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CARACTERÍSTICAS DOS CIMENTOS RESINOSOS COMO MATERIAL 

OBTURADOR ENDODÔNTICO 

 

Nayara Faria Sbrussi Fiorucci 

 

RESUMO 

  

O presente trabalho tem como 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 foram coletados em uma 

plataforma de bases de dados – no caso, a plataforma PubMed – filtrando publicações 

feitas nos últimos dez anos. A partir dos resultados dessa busca, houve a seleção da 

bibliografia pertinente para o estudo constituída por três passos: por meio da leitura do 

título, da leitura do resumo e, em última análise, da leitura dos artigos na íntegra. 

Mediante este processo de pesquisa e seleção de bibliografia, informações foram reunidas 

acerca das características do material odontológico em questão, como selamento apical, 

aspectos morfológicos da restauração endodôntica com cimentos resinosos. Tal 

procedimento nos possibilita, em última análise, conhecer a potencialidade deste 

componente como um material obturador endodôntico. 
 

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

 

RESIN CEMENT CHARACTERISTICS AS ENDODONTIC SHUTTER 

MATERIAL 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to review the literature on resin cements used in the endodontic 

obturation process in order to contribute to discussions about the materials used within 

the root canals searching for a satisfactory three-dimensional seal. The data was collected 

on a database platform – in this case PubMed platform - and filtered for publications that 

have been made in the last ten years. Based on the result of this search, there was the 

selection of the relevant bibliography for the study following three steps: through reading 

the title, reading the abstract, and ultimately reading the articles in full. Through this 

process of research and selection of bibliography, information was gathered concerning 

the characteristics of the dental material in question, such as apical sealing, morphological 

aspects of endodontic restoration with resin cements. Such procedure ultimately enables 

us to know the potential of this material as an endodontic obturator material. 

 

KEYWORDS: Cements; Endodontics; Obturation; Resin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tratamento endodôntico é um tratamento conservador ao ser equiparado à 

extração, ou seja, a perda do elemento dentário. Tratar um dente endodonticamente 

consiste na última alternativa para se manter um dente na cavidade oral. Embora este 

elemento mantido na cavidade oral não tenha mais a sua polpa ou o tecido vivo 

preenchendo os canais radiculares, há a presença do ligamento periodontal que, em 

comparação a um implante, ainda é uma sensibilidade vantajosa (LINDHE, 2010).  

 Existem várias circunstâncias que desencadeiam a necessidade de optar pelo 

tratamento endodôntico. Seja fatores de ordens traumáticos, bacteriano ou mesmo 

térmico; seja por alguma possível iatrogenia do cirurgião-dentista que – ao usar alta 

rotação em uma cavidade com finalidade de remover uma patologia – causou uma 

propagação térmica pulpar.  A depender do nível da propagação, poderá levar ao 

tratamento supracitado (MACHADO, 2007).  

Assim, nota-se a existência de diversos fatores a orientar a prática para este 

procedimento em particular. Considerando os fatores e a presença ou não de 

contaminação, haverá um direcionamento distinto na abordagem de como tratar esse 

dente endodonticamente.  Caso seja um dente com contaminação do tecido pulpar, há a 

possibilidade do uso de curativo de demora com medicação intracanal em vista da redução 

dessa contaminação antes de sua obturação. Excetuando a existência de contaminação, 

em algumas situações, há a possibilidade de realizar a obturação em um único 

atendimento. Todo o processo dependerá da situação apresentada pelo dente a ser 

submetido ao tratamento endodôntico, dos fatores que levaram este elemento a necessitar 

do tratamento e se há condições hábeis para obturá-lo (BRAMANTE, 2008).  

A obturação requer condições específicas para sua execução. Um dente, após 

adequada instrumentação e limpeza de seus canais, deve apresentar condições viáveis. 

Em outras palavras, a possibilidade de secá-lo, a inexistência de sangue ou outros fluídos, 

a ausência de dor pelo paciente. Mediante a avaliação positiva por parte do cirurgião 

perante tais fatores, faz-se a obturação dos condutos de canais. A obturação endodôntica 

tem como premissa o uso de dois materiais: o cimento obturador endodôntico e a guta-

percha (BRAMANTE, 2008).  
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A guta-percha, usada dentro do canal endodôntico, é um material de origem do 

látex extraído de árvores.  Já os cimentos obturadores têm seus vários tipos e 

composições, cada qual com sua especificidade (MACHADO, 2007).  

