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RESUMO 

 

 

Monteiro I Z Interface cimento biocerâmico/guta-percha: análise de um elo perdido 

[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2021. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a adaptação interfacial (áreas contendo 

lacunas) do cimento de silicato de cálcio EndoSequence BC Sealer com a guta-percha 

em canais ovais obturados pela técnica de cone único. A microtomografia de alta-

resolução foi empregada como ferramenta analítica e o cimento de resina epóxica (AH 

Plus) foi usado como material de referência para comparação. Para isso, dezesseis 

dentes com canais ovais foram selecionados e escaneados em um aparelho de micro-

tomografia computadorizada para então serem pareados de acordo com o volume, 

razão de aspecto e a própria configuração dos canais radiculares. As amostras foram 

então preparadas com o sistema WaveOne Gold e obturadas com a técnica do cone 

único de guta-percha pareada. Após 7 dias armazenados em PBS a 37ºC, os 

espécimes foram re-es caneados e as imagens segmentadas para diferenciar os 

materiais obturadores (cimento e cone de guta-percha) da dentina. Um total de 18.375 

imagens transversais nas quais a interface Guta-Percha(GP) mento pode ser 

analisada e incluída na comparação estatística. De um modo geral, as falhas 

interfaciais se encontravam distribuídas de modo não homogêneo ao longo dos 

diferentes terços radiculares sendo que nenhuma amostra revelou áreas sem a 

presença de falhas interfaciais em algum nível. Canais radiculares obturados com 

EndoSequence BC Sealer e AH Plus exibiram 4.400 (46,4%) e 3.200 (36,0%) imagens 

com a presença de falhas na interface do cimento-guta, sendo que a diferença entre 

essas frequências foi estatisticamente significante (P = 0,000, Х2 = 743,510). Dentro 

do contexto experimental do presente estudo, pode-se concluir que muito embora, 

falhas interfaciais foram encontradas em todas as amostras, o cimento AH Plus 

demonstrou uma melhor adaptação à guta-percha. 

Palavras-chave: Cimento endodôntico, interface, guta-percha, micro-CT, adaptação 

interfacial. 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Monteiro IZ. Bioceramic sealer/ gutta-percha interface: analysis of a missing link 

[dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2021. 

The aim of this study was assess the interfacial adaptation (gap-containing areas) of 2 

root canal sealers (EndoSequence BC Sealer and AH Plus) to a conventional gutta-

percha cone (GP-sealer interface) in oval-shaped canals filled using the single-cone 

technique. Them, sixteen teeth with oval-shaped canals were selected, scanned in a 

micro-computed tomographic device, and pair-matched according to the volume, 

aspect ratio and configuration of root canals. Root canals were then sequentially 

prepared with WaveOne system, followed by filling with WaveOne Large gutta-percha 

points (GP) associated with either the premixed calcium-silicate EndoSequence BC 

Sealer or the epoxy resin-based AH Plus sealer (n = 8 per group) using the single cone 

technique. After 7 days stored in phosphate-buffered saline solution at 37 ºC, the 

specimens were reescanned and the reconstructed images segmented in order to 

differentiate the filling materials (sealer and gutta-percha cone) to the dentine. A total 

of 18,375 transversal cross-sectional images in which the GP-sealer interface could 

be observed were considered for statistical comparison. Chi-square of independence 

test verified differences in the frequency of gaps within the GP-sealer interface 

between groups and were considered significant at alpha = 5%. Gaps were non-

homogenously distribute in the 2D axial cross-section images and none of the 

specimens showed completely gap-free areas along the whole GP-sealer interface. 

Root canals filled with EndoSequence BC Sealer and AH Plus displayed 4,400 (46.4%) 

and 3,200 (36.0%) slices with gaps in the GP-sealer interface and these frequencies 

were statistically significant (P = 0.000, Х2 = 743.510). Although none of the specimens 

had a gap-free along the whole GP-sealer interface, oval canals filled with AH Plus 

showed less gaps than the ones filled with EndoSequence BC Sealer. 

