm 

 
19mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

 
O.S2 

 
Amarelo 

 
0,06mm 

 
0,30mm 

 
19mm 

 
500 rpm 

1/3 cervical 
e médio 

 
O.S1 

 
Branco 

 
0,05mm 

 
0,20mm 

 
19mm 

 
500 rpm 

O. S = Orifice Shapers  

Técnica Coroa/Ápice  

 
Área de 
Atuação 

Numero do 
Instrumento 

Cor do 
Instrumento 

 
Conicidade 

Diâmetro 
da ponta 
(D1 / D0 ) 

 
Tamanho 

 
Rotação 

Até 
encontrar 

resistência 

 
P40 

 
Preto  

 
0,06mm 

 
0,40mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até 
encontrar 

resistência 

 
P40 

 
Preto  

 
0,04mm 

 
0,40mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até 
encontrar 

resistência 

 
P35 

 
Verde 

 
0,06mm 

 
0,35mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até 
encontrar 

resistência 

 
P35 

 
Verde 

 
0,04mm 

 
0,35mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até o 
C.T.P.  

 
P30 

 
Azul 

 
0,06mm 

 
0,30mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até o 
C.T.P.  

 
P30 

 
Azul 

 
0,04mm 

 
0,30mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até o 
C.R.T.  

 
P25 

 
Vermelho 

 
0,06mm 

 
0,25mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até o 
C.R.T.  

 
P25 

 
Vermelho 

 
0,04mm 

 
0,25mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até o 
C.R.T.  

 
P20 

 
Amarelo 

 
0,06mm 

 
0,20mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

Até o 
C.R.T.  

 
P20 

 
Amarelo 

 
0,04mm 

 
0,20mm 

 
25mm 

 
250 rpm 

P = ProFi le .06 ou .04 
C.T.P = Comprimento de Trabalho Provisório 
C.R.T = Comprimento Real  de Trabalho 



Material e método 

 

118 

Ampliação do Batente Apical 

 
Área de 

Atuação 

No  /  Cor do 

Instrumento 

 

Conicidade 

Diâmetro da 

ponta (D1 /D0 ) 

 

Tamanho 

 

Rotação 

C.R.T.  P25 Vermelho 0,04mm 0,25mm 25mm 250 rpm 

C.R.T.  P30 Azul 0,04mm 0,30mm 25mm 250 rpm 

C.R.T.  P35 Verde 0,04mm 0,35mm 25mm 250 rpm 

C.R.T.  P40 Preto  0,04mm 0,40mm 25mm 250 rpm 

C.R.T.  P45 Branco 0,04mm 0,45mm 25mm 250 rpm 

P= ProFile 0.4  
C.R.T= Comprimento Real de Trabalho 

 

O Instrumento Apical Inicial (I.A.I.), foi padronizad o,  como 

sendo o instrumento rotatório ProFile 25/.04, e o batente apical foi 

ampliado até o instrumento ProFile 45/.04.  

Durante a instrumentação dos canais radiculares, a cada 

troca de instrumento, foi realizada uma copiosa irr igação e aspiração com 

1,8mL de solução de hipoclor i to de sódio a 1%. 

Todos os canais radiculares foram preparados com 

instrumentos rotatórios do Sistema ProFile .04/.06 (Dentisply/Mail lefer), 

usando um motor elétrico (Nouvag AG, Manufactures of Dental & Medical 

Equipaments, Goldach, Switzerland), com uma redução na peça de mão 

de 16:1 (Antogyr, France), e com velocidade de 500 r.p.m. para os 

instrumentos especiais, Orif ice Shappers, e de 250 r.p.m. para os 

instrumentos rotatórios ProFile .06 e .04, mantendo um torque constante 

de 10 N.cm. 
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Toalete final 
 
Após a instrumentação, os canais radiculares foram 

submetidos à toalete final da maneira já descrita no grupo anterior.  

 

Instrumentação do Canal Radicular pela Técnica Clássica Modificada  
 
Após a abertura coronária, irrigação da câmara pulpar 

com solução de hipoclor i to de sódio a 1% e o desbridamento foraminal,  

com uma l ima t ipo K no 15 (I.A.F.).  

Conforme já descri to, uma l ima t ipo K no 20 foi colocada 

no interior do canal radicular com o objetivo de efetuar a Odontometria, 

estabelecer o C.R.D. e obter C.R.T., confirmados por radiografias 

periapicais. 

Como padronização, foi  estabelecido que a l ima t ipo K no 

20 seria considerada como o instrumento I.A.I. O C.R.T. f icou 

estabelecido que seria de 1mm aquém ápice radiográf ico. 

Essa técnica associou l imas t ipo K e l imas t ipo 

Hedströen, de acordo com a técnica preconizada pela Discipl ina de 

Endodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara (Leal, 1998). 70 A 

cada l ima tipo K uti l izadas no C.R.T., era empregada uma lima tipo 

Hedströen de um número imediatamente anterior à última lima tipo K 

util izada também no C.R.T.  

A cada troca de instrumento, o canal radicular foi irr igado 

com 1,8mL de solução di luída de hipoclor i to de sódio a 1%, aspirado e 
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inundado. 

O batente apical foi f inalizado com uma l ima t ipo K no 45, 

para padronização do estudo. 

A seqüência esquemática da instrumentação foi: 

 

Área de 

 

atuação 

 

Instrumentos 

 

Conic idade 

Diâmetro da 

Ponta  

(D 1)  

Tamanho do 

 

Inst rumento 

C.R.T.  K20 /H15 0,02mm K 0,20mm/H 0,15 mm 25mm 

C.R.T.  K25 /H20 0,02mm K 0,25mm/H 0,20 mm 25mm 

C.R.T.  K30 /H25 0,02mm K 0,30mm/H 0,25 mm 25mm 

C.R.T.  K35 /H30 0,02mm K 0,35mm/H 0,30 mm 25mm 

C.R.T.  K40 /H35 0,02mm K 0,40mm/H 0,35 mm 25mm 

C.R.T.  K45 /H40 0,02mm K 0,45mm/H 0,40 mm 25mm 

K= Lima tipo Kerr 
H= Lima tipo Hedströen 
 
 

Toalete final 

Ao final da instrumentação, os canais radiculares foram 

copiosamente irr igados/aspirados com solução di luída de hipoclor i to de 

sódio a 1% e submetidos à toalete f inal,  conforme já descrito. 

 

Obturação dos canais radiculares 
 
Os canais radiculares, de todos os grupos foram 

obturados empregando-se o cimento AH Plus (Dentsply Mail lefer 

Instruments S/A, Ballaigues, Switzerland), à base de resina t ipo epóxica-

aminas, apresentando-se sob forma pasta/pasta, cuja fórmula é a 

seguinte (Leal, 1998): 71 
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Óxido de zircônio; Resina epóxica; Tungstênio de cálcio; 
Pasta A 

Aerosi l ;  Óxido de ferro  
 
 

Amina Adamantana;  N,  N-Dibenci l-5-oxanonano -diamina-1,9;  
Pasta B      TCD-Diamina;  Tungsteanato  de  cálcio;  Óxido  de  zircônio;  

Aerosi l ;  Óleo de si l icone  
 
 
 

 
Cimento obturador AH Plus 

 

A espatulação do cimento foi real izada em um bloco para 

espatulação, na proporção indicada pelo fabricante de 1:1, ou seja, 

partes iguais da pasta A e da pasta B, até se obter uma mistura bem 

homogênea, com a consistência id eal para o uso clínico. 
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Obturação do canal radicular com o Sistema MicroSeal 
 

     Os componentes do sistema MicroSeal ut i l izados foram: 

 

1.  cones de guta-percha principais - MicroFlow de baixa fusão; 

2.  cartucho de guta percha de ultra baixa fusão -Cartridge MicroFlow;  

3.  aquecedor para guta-percha – MicroSeal Heater e seringa para 

adaptação dos cartuchos – MicroFlow – Syringe; 

4.  espaçadores digi tais,  "Finger Spreader" – NiTi – MicroSeal; 

5.  Termocompactador para guta-percha – NiTi – MicroSeal Condenser;  

 

11   2 

3 4 

5 
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O sistema MicroSeal  preconiza o uso de dois t ipos de 

guta-percha, com viscosidades diferentes e com temperaturas de 

plastif icação diferentes. 

