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1.RESUMO  

O presente estudo teve por objetivo avaliar, in vitro, a resistência de união do 

cimento de agregado de trióxido mineral (MTA), Biodentine (BIO) e cimento de 

aluminato de cálcio + óxido de bismuto + 2,8% cloreto de cálcio (CAC) à dentina 

radicular de cavidades preparadas por via retrógrada. Foram selecionados 30 

incisivos inferiores bovinos, que foram seccionados para a remoção da coroa abaixo 

da junção amelo-dentinária, obtendo raízes de 18 mm de comprimento. As raízes 

foram instrumentados pela técnica de rotação contínua com os sistema de limas Ni-

Ti ProTaper Universal, irrigados com solução de hipoclorito de sódio a 2,5% e 

obturados pela técnica de cone único. Os corpos de prova foram armazenados em 

estufa por 24 horas e então adaptados a um dispositivo para padronizar a inclinação 

da apicectomia, realizada à 3 mm do ápice radicular com ponta ultrassônica 

diamantada (P1) sobre refrigeração. Os dentes foram aleatoriamente distribuídos em 

3 grupos (n=10) de acordo com o cimento utilizado: MTA, BIO e CAC. Decorridos 3 

vezes o tempo de endurecimento do cimento foram obtidos discos de 1,5 mm de 

espessura do ápice radicular e submetidos ao teste de push-out em máquina de 

ensaio universal. Os dados obtidos pelo teste de push-out, relacionados a 

resistência de união, foram analisados pelo teste one way ANOVA, com nível de 

significância de 5%. ANOVA não mostrou diferenças estatisticamente significantes 

entre os materiais retrobturadores utilizados e a sua resistência ao deslocamento do 

preparo (p>0,05). Os espécimes testados foram analisados sob lupa esterioscópica, 

para classificar o padrão de fratura. A análise do padrão de fratura mostrou 

predominância de fraturas adesivas (73%) em todos os grupos estudados, 

particularmente na interface cimento/dentina. Fraturas mistas foram mais comuns 

para o cimento Biodentine e CAC. Baseado nos resultados do presente estudo 

pode-se concluir que os cimentos testados apresentam valores semelhantes de 

resistência de união, que podem ser relacionados à condições satisfatórias na 

aplicação clínica em caso de cirurgia retrógrada. 

 

2.INTRODUÇÃO 

O intuito do tratamento endodôntico é limpar e modelar os canais radiculares, 

para obter a desinfecção e o adequado selamento dos mesmos (SCHILDER, 1974). 



Considerando as limitações técnicas e biológicas do tratamento, a contaminação 

pode ainda persistir no sistema de canais radiculares, levando o desenvolvimento de 

lesões crônicas ou agudas (NAIR et al., 1999).  O protocolo inicial para lesões 

retratárias consiste no retratamento via canal radicular (TSESIS et al., 2013). Se 

após o retratamento a lesão ainda persistir, existe à possibilidade de tratamento por 

via retrógrada, que tem por objetivo promover o selamento apical para prevenir a 

infiltração de microrganismos na região do periápice (NAIR et al., 1999; HAN; OKIJI, 

2011). A cirurgia parendodôntica envolve apicectomia, que consiste no preparo da 

cavidade retrógrada e o selamento apical com materiais retrobturadores (NAIR et al., 

1999; HAN; OKIJI, 2011; TSESIS et al., 2013). Esta técnica ainda é utilizada em 

casos de acidente durante o tratamento endodôntico, como perfuração e 

extravasamento do material obturador (CASTRO-RAUCCI et al., 2011). 

Os materiais utilizados para este fim, precisam impedir a microinfiltração, 

apresentar estabilidade dimensional, radiopacidade, atividade antimicrobiana, não 

sofrer degradação em meio úmido e apresentar biocompatibilidade (CAMILLERI et 

al., 2013; BROOKS; RIBERA, 2014). Considerando a importância do selamento 

hermético entre o material retrobturador e as paredes dentinárias, para obtenção do 

reparo tecidual na região periapical, estudos são necessários para avaliar o impacto 

de diferentes cimentos na resistência de união à dentina radicular. 

 

3.OBJETIVOS 

O presente estudo teve por objetivo avaliar, in vitro, a resistência de união do 

cimento de agregado de trióxido mineral (MTA), Biodentine (BIO) e cimento de 

aluminato de cálcio + óxido de bismuto + 2,8% de cloreto de cálcio (CAC) à dentina 

radicular de cavidades preparadas por via retrógrada. 