          Os materiais adesivos vêm ganhando grande destaque no universo odontológicos, 

principalmente pela característica de promoção à adesão mecânica e a uma adesão à 

estrutura química da dentina. Este embricamento mecânico e adesão química a dentina 

promovida pelos materiais resinosos permitem a consideração da hipótese acerca da 

possibilidade de tais materiais apresentarem bom desempenho no preenchimento 

radicular durante o processo de obturação endodôntica. A microinfiltração apical é um 

risco como interferência no tratamento endodôntico (SOUZA, 2007). Deve-se, 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 buscou estudos acerca dos cimentos resinosos, reunindo informações sobre seu 

desempenho quanto material obturador. 

Esse trabalho reuniu, por meio de 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 um agente de influência direta 

para sucesso das obturações de canais radiculares (BRAMANTE, 2008).    
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
           A presente pesquisa adotou como metodologia a revisão bibliográfica de artigos 

no tocante ao uso de cimentos resinosos, indexados na plataforma de dados PubMed. 

Optou-se pela língua inglesa como idioma em razão do acervo a fim de obter maior 

quantidade de resultados de artigos encontrados. Usaram-se as palavras-chaves: 

obturation, endodontic, cements e resin. Acerca destes descritores, foram selecionados 

artigos publicados nos últimos 10 anos. Realizaram-se a leitura e a análise para a escolha 

da pertinência do artigo para esta pesquisa da seguinte forma, como ilustra o gráfico 

abaixo: título, resumo e artigo na íntegra. 

 

 
FIGURA 1: Gráfico referente a pesquisa feita à procura de artigos publicados nos últimos 10 anos na 

plataforma PubMed em 18 de julho de 2019 utilizando os descritores: obturation, endodontic, cements e 

resin. Fonte da Pesquisa: Plataforma PubMed 

 

 

          Através da seleção feita de artigos publicados nos últimos 10 anos de artigo sobre 

o tema, 39 artigos publicados indexados na plataforma PubMed1foram encontrados. 

Destes 39 artigos, oito artigos foram selecionados por meio da leitura do título2. Deste 

total artigos selecionados, realizou-se a leitura de seus resumos e cinco exemplares foram 

selecionados para a averiguação dos pormenores na íntegra3. Por meio desta metodologia, 

                                                             
1 Tabela dos artigos encontrados disponível em APENDICE A 
2 Tabela dos artigos disponível em APENDICE B 
3 Tabela dos artigos disponível em APENDICE C 
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buscou-se um conteúdo abrangente, conciso e atual acerca da utilização de cimentos 

resinosos para a obturação de canais endodônticos.  
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3 MATERIAIS RESINOSO EM CANAIS ENDÔDONTICO 

 

A anatomia do sistema de canais radiculares é extremamente complexa. Há a 

presença de várias ramificações dentro dos condutos e a incidência de canais laterais é 

alta. Tal dado é clinicamente importante em razão da possibilidade de abrigar tecidos 

pulpares e microrganismos (CANDEIRO et al., 2019). 

 Estudos prévios relataram forte correlação entre infecção no interior dos canais 

radiculares e a presença de periodontite apical. Essas ramificações dificultam a ação de 

instrumentos e soluções irrigantes com chance de influenciar no sucesso após a terapia 

endodôntica (CANDEIRO et al., 2019).   

Cada cimento endodôntico apresenta propriedades específicas. A eficácia 

antibacteriana é uma relevante característica biológica a reduzir a quantidade de 

microrganismos remanescentes após o preparo do canal radicular. A fluidez é outra 

propriedade física fundamental a permitir a penetração do material em pequenos espaços 

e irregularidades (CANDEIRO et al., 2019).   

Gaps é uma palavra inglesa significando distanciamento, afastamento, separação, 

lacuna e pode ser utilizada para descrever o distanciamento do cimento resinoso em 

interface com a dentina radicular. Outro termo é a palavra tags a denotar a formação de 

projeções da resina em direção aos túbulos dentinários. Visto que o material obturador 

deve ter boa penetração em pequenos espaços e irregularidades, espera-se a formação de 

menos gaps e mais tags na interface entre dentina radicular e os cimentos obturadores 

endodônticos. 