Um cone de guta-percha principal, de baixa fusão, 

MicroFlow no 45 (Analytic Endodontics, Glendora, CA, USA), foi ajustado 

no C.R.T., e confirmado pela tomada radiográfica. Após a confirmação 

radiográfica do l imite apical da obturação, padronizado a 1mm aquém 

ápice radiográf ico, o cone de guta-percha principal foi retirado do interior 

do canal radicular.  

A seguir,  foram colocados partes iguais de pasta base e 

pasta catal izadora do cimento AH Plus, em um bloco especial para 

manipulação de cimentos obturadores de canais radiculares e espatulado 

com uma espátula Duflex no 24 (S. S. White Artigos Dentários, Juiz de 

Fora, MG, Brasi l),  o qual foi  levado às paredes dos canais radiculares por 

meio de uma l ima t ipo K. no 45.  

O cone de guta-percha principal foi envolto em toda a sua 

extensão com o refer ido cimento, sendo a seguir ,  o conjunto cone de 

guta-percha/cimento, levado ao interior do canal radicular no CRT.  

Um espaçador digi tal  de níquel-titânio no 25 ("Finger 

Spreader" MicroSeal, Analyt ic Endodontics, Glendora, CA, USA), provido 

de tope de borracha com 2mm a menos do C.R.T., foi ut i l izado para abrir 

espaço entre o cone pr incipal  e a parede do canal radicular.  

Um termo compactador de níquel-titânio no 45, com 

conicidade de 0,04mm (MicroSeal Condenser, Analyt ic Endodontics, 

Glendora, CA, USA), foi  selecionado, de acordo com a indicação do 
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fabricante. 

O kit do Sistema MicroSeal oferece também, um cartucho 

MicroFlow (MicroFlow Cartr idges, MicroSeal, Analytic Endodontics, 

Glendora, CA, USA), de guta-percha de ultra baixa fusão, que foi 

rosqueado na seringa de metal (MicroFlow Syringe, Analyt ic Endodontics, 

Glendora, CA, USA), e colocado no adaptador do forno aquecedor de 

guta-percha (MicroSeal Heater, Analytic Endodontics, Glendora, CA, 

USA), também pertencente ao conjunto. 

Após 45 segundos de aquecimento, a seringa foi ret irada 

do aquecedor e o termocompactador de níquel-titânio (MicroSeal 

Condenser, Analyt ic Endodontics, Glendora, CA, USA), montado em uma 

peça de mão com contra-ângulo de baixa rotação foi introduzido parado, 

no interior do cartucho Microflow, onde a guta-percha estando amolecida, 

fez com que a mesma f icasse aderida ao termocompactador.  

A seguir,  ret irou-se o termocompactador de dentro do 

cartucho, trazendo consigo a guta-percha plastif icada. O 

termocompactador com a guta-percha aderida foi  então levado no espaço 

previamente cr iado pelo espaçador digi tal  no inter ior do canal radicular, 

sem acionar o motor de baixa rotação no comprimento previamente 

determinado (2mm aquém do C.R.T). A seguir, o motor de baixa rotação 

foi acionado com uma rotação entre 7.000 a 8.000 r.p.m./min., durante 10 

seg.,  onde foi  conseguida a termoplast i ficação da guta-percha do cone 

principal com a guta-percha do cartucho. 

A guta-percha foi considerada plasti f icada quando se 

observou o refluxo da mesma em direção à entrada do canal radicular. O 
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termocompactador foi  removido com uma suave pressão de encontro a 

uma das paredes do canal radicular, em sentido coronário do dente. 

Estes passos operatórios, foram repetidos tantas vezes 

quanto necessários, até que a obturação fosse considerada ideal; 

veri f icada sempre pela comprovação radiográfica.  

Com um calcador vertical aquecido (Fava Indústria e 

Comércio de Materiais Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasi l) ,  o 

excesso de guta-percha da câmara pulpar foi  removido e, em seguida 

real izou-se a condensação vert ical com o mesmo instrumento mas com 

ele fr io. 

A l imp eza da câmara pulpar foi efetuada com uma mecha 

de a lgodão embebida em álcool ,  onde foram removidos os excessos de 

cimento obturador e restos de guta-percha aderidas às paredes da 

câmara pulpar.  

A cavidade foi  selada com um cimento à base de óxido de 

zinco e eugenol (Z.O.E, S. S. White Artigos Dentários Ltda., Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil).  

 

Obturação do canal radicular com o Sistema Thermafil 

 
Nos canais radiculares obturados pelo sistema Thermafi l ,  

foram uti l izados carregadores plásticos no 45 (Tulsa Dental Products, 

Tulsa, OK, USA), escolhidos através dos verif icadores (Tulsa Dental 

Products, Tulsa, OK, USA), os quais apresentam um tope de borracha 

para demarcar o Comprimento Real de Trabalho. 
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Carregadores plásticos Thermafil 45 

 

 
Verificadores Thermafi l  

 
O verif icador selecionado, foi levado no canal radicular 

até o C.R.T., com faci l idade e com uma suave pressão nas paredes do 

mesmo. 
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Após a seleção do carregador,  o mesmo foi  levado ao 

forno aquecedor ThermaPrep Plus (Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, 

USA), até que fosse emit ido um sinal sonoro, indicando que a guta-

percha estava em condições para realizar a obturação. 

 

 
Forno aquecedor ThermaPrep Plus 

 
Concomitantemente à termoplastif icação da guta-percha, 

no forno ThermaPrep Plus, o cimento obturador AH Plus foi espatulado e 

levado às paredes do canal radicular com a l ima t ipo K no 45.  

Com um único movimento de inserção, sem rotação ou 

forte pressão, o carregador Thermafi l  foi levado até o C.R.T., e, após 2 

minutos em posição, a haste do carregador Thermafil foi cortada com uma 

ponta esférica diamantada no 1014 (KG Sorensen Ind. e Com. Ltda., São 

Paulo, Brasi l) ,  movida em uma peça de mão de alta rotação. Este corte se 

deu ao nível das entradas dos canais radiculares. 

Após a remoção da haste, a condensação vertical foi 

efetuada com um condensador vertical ou Pluggers (Fava Indústria e 
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Comércio de Materiais Odontológicos Ltda., São Paulo, SP, Brasi l) ,  

compatível com o diâmetro da abertura do canal radicular.  

A seguir, foi efetuada uma tomada radiográfica para a 

avaliação da qualidade da obturação. 