 

4.METODOLOGIA 

4.1.Seleção dos dentes 

Foram selecionados 30 dentes incisivos inferiores bovinos com raízes 

completamente formadas, canal único, ausência de nódulos pulpares, reabsorção 



interna, fratura radicular, tratamento endodôntico prévio ou calcificações e 

curvaturas acentuadas. 

Os dentes foram armazenados em solução de timol 0,1% até o momento da 

seleção. A seleção dos dentes foi realizada sob lupa estereoscópica (EL224 

OPTECH – BEL Photonics, Itália) e iluminação adequada. Antes da realização dos 

experimentos, os dentes foram lavados em água corrente por 24 horas com o 

objetivo de remover resíduos da solução de timol e depois secos com papel 

absorvente.  

As coroas foram seccionadas transversalmente próximo à junção cemento-

esmalte com disco diamantado (KG Soresen, Barueri, SP, Brasil) montado em peça 

de mão com baixa rotação (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil) sob refrigeração 

ar/água. A secção da coroa padronizou o comprimento radicular em 18 mm. 

4.2.Obturação do canal radicular 

A odontometria foi realizada com lima tipo K#15 (Dentsply-Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) introduzida até sua visualização no ápice radicular e o 

comprimento de trabalho estabelecido a 1 mm aquém do forame apical. 

O preparo cervical foi realizado com o uso da lima SX (ProTaper Universal, 

Dentsply-Maillefer, Petrópolis, RJ, Brasil), seguida da instrumentação manual com 

as limas tipo K na sequência: #20; #25. 

A instrumentação do canal radicular foi conduzida com o sistema rotatório 

ProTaper Universal (Dentsply-Maillefer, Petrópolis, RJ, Brasil), obedecendo a 

sequência: SX no terço cervical; S1 e S2, no terço cervical e médio; F1, F2, F3 F4 e 

F5 no comprimento de trabalho. Os instrumentos de NiTi foram adaptados a um 

contra ângulo redutor (Anthogyr, São Paulo, SP, Brasil) e introduzidos no canal de 

forma passiva com movimentos intermitentes. 

A cada troca de instrumento, foi realizado processo de irrigação-aspiração do 

canal radicular com 10 mL de NaOCl 2,5% (Asfer, São Caetano do Sul, SP Brasil). A 

irrigação final foi realizada com 10 mL de água destilada e deionizada. 

Os canais foram secos com cones de papel absorvente (Dentsply-Maillefer, 

Petrópolis, RJ, Brasil) e obturados, por meio da técnica de condensação lateral, com 



cones únicos de guta percha F5 (Dentsply-Maillefer, Petrópolis, RJ, Brasil), os 

espécimes foram mantidos em estufa à 37oC, com umidade relativa. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

5.1.Apicectomia, preparo da retrocavidade e retrobturação 

Foi realizada a apicectomia, retropreparo e retrobturação. Para determinar o 

local da apicectomia, foi demarcada uma linha 2 mm aquém do ápice no contorno 

radicular com lápis grafite nº 02 (Faber-Castell, São Paulo, SP, Brasil) e paquímetro 

digital (Lee Tools, São Paulo, SP, Brasil). Os dentes foram adaptados a um 

dispositivo para padronizar a inclinação da apicectomia. A apicectomia foi realizada 

com o auxílio de motor de alta rotação (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil) e 

broca carbide nº 700 (JET Carbide Burs- KERR, EUA), sob irrigação constante. Após 

a apicectomia o plano do corte apresentou uma angulação de 90º (GARIP et al., 

2011). 

O preparo da retrocavidade foi realizado com auxílio de aparelho ultrassom 

(Profi Class, Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil) e de ponta ultrassônica 

diamantada P1 (D70 Modificado da Helse Dental Technology – Santa Rosa do 

Viterbo, SP, Brasil) sob irrigação constante por água destilada. A largura da 

cavidade (±1mm) foi padronizada pelo dobro do diâmetro da ponta ultrassônica 

(±0,5mm), com profundidade de 1 mm, seguindo a orientação anatômica do canal. 

O MTA e o Biodentine foram manipulados de acordo com as instruções dos 

respectivos fabricantes. As preparações do CAC foram manipulados com água 

destilada em uma proporção pó/água de 3:1 em volume (OLIVEIRA et al., 2010). 

Os materiais foram inseridos na retrocavidade com auxílio do Hollemback (SS 

White Duflex, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e condensador Ward nº 5 (SS White Duflex, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e permaneceram dentro da estufa em umidade relativa 

durante 24 horas.  