Keywords: Endodontic sealer, interface, gutta-percha, micro-CT, interfacial 

adaptation. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

Os cimentos hidráulicos são uma classe de cimentos a base de 

cerâmicas de fosfato de cálcio bioativo e vem sendo amplamente utilizados para 

regeneração óssea tanto em ortopedia quanto em odontologia, principalmente em 

função da sua ótima biocompatibilidade e propriedades osteoindutivas e 

osteocondutoras (1, 2, 3). Na endodontia, os cimentos bioativos hidrofílicos à base de 

silicato de cálcio (CSS) ganharam considerável atenção desde a introdução em 2007, 

do primeiro cimento desse tipo disponível comercialmente, o iRoot SP (Innovative 

BioCeramix Inc. Vancouver, BC, Canadá). Esse grande interesse da comunidade 

Endododôntica internacional se fundamenta inicialmente na premissa que os CSSs 

são uma versão derivada diretamente do cimento MTA, no entanto com propriedades 

otimizadas de manuseio e viscosidade para ser compatível com o emprego como 

cimento endodôntico (4, 5, 6). Os CSSs são geralmente uma pasta injetável pré-

mixada, ou seja, pronta para uso, armazenada em uma seringa hermética que permite 

sua aplicação diretamente no canal radicular. Devido a essas características próprias, 

os CSSs simplificaram o procedimento de obturação de canais radiculares e, 

consequentemente, ganharam com isso um alto índice de aprovação, mesmo sem o 

aval do escrutínio científico mais rígido, pois existe uma falta crônica de resultados 

observacionais clínicos de longo prazo provenientes de ensaios prospectivos 

randomizados. 

Originalmente, os CSSs foram desenvolvidos para obturar todo o espaço 

radicular sem a necessidade de um material sólido, que seria o núcleo da obturação 

representado pelos cones de guta-percha. Essa abordagem segue o conceito de 
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monobloco único, o qual consiste na utilização de um único material obturador 

formando desse modo somente uma interface com as paredes dentinárias radiculares. 

No entanto, a ideia inicial de usar os CSSs sem os cones de guta-percha foi logo 

abandonada, uma vez que essa abordagem impossibilita uma futura remanipulação 

do canal após a presa final do cimento. A solução foi adaptar o uso de um material 

sólido – no caso, o cone principal de guta-percha – objetivando obter um núcleo macio 

e, portanto, penetrável para viabilizar o procedimento de retratamento quando 

necessário. Se por um lado, o uso do cone principal de guta-percha associado aos 

CSSs tornou possível o procedimento do retratamento, por outro lado uma nova 

interface é criada entre o cimento e o cone de guta-percha.  

A ideia da criação de um monobloco obturador com dupla interface 

efetivo (cimento-GP e cimento-dentina) capaz de se comportar como uma unidade 

coesiva única (monobloco) ganhou atenção há quase 2 décadas com a introdução 

dos cimentos endodônticos à base de metacrilato. Segundo os estudos iniciais, o 

monobloco produzido por esse tipo de cimento seria produzir um selamento ideal, 

assim como aumentar a resistência mecânica da raiz ajudando assim a prevenir à 

fratura dos dentes (7, 8, 9). Todavia, os resultados dos estudos laboratoriais 

independentes, assim como os estudos clínicos de longo prazo demostraram uma 

elevada taxa de insucesso nos dentes obturados com o cimento endodôntico a base 

de metacrilato em comparação com os cimentos convencionais (10, 11, 12, 13, 14). 

A capacidade de aderir às paredes dentinárias e à guta-percha é uma 

propriedade desejada nos cimentos endodônticos, pois a obtenção de interfaces bem 

adaptadas representa uma condição importante para obtenção de uma massa 

obturadora eficaz em prevenir a penetração de fluidos e bactérias no espaço radicular. 

A qualidade da adesão dos CSSs à dentina radicular já foi estudada em vários 
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trabalhos (15,16,17,18), sendo que esta adesão acontece por meio de um processo 

bioquímico denominado biomineralização. Entretanto, por outro lado, existem apenas 

pouquíssimas evidências sobre a qualidade da adaptação interfacial entre os CSSs e 

guta-percha convencional (19, 20, 21, 22, 23, 24) mesmo este representando um 

aspecto crítico para a criação de um monobloco obturador efetivo. Em outras palavras, 

para consolidar a teoria do monobloco obturador efetivo, o cimento endodôntico deve 

ser capaz de aderir fortemente e simultaneamente tanto à dentina radicular quanto ao 

cone de guta-percha. Caso contrário, ou seja, a ocorrência de uma interação fraca 

entre o cimento e a dentina ou entre o cimento e a guta-percha poderá resultar em 

falhas interfaciais impossíveis de serem identificadas radiograficamente, mas que, no 

entanto, podem afetar tanto a estabilidade mecânica do cone principal de guta-percha 

quanto na criação de caminho para o fluxo de bactérias e seus subprodutos, 

consequentemente comprometendo a qualidade geral do tratamento a longo prazo.  
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade da adaptação interfacial entre o 

cimento de silicato de cálcio EndoSequence BC Sealer (Brasseler EUA, Savannah, 

GA, EUA) e o cone principal de guta-percha em canais ovais obturados pela técnica 

do cone único. A microtomografia computadorizada de alta resolução (micro-CT) foi 

utilizada como uma ferramenta analítica e o cimento epóxi AH Plus (Dentsply DeTrey 