Estando o canal radicular corretamente obturado, com 

uma mecha de algodão embebida em álcool,  foram removidos os resíduos 

de cimento obturador e guta-percha da câmara pulpar, sendo a seguir as 

aberturas seladas com um cimento para restauração provisória à base de 

óxido de zinco e eugenol (Z.O.E., S. S. White Art igos Dentários Ltda., Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil).  

 

O b t u r a ç ã o  d o  c a n a l  r a d i c u l a r  p e l a  T é c n i c a  d a  C o n d e n s a ç ã o  L a t e r a l  A t i v a  

 
Os canais radiculares foram obturados pela técnica de 

condensação lateral ativa preconizada por Leal et al.,52 1998. 

Inicialmente, foi  selecionado o cone de guta-percha principal (Dentsply 

Indústria e Comércio Ltda., Petrópolis, RJ, Brasil),  de no 45 e cones 

auxiliares B 7 e B 8 (Tanariman Industrial Ltda). O cone de guta-percha 

principal foi levado no interior do canal radicular até o C.R.T., e realizou-

se uma tomada radiográfica para a confirmação de sua correta 

adaptação, padronizado a 1mm aquém do ápice radiográf ico. O cone 

pr inc ipa l  foi então retirado do interior do canal radicular para poder levar 

o cimento obturador AH Plus; já espatulado como descri to. 

Com uma l ima t ipo K no 45, recobriu-se,  com o mesmo, as 

paredes dentinárias do canal radicular.  
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Cone principal nº 45 

 

A seguir ,  o cone principal foi envolto totalmente pelo 

cimento obturador e levado novamente em posição no C.R.T. A 

condensação lateral at iva foi real izada com auxíl io de espaçadores 

digitais (Finger Spreaders, Mail lefer Indústria e Comércio Ltda., 

Petrópolis, RJ, Bras i l) ,  de cor vermelha, que foram introduzidos 

lateralmente ao cone de guta-percha principal, 2 a 3mm aquém C.R.T. 

Com esse ato operatório, o cone principal foi forçado de encontro a uma 

parede do canal radicular para criar espaço. 

Cones de guta-percha auxiliares B 7 (Tanariman 

Industrial Ltda) envoltos em cimento obturador, foram introduzidos até o 

terço apical, e cones B 8 (Tanariman Industrial Ltda) até completar a 

obturação do canal. 

 
Cones de guta-percha auxiliares B 7 e B 8 . 
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A seguir, foi efetuada uma tomada radiográfica para a 

avaliação da qualidade da obturação. Estando o canal radicular 

corretamente obturado, os excessos de cones de guta-percha foram 

cortados com auxíl io de um condensador vert ical aquecido (Fava 

Indústria e Comércio de Material Odontológico Ltda., São Paulo, SP, 

Brasil).  

Com um condensador vertical fr io, foi realizada a 

condensação vert ical da guta-percha no interior do canal radicular, até 

que a guta-percha est ivesse bem compactada.  

Em seguida, foi realizada a l impeza da câmara pulp ar 

com bol inhas de algodão embebidas em álcool ,  e efetuado o selamento 

da abertura coronária com cimento provisório à base de óxido de zinco e 

eugenol (Z.O.E. - S. S. White Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil).  

 

Análise “in vitro” da infiltração marginal apical 

 
Após a obturação, os 135 canais radiculares foram 

conservados em temperatura ambiente por dois dias, para possibi l i tar a 

completa presa do cimento obturador, de acordo com Hata et al. (1992), 55 

Chohayeb (1992), 21 Clark & Eldeeb (1993),23 Fabra Campos  (1993)35 e  

Timpawat & Sripanaratanakul  (1998). 115 

A seguir,  as superfícies dos dentes foram 

impermeabi l izadas com duas camadas de cola epóxica com presa de 10 

minutos (Araldite, Brascola, São Bernardo do Campo, SP, Brasil),  e 
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esperou-s e  24 horas para que a cola secasse totalmente. Após este ato, 

os dentes foram recobertos com 3 camadas de esmalte de unha, exceto 

1mm ao redor do forame apical, com cores diferentes para identif icar os 

grupos. O período para secagem de cada camada de esmalte de unha foi 

de 24 horas (Tanomaru Filho et al., 1991; 113 Scott et al., 1993). 107 

Em seguida, as amostras foram mergulhadas em cera 

líquida rosa pela coroa dental até o comprimento real do canal radicular, 

como medida de auxi l iar a impermeabi l ização dos dentes, deixando 1mm 

do ápice sem cera (Bonetti Filho et al., 1986). 9 

Decorr ido o período de 1 hora da impermeabi l ização, as 

amostras foram imersas em um recipiente contendo uma solução de azul 

de meti leno a 2% e colocadas em uma câmara de vácuo Primar Fabbe 

(Ind. Mecânica Primar Ltda., SP), com 60mmHg de pressão, por 10 

minutos, e mantidas por 24 horas. 

 
 
 

 
Câmara de vácuo 
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Após este período, os dentes foram lavados em água 

corrente para remover o corante externo da raiz. Em seguida, foram 

deixados em meio ambiente para secar por 24 horas. 

A impermeabil ização das amostras foram removidas com 

lâmina de bisturi no 15, para a secção e realização da leitura das 

infi l trações. 

Os dentes foram cortados em sentido longitudinal com um 

disco diamantado de dupla face de 4" x 0,15 x 1/2" (Parsons Diamon 

Products, Inc West Hartford, CT, EUA), acoplado em um torno de 

pol imento Nevoni (Equipamentos Odonto Médico Hospitalares, São Paulo, 

SP). Em seguida os dentes foram separados com um cinzel cirúrgico e as  

secções obt idas foram fixadas em uma lâmina de cera uti l idade, de forma 

que a secção a ser analisada f icasse voltada para o examinador.  

  
Torno de polimento Nevoni 

 

A análise das infi l trações das amostras foi realizada em 

um aparelho Nikon ProFile Projector (Model 6 C, Nippon Kogatu, Tokyo, 

Japan), com aumento de 20 vezes, para avaliação da penetração do 
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corante apicalmente. As infi l trações foram medidas à partir do ápice da 

amostra até a maior penetração do corante ao longo das paredes 

dentinárias. 

 

 

Nikon ProFile Projector 

 

Estas medidas foram efetuadas por 3 examinadores 

diferentes. Os dados obtidos foram anotados e submetidos à anál ise 

estatíst ica, para comparação entre os grupos experimentais. 
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Análise Estatística  

 
Para esta análise estatística util izou-se um software 

estatístico (GMC-Software, versão 8.1), desenvolvido na discipl ina de 

Patologia do Departamento de Estomatologia da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Para definir qual o t ipo de estatíst ica a ser empregado, 

foram realizados testes para verif icar se a distribuição amostral seria 

normal, o que possibi l i tar ia o emprego de testes paramétr icos. 

