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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo uma revisão de literatura acerca dos cimentos resinosos utilizados no 

processo de obturação endodôntica, com intuito de contribuir para as discussões a respeito dos materiais 

utilizados dentro dos canais radiculares na busca por um selamento tridimensional satisfatório. Os dados são 

coletados em uma plataforma de bases de dados, sendo está, a plataforma PubMed, e filtrados para 

publicações que tenham sido feitas nos últimos dez anos. Do resultado dessa busca, há a seleção da 

bibliografia pertinente para o estudo sendo feita em três passos: Através da leitura do título, leitura do resumo, 

e em última análise, leitura dos artigos na íntegra. Por meio desse processo de pesquisa e seleção de 

bibliografia, informações são reunidas acerca das características do material odontológico em questão, como 

selamento apical, aspectos morfológicos da restauração endodôntica com cimentos resinosos, o que nos 

possibilita em última análise, conhecer a potencialidade desse material como um material obturador 

endodôntico. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Cimentos; Endodontia; Obturação; Resina. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O tratamento endodôntico é, quando comparado a extração, ou seja, a perda do 
elemento dentário, um tratamento conservador. Tratar um dente endodonticamente é a 
última alternativa para se manter um dente na cavidade oral. Mesmo que esse elemento 
mantido na cavidade oral não tenha mais a sua polpa, não tenha mais o tecido vivo que 
preenchia os canais radiculares, há a presença do ligamento periodontal, que 
comparativamente a um implante, é ainda uma sensibilidade vantajosa (LINDHE, 2010).  

 Existem vários caminhos que podem levar um dente a necessitar de tratamento 
endodôntico. Fatores de ordens traumáticos, bacteriano, ou mesmo térmico, por alguma 
possível iatrogenia do cirurgião-dentista que, ao usar alta rotação em uma cavidade, com 
finalidade de remover uma patologia, causa uma propagação térmica pulpar que, 
dependendo do nível dessa propagação, pode levar a um tratamento endodôntico 
(MACHADO, 2007).  

Os fatores, então, que levam um dente a necessitar de tratamento endodôntico são 
diversos. E dependendo dos fatores, ou seja, havendo ou não a presença de contaminação, 
há um direcionamento distinto na abordagem de como tratar esse dente endodonticamente.  
Tratando-se de um dente com contaminação do tecido pulpar, há a possibilidade do uso de 
curativo de demora com medicação intracanal que visa reduzir essa contaminação antes 
de sua obturação. Não havendo contaminação, em algumas situações, há a possibilidade 
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de realizar a obturação em um único atendimento. Tudo depende da situação em que se 
encontra o dente que receberá o tratamento endodôntico, dos fatores que levaram esse 
dente a necessitar do tratamento, e se há condições hábeis para obturá-lo (BRAMANTE, 
2008).  

Um dente que recebeu adequada instrumentação e limpeza de seus canais, 
apresentando condições viáveis, ou seja, sendo possível seca-lo, não apresentando 
sangue ou outros fluídos, e o paciente não sentindo dor, avaliando o cirurgião que é possível 
a obturação dos condutos de canais, faz-se então a obturação. A obturação endodôntica 
tem como premissa o uso de dois materiais, sendo eles o cimento obturador endodôntico e 
a guta-percha (BRAMANTE, 2008).  

A guta-percha que usamos dentro do canal endodôntico é um material de origem do 
látex extraído de árvores.  Já os cimentos obturadores têm seus vários tipos e composições, 
e cada qual com sua especificidade (MACHADO, 2007).  
          Os materiais adesivos vêm ganhando grande destaque no universo odontológicos, 
sendo materiais que promovem a adesão mecânica e uma adesão a estrutura química da 
dentina. Pensando nesse embricamento mecânico e nessa adesão química a dentina, 
promovida pelos materiais resinosos, é que se considera a hipótese de que tais materiais 
possam ter um bom desempenho no preenchimento radicular durante o processo de 
obturação endodôntica. A microinfiltração apical é um risco de interferência no tratamento 
endodôntico (SOUZA, 2007). Deve então selar tridimensionalmente, com a finalidade de 
criar uma barreira física para que não haja passagem de fluídos e microrganismos no local. 
Aludindo essa hipótese, a presente pesquisa visa buscar estudos acerca dos cimentos 
resinosos, buscando informações sobre seu desempenho quanto material obturador. 