GmbH, Konstanz, Alemanha) foi o material de referência para comparação. A hipótese 

nula testada foi que a qualidade da adaptação da interface não é afetada pelo tipo de 

cimento. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1. Cálculo do tamanho da amostra 

 

O cálculo amostral foi baseado no estudo de De-Deus et al. (25) no qual 

um tamanho de efeito de 2,1 foi estimado e inserido junto com o erro do tipo alfa de 

0,05 e beta de potência de 0,95 parâmetros em um procedimento de família de teste 

t independente (G* Power 3.1 para Macintosh; Heinrich Heine, Universität Düsseldorf, 

Dusseldorf, Alemanha). O resultado revelou um mínimo de 16 dentes (8 por grupo 

experimental) para mostrar significância estatística entre os grupos. 

 

3.2 Seleção e preparação de espécimes 

Este protocolo de estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade Federal Fluminense ( CAAE 40476920.9.0000.5243). Uma amostra de 237 

incisivos inferiores provenientes do banco de dentes do Laboratório Experimental de 

Endodontia (LEE). Com o objetivo de excluir os dentes com mais de um canal radicular 

e com formação de raiz incompleta ou fratura, radiografias nas direções mesiodistal e 

vestíbulo-lingual foram realizadas e a partir dessa amostra inicial, 196 dentes foram 

selecionados e escaneados em um aparelho de micro-CT (SkyScan 1173; Bruker-

microCT, Kontich, Bélgica) sendo que os seguintes parâmetros foram utilizados: 70 

kV, 114 mA, 19,79 μm (tamanho do pixel), rotação de 180 ° em torno do eixo vertical 

, quadro médio de 5, usando um filtro de alumínio de 1,0 mm de espessura. As 

imagens de sombra foram reconstruídas (NRecon v.1.7.16; Bruker-microCT) com 

parâmetros semelhantes para a correção do artefato de anel (4), limites de contraste 

(0-0,05) e correção de endurecimento de feixe (40%), resultando em 800-900 cortes 
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transversais em escala de cinza por dente, estendendo-se da junção cemento-esmalte 

ao ápice.  

Após a exclusão de dentes escaneados que foram identificados com dois 

ou mais canais ou mesmo com anatomia acessória significativa, as imagens 

transversais de 146 espécimes foram então segmentadas usando uma rotina 

automática implementada no software ImageJ (Fiji v.1.51n; Fiji, Madison, WI, EUA) 

para criar modelos tridimensionais (3D) dos espécimes, bem como, para calcular o 

volume (em mm3) e a razão de aspecto (AR) dos canais radiculares (CTAn v.1.6.6.0; 

Bruker-microCT) (26). O AR é a representação matemática do grau de circularidade 

do canal e foi medido pelo cálculo da razão entre os eixos maior e menor de uma 

elipse ajustada aos canais reconstruídos em cada seção transversal usando o plug-in 

de descritores de forma do software ImageJ (Fiji v. 1.51n; Fiji). Em seguida, o AR 

calculado para cada seção transversal foi plotado em um gráfico e o CTAn v.1.6.6.0 

(Bruker-microCT) foi usado para criar modelos 3D da raiz e dos canais radiculares dos 

dentes e o software CTVol v.2.3.2.0 para analisar qualitativamente a configuração do 

canal. 

O processo de pareamento foi realizado com o objetivo primário de 

identificar canais radiculares com volume semelhante, mas não superior a 2 mm3, 

assim como canais com curvas gráficas com AR semelhantes e configuração 

anatômica do canal semelhantes. A seleção da amostra utilizando esses 3 parâmetros 

é uma tentativa de isolar as variáveis de interesse, reduzindo assim o viés criado pela 

enorme variação anatômica radicular, que é o principal fator de confundimento para 

estudos comparativos experimentais de Endodontia. Após a aplicação desses 

rigorosos critérios de seleção, somente 16 dentes com canais ovais anatomicamente 

semelhantes (curvas gráficas de razão de aspecto > 4 e volume máximo de 5 mm3) 
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foram anatomicamente pareados (Figura 1), distribuídos em 2 grupos experimentais 

(n = 8). Essas 16 amostras tiveram então suas imagens de sombra reconstruídas 

usando os parâmetros acima mencionados, com exceção do tamanho do pixel (14,37 

μm) e rotação (rotação de 360 ° com passos de 0,5°). 