 

a) Parâmetros Amostrais 

 
Através da anál ise dos dados da Tabela 1, observamos 

que os valores da média e mediana estão bastante próximos (0.0000 e 

0.0428, respectivamente). Ao mesmo tempo, notamos uma razoável 

simetria da distr ibuição dos dados em torno da média (22 abaixo contra 

27 acima da média),  sendo elevado o número de dados iguais à média 

(31), sugerindo assim uma distr ibuição normal dos dados amostrais. 
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Tabela 1 – Parâmetros estatíst icos da distr ibuição dos dados amostrais 
da Tabela 4 

 
Parâmetros amostrais:  Valores originais 

º  Soma dos dados amostrais        : 0.0000 º  
º  Soma dos quadrados dos dados : 22.2451 º  
º  Termo de correção                   :  0.0000 º  
º  Variação total                          : 22.2451 º  
º  Média geral da amostra             :  0.0000 º  
º  Variância da amostra                :  0.2816 º  
º  Desvio padrão da amostra         :  0.5306 º  
º  Erro padrão da média               :  0.0593 º  
º  Mediana, por dados agrupados    :  0.0428 º  
º  Número de dados da amostra     :  80.0000 º  
º  Dados abaixo da média             :  22.0000 º  
º  Dados iguais à média                :  31.0000 º  
º  Dados acima da média              :  27.0000 º  
 

 
b) Distribuição das Freqüências 

 

A Tabela 2 mostra que a distribuição das freqüências 

absolutas por intervalo de classe, relat iva aos dados or ig inais,  se dispõe 

de maneira a esboçar tendência típica de uma distribuição normal: 2, 4, 

16, 31, 23, 4, 0.  

 

Tabela 2 – Distr ibuição de freqüências absolutas e acumuladas (dados 
amostrais originais) 

 
Distribuiçäo de freqüências: Valores originais 

A. Freqüências por intervalos de classe:  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Intervalos de classe     :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

M-3s 
- - - - - -  

M-2s 
- - - - - -  

M-1s 
- - - - - -  

Med. 
- - - - - -  

M+1s 
- - - - - -  

M+2s 
- - - - - -  

M+3s 
- - - - - -  

Freqüencias absolutas :  2 4 16 31 23 4 0 
Em valores percentuais  :  2.5 5.0 20.0 38.7 28.7 5.0 0.0 
        
B. Freqüências acumuladas:  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Intervalos de classe     :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

M-3s 
- - - - - -  

M-2s 
- - - - - -  

M-1s 
- - - - - -  

Med. 
- - - - - -  

M+1s 
- - - - - -  

M+2s 
- - - - - -  

M+3s 
- - - - - -  

Freqüencias absolutas :  2 6 22 53 76 80 80 
Em valores percentuais  :  2.5 7.5 27.5 66.3 95.0 100.0 100.0 
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c) Teste de Aderência à Curva Normal 

 

A Tabela 3 mostra os resultados do teste de aderência 

entre as curvas de freqüência acumulada das distr ibuições normal e 

experimental.  Com a observação dessa tabela, veri f ica-se que a 

probabi l idade de a distr ibuição ser normal é de 79,5%, o que indica 

podermos uti l izar o teste estatístico paramétrico. 

 

Tabela 3 – Teste de aderê ncia da distribuição experimental à distr ibui-ção 
normal matemática (dados originais) 

 
Teste de aderência à curva normal: Valores originais 

A. Freqüências por intervalos de classe:  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Intervalos de classe     :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

M-3s 
- - - - - -  

M-2s 
- - - - - -  

M-1s 
- - - - - -  

Med. 
- - - - - -  

M+1s 
- - - - - -  

M+2s 
- - - - - -  

M+3s 
- - - - - -  

Curva normal              :  0.44 5.40 24.20 39.89 24.20 5.40 0.44 
Curva experimental       :  2.50 5.00 20.00 38.75 28.75 5.00 0.00 
        
B.  Cálculo do Qui  quadrado:  
Graus de l iberdade      :  4 In terpretação 
Valor do Qui quadrado :  1.68  
Probabi l idade de Ho    :  79.5000 %  A distr ibuição amostras testada é normal 
 

 

Mediante estes resultados, optou-se por real izar o 

confronto entre os grupos 1, 2, 3, 4 e 5 (Tabela 4), uti l izando-se a 

Análise de Variância, que pareceu ser o teste mais adequado frente à 

natureza dos dados. 
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Tabela 4 – Médias dos dados amostrais 
 

 PROFILE-
THERMAFIL 

Grupo 1 

QUANTEC-
THERMAFIL 

Grupo 2 

PROFILE-
MICROSEAL  

Grupo 3 

QUANTEC-
MICROSEAL  

Grupo 4 

CONDENSAÇÃO 
LATERAL  
Grupo 5 

01 2,703 1,796 1,503 1,621 2,220 
02 2,011 1,755 2,293 0,489 0,922 
03 1,051 2,763 1,905 1,249 1,715 
04 2,380 2,625 1,926 2,270 1,855 
05 0,919 2,524 0,610 1,775 2,429 
06 1,143 2,399 0,754 1,209 1,765 
07 1,231 2,216 2,143 2,378 1,614 
08 1,413 2,268 1,203 1,525 1,230 
09 1,197 2,286 1,663 2,863 2,670 
10 1,773 1,393 2,207 2,091 1,623 
11 1,770 1,254 1,706 1,861 2,425 
12 0,766 2,929 2,257 2,289 2,421 
13 1,146 2,330 1,601 1,661 0,463 
14 0,898 2,578 1,981 2,126 1,778 
15 1,098 1,551 1,941 2,459 1,943 
16 1,234 2,106 1,582 1,733 2,138 

 

 

Análise de Variância  

 
Os resultados destes ensaios (Tabela 5), dentro das 

condições experimentais nele contidas, revelam uma diferença de 

comportamento entre  as amostras testadas, havendo diferença 

estatist icamente signif icante entre elas, ao nível de 5% (probabil idade de 

igualdade Ho = 0.579%).  

No entanto, para se esclarecer quais dentre as médias 

envolvidas na análise de variância seriam signif icativamente d iferentes 

entre si,  efetuou-se um teste de Tukey complementar (Tabela 6).  
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Tabela 5 – Anál ise de variância dos dados originais 
 

Análise de variância: Valores originais 
Fonte de Variação Soma de Quadr. G.L. Quadr.Médios (  F  )  Prob. (H0)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - -  
Entre colunas 4.7240 4 1.1810 3.98 0.579 %  
Resíduo 22.2451 75 0.2966   
Variação total 26.9691 79    

 

 

Tabela 6 – Resultados do teste auxil iar de Tukey 
 

Resultados do teste de Tukey 
Resíduo na análise de variância                                                                  :  .296600 
Nível de probabi l idade indicado                                                                   :  5 
Número de dados da amostra                                                                      :  80 
  
Número de médias comparadas                                                                    :  5 
Número de dados para cada média                                                               :  16 
  
Graus de l iberdade do resíduo                                                                     :  75 
  
Valor de q tabelado, (ao nível  de  5%), para 5 médias e 75 graus de l iberdade  :  3.000 
  
Valor crít ico de Tukey calculado                                                                  :   0.40846  
 

 

Teste de Tukey 

 
Pelo exame da Tabela 7, observa-se que as médias dos 

Grupos 2 (Quantec - Thermafil), 4 (Quantec - Microseal) e 5 (Técnica 

Clássica - Condensação Lateral), são estatist icamente semelhantes entre 

si. Entretanto, as médias dos Grupos 4 (Quantec - MicroSeal) e 5 

(Técnica Clássica - Condensação Lateral) também mostraram-se 

estatist icamente semelhantes às do Grupo 3 (ProFile - Microseal),  que 

mostrou diferença estatística quando comparado ao Grupo 2 (Quantec - 

Thermafi l). As médias do Grupo 1 (ProFile - Thermafil), não apresentaram 
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diferença estatisticamente signif icante apenas em relação ao Grupo 3  

(ProFile - Microseal),  apresentando diferença em relação aos demais 

grupos. 