Haragushiku, et. al. (2012) avaliou por microscopia eletrônica de varredura a 

interface entre a dentina radicular e os cimentos resinosos, ocorrências com ou sem 

aplicação adicional de adesivo dentinário autocondicionante. Os canais radiculares de 50 

caninos humanos maxilares foram submetidos ao preparo biomecânico e distribuídos 

aleatoriamente em 5 grupos. Cada grupo continha 10 dentes. Estes grupos utilizaram 

cinco materiais obturadores diferentes. 

GRUPO MATERIAL OBTURADOR 

1º grupo AH Plus/guta-percha 

2ºgrupo Endo-REZ/guta-percha 

3ºgrupo Epiphany SE/Resilon; 

4ºgrupo Endo-REZ /guta-percha + adesivo 
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5ºgrupo Epiphany SE/Resilon + adesivo 

Tabela 1: 5 grupos utilizando 5 materiais diferente para obturação endodôntica. 

 

Após a obturação, dois cortes transversal de 1mm de espessura de cada terço da 

raiz foram retirados e analisados em microscopia eletrônica de varredura. Mostrou 

resultados variados para a presença de gaps e tags nos cinco grupos, conforme ilustra a 

tabela abaixo.  

 

GRUPOS E MATERIAIS PRESENÇA DE GAPS E TAGS 

1º grupo: AH Plus/guta-percha  Os gaps interfaciais foram observados em 

metade das análises, observados através 

de fissuras e descontinuidade da interface. 

Os tags, raramente presentes, 

apresentavam-se curtos e escassos. 

2º grupo: Endo-REZ/guta-percha Houve predomínio do gap interfacial 

observado nas imagens da maioria dos 

espécimes. O grupo apresentou tags em 

mais de metade dos espécimes 

3º grupo: Epiphany SE/Resilon Gaps interfaciais foram observados em 

quantidades variáveis. O grupo mostrou 

tags longos em grandes quantidades. 

4º grupo: Endo-REZ /guta-percha + 

adesivo 

Observaram-se alguns gaps interfaciais. O 

grupo não mostrou tags na maioria das 

amostras 

5º grupo: Epiphany SE/Resilon + adesivo Alguns gaps interfaciais foram 

observados. O grupo apresentou tags em 

cerca de metade das amostras. 

Tabela 2: análise de gaps e tags formados pelos materiais obturadores resinosos  

 

Os tags ocorreram em todos os cimentos testados, porém ocorreram com mais 

frequência no cimento Epiphany SE e, em menor escala, quando utilizavam o cimento 

AH Plus. Os cimentos, a base de metacrilato, apresentam comportamento hidrofílico o 

que permite o interação com a umidade das paredes do canal radicular facilitando a 

penetração nos túbulos dentinários. Outro ponto importante é a reação química lenta dos 
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desses materiais baseados em metacrilato, pois promovem uma redução do estresse de 

contração. Por sua vez, tal característica permite o cimento fluir mais, atingindo partes 

mais profundas dos túbulos dentinários, formando um maior número de tags como 

ocorreu nas amostras que utilizaram Epiphany SE e Endo-REZ. Estas amostras obtiveram 

maior formação de tags comparado ao cimento AH Plus. Contudo, AH Plus obteve maior 

resistência de união (HARAGUSHIKU, et. al., 2012).  

O uso de um sistema adesivo autocondicionante de passo único com dupla 

polimerização não melhorou a resistência de união dos cimentos endodônticos baseados 

em metacrilato à dentina do canal radicular (HARAGUSHIKU, et. al., 2012). 

Em um estudo, Jainaen A, Palamara JE e Messer HH (2009) investigaram se os 

túbulos dentinários cheios de resina podem melhorar a resistência à fratura. Concluiu-se 

que, por mais que houvesse resinas preenchando demasiadamento os túbulos dentinários, 

esse procedimento não influenciou significativamente às propriedades de fratura da 

dentina radicular4.  

Logo, a importante fluidez dos cimentos obturadores endodônticos mencionada – 

permitindo penetração do material em pequenos espaços e irregularidades – torna-se 

requerida pela possibilidade de infecção no interior dos canais radiculares, visto que estas 

regiões são capazes de abrigar tecidos pulpares e microrganismos (CANDEIRO et al., 

2019). 