 

 

3.3 Preparação do canal radicular 

 

Cada raiz foi envolvida em Parafilm-M (Bemis NA; Neenah, WI, EUA) e embutida em 

polivinil siloxano (Speedex; Coltene, Cuyahoga Falls, OH, EUA) para simular um 

sistema fechado, assim como para estabilizar os espécimes durante os procedimentos 

experimentais. Após a realização da cavidade de acesso, uma lima K tamanho 10 

(Dentsply Sirona Endodontics, Ballaigues, Suíça) foi usada para confirmar a patência 

e estabelecer o comprimento de trabalho a 1 mm aquém do forame apical. Em 

seguida, os canais radiculares foram preparados com o sistema WaveOne Gold 

(Dentsply Tulsa Dental Specialties; Tulsa, OK, EUA) sendo operado com o motor VDW 

Silver (VDW, Munique, Alemanha) no programa predefinido “WAVEONE ALL”. 
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Figura 1. Os critérios para seleção da amostra e distribuição em grupos foram baseados em aspectos morfométricos específicos dos 
canais radiculares. Na figura são mostradas as vistas lateral e frontal de modelos 3D representativos dos canais radiculares de 4 pares 
de incisivos inferiores de cada grupo experimental; AH Plus (à esquerda) e Endosequence BC Sealer (à direita). Em cada amostra, a 
razão de aspecto (AR) foi calculada em cada seção transversal do canal e plotada em um gráfico (no lado direito de cada modelo 3D). 
Os espécimes foram então combinados com base na curva AR, volume e geometria do canal 3D semelhantes. 
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Primeiramente, o instrumento WaveOne Gold Primary foi usado até o 

comprimento de trabalho em um movimento lento de entrada e saída com amplitude 

máxima de 3 mm. Após 3 movimentos, o instrumento foi removido do canal e limpo 

com álcool. O comprimento de trabalho foi geralmente alcançado após 3 ciclos 

completos de instrumentação. Em seguida, o instrumento WaveOne Gold Large foi 

usado até o comprimento de trabalho da mesma maneira do instrumento Primary. A 

patência apical foi confirmada lima K tamanho 15 (Dentsply Sirona Endodontics) ao 

longo de cada procedimento de instrumentação, assim os canais foram irrigados com 

1 ml de hipoclorito de sódio 2,5% (NaOCl) usando uma agulha de saída lateral dupla 

(31-G NaviTip, Ultradent Inc.; South Jordan, UT, EUA) sendo posicionada a 1 mm do 

comprimento de trabalho. A remoção do smear layer foi realizada com 3 mL de EDTA 

17% (5 min), seguido de uma irrigação final com 2 mL de água bidestilada. Portanto, 

um total de 20 mL de solução irrigante foi usado em cada canal radicular. 

 

3.4 Obturação do canal radicular 

Os canais radiculares foram secos com pontas de papel (Dentsply Sirona 

Endodontics) e obturados usando a técnica de cone único utilizando cones de guta-

percha WaveOne Large (Dentsply Sirona Endodontics) associado a um dos cimentos 

testados - EndoSequence BC Sealer (grupo experimental; n = 8) e AH Plus (grupo 

controle, n = 8). Os materiais testados foram utilizados seguindo as recomendações 

específicas de cada fabricante.  

Para o procedimento de obturação no grupo do AH Plus, 80 μL de cada 

cimento foram utilizados com auxílio de uma micropipeta e aplicados em cada canal 

radicular com uma lima K tamanho 25 (Dentsply Sirona Endodontics) em rotação anti-
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horária. Em seguida, uma guta-percha WaveOne Large foi gentilmente inserida no 

espaço do canal radicular até o comprimento de trabalho. O excesso do cone de guta-

percha foi removido com um compactador térmico (B&L Biotech; Fairfax, VA, EUA) no 

nível do orifício do canal e o material remanescente foi compactado verticalmente com 

um compactador manual compatível (B&L Biotech).  

No grupo do cimento EndoSequence BC Sealer, os mesmos 80 μL de 

cimento foram utilizados na obturação sendo que este volume de cimento foi também 

definido com auxílio de uma micropipeta.  Assim, 80 μL foram inseridos na agulha que 

acompanha o cimento EndoSequence BC Sealer sendo diretamente aplicados em 

cada canal. 