Ainda pela comp aração das médias das amostras, 

constantes da Tabela 7, pode-se observar que o menor índice de 

infi l tração ocorreu no Grupo 1 (ProFile - Thermafil)(Fig. 1- A e B), 

seguido pelo Grupo 3 (ProFi le -Microseal)(Fig. 1 – C e D), e, na 

sequência,  pelos Grupos 5 (Técnica Clássica - Condensação Lateral)(Fig. 

3 – A e B), 4 (Quantec - Microseal)(Fig. 2 – C e D), e 2  (Quantec - 

Thermafil)(Fig. 2 – A e B).  

 

Tabela 7 - Teste de Tukey: entre grupos 
 

 
GRUPOS 

 
MÉDIAS  

VALOR CRÍTICO 
 

p(Ho)= 5% 
PT (Grupo 1)  1.42081∇  
QT (Gr upo 2)  2.17331•   
PM (Grupo 3)  1.70469♣♥∇  
QM (Grupo 4)  1.94994•♣  
CL  (Grupo 5)  1.83569•♣♥  0.40846 

Obs.:  Símbolos iguais ao lado das médias indicam médias estatisticamente equivalentes. 

 

Tabela 8 – Resultados do teste Student 
 

Resultados do Teste de Student 
Amostra A:  THERMAFIL (32 dados)  
Amostra B:  MICROSEAL (32 dados)  
Valor calculado de t :  0.13 
Graus de l iberdade :  62 
Média da amostra (1) :  1.80 
Média da amostra (2) :  1.78 
Probabi l idade de igualdade :  86.36%  
Não-significante, amostras iguais, à > 0,05 
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Da metodologia  

 
A proposição deste trabalho teve como objet ivo aval iar as 

técnicas de instrumentação do canal radicular uti l izando instrumentos 

rotatórios do sistema ProFile .04/.06 e do Sistema Quantec Séries 2.000 

LX, com suas respectivas técnicas de obturação de canais radiculares, 

preconizadas por seus fabricantes, comparando-as com a técnica da 

instrumentação clássica e obturação pela técnica da condensação lateral 

ativa. A opção de inverter as técnicas de instrumentação com as de  

obturação se deu pelo fato de, o Cirurgião -Dentista ter no mercado uma 

gama enorme de materiais para instrumentação e obturação do canal 

radicular, e, muitas vezes uti l izá-los combinados e de maneira empírica.  

 

Seleção dos dentes 

 

A seleção dos dentes pré molares inferiores, de humanos, 

extraídos, se deu por estes serem de fáci l  manipulação, possuírem raízes 

retas, canais amplos e por apresentarem em média, maior porcentagem 

de deltas apicais que os demais dentes da arcada dentária. Para alguns 

pesquisadores, a obturação destes canais necessitaria de maior 

quantidade de guta-percha na obturação e assim seria maior a contração 

e consequentemente maior a infi l tração (Lares & ElDeeb, 1990). 69 Para 

outros, não há relação entre o volume do canal radicular e o g rau de 

infiltração (Clark & ElDeeb, 1993; 23 Fabra Campos, 1993), 35 havendo 

maior grau de infi l tração pela tinta quanto maior for o número de deltas 

apicais. 
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Instrumentação do canal radicular 

 
Para a técnica de instrumentação do canal radicular pelo 

sistema séries Quantec 2.000 LX foi uti l izado menor número de 

instrumentos pelo fato que, os diâmetros dos canais radiculares dos 

dentes pré molares inferiores serem amplos. Já, na instrumentação pelo 

sistema ProFile, foi uti l izada a seqüência normal de l imas, uma vez que a 

técnica de instrumentação "Crown-Down", preconizada pela Discipl ina de 

Endodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara, já é empregada 

com menor número de instrumentos. 

 

Remoção do smear layer 

 
Para remoção da camada residual ou smear layer e 

consequentemente obter um contato maior entre o material obturador e as 

paredes dentinárias do canal radicular, foi realizada em todos os canais 

radiculares uma aplicação de EDTA agitado por 3 minutos, com a l ima 

tipo K nº 45. Esta remoção torna-se necessária uma vez que sua 

presença consistir ia em uma variável indesejável, interferindo na 

qualidade do selamento obtido (Gençoglu et al. ,  1993; 43 Timpawat & 

Sripanaratanakul, 1998). 115 
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Impermeabilização das raízes 

 
A impermeabil ização da superfície exte rna dos dentes foi 

real izada com exceção de 1mm da sua porção mais apical,  com duas 

camadas de cola Araldite (Araldite, Brascola, São Bernardo do Campo, 

SP, Brasil), duas de esmalte para unhas e uma camada de cera rosa para 

que ocorresse a penetração do corante somente por via apical. Os dentes 

controles foram totalmente impermeabil izados e não apresentaram 

qualquer indício de penetração do corante, demonstrando assim a 

eficácia da cola, do esmalte de unha e da cera rosa.  

 

Avaliação da capacidade de selamento apical do material obturador 

 

Com o objet ivo de aval iar a capacidade de selamento dos 

materiais obturadores do canal radicular, muitas metodologias têm sido 

empregadas tais como: centrifugação (Pathomvanich & Edmunds, 1996), 84 

a vácuo (Scott et al., 1993; 107 Dalat & Spangberg, 1994; 28 Pathomvanich 

& Edmunds, 1996, 84 Santa Cecilia et al.,1999)100 e imersão passiva 

(Baker & Oguntebi, 1990; 2 Gutmann et al., 1993; 52 Alacam et al., 1994; 1 

Dummer et al., 1994; 32 Saunders & Saunders, 1994; 103 Taylor et al., 

1997; 114 Gulabivala et al., 1998; 50 Timpawat & Sripanaratanakul, 1998; 115 

De Moor & De Boever, 2000), 30 sendo a infi l tração de corantes a mais 

util izada (Baker & Oguntebi, 1990; 2 Chohayeb, 1992; 21 Clark & ElDeeb, 
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1993; 23 Dalat & Spangberg, 1994; 28 Dummer et  al., 1994; 32 Cohen et al., 

1998). 25 

Dentre os corantes ut i l izados, o azul de meti leno é o que 

apresenta maior número de vantagens, dentre elas, a penetração fácil  e 

melhor visibi l idade para o investigador com luz natural (Cohen et al.,  

1998). 25 

Neste trabalho, conforme outros autores, após a 

obturação dos canais radiculares as amostras foram colocadas em 

imersão na solução corante de azul de meti leno à 2% tamponado, por ser 

a mesma, uma solução de fáci l  manuseio, baixo custo, ter um bom 

contraste com os mate r iais obturadores e com o dente e boa 

penetrabil idade nos espaços vazios da obturação (Tanomaru Filho et al.,  

1991; 113 Gençoglu et al., 1993; 43 Scott et al., 1993; 107 Dalat & Spangberg, 

1994; 28 Rybicki & Zill ich, 1994). 97 

Nossa proposta foi comparar a infi ltração apical uti l izando 

uma técnica de vácuo controlada, onde as amostras foram colocadas 

após a imersão, em uma solução de azul de meti leno a 2%, em uma 

câmara de vácuo (Primar Fabbe Ind. Mecânica Primar Ltda., SP), com 

60mmHg de pressão, por 10 minutos, mantidas por 24 horas. Essa 

conduta teve como objetivo retirar o ar e permit ir que o corante 

preenchesse efetivamente as lacunas de ar residual deixadas no interior 

do canal radicular pela obturação dos canais radiculares, o que 

provavelmente induzir ia a resultados incorretos (Dalat & Spangberg, 
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1994; 28 Ricci & Kessler, 1994; 93 Santa Cecília,1999). 98 

Após permanência em câmara a vácuo as amostras 

permaneceram em imersão por 24 horas, tempo este suficiente para que o 

corante pudesse impregnar todas suas as  superfícies. 