 

 

3.1 CIMENTO A BASE DE RESINA EPÓXI – AH PLUS 

 

O cimento AH Plus mencinado é uma resina endodôntica à base de epóxi a 

apresentar excelentes propriedades físico-químicas, incluindo alta radiopacidade, fluxo 

adequado e excelente resistência de união com a dentina. Contudo, sua propriedade 

biológia, por se tratar de uma resina, deixa a desejar. Seguindo essa vertente, há cimentos 

biocerâmicos que apresentam propriedades favoráveis de radiopacidade, fluxo, alta 

liberação de íons cálcio, pH alcalino, baixa citotoxicidade e genotoxicidade e eficácia 

antibacteriana adequada. Os cimentos biocerâmicos promovem bioatividade como 

formação de hidroxiapatita, após a inserção do material. Essa característica é vantajosa 

quando se pensa no quesito de propriedades biológicas (CANDEIRO et al., 2019).  

                                                             
4 Em análise feita com utilização de AH Plus/guta percha e Resilon/RealSeal 
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Em um experimento, Candeiro et al., (2019) instrumentou 26 primeiros pré-

molares maxilares de dois condutos. Em cada raiz, seis canais laterais de dois diâmetros 

(0,06 e 0,10 mm) foram criados com um comprimento de trabalho de 2, 4 e 6 mm. Os 

elementos dentários foram divididos aleatoriamente em dois grupos e obturados pela 

técnica de cone único utilizando dois tipos de cimento endodôntico, o cimento 

biocerâmico Endosequence BC Sealer e o cimento a base de resina epóxi supracitado, AH 

Plus.  

O resultado desse experimento demonstrou que não houve diferenças relevantes 

observadas entre os dois cimentos endodônticos utilizados para preenchimento dos canais 

laterais simulados. A localização dos canais laterais simulados não teve influência 

significativa na capacidade de preenchimento de ambos os cimentos. Entretanto, o 

diâmetro dos canais laterais influenciou o preenchimento quando o Endosequence BC 

Sealer foi utilizado (CANDEIRO et al., 2019). 

 

 

3.2 A ASSOCIAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS AO AH PLUS 

 

Uma das grandes dificuldades na área de materiais obturadores endodônticos é 

encontrar o material ideal para estar em contato próximo com os tecidos periapicais sem 

causar qualquer alterações no tratamento endodôntico realizado. O AH Plus é um cimento 

de canal radicular apresentado na pasta dupla A + B e composto por um polímero de 

resina epóxi. Este cimento endodôntico oferece certa compatibilidade biológica, 

radiopacidade, estabilidade de cor, fácil remoção, fluidez adequada com baixa contração, 

solubilidade e uma força de adesão quando comparado a outros tipos de cimento. O 

cimento AH Plus ainda precisa ser aprimorado em suas propriedades biológicas, embora 

em relação às suas propriedades físicas e químicas estejam entre as melhores já relatadas 

(FALCÃO et. al., 2018). 

Em contrapartida, o MTA5 é um material odontológico que tem sido amplamente 

utilizado por ser muito satisfatório para a obturação retrógrada e por apresentar 

propriedades físico-químicas e biológicas adequadas em diversas situações clínicas, 

principalmente devido à sua biocompatibilidade e seu potencial de ação osteoindutivo e 

cimento condutivo. Tal fórmula visa principalmente selar as comunicações entre o 

                                                             
5 Agregado de trióxido mineral  



9 
 

sistema de canais radiculares e as superfícies externas dos dentes em todos os níveis. 

Também, é capaz de induzir a deposição de tecido mineralizado, preservando a vitalidade 

da polpa, comprovando sua eficácia como material de proteção. Esse material apresenta 

uma propriedade particularmente excelente comparado aos outros materiais 

odontológicos, que é a possibilidade de ser utilizado no ambiente bucal na presença de 

fluídos. Sua capacidade de selamento explica sua indicação no tratamento de perfurações 

radiculares na região de furca, tamponamento pulpar e pulpotomia (FALCÃO et. al., 

2018). 

Em um estudo descrito por Falcão et. al. (2018), utilizaram-se cinquenta pré-

molares com um único conduto, os quais foram divididos em cinco grupos com 10 dentes. 