A qualidade das obturações radiculares foi visualmente avaliada por 

radiografias digitais tomadas nas direções vestíbulo-lingual e mesiodistal e nenhum 

espécime foi descartado. As cavidades de acesso foram então preenchidas com Cavit 

G (3M ESPE, Seefeld, Alemanha) e os espécimes armazenados a 37ºC em solução 

salina de fosfato tamponada (PBS) por 7 dias de modo a respeitar o período de presa 

final dos cimentos. Um operador experiente e especialista em Endodontia executou 

todos os procedimentos endodônticos. Após este período, todos os espécimes foram 

re-escaneados a 100 kV, 80 mA, 14,37 μm, rotação de 360° em etapas de 0,3°, quadro 

médio de 5, filtrados por uma folha de alumínio de 0,5 mm de espessura. 

 

3.5 Análise Micro-CT 

A reconstrução das imagens de sombra foi realizada utilizando os limites de contraste 

previamente testados de modo a permitir a diferenciação das diferentes fases da 

imagem do dente obturado (cimento, guta-percha e dentina). Foram selecionados 

aproximadamente 900 cortes transversais nos quais foram observados e analisados 

a interface GP-cone em cada amostra, em um total de 18.375 imagens. Dois 
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avaliadores experientes realizaram, de modo cego e independentemente, a análise 

das imagens para determinar as regiões de falhas na interface cimento/guta-percha. 

O resultado final foi determinado pelo acordo entre os avaliadores. Posteriormente, a 

distribuição de frequência foi determinada para cada grupo experimental. 

 Análise descritiva foi realizada nas imagens reconstruídas 

longitudinalmente (cortes sagitais) de modo a permitir a observação direta da 

extensão das falhas na interface cimento-GP.  

 

 

3.6 Análise estatística 

A frequência da presença de falhas na interface cimento-GP foi quantitativamente 

determinadas nas imagens transversais e essa medida foi considerada como a 

unidade para análise estatística. O teste de Qui-quadrado para amostras 

independentes encontrou diferenças significantes entre as frequências relativas à 

presença de falhas interfaciais entre os dois grupos experimentais testados. As 

diferenças foram consideradas significativas tendo alfa = 5% e o software SPSS 21.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) foi usado para análise estatística.  
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4. RESULTADOS 

 

As lacunas foram distribuídas de forma não homogênea nas imagens de seção 

transversal axial 2D e nenhum dos espécimes mostrou áreas completamente livres de 

lacunas ao longo de toda a interface do cimento-GP. Os canais radiculares 

preenchidos com EndoSequence BC Sealer e AH Plus exibiram respectivamente 

4.400 (46,4%) e 3.200 (36,0%) fatias com lacunas na interface do cimento-GP e essas 

frequências foram estatisticamente significativas (P = 0,000, Х2 = 743,510). A Tabela 

1 apresenta a tabela de contingência com distribuição de frequência dos cortes 

analisados quanto à presença de gaps na interface cimento-GP. Imagens 

representativas da distribuição de lacunas interfaciais em canais radiculares 

preenchidos com EndoSequence BC Sealer e AH Plus são mostradas nas Figuras 2 

a 5. 

 

Tabela 1 Tabela de contingência exibindo a distribuição de frequência de 18.375 

imagens de corte transversal micro-CT para avaliar a presença de falhas na interface 

cimento-GP em 16 dentes incisivos inferiores obturados com cimento EndoSequence  

BC ou AH Plus usando a técnica de cone único. 

 

Cimento de canal radicular 

Falhas interfaciais cimento-GP 

Total Não Sim 

AH Plus 

EndoSequence BC Sealer 

5,696 3,204 8,900 

5,075 4,400 9,475 

Total 10,771 7,604 18,375 

  



21 
 

 

Figura 2 Imagens de seção transversal transaxial de Micro-CT de áreas contendo lacunas (setas 
vermelhas) e áreas livres de lacunas na interface GP-sealer em canais radiculares de incisivos 
inferiores obturados com AH Plus (à esquerda) e EndoSequence BC Sealer (à direita) usando a 
técnica de cone único. Essas imagens também permitem observar que as áreas com lacunas na 
interface cimento-dentina foram predominantes no grupo AH Plus (setas amarelas). 
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Figura 3 Imagens de seção transversal transaxial Micro-CT de áreas contendo lacunas (setas 

vermelhas) e áreas livres de lacunas na interface cimento-GP em canais radiculares de incisivos 

inferiores obturados com AH Plus (à esquerda) e EndoSequence BC Sealer (à direita) usando a 

técnica de cone único. As setas azuis representam a boa adaptação geral do cimento AH Plus ao 

cone de guta-percha (à esquerda), enquanto as setas amarelas indicam áreas contendo lacunas 