 

Mensuração do corante  

 
Vários métodos são empregados pelos autores para a 

mensuração do corante após obturação do canal radicular, tais como: a 

desmineral ização dos dentes com ácido nítr ico a 10% por 3 dias, seguida 

pela desidratação com álcool a 60%, 80% e 100%, tornando-os  

transparentes pelo sal ici lato de meti la, e permit indo a visualização do 

corante em 3 dimensões, assim como a sua máxima penetração, bem 

como o registro de canais laterais, secundários e acessórios (Fabra 

Campos, 1993; 35 Gençoglu et al., 1993; 44 Felstead et al., 1994; 38 Moraes 

et al., 1994; 82  Pathomvanich & Edmunds, 1996; 84 Taylor et al., 1997; 114 

Gulabivala et al., 1998). 50 

Na metodologia empregada neste estudo, após a imersão 

dos espécimes no corante, efetuamos a lavagem dos mesmos por 24 

horas, a remoção do impermeabil izante com lâmina de bisturi  no 15, 

f ixação dos dentes em um suporte de madeira com godiva de baixa fusão, 

e confecção de um sulco longitudinal na face vestibular ou na palatina 

com um disco de diamante até  as proximidades da obturação. 



Discussão 

 

150

A seguir,  as raízes foram separadas em seu longo eixo, 

por meio de um cinzel e martelo cirúrgico; sendo divididas em duas partes 

conforme Baker & Oguntebi,2 1990; Tanomaru Filho et al.,113 1991; 

Saunders & Saunders,103 1994; Lee et al. ,73 1998 e De Moor & De 

Boever, 30 2000. No entanto outros autores discordam desta metodologia, 

afirmando que o seccionamento de raízes pode alterar o resultado f inal 

da obturação, alterar as paredes do canal radicular, l imitar a observação 

de  de talhes, alterar irreversivelmente o dente e subestimar a quantidade 

de inf i l tração, já que a penetração do corante pode ter ocorrido em outras 

regiões não reveladas no plano de corte (Robertson et al. ,  1980; 95 Santa 

Cecília, 1994). 98 

Ainda, outros autores p referem a separação das raízes 

somente através de seccionamento longitudinal no sentido mésio -distal 

por meio de um disco diamantado (Bonett i  Fi lho, 1986; 9 Holland et al., 

1990). 57 

Em nosso trabalho, optamos pela separação das raízes 

por meio de fratura, uma vez que este procedimento nos possibi l i tou a 

análise da superfície marginal da obturação, pois a mesma permanece 

intacta, permitindo assim melhor visualização da penetração do corante. 

Também permite a avaliação da presença ou não da penetração do 

corante associando-o com a porosidade da guta-percha, e com a 

presença de espaços vazios, devido a um deslocamento eventual da guta-

percha do carregador (na técnica Thermafi l),  ou mesmo devido à 
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mudanças na estrutura da guta-percha termoplastif icada (De Moor & De 

Boever, 2000). 30 

Vários também são os métodos empregados para medir a 

inf i l tração de corantes dentre eles o perf i lômetro (De Moor & De Boever, 

2000), 30 lupa estereoscópica (Moraes et al., 1994), 82 exame macroscópico 

(Pathomvanich & Edmunds, 1996), 84 microscópio de d issecação 

(Ravanshad & Torabinejad, 1992), 91 lupa de mão (Ricci & Kessler,  

1994), 93 espectrofotômetro (Rybicki & Zil l ich, 1994), 97 microscópio ót ico 

(Weller et al., 1997; 119 Santa Cecília et al., 1999), 100 microscópio 

cirúrgico (Taylor et al., 1997)114 e paquímetro (Timpawat & 

Sripanaratanakul, 1998). 115 

Optamos pela ut i l ização do aparelho denominado 

Perf i lômetro, com aumento de 20 vezes, baseados nos trabalhos de 

Bonetti Filho,9 em 1986, por julgá-lo preciso e de fáci l  manuseio. 

 

Dos resultados 

 

A instrumentação dos canais radiculares com limas de 

níquel-t i tânio, através dos sistemas rotatórios, representa uma verdadeira 

"revolução na técnica endodôntica" pois comprovadamente, permite ao 

profissional, realizar o tratamento de uma forma mais efi caz e de uma 

maneira mais rápida do que se realizava com as técnicas anteriores. 

Os sistemas rotatórios determinam também, um preparo 



Discussão 

 

152

mais arredondado e de forma mais central izada em relação ao eixo axial 

do canal radicular, quando comparado, àquele oferecido pela 

instrumentação manual.18,46 ,111  Contudo, até o momento, poucos estudos 

foram realizados, com o objetivo de analisar a infi l tração apical de canais 

radiculares, obturados após a uti l ização dos sistemas rotatórios 

conjuntamente com os sistemas de obturação pela termoplastif icação. 

Como sabemos, a obturação o mais hermética possível do 

canal radicular, principalmente no terço apical, constitui-se num dos mais 

importantes objet ivos de terapia endodôntica, tendo sido est imado que 

mais de 50% dos fracassos endodônticos são devidos à inf i l t ração 

(percolação) apical.  

Essas novas técnicas de instrumentação dos canais 

radiculares, por meio dos sistemas rotatór ios, com seus respect ivos 

métodos de obturação, ainda não foram analisadas quanto à infi l tração 

apical. Assim, t ivemos como objetivo avaliar a inf i l tração apical oferecida 

por essas novas técnicas de instrumentação associando-as com as novas 

técnicas de obturação de canais radiculares, sugeridas pelos próprios 

fabricantes, comparando-a,  com uma técnica mundialmente aceita, a da 

condensação lateral ativa.  

Pelos nossos resultados obt idos, quando as técnicas de 

instrumentação foram associadas à técnicas de obturação, não foi 

possível compará-los à outros por não haver até o presente momento, 

trabalhos semelhantes.  
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Em canais radiculares de molares, Rapisarda et al.,88 em 

1999, compararam a técnica de instrumentação uti l izando o sistema 

rotatório ProFile .04 e .06 seguido pela obturação com sistema Thermafi l .  

Os pesquisadores observaram que, nas paredes cervicais dos canais 

radiculares, ocorreu uma boa adaptação do material obturador sendo a 

mesma insatisfatória no terço apical onde o carregador plástico 

freqüentemente estava em contato com as paredes dos canais 

radiculares. Os melhores resultados por nós obtid os, embora em canais 

radiculares, originariamente amplos e retos, foram encontrados quando a 

instrumentação dos mesmos foram efetuadas pelo Sistema ProFile .04/.06 

e obturação, pelos sistemas Thermafi l ,  e Microseal. 

Em nosso trabalho, após a análise estatíst ica, os 

resultados obtidos nos grupos que apresentaram menor grau de 

inf i l tração apical, são concordantes com os resultados apresentados por 

Chiacchio et al.,20 em 2001, onde, após uti l izarem 40 dentes 

unirradiculares, que foram instrumentados pelos sistemas Orif ice Shapers 

e ProFile .04 e .06, sendo 20 dentes obturados com o cimento AH 26 e 

sistema Thermafi l  e, os outros 20 dentes pela técnica da condensação 

lateral com cimento obturador AH 26. O primeiro grupo apresentou 

resultados signif icantemente sup eriores aos da técnica da condensação 

lateral. 