5.2.Teste de push-out 



As raízes foram seccionadas na região apical para obter discos de dentina de 

1,5 mm de espessura. Os disco foram adaptados a máquina universal de ensaios 

Instron 4444 (Instron Corporation, Canton, MA, EUA) e aplicada uma força, 

deslocando o cimento da retrocavidade com velocidade de 0,5 mm/min. 

Para padronização da posição dos corpos de prova na máquina de ensaios, 

utilizou-se um dispositivo de aço inoxidável, de modo que a face com menor 

diâmetro do canal radicular ficasse voltada para cima e centralizada em relação à 

haste empregada para pressionar o material até que o mesmo fosse deslocado do 

corpo de prova. Utilizou-se hastes de 4 mm de comprimento com 1,0 mm de 

diâmetro, para o deslocamento dos corpos de prova do terço cervical; 0,6 mm de 

diâmetro, para o terço médio e de 0,4 mm de diâmetro, para o terço apical. 

A força necessária para o deslocamento do material (F), é medida em 

quilonewtons (kN), será transformada em tensão (σ), em megapascal (MPa), 

seguindo a fórmula: σ = F / A, onde A: área de adesão do cimento. Considerando 

que A foi obtido por meio da fórmula: A = 2 π Re h, sendo Re = (Rm + rm)/2, então: 

A = π (Rm + rm) h, onde: 

π = 3,14 

Re = raio equivalente do canal 

Rm = raio médio do canal coronário calculado por: Rm = (Rc + rc) / 2 

rm = raio médio do canal apical calculado por: rm = (Ra + ra) / 2 

Rc = raio maior do canal coronário 

rc = raio menor do canal coronário 

Ra = raio maior do canal apical  

ra = raio menor do canal apical 

h = espessura da secção 

 



Os dados obtidos no teste de push out foram submetidos a testes estatísticos 

preliminares, com objetivo de verificar a normalidade da distribuição amostral. Após 

verificação da homogeneidade (teste de Levene) e normalidade (teste de 

Kolmogorov-Smirnov), empregaram-se testes estatísticos paramétricos de Análise 

de Variância para verificar a existência da diferença entre os fatores analisados, com 

nível de significância de 5%. A análise estatística foi realizada com auxílio do 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences; SPSS Inc., III., EUA). Os 

espécimes testados foram analisados sob lupa esterioscópica, para classificar o 

padrão de fratura. 

 

6.RESULTADOS 

ANOVA não mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os 

materiais retrobturadores utilizados e a sua resistência ao deslocamento do preparo 

(p>0,05). Os valores médios, máximo, mínimo e desvio padrão da força (em MPa) 

para o deslocamento do material de sua cavidade durante o teste de push-out estão 

dispostos na Tabela I.  

Tabela I: Valores (em MPa) médios, máximos, mínimos  e 
desvio padrão para o deslocamento dos cimentos da 
retrocavidade durante o teste de push-out. 

Cimentos  
 

Solução 
 

MTA 

Média 2,05 a 
Máximo 2,57 
Mínimo 1,38  
DP ±0,38 

Biodentine 

Média 2,37 a 
Máximo 2,98 
Mínimo 1,97 
DP ±0,32 

CAC 

Média 2,25 a 
Máximo 2,7 
Mínimo 1,5 
DP ±0,36 

*Letras iguais indicam similaridade estatística 



Análise do padrão de fratura mostrou predominância de fraturas adesivas 

(73%) em todos os grupos estudados, particularmente na interface cimento/dentina. 

Fraturas mistas foram mais comuns para o cimento Biodentine e CAC. Falhas 

coesivas foram observadas em 2% dos espécimes obturados com CAC. A 

distribuição do padrão de fratura encontra-se na disposta na Tabela II. 

Tabela II: Distribuição do padrão de fratura após o deslocamento do cimento da 
retrocavidade após o teste de push-out. 

 
Cimentos / Padrão de fratura (5) 

 

 
Adesiva 

 
Mista 

 
Coesiva 

 
MTA 

 

 
74 

 
25 

 
1 

 
Biodentine 

 

 
44 

 
54 

 
2 

 
CAC 

 

 
68 

 
32 

 
0 

 
Total 

 

 
73 

 
24 

 
3 

 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado nos resultados do presente estudo pode-se concluir que os cimentos 

testados apresentam valores semelhantes de resistência de união, que podem ser 

relacionados à condições satisfatórias na aplicação clínica em caso de cirurgia 

retrógrada. 
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