na interface cimento-dentina que ocorreram com mais frequência neste grupo. 
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Figura 4 Imagens sagitais de Micro-CT de áreas contendo e sem falhas na interface GP-sealer em 
canais radiculares de 3 incisivos inferiores obturados com EndoSequence BC Sealer usando a 
técnica de cone único. Uma grande ampliação das áreas contornadas à esquerda permite observar 
lacunas (setas vermelhas) ao longo da interface cimento-GP, enquanto as setas azuis destacam 
áreas sem lacunas. 
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Figura 5Imagens sagitais de Micro-CT de áreas com e sem gap na interface cimento-GP em canais 
radiculares de 3 incisivos inferiores obturados com AH Plus usando a técnica de cone único. Uma 
grande ampliação das áreas contornadas à esquerda permite observar lacunas (setas vermelhas) 
ao longo da interface cimento-GP, enquanto as setas azuis destacam áreas sem lacunas. Setas 
amarelas indicam lacunas localizadas na interface cimento-dentina. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo utilizou a microtomografia computadorizada de alta 

resolução como ferramenta analítica para avaliar a adaptação interfacial entre a guta-

percha e o cimento biocerâmico EndoSequence BC, que foi lançado previamente com 

o nome de iRoot SP pela empresa Canadense Bioceramix em 2007. O cimento à base 

de resina epóxi AH Plus foi usado como material para comparação, pois este é um 

cimento amplamente estudado e que, pelos resultados apresentados é como cimento 

endodôntico padrão-ouro.  

Os resultados do presente estudo revelaram que os dentes obturados 

com o cimento EndoSequence BC possuíam mais falhas na interface cimento-GP que 

aqueles obturados com o cimento AH Plus. Sendo assim, a hipótese nula formulada 

foi naturalmente rejeitada. 

Vários estudos publicados, por meio de diferentes metodologias, 

relataram resultados contraditórios sobre a capacidade de preenchimento do espaço 

radicular pelos CSSs (Gandolfi et al. 2013, Moinzadeh et al. 2015, Viapiana et al. 2016, 

Kim et al. 2017, Kim et al. 2018, Pedullà et al. 2020, Zare et al. 2021) 

(19,20,21,22,23,24). Utilizando a tecnologia da micro-CT, Yanpiset et al. (27) 

relataram poucos espaços vazios em dentes obturados com cimento TotalFill BC CSS 

(FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Suíça) associados aos cones de guta-percha 

revestidos com material biocerâmico. Da mesma forma, Eltair et al. (28), por meio de 

análise descritiva em microscopia eletrônica de varredura, não encontraram diferença 

significativa na frequência de falhas interfaciais entre cimento TotalFill BC CSS e 

cimento AH Plus, quando utilizados tanto com cones de guta-percha revestidos quanto 

os convencionais. Esses resultados, no entanto, contradizem os achados anteriores 

de Zhang et al. (29), que demonstrou uma melhor adaptação interfacial do cimento 
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iRoot SP à guta-percha quando comparado ao AH Plus. Além disso, enquanto 

Viapiana et al. (21) mostraram que o cimento BioRoot RCS revelou uma maior 

porcentagem de espaços vazios do que AH Plus, Gandolfi et al. (19), Kim et al. (22) e 

Zare et al. (24) não encontraram diferenças significantes entre o cimento epóxi AH 

Plus e diferentes marcas de CSSs. Essa inconsistência é resultado da conjunção de 

vários fatores do ambiente experimental, dentro os quais os mais relevantes são: 

diferenças metodológicas relacionadas ao método da micro-CT (parâmetros de 

escaneamento e reconstrução, assim como características e limitações dos aparelhos 

utilizados), critérios de seleção da amostra, qualidade e características do preparo do 

canal radicular, experiência dos operadores, técnica de obturação e, não menos 

importante, as propriedades físico-químicas inerentes a cada tipo dos CCSs testados. 

No entanto, a justificativa para interpretarmos essas dissimilaridades, quando 

comparadas aos presentes resultados, deve ficar focada no fato de que a maioria dos 

estudos utilizando tecnologia da micro-CT focou na análise de espaços vazios, que é 

um parâmetro percentual calculado a partir do volume massa obturadora em relação 

ao espaço total do canal preparado (19, 20, 21, 22, 30, 23). Diferentemente do objetivo 

central do presente estudo, essa abordagem não foca na especificidade da interação 

do cimento com a guta-percha, o que naturalmente ajuda a compreender as 

inconsistências observadas em relação aos achados anteriores, assim como a 

carência de resultados prévios para serem comparados.  