Ebert et al.,34 2001, observaram que existe uma 

correlação com o diâmetro do instrumento ProFile .04 e a área de 
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penetração de corante em raízes instrumentadas com o Sistema ProFile 

.04 (25, 35, 45, 60 e 90) e obturadas com o sistema Thermafil (20, 30, 40, 

55, 80), ut i l izando como cimento obturador o AH Plus. No mesmo estudo, 

os autores observaram que não houve diferença estatística signif icante 

entre esta metodologia de trabalho quando comparada com a 

instrume ntação manual e obturação com cone único. 

Pode-se observar em nosso trabalho que a técnica de 

instrumentação, ou seja, ProFile ou Quantec 2.000 LX, influenciou na 

inf i l tração do corante. Esse fato, a nosso ver poderia estar relacionado 

com o própr io "desig n" (conformação da parte ativa) inerente as l imas 

uti l izadas, uma vez que no Sistema Quantec Séries 2.000 LX, a ação de 

alargamento é proporcionada por somente duas guias superf iciais ("radial 

land") enquanto no Sistema ProFile .04/.06 os instrumentos apre sentam 

três superfícies radiais ("radial land"). Teoricamente, essas três 

superfícies radiais determinariam uma ação de alargamento mais regular, 

uma vez que esta é dependente da forma do instrumento, no caso, 

tr iangular, sendo o triângulo considerado a fi gura geométrica mais 

completa e sua ação explicaria um alargamento mais uniforme. 

Essa observação hipotét ica, é confirmada pelos 

resultados encontrados em estudos citados na l i teratura, que demonstram 

maior deformação na forma original dos canais radiculares,  obt ida pelo 

Sistema Quantec Séries 2.000 LX , comparado com o alargamento dos 

mesmos pelo Sistema ProFile .04/.06. 41,47 ,48 ,67  
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De acordo com Kosa et al. (1999), 67 o preparo de canais 

radiculares com o Sistema Quantec Séries 2.000 LX , determinou 

di ferença na região apical (transporte do forame), quando comparado com 

o Sistema ProFile Série 29, em razão da conformação da ponta ativa dos 

instrumentos Quantec. O Sistema ProFile, foi, também nesse estudo, 

mais ef iciente no preparo biomecânico dos canais radiculares, seguido 

pela ação manual das l imas Flex-R.  

 

Estes resultados estão em desacordo com os resultados 

achados por Colombo et al . ,26 2000, onde os autores concluíram que o 

sistema ProFile .06, promoveu um melhor resultado na parte cervical dos 

cana is  radiculares com curvaturas de aproximadamente 30o.  As l imas do 

sistema Quantec promoveram um canal mais simétrico na porção apical 

do dente.  

Os resultados obtidos por Kosa et al. ,199967 confirmam a 

eficiência do Sistema ProFile .04/.06 em evitar o desvio ap ical, já 

observada por Sydney (1997), 111onde,  após alargamento de canais 

radiculares atresiados, por meio destes sistemas, empregando uma 

seqüência de instrumentos até o no 35, os pesquisadores observaram 

queeficiência no preparo e, os desvios aumentavam, à medida que o 

diâmetro dos instrumentos aumentavam, isto é, até o de no 45.  

Em nosso estudo, onde empregamos canais radiculares 

originariamente amplos, os mesmos foram dilatados até o instrumento de 
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no 45.  

Mais recentemente, outros trabalhos confirmam que  o  

Sistema Quantec Séries 2.000, uti l izando os instrumentos da série LX, 

determinam significantes alterações na forma original do canal 

radicular, 47,48 ,58  quando comparado com outros sistemas. 

Bonetti Filho & Tanomaru Filho,10 em 1999, 

instrumentando canais radiculares simulados em blocos de resina com as 

l imas Quantec LX, observaram um menor tempo para o preparo 

biomecânico em relação a instrumentação manual.  

Os nossos resultados mostraram que a instrumentação 

dos canais radiculares pelo sistema Quantec e obturados pelo sistema 

Thermafi l ,  t iveram o pior resultados de todos os grupos, talvez pelo fato 

de que os diâmetros dos canais radiculares instrumentados pelo sistema 

Quantec não se correlacionarem aos diâmetros dos verif icadores (no 45), 

do sistema The rmafi l ,  visto que, no momento da obturação, 12 amostras 

foram obturadas com carregadores Thermafil no 35.  

Galliani et al. (2000), 41 aval iando as modif icações 

produzidas no canal radicular, com o ProFile .04/.06, em raízes de pré -

molares inferiores, concluíram que, ao nível apical,  o uso desses 

instrumentos rotatórios causou menor "agressividade" às paredes 

dentinárias.  

Por outro lado, Griffiths et al. (2000)48 avaliando a ação 

dos instrumentos LX, do Sistema Quantec Séries 2.000, em canais 
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radiculares simulados em modelos, observaram que, em 22 dos 40 das 

amostras estudadas, os instrumentos determinaram principalmente na 

região apical uma remoção excessiva da resina.  

Confirmando os resultados anteriores, Hülsmann et al. 

(2000), 58 comparando o preparo de canais radiculares, em molares, 

oferecido pelos sistemas Hero 642 - Micro -Mega, França, Lightspeed - 

Max -Dental, Alemanha, ProFile .04/.06 - Maillefer, Suíça e Quantec - 

Tycom, USA, observaram que a ação do sistema ProFile .04/.06 

determinou um preparo arredondado em 64% dos casos,  sendo observado 

preparos irregulares em apenas 5% dos casos. Com o Sistema Quantec, 

somente 24% das amostras se apresentavam de forma arredondada sendo 

observado em 47% dos casos, preparos i rregulares. 

Todos esses trabalhos, confirmam que o Sistema Quantec 

Séries 2.000 LX, pode determinar alterações ao nível apical, as quais 

podem influir negativamente na hermeticidade da obturação do canal 

radicular ao nível do forame apical. 

Discordando dos nossos resultados, Katayama et al. ,63 

em 2000, após instrumentação de canais radiculares de dentes 

unirradiculares por meio da técnica manual (de acordo com Paiva & 

Antoniazzi), e por meio do sistema rotatório Quantec e obturados com 

cimento obturador Sealer 26, e com sistema Microseal, não encontraram 

diferença estatística signif icante entre essas técnicas. Esse estudo 

mostrou conclusivamente que, a infi l tração apical dos canais radiculares 
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obturados pelo sistema Microseal,  independe da técnica de 

instrumentação uti l izada o que difere dos nossos resultados. 

Nossos resultados mostraram que as técnicas de 

obturação pela termoplastif icação não diferiram entre si como também 

quando comparadas à condensação lateral ativa.  

Esses resultados podem ser comparados à outros, que 

t iveram por objet ivo, anal isar apenas o método de obturação, não 

correlacionando-os, com a técnica de instrumentação prévia à 

obturação.29,33 ,76 ,82 ,115 .  

Os nossos resultados são portanto, concordantes com os 

obt idos pela maioria dos autores. 