No grupo 1, os autores realizaram obturação com cimento AH Plus, grupo 2 com cimento 

AH Plus com 10% de MTA, grupo 3 com cimento AH Plus e 20% MTA, grupo 4 com AH 

Plus com 30% do MTA e o preenchimento do grupo 5 foram realizados com o cimento 

endodôntico MTA Fillapex, como ilustra a tabela abaixo. 

 

Grupos 1ºgrupo 2ºgrupo 3ºgrupo 4ºgrupo  5ºgrupo 

Material 

obturador 

endodôntico  

AH Plus AH Plus + 

10% de 

MTA 

AH Plus + 

20% de 

MTA 

AH Plus + 

30% de 

MTA 

MTA 

Fillapex 

Tabela 3: cinco grupos de materiais obturadores.  

  

A adição de MTA ao cimento endodôntico AH Plus teve o intuito de agregar a 

capacidade de estimular a deposição de tecidos duros, promovendo assim uma vedação 

biológica ideal. Entretanto, essa adição de MTA deveria ter sido o suficiente para melhorar 

suas propriedades biológicas sem alterar as propriedades físicas do cimento AH Plus, 

dentre elas, a capacidade adesiva. A adesividade do cimento endodôntico representa uma 

de suas principais características, pois evita a percolação de fluidos entre os espaços da 

obturação, além de evitar deslocamento da massa do obturador durante os procedimentos 

operatórios. O cimento MTA Fillapex é um cimento obturador que possui MTA em sua 

composição (FALCÃO et. al., 2018).  

Segungo Falcão et. al. (2018), analisando a adesividade do material obturador dos 

cinco grupos, pode-se aferir que a associação de 10% de MTA e cimento resinoso, como 

AH Plus, não altera as propriedades adesivas do cimento. Quando 20% e 30% do MTA 
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foram adicionados, houve resultados mais significativos, além de obter melhores 

resultados que o cimento MTA Fillapex. 

Nesse mesmo ideal de promover uma vedação biológica ideal, Lee, et. al. (2013) 

avaliou as propriedades físicas e o nível de citotoxicidade de um novo material para 

obturação radicular denominado EPC. Esse material é feito a base de resina epóxi e 

cimento Portland como um substituto para o MTA. O cimento Portland tem sido 

amplamente estudado como substituto do MTA devido ao seu custo comparativamente 

baixo, composição química similar e pelo fato de ser similar em biocompatibilidade ao 

MTA. 

O estudo feito abrangia três grupos a utilizar materiais obturadores diferentes: o 

EPC, o MTA e a mistura de cimento AH Plus com MTA. As propriedades aferidas entre 

os três grupos foram em relação ao tempo de endurecimento, radiopacidade e 

microinfiltração.  

Como resultado, o material EPC demostrou-se, comparativamente, com algumas 

características favoráveis: um curto tempo de endurecimento, radiopacidade adequada e 

citotoxicidade clinicamente aceitável. Com base nos resultados físicos e biológicos, seria 

um material útil na aplicação clínica (LEE, et. al., 2013). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os cimentos endodôntico, como já mencionados por Candeiro et al. (2019), 

apresentam propriedades específicas a contribuir para o sucesso do tratamento como um 

todo. A fluidez do material obturador permite uma maior penetração em regiões 

extremamentes pequenas. Tal característica se mostra vantajosa, pois essas ramificações 

dificultam a ação de instrumentos e soluções irrigantes. Com isso, uma menor formação 

de gaps e maior formação de tag descreveriam um cimento ideal. Contudo, Haragushiku, 

et. al. (2012), discorre que, além disso, a adesão tem como qualidade mais importante a 

hibridação dentinária e não a quantidade de tags formados em interface de união com a 

dentina. 

A adição de MTA ao cimento endodôntico AH Plus, no intuito de obter uma 

vedação biológica ideal quando em adições de 20% e 30% de MTA, resulta em aumento 

significativo na capacidade adesiva comparado ao AH Plus na forma original (FALCÃO 

et. al., 2018). 

O EPC, cimento feito a partir de uma mistura de resina epóxi e cimento Portland,  

mostra-se útil na aplicação clínica, apresentando bom tempo de endurecimento, 

radiopacidade e microinfiltração. Assim, o cimento Portland se trata de uma alternativa 

ao MTA (LEE, et. al., 2013).  
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