No presente estudo, canais ovais obturados com guta-percha 

convencional e cimento EndoSequence BC Sealer pela técnica de cone único 

apresentaram mais falhas na interface cimento GP que quando obturados com o 

cimento AH Plus (Tabela 1). Além de alguns aspectos técnicos do procedimento da 

obturação e diferenças nas propriedades físico-químicas dos cimentos, a performance 
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inferior do cimento EndoSequence BC pode ser uma consequência das diferentes 

polaridades químicas superfíciais entre o cimento e a guta-percha. Em outras 

palavras, é possível que a natureza hidrofóbica do cone de guta-percha tenha repelido 

o cimento EndoSequence BC Sealer, que é um material bem conhecido por sua 

elevada hidrofilicidade (31). Por outro lado, o melhor desempenho do cimento AH Plus 

pode ser entendido devido a natureza química mais compatível com a guta-percha, 

uma vez que este possui um radical hidrofóbico em sua molécula (32). Um argumento 

contrário a justificativa acima é pensar que, muito embora a magnitude das forças de 

polarização entre os materiais endodônticos hidrofílicos e hidrofóbicos ainda não 

tenha sido determinada, é bem provável que estes sejam compostas por forças fracas 

de atração e repelência. Consequentemente, se faz improvável que diferentes forças 

de polarização entre o cimento e a guta-percha possa exercer uma grande influência 

em sua interação/adaptação, principalmente quando se considera que esses materiais 

estão confinados dentro de um microambiente cercado de paredes dentinárias rígidas. 

No entanto, em uma condição anatômica na qual uma maior grande quantidade de 

cimento se faz necessária para preencher o espaço do canal radicular, como quando 

se usa a técnica de cone único em canais ovais, pode-se levantar a hipótese que o 

espaço disponível entre o cone de guta-percha e as paredes dentinárias podem criar 

as condições ambientais necessárias para que a ação dessas forças seja mais 

determinante. Conforme mostrado nas Figuras 2 a 5, as falhas interfaciais entre o 

cimento e a GP foram principalmente observadas nas faces vestibular e lingual dos 

canais radiculares, ou seja, as maiores áreas entre o núcleo e as paredes dentinárias, 

nas quais a maior quantidade de cimento está localizada. Nesse contexto, se faz 

oportuno registrar um ponto de interesse para estudos futuros, que é analisar a 

performance do cimento EndoSequence BC Sealer em canais circulares.  
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Uma outra vertente para justificar os problemas interfaciais encontrados 

nas amostras obturadas pelo cimento EndoSequence BC é inferir que os presentes 

resultados foram consequência do uso dos cones de guta-percha convencional em 

vez de cones revestidos com silicato de cálcio. No entanto, até agora, nenhum 

fabricante afirmou que os CSSs não podem ser usado com cones convencionais. 

Além disso, uma pesquisa recente relatou que apenas 22,1% dos usuários de CSSs 

utilizam cones de guta-percha pré-revestida na sua rotina clínica (33), uma evidência 

que endossa o desenho experimental do presente estudo. 

Apesar de altamente interessante do ponto de vista metodológico, uma 

vez que a tecnologia da micro-CT permite mensurações volumétricas, assim como 

tem natureza experimental não-destrutiva, a alta densidade dos materiais obturadores 

geralmente impacta significativamente na qualidade final das imagens reconstruídas. 

Isso ocorre devido aos artefatos gerados principalmente nas regiões de borda, 

tornando a análise das interfaces uma etapa experimental sem dúvida desafiadora 

(34, 35). Na prática, isso significa que mesmo imagens adquiridas em aparelhos de 

micro-CT sofisticados e utilizando parâmetros de escaneamento e reconstrução 

adequados podem ainda assim serem um desafio no processo de segmentação dos 

limites entre os componentes da massa obturadora e da dentina radicular. Este é um 

aspecto metodológico crítico, considerando que a determinação do limiar para 

segmentação das imagens é um procedimento subjetivo que é altamente dependente 

da experiência do operador e que, consequentemente, pode ter influência direta na 

precisão e confiabilidade dos resultados obtidos. Quando se trata de estruturas 

heterogêneas, como a dentina, o cimento e os cones de guta-percha, essa é uma 

etapa operatória bastante desafiadora e ainda de caráter não-consensual entre os 

estudos endodônticos com micro-CT. Portanto, vale ressaltar que é um equívoco 
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acreditar que apenas o tamanho do pixel (resolução espacial do processo de 

escaneamento) determinara a qualidade final das imagens de micro-CT. Na verdade, 

a qualidade final é definida por um processo complexo que se dá interação entre o 