Outros estudos, com outras metodologias, quando a 

técnica de obturação com o sistema Thermafi l  foi comparada com a 

técnica da Condensação Lateral Ativa em relação à sua capacidade 

seladora, mostraram resultados favoráveis junto ao sistema Thermafil 

(Baker & Oguntebi, 1990; 2 Clark & ElDeeb, 1993; 23 Gençoglu et al. ,  

1993; 43 Dummer et al., 1994; 32 Weller et al., 1997). 119 Outros entretanto, 

não encontraram diferença estatisticamente significante quanto à 

infiltração apical (Gutmann et al., 1993; 52 Dalat & Spangberg, 1994; 28 

Felstead et al., 1994; 38 Pathomvanich & Edmunds, 1996; 84 Cohen et al., 

1998; 25 Santa Cecilia et al., 1999). 100 Também outros autores uti l izando a 

técnica Thermafil, avaliaram a infiltração apical (Lares & ElDeeb, 1990; 69 

Chohayeb, 1992; 21 Hata et al., 1992); 55 dif iculdade no retratamento (Clark 
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& ElDeeb, 1993); 23 problemas legais com a manutenção de um carregador 

metál ico incorporado na massa de guta-percha (Clark & ElDeeb, 1992); 23 

extrusão de material obturador (Chohayeb, 1992; 22 Santa Cecilia, 1995; 99 

Gulabivala et al., 1998); 50 p reparo para núcleo intra-radicular quando se 

fizer necessário (Chohayeb, 1992; 22 Clark & ElDeeb, 1993; 23 Dummer et 

al., 1994; 32 Ricci & Kessler, 1994; 93 Rybicki & Zill ich, 1994); 97 retro -

obturação (Baker & Oguntebi, 1990); 2 tempo gasto na obturação do canal 

radicular (Dummer et al., 1994); 32 ausência e presença de smear layer 

(Gençoglu et al., 1993; 44 Saunders & Saunders, 1994; 103 Taylor et al., 

1997); 114 capacidade de selamento com ou sem cimento obturador (Hata 

et al., 1992); 55 fratura completa ou incomple ta de raiz (Onnink et al., 

1994; 83 Saw & Messer, 1995). 104 

Comparando a capacidade de selamento apical através da 

infi l tração de corante, Resende & Bombana, 92 em 1999, não observaram 

diferença estatística significante, entre as técnicas de obturação 

Microseal e a técnica de obturação da condensação vert ical.  

Contrariamente, Bonetti Filho et al.,11 em 2000, 

instrumentando canais radiculares com limas manuais e obturando-os  

com o sistema Microseal, após inf i l tração à vácuo com azul de meti leno à 

2%, encontraram resultados estatísticos melhores para a técnica 

Microseal, quando comparada com a técnica da Condensação Lateral 

Ativa.  
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Finalizando, as técnicas de instrumentação dos canais 

radiculares com o emprego de l imas de níquel-titânio através dos 

sistemas rotatór ios, assim como, os métodos de obturação através da 

termoplastif icação da guta-percha, constituem inegável avanço 

tecnológico da Endodontia. Isto just i f ica nosso objet ivo, bem como a 

necessidade do desenvolv imento de novas pesquisas,  v isando oferecer 

maiores esclarecimentos aos prof issionais ao ut i l izá-las assim como essa 

uti l ização respeitando os princípios e fundamentos que regem a 

terapêutica endodôntica.  
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Com base nos resultados obt idos e considerando as 

condições especí f icas desse estudo, podemos conclui r  que:  

 

§ A menor inf i l tração apical de corante ocorreu nos dentes 

instrumentados pelo Sistema ProFile .04/.06 e obturados pelo sistema 

Thermafil e Profi le/Microseal de termoplasti f icação. 

 

§ Os canais radiculares instrumentados pelo sistema rotatório ProFile 

.04/.06 ofereceram menor infi l tração que aqueles instrumentados pelo 

sistema Quantec Séries 2.000 LX. 

 

§ O sistema de obturação Thermafi l  e Microseal foram semelhantes 

entre si. 

 

§ O grupo Quantec – Thermafil, foi o que apre sentou estatisticamente  o  

maior índice de infiltração apical. 

 

§ Os canais radiculares instrumentados pela Técnica Cl ássica e 

obturados pe la  Técnica da Condensação Lateral Ativa,  apresentaram 

índice estatísticamente  semelhantes de infiltração com os  Grupos  

Quantec – Microseal e Quantec – Thermafil e Profi le – Microseal. 
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Foram uti l izados 115 dentes pré molares inferiores de humanos, que 
foram divididos em 5 grupos de 16 dentes cada; sendo 5 grupos com 5 
dentes cada, ut i l izados como controle posit ivo e, 5 grupos de 2 dentes 
como controle negativo. Em todos os dentes após a abertura coronária, 
foi real izado o desbridamento foraminal com uma l ima t ipo Kerr no 15 até 
1mm além do forame apical e o preparo biomecânico a 1mm aquém 
comprimento real do dente. Foram uti l izados para a instrumentação dos 
canais radiculares, os sistemas de l imas rotatórias de níquel t i tânio 
ProFile 0.4/.06 e Quantec, e a técnica Clássica Modif icada; sendo o 
batente apical preparado até a l ima 45 de cada técnica de 
instrumentação. A cada troca de l ima, foi ut i l izado o hipoclori to de sódio 
à 1% como solução irr igadora. Posteriormente os dentes foram obturados 
pelos sistemas de guta-percha termoplastif icada Thermafil, Microseal e 
pela técnica da Condensação Lateral Ativa; uti l izando como cimento 
obturador; AH Plus. Após as obturações os dentes foram 
impermeabi l izados com esmalte de unha, exceto, o 1mm ao redor do 
forame apical;  imersos no corante de azul de meti leno à 2% sob vácuo e 
fraturados de maneira a serem obtidas duas hemi-partes. A penetração do 
corante foi  medida com auxí l io de um perf i lômetro, e os dados, após 
análise estatíst ica mostraram que, o grupo de dentes instrumentados pelo 
sistema ProFile 0.4/.06 e obturados com o sistema The rmafil, 
apresentaram menor inf i l tração apical, quando comparado com os demais 
grupos. 
 
Palavras-chave: Tratamento do canal radicular/instrumentos; obturação 
do canal radicular; Microseal;  níquel-titânio. 
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It was evaluated 115 mandibular premolars of humans, that were divided 

in 5 groups of 16 teeth each; 5 groups with 5 teeth each, used as posit ive 

control and 5 groups of 2 teeth as negative control. After coronary acess, 

the apical patency was accomplished with a f i le type Kerr no 15 up to 1mm 

after the apical foramen and prepared to 1mm short of working length. 

Instrumentation wasdone, using ProFile 0,04 and 0,06 and Quantec, 

stotary f i les and the Modified Classic technique; The apical preparation 

used a f i le 45 as memory f i le. After each f i le change, sodium hypochlorite 

was used at 1% as irrigation solution. The teeth were f i l led using systems 

of  thermoplasticized gutta-percha Thermafil, Microseal and the technique 

of the Active Lateral Condensation. The sealer used was the AH Plus root 

canal sealer. After obturation the teeth were waterproof with fingernail 

enamel, except, the 1mm short of the ap ical foramen; immerged in the 

coloring of methylene blue at 2% under vacuum and fractured in a way 

where it was obtained two hemi-parts. The penetration of the coloring was 

measured with aid of a Nikon Profi le Projector, and the data, after 

statistical analysis showed that, the group of teeth under the system 

ProFile 0,04 and 0,06 and fi l led with the system Thermafil, presented 

lower leakage apical, when compared with other groups. 

 

Keywords: Root canal preparation/instruments, root canal fi l l ing, 

Microseal,  n ickel-titanium. 
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