Esse trabalho reuni, por meio da revisão de literatura, informações a respeito dos 
cimentos resinosos. Tal estudo se justifica pela recorrência do tratamento endodôntico na 
prática clínica odontológica, sendo o material obturador, agente de influência direta para 
sucesso das obturações de canais radiculares (BRAMANTE, 2008).    
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
           A metodologia para a realização da presente pesquisa, foi através da revisão 
bibliográfica de artigos que abrangiam o uso de cimentos resinosos. Através da plataforma 
de dados PubMed. Foram usadas as palavras-chaves: “Obturation”, and “endodontic”, and 
“cements”, and “resin”, e selecionados os artigos que foram publicados, acerca destes 
descritores, nos últimos 10 anos. A língua que obtivemos resultados para os artigos 
pesquisados foi o inglês. Foi feito a leitura e analise para a escolha da pertinência do artigo 
para essa pesquisa da seguinte forma: Título, resumo, artigo na íntegra, como ilustra o 
gráfico abaixo.  
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Gráfico 1: Pesquisa feita na plataforma PubMed utilizando descritores “Obturation”, and “endodontic”, and 

“cements”, and “resin” para artigos publicados nos últimos 10 anos. 

Fonte da Pesquisa: Plataforma PubMed 
 
          Através da seleção feita para os últimos 10 anos de artigo publicado sobre o tema, foram 
encontrados 39 artigos publicados na língua inglesa. Desses 39 artigos, 8 artigos foram 
selecionados através da leitura do título. Desses 8 artigos selecionados, todos foram realizados a 
leitura de seus resumos, e através dessa leitura, 5 artigos foram selecionados para a leitura na 
íntegra. Através dessa metodologia, busca-se conteúdo abrangente, conciso, e atual acerca da 
utilização de cimentos resinosos para a obturação de canais endodônticos.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

          Os artigos que foram, ao fim desse sistema de eliminação, selecionados para a leitura 
na íntegra, formam o conceito atual acerca dos cimentos resinosos odontológicos, suas 
aplicabilidades clínicas e como esse material está sendo visto para o uso odontológico em 
obturações endodônticas.  
           Os cimentos resinosos não são materiais de aplicabilidade exclusiva da obturação 
de canais endodônticos, suas aplicabilidades odontológicas são mais amplas e abrangem 
outras áreas da odontologia (SOUZA, 2007).  
            A material em questão é recente no mercado odontológico, bem como as pesquisas 
acerca do mesmo. O custo do material para obturação de canais endodônticos é mais 
elevado, quando se faz um comparativo com cimentos não resinoso. Logo, o presente 
estudo, dedica-se a investigar o custo benefício do material para a prática do selamento 
tridimensional de canais radiculares durante a obturação.  
 
4 CONCLUSÕES FINAIS 
 

          O presente trabalho encontra-se em andamento, fazendo um comparativo entre os 
resultados encontrados nas bibliografias levantadas 
          O tratamento endodôntico é, quando comprado a uma extração dentária, um 
tratamento conservador, sendo ele, uma tentativa para manter o dente na cavidade bucal. 
O dente tratado endodonticamente é desprovido da sensibilidade pulpar, porém, ainda se 
mantém a sensibilidade advinda do ligamento periodontal, o que quando comparado a um 
implante dentário, é uma vantagem preservar tal sensibilidade. Porém, a longevidade de 
um dente tratado endodonticamente depende de todas as etapas feitas durante seu 
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tratamento, e também, do material utilizado para tal. Pode-se então estimar que o cimento, 
por si só, não é capaz de definir a longevidade de um dente tratado endodonticamente. 
Mas, contudo, suas potencialidades quanto material é capaz de influenciar no sucesso final 
do tratamento.  
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