nível de contraste e a resolução espacial. Enquanto o nível de contraste de uma 

determinada imagem se refere a capacidade de distinguirmos materiais heterogêneos, 

a resolução espacial é responsável pelo grau de detalhamento microscópico (36). No 

presente estudo, embora as amostras tenham sido escaneadas em alta resolução 

espacial (14,37 μm), somente foi possível a produção de imagens finais com uma 

qualidade mediana de contraste e, consequentemente, não foi possível a realização 

de medidas volumétricas quantitativas das falhas interfaciais, o naturalmente deve ser 

considerado uma limitação do presente estudo. No entanto, a qualidade da imagem 

final foi suficiente para identificar as áreas contendo falhas ao longo da interface 

cimento-GP usando imagens transaxiais 2D. Um ponto importante a ser sublinhado é 

que mesmo na impossibilidade da realização de medidas volumétricas, produzindo 

portanto medidas e resultados mais confiáveis, o fato do presente estudo chamar a 

atenção para a qualidade da interface formada entre o cimento biocerâmico e a guta-

percha deve ser vista como o principal papel do presente estudo.   

Assim como no nosso estudo, Zare et al. (24) também usou imagens 2D 

obtidas por micro-CT para avaliar a interface do cimento-GP em canais radiculares 

obturados com a técnica de cone único usando guta-percha convencional associada 

aos cimentos AH Plus e EndoSequence BC. No entanto, uma maior resolução 

espacial foi usada gerando uma imagem com menor tamanho de pixel menor (6 μm) 

e os resultados não estão em consonância com os nossos resultados aqui relatados, 

pois o grupo do cimento AH Plus revelou uma relação de interface de contato cimento-

GP com mais falhas que o cimento EndoSequence BC Sealer. Essa divergência de 
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resultados pode ser explicada por diferenças no desenho experimental como à 

anatomia do canal radicular, que foi circular, assim como o método de aplicação do 

cimento, mas sem dúvida o ponto principal se refere ao fato que apenas 8 interfaces 

na cimento-GP foram avaliadas em imagens sagitais, em contraste com as 18.375 

seções transversais analisadas no presente estudo. Além disso, objetivando melhorar 

a qualidade geral da análise do presente estudo, 2 operadores experientes realizaram 

os procedimentos de análise e processamento digital de imagens de modo 

independente, e o resultado final foi determinado pela concordância entre eles. Um 

cuidado especial também foi tomado de modo a garantir a comparabilidade entre os 

grupos experimentais por meio da equalização do fator anatômico, ou seja, por meio 

de um baseline confiável. Para isso, um enorme esforço foi feito para a criação de 

grupos experimentais bem equilibrados tendo canais radiculares anatomicamente 

semelhante e isso somente pode ser alçando por meio do método de pareamento 

anatômico, no qual o AR, o volume e a morfologia 3D do canal radicular (26). Apesar 

de aumentar consideravelmente a carga de trabalho experimental da etapa inicial do 

estudo, assim como demandar um cronograma de execução mais longo e uma 

quantidade de dentes extraídos muito maior que um experimento utilizando grupos 

selecionados pelo processo randomizado tradicional, assim como aumentar 

consideravelmente os custos gerais do experimento, o processo de formação dos 

grupos experimentais pelo pareamento anatômico por micro-CT possibilita controlar o 

principal fator de confundimento nos estudos endodônticos laboratoriais envolvendo 

dentes humanos extraídos, que é o fator anatômico. Assim, o esforço inicial é 

claramente recompensado na medida que os resultados obtidos não são influenciados 

de modo significante pela variação anatômica natural dos canais radiculares.     
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Tendo em consideração a que presença sistematizada de falhas e 

desadaptações na interface cimento-GP tem o potencial de ser clinicamente relevante 

podendo afetar inclusive a estabilidade do cone principal de guta-percha (37), nós 

acreditamos que os presentes resultados poderão encorajar o desenvolvimento de 

novos estudos com o objetivo de aprofundar o conhecimento atual dos dentes 

obturados com a técnica de cone único com CSS não apenas em diferentes 

morfologias do canal, mas também em dentes preparados com acessos minimamente 

invasivos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

No contexto experimental do presente estudo, pode-se concluir que o cimento à base 

de resina epóxi AH Plus apresentou uma qualidade de adaptação ao longo da 

interface cimento-GP superior (mais bem adaptada) que o cimento EndoSequence 

BC. No entanto, não foi possível identificar uma interface cimento-GP sem a presença 

de falhas em nenhuma das amostras. 
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